
 

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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Az intézmény előzetes egyeztetés után bármely időpontban igénybe vehető! (A változtatás 
mint a honlapunkon közzétesszük) 
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 NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

2022.  

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

NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



 

HÍREK 
  

 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai 
Karral kötött megállapodás alapján 2 fő hallgató gyakorlati helye 
lesz az intézmény közösségszervezés és emberi erőforrás tanácsadó 
szakon. 
 

 Amennyiben a járvány tetőzését elérjük, (február eleje a 
szakemberek szerint) azt követő héten ismételten találkozhatnak a 
nyugdíjas klub tagjai az akkori előírásoknak megfelelően. 
 

Január hónapban tartotta a Kármentő Népzenei Együttes a 25 
születésnapi koncertjét a sok vendégszereplővel színesített műsor 
igazi örömünnepre sikerült. Gratulálunk az együttesnek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nagy sikerrel zajlott le intézményünkben a zeneiskola 
hagyományos Újévi Koncertje. Gratulálunk 
 

A Vasvári Játékszín Répcelakon és Szentgotthárdon mutatta be 
Csengey Dénes A Tejút lova című darabját. 
 

 

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK 
Kedd 

1500 - 1800 Vasvári Horgászok 
1700 - 2000 Vasvári Játékszín Egyesület 
1800 - 2000 Borászok –február 8. (Minden hónap második keddjén)  

1900 - 2000 Vasvári Énekkar 

Szerda 
1700 - 1800 Női torna 
1800 - 2000 „Üss a hasadra!” Színpad 

Csütörtök 
1500 - 1800 Vasvári Horgászok 
 A Vasvári Darts Club intézményünkben lévő próbatermében 
folyamatosan van lehetőség gyakorlásra, a klubbal folytatott 
előzetes egyeztetés alapján. Keressétek őket a facebookon. 
 

A HÓNAP KÉPE – JÁVORKA CSABA 
 2021 augusztusában a Hegyháti 
Napok keretében immáron 8. 
alkalommal Képzőművészeti 
Alkotótábor zajlott: az itt készített 
alkotásokból minden hónapban 
megjelentetünk egyet a Vasvár 
Járóban.  
Jávorka Csaba (Budapest) 

Számomra a festészet tárgya az (elmémben, emócióimban, pszichémben) általam  
MEGTEREMTETT belső VALÓSÁG, VAGY MÉG AZ SEM...... SOKSZOR 
VALAMI "NEM EVILÁGI"...... E képek megfestéséhez tudatmódosult állapotra  van 
szükség, ami nem jelenti ilyen szerek használatát. Elég az a "hétköznapi" képesség, 
hogy valaki egyszerűen  csak felszabadítja a tudatalattiját. 



 

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK
FEBRUÁR 

12-13-án Kultúrházak Éjjel- Nappal 
 
13-án I. Vasvári Hobbi Darts Kupa 
szervező: Vasvári Darts Club 
 
18-án Ápolók Napja 

 
MÁRCIUS 

5-én Orfeum Vándorszínpad Nőnapi Műsora 
Fellépők: Pándy Piroska  
opera-és operetténekesnő 
(Bajor kritikusok Ezüstrózsa díja, Príma-díj,  
Madách-díj, Liszt Ferenc-díj,  
A Magyar Érdemrend lovagkeresztje) 
Birinyi Mónika szubrett 
Bálint Csaba tenor 
Belépő: 3900 Ft 
 
 

5-én Impro Fesztivál 
 

Jelentkezési feltételek: 

- 4 fős csapatok (tetszőleges fantázianévvel) jelentkezhetnek 
színjátszóknak lehet nevezi és nem csak MSz-JSz tagoknak!

- A kitöltött jelentkezési lap, melynek elküldési határidejét a regionális 
fordulókat meghirdető szervezet határozza meg; Vasváron az 
címen február 18-ig. 

- a regionális fordulókra a meghirdető által megadott email
kell majd jelentkezni  

- A csapatok – a számukra legkedvezőbb megközelítési lehetőség szerint 
bármelyik regionális fordulón indulhatnak. 

 
 

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK 

 

4 fős csapatok (tetszőleges fantázianévvel) jelentkezhetnek – nem csak 
JSz tagoknak! 

A kitöltött jelentkezési lap, melynek elküldési határidejét a regionális 
Vasváron az info@ngkk.hu 

a regionális fordulókra a meghirdető által megadott email-, illetve postacímre 

a számukra legkedvezőbb megközelítési lehetőség szerint - 

 

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK
03. 15. Nemzeti ünnep 

04. 09. Vasvári Húsvéti Bárány Fesztivál

04. 30. „A Költő Hazatér” XIV. Vers 
és Prózamondó Találkozó

 

 

 

 

06. 24-27. Nemzetközi Színjátszó Fesztivál

06. 24. „Hetedhéthatáron át”

08.06.  Családi Rétes Nap

08. 08-14.  Képzőművészeti Alkotótábor

 

 

 

 

08.13.  Béke Nap 

09.03.  V. Hegyháti Sportágválasztó

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK - ELŐZETES 
  

Vasvári Húsvéti Bárány Fesztivál  

„A Költő Hazatér” XIV. Vers –  
és Prózamondó Találkozó 

Nemzetközi Színjátszó Fesztivál  

„Hetedhéthatáron át” 

Családi Rétes Nap 

Képzőművészeti Alkotótábor 

V. Hegyháti Sportágválasztó 



 

FILMKLUB 
 

Magyar vidék - vidéki Magyarország címmel 9 részes 
januárban a Vasvári Népfőiskola szervezésében intézményünkben. 
vetítések hétfői napokon este 18 órakor kezdődnek:  
 

2022. 02. 14. Fábri Zoltán: Körhinta (1955.) 
Falusi Rómeó és Júlia a téeszesítés idejéből. Marit (Törőcsik Mari) a 
termelőszövetkezetből kilépő apja (Barsi Béla) a szintén függetlenül gazdálkodó Farkas 
Sándorhoz (Szirtes Ádám) akarja adni, de ő a téeszben dolgozó, csillogó szemű fiút, 
Bíró Mátét (Soós Imre) szereti. A fiatalok szembeszállnak „a föld a földhöz
ősi szabályával, és megpróbálják szabadon megélni szerelmüket…

2022. 02. 21. Gaál István: Sodrásban (1963) 
A Sodrásban új kezdetet jelent a magyar filmben. Gaál István filmjével vált 
természetessé, hogy a pályakezdő rendezők saját élményanyagukból fogalmazzák 
meg „így jöttem” filmjeiket, és helyüket kereső, természetesen viselkedő fiatalokat 
válasszanak főhősnek, akik nem a hivatalos ideológia mentén élik a mindennapjaikat. 

2022. 02. 28. Kósa Ferenc: Tízezer nap (1960) 
A Tízezer nap máig érvényes erővel mutatja fel, mit jelentett a paraszti életforma, 
hogyan függött az emberek sorsa a földtől, amelynek művelésébe belerokkantak ugyan, 
de ez a föld adott az életüknek értelmet is. Sára Sándor szélesvásznú képei egyszerre 
mutatják gyönyörűnek és szikárnak, közönyösnek a magyar tájat. A tágra komponált 
plánok nemcsak a parasztság sorsát sűrítik össze, de a tradíció és a modernizáció 
határán elvesző paraszti életformának is emléket állítanak. 

2022. 03. 07. Zolnay Pál: Fotográfia (1972) 

2022. 03. 21. Ember Judit – Gazdag Gyula: A határozat

2022. 03. 21. Sára Sándor: Vízkereszt (1967) 

Gaál István – Sára Sándor: Oda- vissza (1962)

Gaál István: Tisza – őszi vázlatok (1963) 

Huszárik Zoltán: Tisztelet az öregasszonyoknak
 

9 részes filmklub indult 
a Vasvári Népfőiskola szervezésében intézményünkben. A 

Falusi Rómeó és Júlia a téeszesítés idejéből. Marit (Törőcsik Mari) a 
termelőszövetkezetből kilépő apja (Barsi Béla) a szintén függetlenül gazdálkodó Farkas 

(Szirtes Ádám) akarja adni, de ő a téeszben dolgozó, csillogó szemű fiút, 
Bíró Mátét (Soós Imre) szereti. A fiatalok szembeszállnak „a föld a földhöz házasodik” 

…  

A Sodrásban új kezdetet jelent a magyar filmben. Gaál István filmjével vált 
természetessé, hogy a pályakezdő rendezők saját élményanyagukból fogalmazzák 

„így jöttem” filmjeiket, és helyüket kereső, természetesen viselkedő fiatalokat 
lasszanak főhősnek, akik nem a hivatalos ideológia mentén élik a mindennapjaikat.  

máig érvényes erővel mutatja fel, mit jelentett a paraszti életforma, 
amelynek művelésébe belerokkantak ugyan, 

de ez a föld adott az életüknek értelmet is. Sára Sándor szélesvásznú képei egyszerre 
mutatják gyönyörűnek és szikárnak, közönyösnek a magyar tájat. A tágra komponált 

, de a tradíció és a modernizáció 

A határozat (1972) 

(1962) 

Tisztelet az öregasszonyoknak (1971) 

 

FELHÍVÁ
A Nagy Gáspár Művelődési Központ 2022. június 23 
Nemzetközi Színjátszó Fesztivált. 

A csoportok téma, idő és műfaji megkötöttség nélkül, szabadon 
nevezhetnek bármilyen darabbal. A szervezők fenntartják a 
jogot a kiválasztásra. A fesztivál nyári időszakban zajlik, ami 
lehetővé teszi a szabadtéri előadások megtartását. A 
Zeneiskola, a Templomkert és a Szentkút is helyet ad 
előadásoknak. Vendéglátóhelyek, kocsmaudvarok és belsők is 
válhatnak játszóhellyé konkrét kérések esetén. A csoportok 
kérhetik előadásuk minősítését.  A Vándordíjon kívül 
továbbiakat adunk ki, melyek között pén

mostani igények alapján 10-15 között lesz azon települések száma, amelyek 
előadást igényelnek a Hegyháton túl a megyén kívül, sőt országhatáron túlról 
is. (A vidéki előadást vállaló csoportok részvételi költségei 
előadások számával csökkennek) 

A zsűri tagjai ismert szakemberek lesznek az elmúlt évekből, akik jól ismerik a 
Fesztivál atmoszféráját, valamint új arcok is megjelennek. 

Nevezési feltétel: pontosan kitöltött, határidőre leadott jelentkezési lap, plakát,
szereposztás.  Elvárás a marketinganyag időben való leadása. 

A jelentkezés nem jelent automatikus beválogatást!!!

A jelentkezési lapon egy email címet (kérjük azt használni a szervezési 
folyamatban) és telefonszámot adjanak meg, és azon legyenek elérhető
email-en leadott címeken fogunk információt cserélni.

Nevezési határidő: 2022.április 4. /hétfő/

A jelentkezés elfogadásáról április 15
előadásra, vállalkozók esetén minden költséget mi és a fogadó fél visel.

További információk kérhetők: Telefonon: 00

E-mailen: info@ngkk.hu Gergye Rezső, Halmosi Tamás

Nevezési lap letölthető a www.ngmk.hu weboldalról.

Támogatók: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Vasvár Város Önkormányzata, 
Magyar Szín- Játékos Szövetség, Vas Megye Közgyűlése és a VASVÁR NÉPE.

ELHÍVÁS 
A Nagy Gáspár Művelődési Központ 2022. június 23 -26. között rendezi meg a 

A csoportok téma, idő és műfaji megkötöttség nélkül, szabadon 
nevezhetnek bármilyen darabbal. A szervezők fenntartják a 
jogot a kiválasztásra. A fesztivál nyári időszakban zajlik, ami 
lehetővé teszi a szabadtéri előadások megtartását. A 

ola, a Templomkert és a Szentkút is helyet ad 
előadásoknak. Vendéglátóhelyek, kocsmaudvarok és belsők is 
válhatnak játszóhellyé konkrét kérések esetén. A csoportok 
kérhetik előadásuk minősítését.  A Vándordíjon kívül 
továbbiakat adunk ki, melyek között pénzdíjasok is lesznek. A 

15 között lesz azon települések száma, amelyek 
előadást igényelnek a Hegyháton túl a megyén kívül, sőt országhatáron túlról 
is. (A vidéki előadást vállaló csoportok részvételi költségei -szállás, étkezés- az 

A zsűri tagjai ismert szakemberek lesznek az elmúlt évekből, akik jól ismerik a 
Fesztivál atmoszféráját, valamint új arcok is megjelennek.  

Nevezési feltétel: pontosan kitöltött, határidőre leadott jelentkezési lap, plakát, 
szereposztás.  Elvárás a marketinganyag időben való leadása.  

A jelentkezés nem jelent automatikus beválogatást!!! 

A jelentkezési lapon egy email címet (kérjük azt használni a szervezési 
folyamatban) és telefonszámot adjanak meg, és azon legyenek elérhetők. Az 

en leadott címeken fogunk információt cserélni. 

Nevezési határidő: 2022.április 4. /hétfő/ 

A jelentkezés elfogadásáról április 15-ig döntünk. A több, vagy vidéki 
előadásra, vállalkozók esetén minden költséget mi és a fogadó fél visel. 

További információk kérhetők: Telefonon: 00-36-94/573-070,  

mailen: info@ngkk.hu Gergye Rezső, Halmosi Tamás 

Nevezési lap letölthető a www.ngmk.hu weboldalról. 

Támogatók: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Vasvár Város Önkormányzata, 
Szövetség, Vas Megye Közgyűlése és a VASVÁR NÉPE. 

 


