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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

az NKA 204108/01330 azonosítószámú, 

 

Vas megye könyvtári hálózatának kapcsolódása az Országos Könyvtári Napok 

programsorozatához 

 

című pályázathoz 

 

2016 októberében Nagy Könyvtári Beavatás! Találkozzunk a könyvtárban! 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, Nyugat-

magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvtára, Szombathelyi Szolgáltatási 

SZC Oladi Szakképző Iskola Iskolai Könyvtára, Szombathelyi Siker Könyvtár Alapítvány) a 

megyei könyvtár koordinálásával az idén is számos eseménnyel csatlakozott a 

kezdeményezéshez, s állította össze programjait az országos javaslat alapján. Elképzeléseinket 

a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiuma 1.500.000,- Ft támogatásban 

részesítette.  

Célunk, hogy bemutassuk könyvtáraink sokszínű szolgáltatásait, ezen szolgáltatások 

hátterét. Fontosnak tartjuk, hogy minél több olyan személyt érjünk el, akiknek az életébe még 

nem épült be a rendszeres könyvtárlátogatás és könyvtárhasználat.  

Könyvtáraink évről évre mindig kedvezményes, vagy ingyenes beiratkozást hirdetnek az 

Országos Könyvtári Napok idejére, mely lehetőséggel látogatóink szép számban élnek is. 

 

 

 

A széleskörű összefogásnak köszönhetően 

sikerült az elmúlt évhez képest több 

érdeklődőt megszólítanunk.  

A megye 98 településén, 106 intézményben, 

352 programot valósítottunk meg.  

A regisztrált résztvevők száma 13.630 fő 

volt. 

 



  

 

Az előző évek sikerei miatt folytattuk a Baba-, a Kölyök- és a Tiniolvasó 

programokat is, de ezeken túl a több generációt egyszerre megszólító tematikus napok, a 

változatos témakörök, az igényes programkínálat, a rendszeresen, évről-évre visszatérő akciók 

mind az olvasás fontosságára, a könyvtárak népszerűsítésére helyezték a hangsúlyt.  

 

      

  

 Népszerű írókat, költőket láttunk vendégül megyénkben. Járt nálunk Kalapos Éva, 

Katzler Hilda, Lakatos Levente, Lőrincz L. László, Sohonyai Edit. Helyi írónk, Dr. Csider 

Sándor gyermekek és felnőttek körében egyaránt népszerű foglalkozása keretében, számos 

településen mutatta be Álomút című új kötetét. 

Mindig izgalmasak, vonzóak éjszakai programjaink. A büki városi könyvtárban a gyerekek 

sötétben, elemlámpával fedezték fel a nappal már jól ismert tereket, és ebben a titokzatos 

hangulatban keltették életre a mesehősöket.  

Könyves Vasárnap is nyitva tartott több könyvtárunk és várták az olvasókat könyvvásárral, 

irodalmi délutánnal, családi vetélkedővel, irodalmi 7próbával, papírszínházzal, 

mesefoglalkozással, barkácskuckóval, környezettudatos játszóházzal, teadélutánnal, 

kedvezményekkel. 
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Vas megyében már hagyomány, hogy az Országos Könyvtári Napokat a Vas Megyei 

Könyvtári Nappal indítjuk el. 2016. október 3-án már 22. alkalommal került sor szakmai 

napunkra, Kultúra-közösség-könyvtár címmel, melyet a Berzsenyi Dániel Könyvtár 

szervezett, házigazda a Vépi Művelődési Ház és Könyvtár volt. Témaként a könyvtárak és 

civil szervezetek kapcsolatát, együttműködési lehetőségeit választottuk.  

Előadónk volt: 

- Prof. Dr. habil. Dinya László egyetemi tanár (Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös): 

Fenntartható közösségek – fenntartható vidék – fenntartható ország 

- Szekér Tamás elnök (Herényi Kulturális és Sportegyesület, Szombathely): Őseink 

példáján – Herényi értékek 

- Garas Kálmán elnök (Nyitott Tér Közhasznú Kulturális Egyesület, Répcelak): A 

nyitott tér 

- Filipovits Rajmund intézményvezető (IKSZT Művelődési Ház és Könyvtár, 

Szentpéterfa): Összetartó közösség, élhető község 

- Iszakné Koszorús Judit intézményvezető (Művelődési Ház és Könyvtár, Vép): 

Kisvárosi közösség a világ közepén 

A szakmai program után megtekintettük Vépen az Erdődy-kastélyt és a helyi értéktárat. 

 

   

 

Rendezvényeinken kiemelten figyelünk a gyerekek és fiatalok megszólítására, tudatos 

és rendszeres olvasóvá nevelésére. Bízunk abban, hogy ezekben a napokban könyvtárainkba 

csalogatott érdeklődőket a későbbiekben olvasóként, programjainkon látogatóként látjuk 

viszont. 

 

Szombathely, 2016. december 15. 

         Virághné Vámos Kitti s. k. 

         könyvtáros 

 

























Országos Könyvtári Napok 

Faludi Ferenc Városi Könyvtár, Körmend 

2016. 

 

 

Körmend - Faludi Ferenc Könyvtár 

2016. október 4. Veszélyben a világunk: játékos foglalkozás 

2016. október 4-9. Könyves élményeim – kiállítás 

   Batthyány-kastély és társai: helyi értékeink népszerűsítése 

2016. október 4-9. Zöld-sziget – kopár vidék: tegyünk érte, hogy a világ zöldebb legyen 

2016. október 4-5. Ki legyek a mesében: drámajátékok 

2016. október 5. Veszélyben a világunk: játékos gyerekfoglalkozás 

2016. október 5-6. Öko-kommandó: játékos interaktív program a környezetvédelemről 

2016. október 5-8. Az én színes világom: sokan színezünk sokféleképpen: kiállítás 

2016. október 5-8. Faludi legek 

2016. október 6. Aradi vértanúk napja: megemlékezés 

   Ezen a napon könyvet olvasok! „Flash mob” a városban 

   Aranyköpések az aranyládából: olvasásnépszerűsítő akció 

   Körmendi Oktogon: könyvtár-közi túra 

Körmendi barangoló: helyismereti játék 

Ki ismeri jobban a helyi értékeket? vetélkedő 

2016. október 6-8. A legjobb kötésű könyv a könyvtárban: szavaz az olvasó 

2016. október 7. Nagy könyvtári beavatás: olvasók a pult másik oldalán 

Öleljük át a könyvtárat 

Ringató: vedd ölbe, ringasd, énekelj! 

Ne rongáld a könyvet, készíts és használj könyvjelzőt! 

2016. október 7-9. Beiratkozási akció: kedvezményes könyvtári beiratkozás 

2016. október 8. Klíma küldetés: tisztább környezetünkért: pályázat eredményhirdetése 

   Gyerekkönyvtári könyves szombat: játékos délelőtt 

   Várkerti Labirintus Futóverseny: ép testben ép lélek 

   Kincsvadászat a várudvaron: játékos-könyves nyomkereső játék 

   Öko-világ: energia és környezet 

2016. október 8-9. Lim-lom barkácsoló: a lomok újrahasznosítása 

   Igaz vagy hamis: játékos fejtörő 

   Hogyan jutok el a könyvtárba? labirintusjáték 

2016. október 9. Könyvtári kótyavetye: könyvvásár 

   Amnesztia késedelmes olvasók számára 

Keresd Pokémont! ügyességi játék 

Játék Magyarországról: múltunk és jelenünk 

Zöld sziget: kvízjáték 

Színező sarok: színező kicsiknek 

Állománysoroló: játék az állományegységekkel 

Megtalálom majd: betűrend-rendező játék 

Legek az olimpiákon 

A hamuban sült pogácsa nyomában: a népmesék világa 

Könyves élményeim: eredményhirdetés 

Rátóti csikótojás készítés: kézműves foglalkozás 

 

 

 



Bajánsenye – Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 

2016. október 7. Könyvvásár 

   „Én meg gyerekből vagyok” szavalóverseny gyerekekről és családról 

   Ökovilág: kvízjáték a természetről 

   Öleljük át a könyvtárat! 

   Levelek és termések, környezetünk fái: játékos foglalkozás 

   Játék Magyarországról: játékos vetélkedő 

   Bajánsenyei könyvtári legek 

 

Csákánydoroszló - Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 

2016. október 4. Akarsz-e a barátom lenni? versek és dalok a barátságról, szeretetről 

2016. október 5. Játék az újrahasznosítás jegyében 

 

Daraboshegy - Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 

2016.október 8. Ne rongáld a könyvet, készíts és használj könyvjelzőt! 

 

Döröske - Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 

2016. október 8. „Kipp-kopp, kopogok…” játék és alkotás 

 

Egyházasrádóc - Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 

2016. október 4. Tök-jó-óra: játékos kézműves foglakozás 

 

Felsőmarác - Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 

2016. október 9. Ne rongáld a könyvet, készíts és használj könyvjelzőt! 

 

Halastó - Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 

2016. október 8. Őszi sóhaj: játék és alkotás 

 

Harasztifalu - Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 

2016. október 8. Őszköszöntő: játékos kézműves foglalkozás 

 

Hegyháthodász - Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 

2016. október 8. „Itt az ősz…” játékos alkotó foglalkozás 

 

Hegyhátsál - Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 

2016.október 8. Holdkráterek: Tuboly Vince amatőr csillagász előadása 

2016. október 9. Alkotni öröm! kézműves foglalkozás 

 

Hegyhátszentjakab - Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 

2016. október 5. Három kívánság: játékos népmese feldolgozás 

 

Hegyhátszentmárton - Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 

2016. október 7. Képet készítek: alkotás és dekupázsolás 

 

Ivánc - Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 

2016. október 4. „Lipem, lopom a szőlőt…” játékos foglalkozás 

2016. október 8. Szüreti néphagyományok ápolása 

 

Katafa - Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 

2016. október 8. Játszani jó! vers és játék 



Kisrákos - Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 

2016. október 7. „A játék… az gyönyörű…” játékfoglalkozás 

 

Kondorfa - Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 

2016. október 4. Könyvtári ügyes kezek 

2016. október 7. Jó játék a festés! alkotás és játék 

 

Magyarnádalja - Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 

2016. október 8. Hagyomány és alkotás 

 

Magyarszecsőd - Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 

2016. október 8. „Kipp-kopp, kopogok…” játék és alkotás 

 

Magyarszombatfa - Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 

2016. október 8. Múltidéző a gleccserek földjén: helyi értékekről 

 

Molnaszecsőd - Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 

2016. október 5. Egészséges táplálkozás egyszerűen és olcsón: Dr. Borcsányi-Andits 

Mónika előadása 

 

Nagykölked - Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 

2016. október 4. Élmények és képek a kavicsokon: kavicsfestés 

 

Nagymizdó - Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 

2016. október 7. Szüreti néphagyományok ápolása 

 

Nagyrákos - Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 

2016. október 4. „Csutkajutka” és társai: terménybábok készítése 

 

Nemesrempehollós - Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 

2016. október 5. Ha a zene szól: megzenésített versek és interaktív játékok Rosta 

Gézával 

 

Őrimagyarósd - Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 

2016. október 7. Őszi dekorációk: játékos kézműves foglalkozás 

 

Pankasz - Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 

2016. október 4. A mesék világa: játékos vetélkedő 

2016. október 6. Mátyás, az igazságos: vetélkedő Mátyás királyról 

 

Pinkamindszent - Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 

2016. október 8. A Pinka és átkelőinek szerepe az újkőkortól a török korig: Ilon Gábor 

régész előadása 

 

Szarvaskend - Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 

2016. október 7. „A játék… az gyönyörű…” játékfoglalkozás 

2016. október 8. Szüreti néphagyományok ápolása 

 

 

 



Szatta - Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 

2016. október 4. A magyar nyelv a Kárpát-medencében: Dr. Vörös Ottó nyelvész 

előadása 

 

Szőce - Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 

2016. október 8. „Kipp-kopp, kopogok…” játék és alkotás 

 

Vasalja - Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 

2016. október 8. Alkossunk együtt! játékos kézműves foglalkozás 

 

Velemér - Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 

2016. október 8. Mit ér az ember, ha Őrségi? Dr. Vörös Ottó nyelvész előadása 

 

Viszák - Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 

2016. október 5. Sakkparti: sakk és táblajáték könyvben és asztalon 

 

 

Körmend, 2016. december 12. 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

































NAGY KÖNYVTÁRI BEAVATÁS 

11. Országos Könyvtári Napok – 2016. október 3-9. 
 

A Berzsenyi Dániel Könyvtár megvalósult programjai 
 

Életkortól és lakóhelytől függetlenül, minden korcsoport számára állítottunk össze programokat, 

egyrészt építve aktív közösségeink erejére, másrészt bevontunk olyanokat, akik most szerettek volna 

kapcsolatokat kialakítani, élvezni a könyvtári színtér közösségépítő szerepét, hasznos és szórakoztató 

elfoglaltságot kínáltunk számukra. Kiemelten figyeltünk az esélyegyenlőség megvalósítására. 

 

A hetet a Zöld könyvtár témával nyitottuk a gyermekkönyvtárban, ahol ökopolcot mutattunk be, 

rendhagyó foglalkozást tartottak a gyermekkönyvtárosok. A felnőtteknek Könyvforgás címmel 

kézműves foglalkozást szerveztünk az újrahasznosítás jegyében. 

 

   
 

Dr. Déri Miklós ny. katonai ügyész vetítettképes élménybeszámolóját Vietnám, a felszálló sárkány 

országa címmel szerveztük. 

 

Ki viszi át a szerelmet címmel Fűzfa Balázs irodalomtörténész előadását nagyszámú érdeklődő 

közönség hallgatta. A Rambo-vers mint műfaj bemutatása izgalmas variációkat javasolt az 

élményközpontú irodalom népszerűsítéshez. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mennyire kicsi egy aprónyomtatvány?  

Érdekes és információgazdag előadással alakult meg a Berzsenyi Dániel Könyvtár helytörténeti 

klubja, Spiegler Tibor magángyűjtő közreműködésével. A klub leendő tagjai belépésüket bejegyzéssel 

erősítették meg az erre az alkalomra készített emlékkönyvbe. A program a helytörténeti gyűjtemény 

megtekintésével zárult. 

   

A pénteken„A Te könyvedbe mind ezek béirattattak” címmel nyílt kiállítás a Berzsenyi Dániel 

Könyvtár vallási témájú könyveiből. 

 

Pénteken másodszor került sor Könyvtári éjszakára. 24 óráig vártuk a látogatókat, akik több százan 

voltak kíváncsiak programjainkra. Részt vehettek a könyvtár ritka és értékes, dedikált 

dokumentumainak bemutatóján, a Savariensia gyűjteménnyel és a kötészeti munkával ismerkedhettek. 

Sikere volt a Pincétől padlásig túrának, a könyvtárosok süteményeinek és receptjeinek. Híres filmek 

számos felismerésre váró részletével ismerkedhettek a Zeneműtárban. A gyermekeket arcfestés, 

könyvtári rejtvényfejtéses kalandtúra, kézműves fogalakozás, meseolvasás, diavetítés várta. A 

programon nagy számban vettek részt családok. 



Az éjszaka keretében nyílt meg Babos Edit építész üveggyűjteményéből válogatott kiállítás. A 

programon vendégeink voltak a SINOSZ Vas megyei csoportjának tagjai is.     

 

Szindbád hazamegy. Márai Sándor költeményei négy tételben címmel Pálfy Margit színművész 

előadását élvezhették a Jáki úti fiókkönyvtár olvasói. 

 

A Könyves vasárnapon rendkívüli nyitvatartással 13 órától 18 óráig vártuk az érdeklődőket.  

Könyvturkáló a könyvtár feleslegessé vált könyveiből és videokazettáiból, kézműves- és 

mesefoglalkozás nyújtott programot kicsiknek és nagyoknak. 

 

A Roma kulturális napok keretében nagy sikerrel mutatkozott be az irodalmi délutánon Jónás Judit, 

Mata András és a Karaván Família. 

   
 

 

2016. november 28. 

 

 

Nagy Éva s. k. 

könyvtárigazgató 

























A Vépi Művelődési Ház és Könyvtár programjai 

2016. október 3-7. 

 

Október 3. 15,00 

Filmklub 

Helyszín: FM DASZK Vépi Középiskola és Kollégium 

A rendezvény résztvevői 

 

14 év alattiak létszáma: 0   

14 - 18 közöttiek létszáma: 29  

18 - 55 közöttiek létszáma: 3 

55 felettiek létszáma:  0 

 

A jó film, melynek van tanulsága, pozitív üzenete, mely hat érzéseinkre, már magában is élményt jelent. De 

ha van lehetőségünk arra, hogy a film kapcsán felmerült gondolatainkat, benyomásainkat megosszuk 

másokkal, még inkább gazdagodunk. Ilyen céllal indult filmklubunk. Napjaink problémája a migrációs 

helyzet. Sok ember hagyja el a szülőföldjét, és máshol kezd új életet. A legtöbb országban azonban nincs 

hely a számukra, és gettókban élnek. Az ilyen bevándorlók lakta külvárosokban virágzik a gyűlölet. A 

kilátástalanság, meg nem értettség és az elszigetelődés táplálja, belopja magát minden házba, az emberek 

lelkébe. Erről a témáról beszélgettek a filmklub résztvevői Meskó Krisztiánnal, hiszen egy film közös 

megnézése és megbeszélése nagyszerű és igen hatékony eszköz lehet az igazság megismertetésére és a 

valóság bemutatására.   

Október 4. 11,00  

Baba-mama klub 

Résztvevők száma:  

14 év alattiak létszáma: 24 

14 - 18 közöttiek létszáma: 0 

18 - 55 közöttiek létszáma: 21 

55 felettiek létszáma:  0 

 

1992-től tartják világszerte AZ ANYATEJES TÁPLÁLÁS VILÁGNAPJÁT, más néven a szoptatás 

világnapját. Egyre több csecsemő hal meg szerte a világon azért, mert nem jut anyatejhez. Ezért indította el 

az Egészségügyi Világszervezet és az UNICEF átfogó programját a csecsemők egészséges táplálása 

érdekében.  

Vépen is már hagyomány, hogy a védőnők évről – évre megtartják anyatejes ünnepségüket, mely a 

Művelődési Házban az „Országos Könyvtári Napok” rendezvénysorozat keretén belül került megrendezésre.   

A Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda kis gyermekei és óvó nénijük az alkalomhoz illő nagyszerű, színvonalas 

műsorral köszöntötték a jelenlévőket és emelték az esemény hangulatát.  Az ünnepelteket virággal és 

süteménnyel köszöntötték a védőnők, a vépi könyvtár ajándékaként könyvtári ajándékcsomagot kaptak az 

apróságok. 

 

 

 



Október 4. 15,00 

Zenés interjú Peltzer Géza zenész, újságíróval 

Résztvevők száma:  

14 év alattiak létszáma: 0 

14 - 18 közöttiek létszáma: 24 

18 - 55 közöttiek létszáma: 21 

55 felettiek létszáma:  0 

 

Peltzer Géza a megyei napilap újságírójaként ismert személyiség volt környékünkön. Néhány éve nem 

találkozunk már nevében a helyi sajtó cikkei alatt, annál többet hallani zenei karrierjéről, harmonikásként a 

Weöres Sándor Színház, Szombathely és környéke rendezvényein. Az többségében középiskolásokból álló 

közönséggel beszélgettünk az újságírásról. Géza karrierjéről, zenei pályájáról és a most készülő könyvéről.  

A beszélgetés közben élvezhettük a harmonika hangját, amin különböző stílusú dallamokat szólaltatott meg 

sokoldalú vendégünk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Október 5. 15,00  

Ökovetélkedő 

Az Országos Könyvtári Napok adta lehetőségeket kihasználva már hagyományosan „szövetkezünk” a helyi 

általános és középiskola pedagógusaival, hogy vetélkedőre hívjuk az iskolák tanulóit, ez alkalommal a 

természettudományos és ökológiai ismereteiket próbára téve. Mindkét intézmény ökoiskola címet birtokol, 

ezért a feladatok nem okoztak túl nagy nehézséget, még az 5. osztályosokból álló csapatnak sem, akik a 

legnagyobb izgalommal várták a megmérettetést. Két középiskolás és két általános iskolásokból álló csapat 

„küzdött” egymással, az első díjat a gépészek (középiskola) a másodikat a 7-8. osztályosokból álló társulat 

vitte el. A fiatalok láthatóan jól érezték magukat a játékos és nehezebb feladatok megoldása közben. Minden 

résztvevő emléklappal és ajándékkal távozott. A közös munka tovább erősíti a három intézmény jó 

kapcsolatát.  

 



Október 6. 11,00 

Mesedélelőtt 

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub tagjai mesélnek az óvodásoknak 

Résztvevők száma:  

14 év alattiak létszáma: 116 

14 - 18 közöttiek létszáma: 0 

18 - 55 közöttiek létszáma: 12 

55 felettiek létszáma:  4 

 

A Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda vendégei voltak a Nefelejcs Nyugdíjasklub tagjai, akik az Országos 

Könyvtári Napok keretében mesemondó, meseolvasó délelőttöt tartottak. A gyerekek figyelemmel hallgatták 

a meséket, aktívan közreműködtek a történet eljátszásában. Kicsik és nagyok megtapasztalták a mesélés 

közösségteremtő erejét, a varázslatot, amelyben mesemondó és mesehallgató együtt lélegzik, és mindenki 

végigjárhatja a mesehős útját. A mesehallgatás, közös mondókázás, éneklés élményével gazdagodott minden 

résztvevő. 

Október 6. 15,00 

Értékeink a változó időben – Emberi kapcsolatok 

14 év alattiak létszáma: 0 

14 - 18 közöttiek létszáma: 24 

18 - 55 közöttiek létszáma: 12 

55 felettiek létszáma:  21 

 

Pallósiné Dr. Toldi Márta előadása értékeinkről nagysikerűek a vépi közönség előtt. Az előadássorozat 

harmadik alkalmával az emberi kapcsolatok kerültek terítékre. A Berzsenyi Dániel Könyvtár nyugalmazott 

igazgatónője, szociológus, a tőle megszokott alapossággal ismertetette az emberi kapcsolatok fontosságát és 

milyenségét. A hallgatóság, a középiskolástól a nyugdíjas korúig ismét sok új ismerettel és élménnyel 

feltöltődve térhetett haza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Október 7. 18,00  

VOLTAM Katzler Hilda könyvbemutatója 

14 év alattiak létszáma: 0 

14 - 18 közöttiek létszáma: 1 

18 - 55 közöttiek létszáma: 17 

55 felettiek létszáma:  35 

 

Katzler Hilda nyugdíjas pedagógus közismert személyiség Vépen, hisz hosszú évekig tanította a helyi 

általános iskola diákjait, drámapedagógusként vezette az iskola színjátszó csoportját és feledhetetlen 

előadásokat rendezett a település ünnepi alkalmaira. Most egy másik oldaláról ismerhettük meg, néhány éve 

verseket ír, nagy sikerrel jelennek meg ezek az internetes felületeken, és most egy kötetre valót  közreadott. 

Voltam című verseskönyvének hátterét és a versek közül néhányat mutattak be barátai, volt tanítványai. 

 

Vép, 2016. december 12. 

Iszakné Koszorús Judit s. k. 

intézményvezető 



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, 2016. december 15. 

 

 

Összeállította: Virághné Vámos Kitti 

könyvtáros 
 

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

