
 

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

2022.  

"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 
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. 
 

A Vasvári Játékszín  márciusban 12-én Vépen és Győrváron, 30-án 
Répcelakon  vendégszerepel.  
 
 Az „Üss a hasadra!”  Színpad március hónapban Nagytilajon 
vendégszerepel A fényhozó című színjátékával. 
 
A Nagy Gáspár Művelődés Központ szervezésében 2022. április 
30-án kerül megrendezésre  „A Költő hazatér” Vers - és 
prózamondó találkozó Nagy Gáspár tiszteletére. 
Társszervezők: dr. Bendefy László Városi Könyvtár - Vasvár, Vasvári Játékszín 
Egyesület, Bérbaltavár és Nagytilaj Önkormányzatai, Nagy Gáspár Alapítvány.  
A találkozóra két szabadon választott művel lehet nevezni, az 
előadásra kerülő művek időtartama maximálisan 5 perc lehet. 
A jelentkezéseket elektronikus levélben: vagy postai levélben, a 
Nagy Gáspár Művelődési Központ 9800 Vasvár, Bartók B. u. 4. 
címen fogadjuk. Jelentkezések beérkezési határideje: 2022. április 
20. (kedd) 
 
 Intézményünkben kerül lebonyolításra a Vasvári Darts Club 
szervezésében egy amatőr darts verseny március 27-én és egy nyílt 
verseny április 24-én. Jelentkezni az egyesület facebook oldalán és 
a +36309280019-es telefonszámon lehet Németh Zsoltnál 
 
A képviselő-testület február 24-i ülésén az intézmény munkatervét 
jóváhagyta az abban foglaltak szerint. 
 

 

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 ALKOTÁSA – SOMOGYI FERENC 
 2021 augusztusában a Hegyháti Napok 
keretében immáron 8. alkalommal 
Képzőművészeti Alkotótábor zajlott: az 
itt készített alkotásokból minden 
hónapban megjelentetünk egyet a Vasvár 
Járóban.  
Somogyi Ferenc (Budapest) „Számomra 
eddig a Szobor, az vaskos és nehéz, hideg és 
élettelen tárgy volt. Itt meg mit látok? Csupa 
könnyed, légies formát, teli színnel, humorral, 
finom erotikával és élettel.” - ez a nézői 
vélemény tökéletesen megfogalmazta azt, amit a 

szobrászat eszközeivel, szavak nélkül, már évek óta elénk tár. 
 



 

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK
MÁRCIUS 

5-én 18 óra 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 10 óra Impro Fesztivál 
 

Március 14-től látogatható az 
intézményünk Castrum Galériáján a 
Sárvári Fotóklub tagjainak 
témafüggetlen kiállítása Képről Képre 
címmel. A klub új alkotásokkal 
mutatkozik be a közönségnek. A 

közel húsz kiállító tárlatán a fotográfia szinte minden 
tárgyköréből állítanak ki a makrofotótól a tájképen és a 
portrén át az aktig. 
 

15-én Nemzeti ünnep (fáklyás felvonulás, koszorúzás a 
Március 15. téren, ünnepi műsor) 
 
23-án Közkincs Kerekasztal  
 
26-án Kisállat Kiállítás 
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KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK
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 
„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. 03. 07. Zolnay Pál: Fotográfia (1972) 
Két fiatalember, egy fényképész és egy retusőr járja a vidéki Magyarország 
falvait. Hol hivatalos eseményeken, esküvőkön, lakodalmakon fotóznak, hol 
természetes, hétköznapi pillanatokat örökítenek meg. Útjuk során kiderül, hogy 
a retusálatlan felvételek nem kelendőek, alanyaik nem akarnak a nyers 
valósággal szembesülni. 

 
2022. 03. 21. Ember Judit – Gazdag Gyula: A határozat
A bicskei járási pártbizottság elhatározza, hogy leváltja a felcsúti téeszelnököt, 
aki néhány év leforgása alatt megmentette a csődtől, majd fel is virágoztatta a 
felcsúti termelőszövetkezetet. Koholt vádak alapján próbálják meggyőzni az 
elnökkel szimpatizáló közgyűlést, hogy hívják vissza tisztségéből Ferenczi 
Józsefet. A határozat a szocializmus diktatórikus hatalomgyakorlásának 
önleleplező filmje. 

 
2022. 03. 28. Sára Sándor: Vízkereszt (1967) 
Lírai filmetűd a tanyán élő emberekről. 
Gaál István – Sára Sándor: Oda- vissza (1962) 
A film érzékelteti, hogy mennyire ki lehet húzni a vidéki emberek lába alól a 
talajt, elszakítva őket gyökereiktől, ha megfosztják őket a helyben végezhető 
munkától… 
Gaál István: Tisza – őszi vázlatok (1963) 
A Tisza, mint tájalkotó elem és a folyóval együtt élő ember képei asszociatív 
úton fonódnak egymásba… 
Huszárik Zoltán: Tisztelet az öregasszonyoknak
Ez a film az anyák, nagyanyák korálisa… 
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FELHÍVÁ
A Nagy Gáspár Művelődési Központ 2022. június 23 
között rendezi meg a 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 időszak
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 pénzdíjasok is lesznek. A mostani igények 

alapján 10-15 között lesz azon települések száma, amelyek előadást igényelnek 
a Hegyháton túl a megyén kívül, sőt országhatáron túlról is. (A
vállaló csoportok részvételi költségei 
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 sze
folyamatban) és telefonszámot adjanak meg, és azon legyenek elérhetők. Az 
email-en leadott címeken fogunk információt cserélni.

Nevezési határidő: 2022.április 

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 

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.
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között rendezi meg a 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 

uk minősítését.  A Vándordíjon kívül továbbiakat adunk 
ki, melyek között pénzdíjasok is lesznek. A mostani igények 

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 előadások számával 

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

i 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 18. /hétfő/ 

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

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

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

Nevezési lap letölthető a www.ngmk.hu weboldalról. 

sok Minisztériuma, Vasvár Város Önkormányzata, 
Játékos Szövetség, Vas Megye Közgyűlése és a VASVÁR NÉPE. 


