
 

NYITVA TARTÁS 
Hétfő 08-12 13-17 Kedd 
Szerda 09-12 13-19 Csütörtök 
Péntek 09-12 13-19 Szombat 
Vasárnap -   

PÉNZTÁRI NYITVA TARTÁS 

Kedd 13 -17; Csütörtök 11-12 és 16-17 óra között
 

Az intézmény előzetes egyeztetés után bármely időpontban igénybe vehető! 
lehetőségét fenntartjuk és az intézményben, valamint a honlapunkon közzétesszük)
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 NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

2021.  

"Az ember ősi vágya nem az, hogy közönség legyen egy 
eseményen, hanem az hogy egy közösség

NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

"Az ember ősi vágya nem az, hogy közönség legyen egy 
yen, hanem az hogy egy közösség része legyen." 

 



 

HÍREK 
  

 November 14. intézményünk aulájában rendezi az V. Vasvári 
Amatőr Dartsversenyt a Vasvári Darts Club. Bővebb információ és 
jelentkezés a +36309280019-es telefonszámon. 
 

 November 25-én 18 órakor Bor és gasztronómia címmel Vízvári 
Sándor borász tart előadást. A részvétel ingyenes, viszont előzetes 
jelentkezést igényel. Részletek Vasvár facebook-oldalán. 
 

 Az „Üss a hasadra!” Színpad A fényhozó címmel mutatta be 
legújabb színjátékát Vasváron és Pinkamindszenten.  

 Az alábbi 
pár sorral 

gratulálunk 
az 

előadáshoz: 
„Kiváló, 

koncentrált, 
nagyszerű 

színészi játékkal és rendezéssel örvendeztettek meg a közönséget. Közel hozták 
Madáchot és az Ember Tragédiáját. Szép munkát végeztek és a sok befektetett 
energia megtérült. Gratulálok. Ajánlani fogom, hogy minél többen lássák. 
Érdemes lesz még egy előadást szervezni Vasváron is. Örülök a teljesítménynek 
és főleg annak, hogy ebben az értékeket kereső világban, mertetek határozott 
kiállást tanúsítani a nehezebben befogadható minőség mellett.” 
 

 Vasvári Játékszín Egyesület: Októberben vendégszerepelt 
Csehimindszenten, Nagykutason, Püspökmolnáriban, 
Zalaszentgróton, Őriszentpéteren, Vasváron, Hegyhátszentpéteren. 
November 7-én a Kárpát-medencei Színjátszó Fesztiválra kapott 
meghívást. 
 

 Folytatódik a Rendhagyó Történelmi Órák sorozatunk Barbalics 
Imre János történész szervezésében és előadásában: 
November 12. 17 óra Balkán háborúk  
November 26. 17 óra I. Világháború  
 

 

 

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK 
Kedd 

1700 - 2000 Vasvári Játékszín Egyesület 
1800 - 2000 Borászok –november 9. 
   (Minden hónap második keddjén)  

Szerda 
1800 - 2000 „Üss a hasadra!” Színpad 

Csütörtök 
1400 - 1500 Napsugár Nyugdíjasklub 
1500 - 1600 Őszirózsa Népdalkör 
 A Vasvári Darts Club intézményünkben lévő próbatermében 
folyamatosan van lehetőség gyakorlásra, a klubbal folytatott 
előzetes egyeztetés alapján. Keressétek őket a facebookon. 
 

A HÓNAP KÉPE – Szilágyi Jéger Teréz 
 2021 augusztusában a Hegyháti Napok 
keretében immáron 8. alkalommal 
Képzőművészeti Alkotótábor zajlott: az 
itt készített alkotásokból minden 
hónapban megjelentetünk egyet a 
Vasvár Járóban. Szilágyi Jéger Teréz 
(Csorna) 8. éve főleg pasztellel 
fogalmazza meg átszűrt élményeit. 
Sok képén fények, árnyékok 
hangsúlyos eszközeivel tolmácsolja 
vasvári és környékén szerzett 
élményeit, elmélyült érzelmi töltéssel. 

 



 

VÁNDORKIÁLLÍTÁS 
 

A vasvári Nagy Gáspár Művelődési Központ 
Castrum Galériája szeretettel meghívja a 

TRIANON VÁNDORKIÁLLÍTÁS 
VASVÁRI ÁLLOMÁSÁRA 

2021. november 18-án, csütörtökön 16 órára 
Köszöntőt mond: Gergye Rezső, NGMK igazgatója 

A kiállítást megnyitja: Farkas Csaba  
Szülőföld Könyvkiadó vezetője, Szombathely 

Kiállítóművészek: 
 

Angyal Júlia festőművész  Mújdricza Péter építész-művészeti író 

Árvay Zolta festőművész Nemcsics Ákos festőművész-építész  

Borza Teréz porcelánművész  Orient Enikő textilművész  

Homolya Gábor képzőművész  Pálos Anna grafikusművész  

†Gadányi Jenő festőművész  Pató Károly grafikusművész-építész  

Jakab Csaba építész-belsőépítész  P. Boros Ilona képzőművész  

Kádár Katalin grafikusművész  Rainer Péter építész-belsőépítész  

Maczkó Erzsébet képzőművész  Sándor József Attila festőművész  

Makkai Márta textilművész  Szamos Iván grafikusművész  

Mújdricza Ferenc építész  Szél Ágnes fotóművész-építész 

A kiállítás megtekinthető: 2022. január 15-ig. 
 
 
 

 

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK - OKTÓBER 
6-án Hegyháti Toborzó 
(települések bemutatkozása, könyvbemutatók, megemlékezés a Béri 
Balogh-emléktáblánál, közös éneklés) 

 

21-én 10.30 Vas/V/árnapi Matiné családoknak 
"LELKÜNK REZDÜLÉSE A ZENE HANGJÁRA" 
Házigazda-moderátor: Fasching Zsuzsanna a Szombathelyi ELTE Savaria 
Egyetemi Központ Zenepedagógiai Tanszékének adjunktusa. 
 „Mikor kezdődjék a gyermek zenei nevelése?  - Kodály szerint: „kilenc hónappal a 
gyermek születése előtt.” Az anya nem csak a testét adja a gyermekének, hanem a 
lelkét is a magáéból építi fel. „...Még tovább mennék: nem is a gyermek, az anya 
születése előtt kilenc hónappal kezdődjék a zenei nevelés.” Minden édesanyának 
hinnie kell abban, hogy gyermeke egészséges fejlődése szempontjából fontos az 
újszülöttnek énekelni, dúdolgatni. Az óvodáskor előtti zenei nevelés célja, hogy az 
anyukák megtanuljanak könnyen énekelhető, de a kodályi elvekhez igazodó, 
zeneileg értékes dalocskákat. A zene olyan világnyelv, amihez nem kell nyelvvizsga. 
Egy jelnyelvhez hasonlítható, melyet értenek mindenhol, ahol emberek élnek. Végig kíséri 
életünket magzati korunktól egészen a halálunkig. Emberi létünk során minden 
életszakaszunknak megvan a saját stílusú zenéje. Ha jól sáfárkodunk vele, mindig segít 
megélni és átélni a világ ránk rakott terheit. Velünk lesz örömünkben, és akkor is, ha a 
fájdalmak súlya nyom. A zene híd a külvilág és az ember belső világa között, segíti a 
szavak nélküli párbeszédet. A lélek legmélyebb rétegeihez is eljut, még oda is, ahol 
a szó már nem nyer értelmet...” Családi jegy: 1000 Ft (létszámtól függetlenül) 
 

Adventi időszakra várjuk azok jelentkezését, akik szívesen mondanának 
mesét. Jelentkezni az info@ngkk.hu emailcímen lehet november 30-ig. 
 

 Intézményünk november 13-án (szombaton) nem tart nyitva, 14-én 
(vasárnap) a dartsverseny idején nyitva tart. 



 

KIÁLLÍTÁSOK 
 

November 21-ig látogatható a Nagy Gáspár 
Művelődési Központ és a Vasvári Petőfi 
Horgász Egyesület közös szervezésében az 

Így látom én! című kiállítás fotókból és gyermekrajzokból. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECEMBERI ELŐZETES 
29-én 19 óra Marc Camoletti: 
Boeing, Boeing - Leszállás Párizsban  
vígjáték a veszprémi Pannon Várszínház előadásában 
A nőcsábász építész három légikisasszony szeretője a 
menetrendi zavarok miatt egyszerre jelenik meg 
lakásán, ráadásul betoppan kétbalkezes régi iskolatársa 
is. A nappaliból 6 ajtó nyílik: a különböző szobák közötti 
fergeteges helycserék, hirtelen támadó és összedőlő 
haditervek, hallucinációkat okozó mérgezett konyak, 
véletlen személycserék fokozzák a feszültséget, teszik 
egyre kilátástalanabbá a helyzetet. A megoldást 
természetesen a leggyengébb láncszem, a kétbalkezes 
barát és a rutinos házvezetőnő jelenti. 
belépő: 3900 Ft 

 

MI IS AZ A LÁTÓPONT?! 
 

Intézményünk legújabb címéről 
egy kis ismertető: A Látópont 
alkalmas megláttatni egy-egy helyi 
közösség értékeit, tevékenységének 
egyediségét, valamint bemutatni 
azokat a módszereket, amelyekkel 
egy-egy közművelődési 
alapszolgáltatást, tevékenységet, 
fejlesztést sikerre vittek.  
Az érdeklődők szempontjából valós, 
hiteles, átvehető mintákat mutat 
meg, amelyeket már kipróbáltak és 
működőképesnek bizonyultak. A 
módszerek a helyszíni találkozások 
során minden részletükben 
megismerhetőek, a megvalósító 
szervezet és a közösség tagjai 

közvetlenül mutatják be tapasztalataikat, jókat, rosszakat 
egyaránt, hiszen a kudarcok is tanulságosak lehetnek. 
A Látópont Cím elnyerése rangot jelent, amely tudatosítja a 
helyben végzett munka innovativitását, eredményeit, 
megerősítheti a jól dolgozó szakembereket, szervezeteket, 
építi kapcsolati hálójukat, ismertté teszi őket. 
Meglátni és megláttatni egy-egy helyi közösség speciális 
arculatának értékeit, láthatóvá, értékké tenni a magunk 
számára is! 


