
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
 

 

 

az NKA 204108/01415 azonosítószámú, 

 

Vas megye könyvtári hálózatának kapcsolódása  

az Országos Könyvtári Napok programsorozatához 

 

című pályázathoz 
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A több mint két évtizedes hagyománynak megfelelően 2017 októberében Csak tiszta 

forrásból! szlogennel került sor az Országos Könyvtári Napok programsorozat 

megrendezésére az Országos Programbizottság és az Informatikai és Könyvtári Szövetség 

koordinálásával. 

Vas megye nyilvános könyvtári hálózata (megyei könyvtár, városi könyvtárak, ELTE 

Egyetemi Könyvtár és Levéltár Savaria Egyetemi Könyvtár és Levéltár, SZOSZSZC Oladi 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Könyvtára, Szombathelyi Siker Könyvtár Alapítvány, 

továbbá a KSZR szolgáltatásba bevont könyvtárak) a megyei könyvtár koordinálásával az 

idén is számos eseménnyel csatlakozott a kezdeményezéshez.  

Elképzeléseinket a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiuma 1.500.000,- Ft-tal 

támogatta. 

Célunk, hogy az országos javaslat alapján összeállított programjainkkal tovább 

népszerűsítsük szolgáltatásainkat. 

 

 

Rendezvényeink évről évre népszerűbbek, 

egyre több helyszínen sikerül megszólítanunk 

az embereket. 

2017-ben a megye 108 településén, 119 

intézményben, 383 programot valósítottunk 

meg. 

A regisztrált résztvevők száma 14.633 fő 

volt. 
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Kiemelten figyeltünk a gyerekek és fiatalok megszólítására, tudatos és rendszeres 

olvasóvá nevelésére. Számos programon vehettek részt a legkisebbek (ölbéli játékok, 

ringatók, mondókák, mesék), de természetesen a nagyobb gyerekekről és a felnőttekről sem 

feledkeztünk meg. 

 

      

 

 Szerveztünk zenés irodalmi esteket, felolvasásokat. Népszerű írókat, költőket láttunk 

vendégül. Járt nálunk Devecsery László, Kalapos Éva, Hidas Judit, Moretti Gemma, Szecsődi 

Krisztián. 

Több könyvtárunk hirdetett fotópályázatot, rajzpályázatot, meseíró pályázatot, szervezett 

kiállítást. 

Érdekes előadást hallhattak vendégeink Ablonczy Balázs történésztől, Dr. Fűzfa Balázs 

irodalomtörténésztől, Dr. Péntek Kálmán főiskolai docenstől, Wildner Judit kertészmérnöktől, 

Erős György ízrestaurátortól. 

Visszatérő, nagyon népszerű és jó hangulatú rendezvény Répcelakon az „Olvasólámpa” 

elnevezésű gyermekfoglalkozás, Oladon a családi akadályverseny, az ELTE SEK 

Könyvtárában a Tini Galopp könyvtári vetélkedő. 

Látogatóink szeretik és várják az éjszakai programokat is mind a megyei könyvtárban 

(kincskereső játék, filmes vetélkedő, könyvritkaságok bemutatása, táncház, kutakodás a régi 

helyi lapok anyakönyvi híreiben,…) mind a büki városi könyvtárban (bátorságpróba, szellemi 

totó, kincskeresés, kalózpárbaj,…). Természetesen több helyszín hirdetett Könyves 

Vasárnapra is programokat, továbbá kedvezményes, vagy ingyenes beiratkozást, az 

elfeledett dokumentumok késedelmi díj nélküli visszahozatalát. 
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Vas megyében már hagyomány, hogy az Országos Könyvtári Napokat a Vas Megyei 

Könyvtári Nappal indítjuk el. 2017. október 2-án már 23. alkalommal került sor szakmai 

napunkra, Olvasás – szövegértés - biblioterápia címmel, melyet a Berzsenyi Dániel Könyvtár 

szervezett, házigazda a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár volt. Témaként a 

biblioterápia könyvtári és könyvtáron kívüli alkalmazásának lehetőségeit választottuk. 

Előadásokat hallottunk a mesemondás, meseolvasás, mesehallgatás fontosságáról, 

lehetőségeiről, a különféle korosztályokkal való foglalkozás hatékony módszereiről. A 

bevezető előadást Vas megyei szakemberek korreferátumai követték, ahol helyi biblioterápiás 

programokkal, módszerekkel ismerkedtünk meg. 

Előadónk volt: 

- Kovács Marianna könyvtárigazgató, biblioterapeuta, mesemondó: „Megmondalak!” – 

Az élő beszédtől az olvasásig, olvasástól az élő beszédig 

- Móritz Márta gyermekpszichológus, Metamorphoses meseterapeuta: Mi került a 

kőlevesbe? Mesecsoportok a gyógyuló gyermekek táborában 

- Rozán Eszter író, fejlesztő biblioterapeuta: Biblioterápia felnőtt korban 

- Zsigri Mária gyermekkönyvtáros, fejlesztő biblioterapeuta: Behálózva – a 

biblioterápia gyakorlata egy közművelődési könyvtárban 

- Mecsériné Doktor Rozália könyvtári igazgatóhelyettes és Hadnagyné Vörös Márta 

igazgató: A Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár tevékenységéről 

A szakmai program után megtekintettük Körmenden a Dr. Batthyány-Strattmann László 

Múzeum kiállításait. 

 

 



Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 

Bük 

 

október 2. 10 évért 10 Ft-ot: 10 éves Bük városa, ezért 10 Ft-ért iratkozhatnak be 

olvasóink a könyvtárba a könyvtári héten. 

Amnesztia a feledékenyeknek: késedelmi díj nélkül hozhatók vissza elfeledett 

könyveink. 

Hitünket kísérő tárgyak: 500 éves a reformáció 

Kiállítás családi dokumentumokból, könyvekből. 

10 éves Bük – 55 éves Bükfürdő: rejtvényfüzet 

 

október 3. Hol keressem, hogy keressem? Röpke képzés gyerekeknek a büki könyvtár 

online katalógusáról 

Tündérföld: mesedélelőtt, gyerekfoglalkozás óvodásoknak 

Hol keressem, hogy keressem? Röpke képzés 4. osztályosoknak a könyvtár 

használatáról 

 

október 4. Olvasószemüveg: mesék felnőtteknek 

Egy este Devecsery László költővel 

Katicák a Tündérföldön: az ovis Katica csoport könyvtári foglalkozása 

Mazsolák Tündérföldön: az ovis Mazsola csoport könyvtári foglalkozása 

Kukorik Tündérföldön: az ovis Kukori csoport könyvtári foglalkozás 

 

október 5. Víz, víz, tiszta víz: ölbéli játékok, ringatók, mondókák, versikék babáknak és 

éppen totyogóknak. 

Egy csepp, két csepp: képességfejlesztő foglalkozás 

Hol keressem, hogy keressem? röpke képzés 2. osztályosoknak a könyvtár 

használatáról 

 

október 6. Szil, szál, szalmaszál: kreatív foglalkozás újrahasznosított anyagokból 

Varázsvíz - éjszaka a könyvtárban: ahol a büki mesék életre kelnek, 

óvodások interaktív, játékos, mesés, verses ismerkedése a könyvtárral 

Varázsvíz - éjszaka a könyvtárban: alsó tagozatos gyerekek interaktív, 

játékos, mesés, verses ismerkedése a könyvtárral 

Kukkants be hozzánk! elsősök első pillanatai a könyvtárban 

 

október 7. Gyöngyszemek: kirándulás a nyugati tájakon, határon innen és túl 

 

 

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 

Celldömölk 

 

október 3. Ingyenes könyvtári beiratkozás 

 

október 4. Trianon(ok): gazdaság, társadalom, kultúra: Ablonczy Balázs történész, az 

MTA BTK Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársának előadása 

 

október 8. Rendkívüli nyitva tartás 

  Örökös Könyvtári Tagság oklevél átadása 

Talentum Könyvtári Tagság átadása - Az Örökös Tagság ifjúsági változata 



Petőfi Sándor Művelődési - Sportház és Könyvtár 

Csepreg 

 

október 6. Olvasó staféta: legkedvesebb könyvem 

A helyi általános iskola felső tagozatosai bemutatják legkedvesebb könyveiket, 

újságélményeiket. 

Népszokások, néphagyományok 

Kézműves foglalkozás a Városi Könyvtárban. 

Az emberi lélek virágai: Arany és Kodály nyomában 

A Kreatív Zenei Műhelyből Ferge Béla zenetanár zenés előadása a Dr. 

Csepregi Horváth János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. 

Az emberi lélek virágai: Arany és Kodály nyomában 

A Kreatív Zenei Műhelyből Ferge Béla zenetanár zenés előadása a SZMSZC 

Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai, Műszaki Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiumában. 

Vizes élőhelyek: Csepreg és környéke 

Tematikus ajánló a Városi Könyvtár fotó archívumából és friss képekből, 

dokumentumokból. 

 

október 7. Mesekuckó: Mesekuckó Klub alapítása az olvasótáboros és az érdeklődő 

gyermekek részvételével 

"Játszani is engedd ..." Vidám, tréfás vetélkedő a gyermekirodalmi 

élményekből. 

 

 

Művelődési Otthon és Könyvtár 

Jánosháza 

 

október 6. Napok, hónapok, népszokások, jeles napok: népszokások napjainkban 

 

 

Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár 

Körmend 

 

október 2. Olvasás - szövegértés – biblioterápia 

XXIII: Vas Megyei Könyvtári Nap 

Megemlékezés a körmendi kórház alapítójáról, dr. Vizi Henrik igazgató 

főorvosról: előadás 

 

október 3-8. Villanások: természetfotók Vas megyéből 

100 éve született Szabó Magda: kiállítás a könyvtár dokumentumaiból 

Találd meg önmagad! Kiállítás a könyvtár dokumentumaiból 

 

október 3. Vince, telik a pince: játék a népi időjárás megfigyelésekről 

Hol volt egykor? Taxiállomás és társai 

 

október 4. Mese és valóság: tengeri élőlények világa 

Köcsögduda és társai: a népi hangszerek világa 

Remeteidő: jubileumi filmbemutató és közönségtalálkozó az alkotókkal 

 



október 5. Beiratkozási akció 

Köcsögduda és társai: a népi hangszerek világa 

Hol volt egykor? Taxiállomás és társai 

Flash mob a városban: a könyvtár kitelepül 

Tudom, vagy keressem? Lexikális és gyakorlati tudás 

"...egyetlen boldog nap is maga a csoda..." Jeles személyek gondolatai a 

boldogságról 
Vízi kalandok: szépirodalmi alkotások a vízről 

Rába, a mi folyónk: játékos akadályverseny az olvasásnépszerűsítés és a 

természetismeret jegyében 

Itt nyílik a sárgaliliom és a tőzike: védett növények a környezetünkben 

 

október 6. Milyen is a tulipánfa? Ismerd fel a növényeket! 

A bárd éneke: játékos balladaismeret Arany János műveiből 

"...S merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának..." folyók a versekben 

 

október 7. Gyermekkönyvtári Nagy Rába-nap: játékos program 

Rába, a mi folyónk: játékos akadályverseny az olvasásnépszerűsítés és a 

természetismeret jegyében 

Te tudod? Miből és hogyan készül a vasi dödölle? Nagyanyáink főzték 

Mángorló és társai: mire használták őket? 

Vizes kalandok: játékos rejtvényfüzet-pályázat 

Tobozmadár és Gesztenye Guszti: kézműves foglalkozás természetes 

anyagokkal 

Milyen is a tulipánfa? Várkerti túra 

Itt nyílik a sárgaliliom és a tőzike: védett növények a környezetünkben 

Helyi kincseink: kincskeresési játék 

 

október 8. Beiratkozási akció 

Amnesztia a késedelmes olvasók számára 

Könyvtári kótyavetye: könyvvásár 

„Hol a boldogság mostanában?" A testi-lelki egészség forrása 

Hol volt egykor? Taxiállomás és társai 

Mángorló és társai: mire használták őket? 

"...egyetlen boldog nap is maga a csoda..." 

Vízi kalandok: szépirodalmi alkotások a vízről 

"Mestere volt egykor" népi mesterségek 

Csuhébabák és termésbábok készítése: így csinálták régen 

Így gyógyítottak nagyanyáink: a fokhagyma és a házizsír jótékony hatásai 

Él, mint hal a vízben: játék közmondásokkal 

Bocskoros leves és gánica: környékünk népi ételei 

Tengeri hántás és morzsolás:így csinálták régen 

A bárd éneke: játékos balladaismeret Arany János műveiből 

Ábel és Abigél: játékos ismerkedés Tamási Áron és Szabó Magda hőseivel 

Hangszer-tár: multimédiás hangszerfelismerési játék 

Folyó-kvíz: szókirakó játék magyarországi folyónevekkel 

Békakereső: játékos foglalkozás 

Tiszta vizet a pohárba! Játékos környezetismereti foglalkozás 

Dalok az életről: népzenei és könnyűzenei előadás 

"...S merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának...” folyók a versekben 



Chernel Kálmán Városi Könyvtár 

Kőszeg 

 

október 3. Útiélmény-beszámoló Afrikáról: irány a Viktória vízesés 

 

október 4. Ne váljunk áldozattá! Az erőszakos és vagyon elleni bűncselekmények 

megelőzéséről 

  Őszi-téli népszokások: könyvkiállítás a könyvtár gyűjteményéből 

 

október 5. Hazai vizeken: mobilfotó pályázat munkáiból kiállítás megnyitó 

  A csepptől a tengerig: a vízről verses, mesés, játékos zenés foglalkozás 

  A lélek nyelve a betegség: szelíd megoldási lehetőségek segítő cseppekkel 

 

október 6. A csepptől a tengerig: a vízről verses, mesés, játékos zenés foglalkozás 

  A külső-naprendszer felefedezése: közelképek a Ceresről és a Plútóról 

  Mi fán terem a biblioterápia? 

 

október 8. Arany János 200 : zenés irodalmi műsor 

  Beiratkozási akció 

 

 

Művelődési Ház és Városi Könyvtár 

Őriszentpéter 

 

október 4. Könyvtári vetélkedő: településtörténeti vetélkedő általános iskolások részére 

  Könyvtári vetélkedő, játékos feladatmegoldások: természeti környezetünk 

  érdekességeit bemutató foglalkozás 

 

október 7. Kerekítő: játékos baba mama foglalkozás 

 

 

Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár 

Répcelak 

 

október 3. Ovisok látogatása a könyvtárban: a Répcelaki Százszorszép Óvodai 

csoportjainak látogatása a könyvtárban 

 

október 4. Ovisok látogatása a könyvtárban: a Répcelaki Százszorszép Óvodai 

csoportjainak látogatása a könyvtárban 

 

október 5. Olvassunk együtt! Felolvasólánc a Verskedvelők társasága tagjaival 

  Rendkívüli baba-mama klub 

 

október 6. Ovisok látogatása a könyvtárban: a Répcelaki Százszorszép Óvodai 

csoportjainak látogatása a könyvtárban 

 Olvasólámpa 

 Múltunk képeiből: Szarka Sándor fotó-kiállításának megnyitója 

 

október 7. Mesefészek 

 



október 8. Könyves vasárnap 

 

 

Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár 

Sárvár 

 

október 3. Újra indul a nyomozás! A Detektívsarok-játék megnyitója 

  Amnesztia a késedelmes olvasók számára 

  Kedvezményes beiratkozás 

 

október 4. Baba-vár a könyvtárban: ölbeli játékok 

Kodály Zoltán: Színházi nyitány, Háry János szvit: mindenkit várunk a 

Zenei Klubba! 

 

október 5. "Könyvtárpártoló tevékenységért” Elismerő oklevelek átadása 

  Gondolkodásod és táplálékod legyen gyógyítód! Wildner Judit előadása 

 

október 7. Könyvtárbejárás a könyvek útján 

  Szem(l)élet című kiállítás megnyitója: Dolgosné Balka Ágnes tárlata 

 

 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

Szentgotthárd 

 

október 4. A tudás hatalom: könyvtárhasználati óra 

  Csokoládé, mert imádjuk: Erős György ízrestaurátor előadása 

 

október 5. Vízparti kvízparti: fejtörők iskolásoknak 

 

október 6. Boldogan megöregedni: délelőtti csevegés nyugdíjasokkal 

  Őszi asztali díszek: kézműves foglalkozás 
 

október 8. A Megbocsátás napja: ingyenes beiratkozás, internethasználat és médiatagság, 

a késedelmi díj elengedése 

Társasjátékok régen és ma 

 

 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

Szentgotthárd 

Farkasfai Fiókkönyvtár 

 

október 7. Őszi ajtódíszek: kézműves foglalkozás 

 

 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

Szentgotthárd 

Rábafüzesi Fiókkönyvtár 

 

október 6. Őszi ajtódíszek: kézműves foglalkozás 

 



Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

Szentgotthárd 

Rábatótfalu Fiókkönyvtár 

 

október 8. Őszi ajtódíszek: kézműves foglalkozás 

 

 

Berzsenyi Dániel Könyvtár 

Szombathely 

 

október 3. Író-olvasó találkozó Kalapos Évával 

Arany(os) Rambo-versek: könyvhódító pályázat diákoknak 

Díjkiosztó és a nyertes filmek vetítése: közönségtalálkozó Boldizsár Péter 

kreatív producerrel, a Rambo-vers szülőatyjával 

 

október 4. Baksa Eszter, az "Őrség mesemondója" óvodásoknak mesél 

  Ezt látni és hallani kell! Horváth Imre komolyzenei előadása 

 

október 5. Tengerészsorsok a vitrinben: a BDK helytörténeti klubjának vendégeként 

Hideg István, a szombathelyi Matrózmúzeum alapítója beszélget Spiegler 

Tibor helytörténésszel 

Koccintsunk vízzel  
Csodafügefa: felolvasás Szabó Magda műveiből 

  

október 6-8. Múltunk forrásai: kiállítás 

I. világháborús visszaemlékezések írásban és képben 

Válogatás többek között háborús naplókból, levelezésekből és hadi festők 

munkáiból 

A sportpályától a stadionig: (Sz)épülő Szombathely 

 A szombathelyi Haladás pálya metamorfózisa 

"...szól néked az itt magyarul" kiállítás a BDK reformációhoz kapcsolódó 

könyvkincseiből 

 

október 7. Éjszaka a könyvtárban: 

Rejtélyek a könyvtárban: kincskereső játék 

 Olvasótermi film- és fotóvetítés  
Kreatív könyvtárosok szerte a könyvtárban 

Keresd meg a szülinapod! kutakodás régi anyakönyvi hírekben 

Kis esti zene a zeneműtárban: a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium 

Sztárkvartett együttese muzsikál. 

Régi könyvek könyvtárunkban 

A három kismalac: papírszínházzal mesél Zsigri Mária gyermekkönyvtáros 

 A hullám: papírszínházzal mesél Zsigri Mária gyermekkönyvtáros 

 150 éves Vas megye nyomtatott sajtója: lapszemle 45 percben 

 Táncház kicsiknek és nagyoknak a Hangyaboly együttes kíséretével 

 Így készül a könyv: minikönyv készítése Fessler Gabriella könyvkötővel 

 CineMánia - Filmes játék a médiatárban: Légy képben! Ismerd fel a 

szuperprodukciókat, klasszikus és kultikus filmalkotásokat, részletek, képek és 

zenék alapján. Játék értékes nyereményekért Waldinger Dórával és Boros 

Ferenccel 



Gipsy Boys: zenél: a 2017-ben alakult autentikus cigány zenét játszó négytagú 

együttes 
Pincétől a padlásig: könyvtári séta  
Temetői séta: Berzsenyi Dániel Könyvtár helytörténeti klubja a tavalyi nagy 

sikerre való tekintettel újra megszervezte a Szent Márton temetői sétát, ezúttal 

Orbán Róbert vezetésével. 

 

október 8. Könyvturkáló: a könyvtár feleslegessé vált könyveiből 

Arany János és Petőfi Sándor barátsága: Bálint Éva és Szabó Tibor, a 

Weöres Sándor Színház művészeinek műsora a két költő levelezéséből, 

verseiből, Arany János által megzenésített versek Szabó Tibor előadásában.  
A felnőtteknek meghirdetett meseíró pályázat eredményhirdetése játékos 

foglalkozással  

A szivárványköpő sárkány: mesefoglalkozás Fuchs Adrienn meséjéhez 

Amnesztia  
Kedvezményes beiratkozás minden korosztálynak 

 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár - Savaria Egyetemi 

Könyvtár és Levéltár 

Szombathely 
 

október 4. Savaria Gyalog Galopp: 2017. október 4-én az ELTE SEK Könyvtárában 

8.00 órától délután 14.00 óráig információkeresést, önálló kutatást elősegítő 

könyvtári vetélkedő kerül megrendezésre. 

A foglalkozások célcsoportjai az általános iskolák 7-8. osztályosai, 

középiskolások 9-10. évfolyamosai. 

Célja a város irodalmi emlékhelyeinek megismerése, a könyvtár, a korszerű 

információszerzési technikák fejlesztése. 

 

 

Szombathelyi Siker Könyvtár Alapítvány 

Szombathely 

 

október 4. Az alkotás boldogsága. Hortobágyi Ferenc amatőr fafaragó kiállítása. 

  

 

SZOSZSZC Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola Könyvtára 

Szombathely 

 

október 3. "A tudás hatalom." Információkereső könyvtári játék általános és 

középiskolások számára. 

 

október 3-8.  Tiszta lappal! Ingyenes beiratkozás, késedelmi díjak eltörlése az Országos 

Könyvtári Napok ideje alatt. 

 

október 4. "A tudás hatalom." Információkereső könyvtári játék általános és 

középiskolások számára.  
"Hol a boldogság mostanában..." Szecsődi Krisztián költő, drámapedagógus 

interaktív foglalkozása a boldogság forrásáról. 



 

október 5. "A tudás hatalom." Információkereső könyvtári játék általános és 

középiskolások számára.  
"Tiszta vizet a pohárba!" Környezettudatos vetélkedő felső tagozatos diákok 

részére. 

Csodafügefa: felolvasás Szabó Magda születésnapján az írónő ifjúsági 

műveiből. 

  

október 6. "A tudás hatalom." Információkereső könyvtári játék általános és 

középiskolások számára.  
"Erre csörög a dió..." Népi eszközök a mindennapok szolgálatában. 

 

október 8. "Magad uram, ha szolgád nincs." Ötletes tárgyak, játékok, állatok készítése 

természetes anyagokból, és őszi termésekből 

 "Sok kicsi sokra megy" Családi akadályverseny a boldogság egyik 

forrásaként. 

Oladi teaház: közös falatozás, teázás a szellemi munka után 

 

 

Dr. Bendefy László Városi Könyvtár 

Vasvár 

 

október 2. A múlt emlékeinek feltárása településünkön: előadás 

 

október 2-7. A Vasi Hegyhát Ifjú Értékőreinek kiállítása 

 

október 3. A mese bűvöletében 

 

október 4. A mese bűvöletében 

 

október 5. Szőlőtermesztési, borászati ismeretek a gyakorlatban: Vízvári Sándor 

borász, sommelier 

 

október 6. Ghánaiként Rómából Vasvárra: verbita szerzetes élménybeszámolója ghánai 

és római életérő 

Olvasótábori élmények képekben: a nyári Olvasótábor során készült képek, 

felvételek bemutatása gyerekeknek és szüleiknek 

 

október 7. Kubában kerékpárral európaiként: vetített képes útiélmény beszámoló 

  Domonkosok múltja és jelene: könyvbemutató 

  A múlt emlékeinek feltárása a Vasi-Hegyháton: előadás 

 

október 8. A vasvári templom és kolostoregyüttes bejárása: a domonkosok múltjának 

felfedezése az épületegyüttesben 

 

 

Vépi Művelődési Ház és Könyvtár 

Vép 

 

október 2. Filmklub: Nem vénnek való vidék 



  Filmnézés és beszélgetés Meskó Krisztiánnal 

Kedvenc mesém: rajzverseny óvodásoknak és kisiskolásoknak 

   

október 3. Öko -vetélkedő: hazánk természeti kincsei 

 

október 5. Író-olvasó találkozó Hidas Judittal 

A seb című regény a rendszerváltás után Budapestről kiköltöző polgári réteg 

világát és annak ellentmondásait mutatja be emberi sorsokon keresztül.  
Nagyi mesélj! A Nefelejcs Nyugdíjas Klub tagjai mesélnek óvodásoknak. 

 

október 7. Vép újságíró szemmel: Györe Zoltán sajtófotó kiállításának megnyitója 

 

 

Rendezvények a KSZR településeken 

 

település program 

október 2. 

Egervölgy A múlt emlékeinek feltárása településünkön (előadás) 

Gersekarát A múlt emlékeinek feltárása településünkön (előadás) 

Győrvár A múlt emlékeinek feltárása településünkön (előadás) 

Hegyhátszentpéter A múlt emlékeinek feltárása településünkön (előadás) 

Nagyrákos Tigrisszem (kötetbemutató) 

Oszkó Könyvtári ügyes kezek 

Szemenye A múlt emlékeinek feltárása településünkön (előadás) 

Telekes A múlt emlékeinek feltárása településünkön (előadás) 

október 3. 

Balogunyom Meseláda (mesefoglalkozás) 

Bérbaltavár A múlt emlékeinek feltárása településünkön (előadás) 

Csákánydoroszló Ki vagyok én? (drámapedagógiai foglalkozás) 

Győrvár Ha a zene szól… (találkozó Rosta Gézával) 

Halogy A méhek világa (előadás) 

Hegyhátsál Nagyanyáink játékai (rongybabakészítés) 

Hegyhátszentjakab „Ősz húrja zsong…” (irodalmi foglalkozás) 

Ják Író-olvasó találkozó Kalapos Évával 

Ják Könyvtári ügyes kezek 

Ják Könyvtári ügyes kezek 

Kissomlyó Meseláda (mesefoglalkozás) 



Mikosszéplak A múlt emlékeinek feltárása településünkön (előadás) 

Nagytilaj Nagy Gáspár helyi értékei – versekkel színesítve 

Nádasd A furfangos tilinkó (interaktív mesefoglalkozás) 

Nádasd Levélemberke (kézműves foglalkozás) 

Olaszfa A múlt emlékeinek feltárása településünkön (előadás) 

Pankasz Addig jár a korsó a kútra…(játékos vetélkedő) 

Petőmihályfa A múlt emlékeinek feltárása településünkön (előadás) 

Rum Olvasókör (felolvasás Szabó Magda műveiből) 

Sorokpolány Meseláda (mesefoglalkozás) 

Szentpéterfa Író-olvasó találkozó Horváth Nikolettával 

október 4. 

Alsóújlak A múlt emlékeinek feltárása településünkön (előadás) 

Cák Meseláda (mesefoglalkozás) 

Csehi A múlt emlékeinek feltárása településünkön (előadás) 

Csehimindszent A múlt emlékeinek feltárása településünkön (előadás) 

Csipkerek A múlt emlékeinek feltárása településünkön (előadás) 

Ják Könyvtári ügyes kezek 

Ják Könyvtári ügyes kezek 

Kám A múlt emlékeinek feltárása településünkön (előadás) 

Kissomlyó Gyógyító kert, gyógyító konyha (előadás) 

Nádasd Játszani jó! (játékos foglalkozás) 

Ostffyasszonyfa Olvassunk együtt! (kedvenc könyvem) 

Pácsony A múlt emlékeinek feltárása településünkön (előadás) 

Rum Állati feladatok (vetélkedő) 

Sitke Zenés irodalmi est Gerbert Judit előadóművésszel 

Tanakajd Meseláda (mesefoglalkozás) 

október 5. 

Egyházasrádóc A mesék birodalmában (játékos foglalkozás) 

Gór Író-olvasó találkozó Hidas Judittal 

Ják Könyvtári ügyes kezek 

Ják Könyvtári ügyes kezek 

Kisrákos Játék és mese (mesefoglalkozás) 

Magyarnádalja Vendégségben Bóbitánál (drámapedagógiai foglalkozás) 



Nádasd A furfangos tilinkó (interaktív mesefoglalkozás) 

Nagytilaj A múlt emlékeinek feltárása településünkön (előadás) 

Nagymizdó Őszi, díszek, terménydekorációk készítése 

Nemesbőd Gyógyító kert, gyógyító konyha (előadás) 

Pankasz Az Őrségi Nemzeti Park védett természeti értékei (előadás) 

Püspökmolnári A múlt emlékeinek feltárása településünkön (előadás) 

Rábahídvég A múlt emlékeinek feltárása településünkön (előadás) 

Rönök A méhek világa (előadás) 

Rum Babák a könyvtárban 

Sárfimizdó A múlt emlékeinek feltárása településünkön (előadás) 

Sorokpolány Mesevarázs (könyvtári foglalkozás) 

Zsennye Ringató 

október 6. 

Andrásfa A múlt emlékeinek feltárása településünkön (előadás) 

Bajánsenye Él, mint hal a vízben (játék közmondásokkal) 

Bajánsenye Érik a szőlő (zenés interaktív foglakozás) 

Bajánsenye Fűben-fában orvosság (gyógynövényismeret) 

Bajánsenye Hangszer-tár (vetélkedő) 

Bajánsenye A kedvenc versem (szavalóverseny) 

Bajánsenye Megemlékezés az aradi vértanúkról 

Bajánsenye Te tudod? Miből és hogyan készül a dödölle? 

Balogunyom Könyvtári ügyes kezek 

Felsőjánosfa Tücsök és hangya 

Harasztifalu Vackor az óvodában 

Hegyhátszentjakab A gyermekjátékok története (interaktív előadás) 

Iklanberény Nagyanyáink étkei és gyógynövényei (előadás) 

Ivánc Játék a termésekkel 

Karakó Könyvtári mesedélután 

Katafa Fülesbagoly és társai (kézműves foglalkozás) 

Kerkáskápolna A didergő király (játékos mesefoglalkozás) 

Kondorfa „Őszi éjjel izzik a galagonya” (őszi versek és történetek) 

Mesterháza Zenés irodalmi est Gerbert Judit előadóművésszel 

Narda Gyógyító kert, gyógyító konyha (előadás) 



Ólmod Versünnep (rendhagyó irodalomóra) 

Répceszentgyörgy Zenés irodalmi délután Gerbert Judit előadóművésszel 

Rum A könyvtár rejtett zugai és kincsei 

Rum Játszunk együtt! (vetélkedő) 

Rum Rejtvények és fejtörők 

Sé Őszi ének (verses, zenés játék) 

Sorkifalud Író-olvasó találkozó Galambos Bernadett íróval 

Sorkifalud Zenés irodalmi műsor a Triola Együttessel 

Söpte Hagyományaink (tájegységek népzenéje) 

Szatta A méhek világa (előadás) 

Szőce-Rimány „Kicsi a bors, de erős” (mesék, közmondások) 

Viszák Kerékpárral a Föld körül (előadás) 

október 7. 

Andrásfa Író-olvasó találkozó Horváth Nikolettával 

Bucsu Meseláda (mesefoglalkozás) 

Daraboshegy Alkotni öröm! (kézműves foglalkozás) 

Dozmat Könyvtári könyvajánló 

Döröske Őszi dekorációk (kézműves foglalkozás) 

Felsőjánosfa Mire a falevelek lehullanak, katonáink hazatérnek (előadás) 

Gérce Zenés irodalmi műsor a Szelídgesztenyék Együttessel 

Halogy Zenés őszköszöntő 

Hegyháthodász A kis gömböc (játékos mesefoglalkozás) 

Hegyhátszentmárton Játék termésekkel (kézműves foglalkozás) 

Kemenesmagasi Könyvtári ügyes kezek 

Kemenespálfa Kerékpárral a Föld körül (előadás) 

Kemenessömjén Zenés irodalmi délután Gerbert Judit előadóművésszel 

Kercaszomor Őszi dekorációk (kézműves foglalkozás) 

Magyarszecsőd Mesék Mátyás királyról (játékos mesefoglalkozás) 

Magyarszombatfa Mese, mese, meskete… (játékos mesefoglalkozás) 

Nagykölked „Lipem, lopom a szőlőt…” (játékos mesefoglalkozás) 

Nagytilaj Őszi szokásaink – csuhébabák, tollfosztás 

Nemeskeresztúr Mesék kisebbeknek és nagyobbaknak 

Nyőgér Zenés irodalmi est Gerbert Judit előadóművésszel 



Őrimagyarósd Hamupipőke (zenés előadás) 

Rábahídvég „Itt van az ősz, itt van újra” (verses foglalkozás) 

Sárfimizdó Őszi szokások – kézműves foglalkozással 

Sé Mesék kisebbeknek és nagyobbaknak 

Szarvaskend Szüreti néphagyományok ápolása (előadás) 

Vasalja Többsincs királyfi (játékos mesefoglakozás) 

Vasegerszeg Zenés irodalmi délután Gerbert Judit előadóművésszel 

Vasszécseny Könyvtári ügyes kezek 

Vasszilvágy Zenés irodalmi est a Capito Gitárklubbal 

október 8. 

Felsőmarác Vackor az iskolában (mesefoglalkozás) 

Halastó Vuk és társai (könyvek az állatokról) 

Katafa Zenés irodalmi délután Gerbert Judit előadóművésszel 

Kemestaródfa Őszi dekorációk 

Kerkáskápolna Árpád-kori templomok Vas megyében (előadás) 

Szőce Szélike királykisasszony játékos mesefoglalkozás) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pillanatképek 
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Szakmai beszámolónk elérhető a Berzsenyi Dániel Könyvtár és a Hungaricana 

Közgyűjteményi Portál honlapján: 

 

http://www.bdmk.hu/Palyazataink/_Nemzeti_Kulturalis_Alap_palyazatok 

 

http://hungaricana.hu/hu/nka-palyazati-beszamolok/ 

 

 

 

A programok sikeres megvalósításához – a helyi szervező és koordinációs 

tevékenység mellett – elengedhetetlenül fontos volt a Nemzeti Kulturális Alap támogatása, 

melyet együttműködő partnereink nevében ezúton is köszönünk! 

 

Szombathely, 2017. december 15. 

 

 

Összeállította: Virághné Vámos Kitti s.k. 

          könyvtáros 

http://www.bdmk.hu/Palyazataink/_Nemzeti_Kulturalis_Alap_palyazatok
http://hungaricana.hu/hu/nka-palyazati-beszamolok/

