
Előadó / Cím Az ajánlott program rövid ismertetése Célközönség

Ákom-Bákom Bábcsoport

Bábelőadásaik elsősorban óvodás és kisiskolás korú gyerekek számára készültek, segítve iskolára való

felkészülésüket, beszoktatásukat. A társulat tagjai nemcsak sok-sok vidámságot visznek magukkal az előadásokra,

hanem tanulságos meséket is, zenét, gyönyörű díszleteket, professzionális asztali bábokat és szeretetet. 

Óvodások,

általános iskola 

alsótagozata

Batyu Színház

Repertoárjukban egy-, két-, háromszereplős, könnyen utaztatható, de mégis teljes színházi élményt adó, tanulságos

és szórakoztató előadások vannak. Műsorkínálatukban van bunraku, a japán bábművészet hagyományaira építő

bábelődás, illetve tárgy-, és kesztyűbábos, vagy éppen papírszínházi produkció. Előadásaikon a gyerekeket is

bevonják a játékba, mivel az interaktivitás fokozza a figyelmet és színesíti a mese alakulását.

Óvodások,

általános iskola 

alsótagozata

Boglya Népzenei Együttes / 

Boglya és táncos barátai

Az együttes neve Vas megyei népzeni életével már szinte egybeforrt. Népszerűségük évek, évtizedek óta töretlen,

ezért a sok felkérésnek csak egy részét tudják vállalni. Az együttes táncosokkal kiegészített formációja a Boglya és

táncos barátai. Előadásuk válogatás a Kárpát-medence néptáncaiból, élőzenei kísérettel. Családi program

Capito Gitárklub

Várhelyi Zoltán neve és személye nem ismeretlen a Szombathely környéki zenei körökben. Az alapítványi háttérrel

rendelkező gitárklub tagjainak előadása a kisebbeket és a nagyobbakat egyaránt leköti. Családi program

Csemete Bábszínház

A 2011 óta működő bábszínház előadásai a mesék örökérvényű világával, interaktív módon ismertet meg. Az

előadások a kicsik aktív bevonásával zajlanak - az ő legnagyobb örömükre! A mesék, a díszletek, a bábok, valamint

maga az előadás is két pedagógusi múlttal rendelkező hölgy munkája.

Óvodások,

általános iskola 

alsótagozata

Csudatáska Társulat

A Csudatáska Társulat 2017 nyarán alakult. 40-50 perces gyerekműsoraik Forrai Katalin és Kodály Zoltán pedagógiai,

zenei nevelési elveit helyezik át a gyakorlatba, építve a gyermekközönség interaktívitására. Pedagógusokként az

előadók vallják a zenei nevelés jó hatásait.

Óvodások,

általános iskola 

alsótagozata

Hámori Balázs

Előadással egybekötött bemutató:

Népi játékok, táncok

Népi hagyományok, népszokások, ünnepkörök
Családi program

Hangraforgó Együttes

Műsoraikban klasszikus és kortárs magyar költők versei mellett népdalokat, népénekeket és történelmi énekeket

szólaltatnak meg. Rendhagyó irodalomórákon, ünnepi rendezvényeken örömmel képviselik az énekelt költészetet.

Több önálló albumuk mellett számos hangzóanyag közreműködői. Fontosnak tartják a magyar történelem, a magyar

költészet hagyományainak ápolását, és versben, dalban való közvetítését minden korosztálynak. 
Családi program

Harisnyás Pipik
Jurina Beáta és Kovács Kata a gyerekeket interaktív, versekkel, dalokkal, játékkal tűzdelt műsorral varázsolják el. Óvodások,

általános iskola 

alsótagozata

Joó Nikoletta és 

Völgyi Attila

A fuvola-gitár duó több órányi repetoárja a zene minden stílusát megszólaltatja és bemutatja Bachtól Piazzolaig. 

Felnőtt korosztály

Joós Tamás előadóművész

A versek megzenésítésével és azok előadásával már több mint harmincöt éve foglalkozó előadóművészt középiskolás

korában József Attila műveinek megismerése indította el azon az úton, amelyen sok éve jár. Főiskolásként figyelme a

határainkon túli költészet felé fordult. Elsősorban az erdélyi költők (Dsida Jenő, Szilágyi Domokos, Hervay Gizella,

Kányádi Sándor, Farkas Árpád, Király László) verseit zenésítette meg. Előadásai gitár és énekszóra épülnek a

gyermekek és felnőttek aktív bevonásával.

Családi program

Kalimpa Színház

Medgyesi Anna bábszínész zenés előadásain egyedül bábozik, mesél, énekel. Előadásaihoz különböző zenészeket hív

társul, akik élőzenével kísérik a történeteket. Repertoárján szerepel Az égig érő fa című mesekoncert Benedek Elek

nyomán magyar népdalokkal, a Királykisasszony cipője című darab, a Gesztenyefa palota mese Nemes Nagy Ágnes

verseiből és a Gyertyaég  című adventi / télapóváró koncert.

Óvodások,

általános iskola 

alsótagozata

Kék Holló Színtársulat
A Kék Holló Színtársulat hat fős állandó, és esetenként alkalmi szereplőkből álló társulat. Repertoárjukon szerepelnek

verses összeállítások, népmesei és irodalmi feldolgozások, valamint színpadi jelenetek több felvonásban. Családi program

Kemenesmagasi Citerazenekar 

és Népdalkör

A citerazenekar 1978-ban alakult. Három évvel később népdalkör is szerveződött mellé, azóta együtt játszanak,

énekelnek. Az együttesben a 8 éves gyermektől minden korosztály jelen van. Vezetőjük Sebestyén Zoltán. Családi program

PROGRAMAJÁNLÓ

Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer

2020.

A VAS MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER AZ EGYES TELEPÜLÉSEKEN EGYMÁST KÖVETŐ KÉT ÉVBEN NEM TÁMOGATJA 

UGYANAZON ELŐADÓK VISSZAHÍVÁSÁT. 

Műsoros rendezvények, bábelőadások, verses, zenés összeállítások
Nem Vas megyében élő előadók esetében egy nap maximum három előadás szervezésére van lehetőség, egymáshoz közeli helyszíneken.

1. oldal



Kószáló Együttes

Az együttes 2017-ben alakult egymást régóta ismerő, de együtt még csak alkalmanként zenélő Szombathely

környéki, fiatal tanárokból. Repertoárjukat közismert zenék alkotják a gyerekdaloktól kezdve az idősebbeknek szóló

összeállításokig. Műsoraikat az alkalomhoz (nemzeti ünnepek, advent, anyák napja, idősek napja), illetve a közönség

összetételéhez igazodva állítják össze. Előadásaikat barátságos légkör, családias hangulat jellemzi. A jelenlévők nem

csak hallgatói, hanem résztvevői is lehetnek a műsornak.Lehetőség nyílik együtténeklésre, játékos feladatok

megoldására, gyerekdalok esetében egyszerűbb „mozgások” megtanulására. 

Családi program

Körmendi Kastélyszínház 

Társulat

A körmendi Kastélyszínház Társulat (KASZT) 1995 novemberében alakult. Tagjai között több korosztály képviselteti

magát a gyermektől a nyugdíjasig. Repertoárjukon szerepel komédia, bohózat, vígjáték, kortárs dráma, monodráma. Családi program

Ládafia Bábszínház
A Ládafia Bábszínház programkínálata a magyar népmesék csodálatos világát mutatja be. Hitvallásuk szerint a

színház célja, hogy "népmeséink könyvekbe költözött lélekzete újra szélfútta legyen" . Meséik többek között:

Együgyü Mihók, A lóvá tett kupec, Az ördög kilenc kérdése.
Családi program

Lóca Együttes

A Lóca együttes 2010-ben alakult Kecskeméten. Céljuk, hogy zenés gyermekműsorok keretében néphagyományokat

és népszokásokat elevenítsenek fel. Előadásaik a gyermekek aktív részvételére épülnek, s az aktuális ünnepkörhöz,

jeles naphoz kapcsolódó mondókákat, népdalokat, népi játékokat és táncokat mutatják be. Tematikus műsoraik

mellett gyakran szerepelnek szerkesztett, zenés népmese feldolgozásokkal is. Dalaikat és történeteiket népi és

klasszikus hangszerekkel, illetve hangkeltő eszközökkel megszólaltatott élő zenei kísérettel adják elő. Műsoraik

tartalmát az adott korosztály képességeinek megfelelően alakítják ki, így a felhőtlen szórakozás közben fejlődik a

gyermekek zenei és ritmusérzéke. 

Családi program

Lukácsy Katalin előadóművész
Ha rám nézel, visszanézlek  - népdalok, mondókák, népmesék óvodásoknak

Megjött Miklós bácsi - Mikulásváró dallal és tánccal

Zengő ABC  - Móra Ferenc és Rigó Béla verseire komponált zene, sok játékkal gyerekeknek

Óvodások,

általános iskola 

alsótagozata

Lufi Együttes
Az együttes interaktív, zenés-verses összeállítása a gyerekeket szólítja meg.

Családi program

Mesebolt Bábszínház
A szombathelyi Mesebolt Bábszínház Vas megye legismertebb bábszínháza. Több évtizedes múltat, szakmai és

közönségsikereket tudhat magáénak. Repertoárja évről-évre formálódik és bővül.
Óvodások,

általános iskola 

alsótagozata

Orfeum Vándorszínpad
Egyedi igények szerint összállított műsorok (advent, gyermeknap, mikulás, nemzeti ünnep). A TÁRSULAT OPERETT

ÉS MUSICAL ELŐADÁSAIT, ILLETVE NŐNAPI ÉS IDŐSEK NAPI FELLÉPÉSEIT A KÖNYVTÁR NEM TÁMOGATJA ÉS

SZERVEZI!
Családi program

Osztováta Együttes

Az Osztováta együttes 2008 óta színesíti a magyar zenei élet palettáját. Különböző zenei stílusokat szövögetnek

össze zenei szövőszékükön, így adva különleges hangzást a megzenésített verseknek, népdaloknak, saját dalaiknak.

Az élőzene varázsa mellett, a felnövekvő generációnak szóló műsoraik egy-egy történet vagy esemény köré épülnek.

Kodály Zoltán nevelési elveit és saját pedagógiai tapasztalataiket egyárán beépítik előadásaikba. A hallgatóság

szeretetét autentikus hangzásvilágukkal és zenei sokszínűségükkel nyerik meg és kötetlen szórakozást nyújtanak a

kicsiknek és kísérőiknek is. Műsoraik nemzeti ünnepekhez, mikuláshoz és az adventi időszakhoz ajánlható.

Családi program

Paprika Jancsi Bábszínház
A Paprika Jancsi Bábszínház előadásai többnyire „vásári bábjátékok”, ezért nyugodt szívvel kortalanul mindenkinek

ajánlhatók. Az előadások szöveg- és helyzetkomikumokra épülnek. A főhős, Paprika Jancsi mindig sikert arat, a

gonosz pedig meglakol. 
Családi program

Pindur-Báb

Az egyszemélyes bábelőadások gyerekkacagtató történetei és látványos díszletei garantáltan elkápráztatják a

kisebbeket.
Óvodások,

általános iskola 

alsótagozata

Rába(p)ART Társulat

A Rába(p)ART Társulat (Ikervári Színkör) 17 évvel ezelőtt kezdte el kulturális tevékenységét. Repertoárjuk széles,

változatos: titokjátékok, vásári komédiák, abszurd drámák, japán végzetjátékok, Csehov egyfelvonásos színművei. Családi program

Rosta Géza előadóművész
Ha a zene szól ... - megzenésített versek kisiskolásoknak és óvodásoknak. A foglalkozás ideje alatt lehetőség nyílik

számtalan hangszer kipróbálására. Óvoda, kisiskola

Savaria Rézfúvós Együttes

A Savaria Rézfúvós Együttes a Savaria Szimfonikus Zenekar tagjaiból alakult. Céljuk a zenei műveltség minőségi

fejlesztése a reneszánsz kor zenéjétől a klasszikus zenén át a mai popzenéig bezárólag.

Adventi műsor : a karácsonyi ünnepkör megidézése a gyermekdaloktól az egyházi zenékig bezárólag.  

Még a slagból is zene szól: az előadók korabeli hangszerek és jelmezek segítségével mutatják be a rézfúvós

hangszereket, a rézfúvószenét és a kamarazenét. Felvonul az érdeklődők előtt az ősember, a középkori katona, a

reneszánsz és a romantika korának embere és napjaink kertésze. Mindegyikük bemutatja az általa képviselt kort, és

annak jellegzetes hangszerét.

Családi program

Sitkei Citerazenekar

A citerazenekar 1966-ban alakult Sitkén, az elsők között Vas megyében. A zenekar tagjai generációról generációra

adták át tudásukat, így a településen most már több, mint 50 éve működik az együttes, amely szívesen csillogtatja

meg tudását Sitkén kívül is.
Családi program

Műsoros rendezvények, bábelőadások, verses, zenés összeállítások
Nem Vas megyében élő előadók esetében egy nap maximum három előadás szervezésére van lehetőség, egymáshoz közeli helyszíneken.

2. oldal



Szamóca Színház

Az 1994-ban alakult kétfős társulat kellemes kikapcsolódást ígérő programja:

Csipi-Csupi bábszínháza - 45-50 perces zenés mesejáték élőjátékkal és bábokkal (minimális térigény 3x3 méter).

Csipi és Csupi Mikulásvárója

Meseverseny - zenés, interaktív mesejáték (35-40 perc) 
Családi program

Szelídgesztenyék Együttes

Az együttes tagjai azonosak a Lufi Együttes tagjaival. Repertoárjukon felnőtteknek szóló megzenésített versek és

dalok szerepelnek, melyek ünnepi alkalmakra (húsvéti ünnepkör, idősek napja, advent) ajánlhatóak. 
Felnőtt korosztály

Szó és Kép Színpad
A társulat a színházi műfajok széles skáláján kínál komédiákat, vígjátékokat, szatírákat, bohózatokat és

gyermekműsorokat. Családi program

Tarisznyások Együttes

Csengő-bongó  - verses-zenés műsor óvodásoknak, kisiskolásoknak

Karácsonyéj  - karácsony-várás felnőttekkel

Teli puttony, teli zsák!  - Mikulásváró gyermekműsor

Téltarisznya  - karácsony-igéző gyermekműsor

Versünnep - rendhagyó irodalom óra Magyar Kultúra Napjára vagy a Költészet Napjára

Dicső március  - rendhagyó irodalom óra - március 15. 

A nép nevében  - rendhagyó irodalom óra - október 23.

Családi program

Tormási Attila előadóművész
Tormási Attila munkásságát az irodalom, a játék és a gyerekekkel való interakció jellemzi, zenével és klasszikus

gyermekversekkel tarkítva, az év minden szakaszában. 
Óvodások, 

kisiskolások

Triola Együttes

A Vas megyei Galambos Bernadett író és Bujtás Ervin zenész alkotta együttes Mesék a bőröndből című játékos

programja kifejezetten az óvodás és kisiskolás gyermekeket célozza meg, lehetőséget kínálva a résztvevők

kézügyességének fejlesztésére is. A játék, a mondóka, a gitárszó, a versek és történetek szinte észrevétlenül

kedveltetik meg a mesék varázslatos világát. 

Óvodások,

általános iskola 

alsótagozata

Tücsök Bábcsoport

Számos szakmai díjat és kitüntetést tudhat magáénak a celldömölki bábcsoport. Előadásaikkal nemcsak a gyermek,

hanem a felnőtt korosztályt is megszólítják. Vásári bábjátékok, Szent Márton életét bemutató előadás és a Csalóka

Péter egyaránt a repertoárjukhoz tartozik. 
Családi program

Varga Diána
A sárvári előadóművészt főleg népdalénekesi tevékenysége alapján ismeri a közönség. Könyvtári ajánlónkban 30

perces népdalcsokrát ajánljuk. Felnőtt korosztály

Vasvári Játékszín

A vasvári társulat vidám, könnyed darabokkat és bohózatokkat, irodalmi esteket ajánl a közönségnek. Egy-egy

előadás során előfordul, hogy több jelenetet adnak elő egymás után, hiszen azok együtt teszik ki a 45 perces

programidőt.
Felnőtt korosztály

Zsebszalma Együttes
Színvonalas gyermekdalok kicsiknek és nagyoknak a regöléstől a mondókákon át egészen az altatóig.

Családi program

Balázsy Panna

Balázsy Panna regényei nem csak a kisiskolásokat hódították meg, de szerencsére egyre több pedagógus is 

felfedezte, hogy milyen remekül lehet az osztállyal közösen feldolgozni Szandráék kalandjait. Rippl Renáta rajzai 

játékosan egészítik ki a történeteket, teszik még szerethetőbbé a hősöket. 

Szandra és a 3.b-sorozat: Csuromvíz, Csupaszív, Csakazértis, Csobbanós, Csillagfény, Csúcsszuper

Általános iskola alsó 

tagozat

Baár Tünde

Baár Tünde sokéves pedagógusi élményeit is beleszőtte a fiatalokról szóló történeteibe, melyeket lánya Bakos 

Barbara vagány illusztrációi töltöttek meg még több színnel és élettel. Buda és Vince, no meg az osztálytársaik 

kalandjai ismerősek lesznek minden iskolásnak, így egész biztosan velük izgulnak, nevetnek, vagy kiáltanak fel, hogy: 

„Utálom a padtársam!”

Buda és Vince-sorozat: Mindig igazam van!, Utálom a padtársam!, Imádom a nyarat!

Általános iskola alsó 

tagozat

Bíró Szabolcs

Az író kamaszkora óta kerekesszékben él, ám határokat nem igazán ismer. Helyzetét humorosan, ironikusan fogja fel. 

Innen ered a székirodalom kifejezés. Ez a kategória egyben azt is sejteti, hogy Bíró Szabolcs nem csak egy műfajban 

alkot: a székirodalomba bármilyen irodalmi kategória belefér. Írt már mesekönyvet, kalandregényt, vikingekről szóló 

történetet, novelláskötet és a sor itt még nem ér véget. Eddig megjelent kötetei a teljesség igénye nélkül: Anjouk 

sorozat, Ragnarök, Non Nobis Domine sorozat, A sárkány, aki nem akart aludni, Elveszett csillagok, Sub Rosa

Vegyes korosztály

Bosnyák Viktória
A széles körben ismert Sirály a király? és a Tündérboszorkány kötetek szerzőjének író-olvasó találkozója. Általános iskola 

felsőtagozat

Csapody Kinga

A Manó Könyvek Kiadó kiadóvezető-főszerkesztője, nem csak olvasni, de kiválasztani is szereti a jó mesekönyveket,

ifjúsági regényeket. Most íróként mutatkozik be. Az Utazik a család sorozatban egy kissé szeleburdi család kalandjait

követhetjük Magyarország tájain. A kötetekhez Szalma Edit készített illusztrációkat.

Szerkesztőként kedvenc sorozata a Családi beszélgetőkönyvek sorozat, amely csupa fontos témát dolgoz fel: Hogyan

lehetünk türelmesek? Milyen egy szuper nap? Mi történik, ha apa és anya helyett más vigyáz a kicsikre?

Óvoda,

Általános iskola alsó 

tagozat

Író-olvasó találkozók, olvasásnépszerűsítő programok, hasznos ismeretek a könyvtárból

Író-olvasó találkozók, könyvbemutatók

Műsoros rendezvények, bábelőadások, verses, zenés összeállítások
Nem Vas megyében élő előadók esetében egy nap maximum három előadás szervezésére van lehetőség, egymáshoz közeli helyszíneken.

3. oldal



Csider Sándor
Író-olvasó találkozó, interaktív játékok és kötetbemutató ünnepekre és hétköznapokra minden korosztály számára.

Családi program

Farkas Nóra

Farkas Nóra az Összeköt a szeretet című beszoktatós mesekönyvével került be az olvasói köztudatba. Könyve nem

egy újabb praktikus óvodai életre felkészítő mesekönyv, hiszen a témát egy új szemszögből, az első elszakadás

megélése és a mindennél erősebb anyai szeretet felöl közelíti meg. Második könyvének központi témája az apai

szeretet.

Művei: Összeköt a szeretet, Apa szeret

Általános iskola alsó 

tagozat

Fanyar Nyanyar - irodalmi 

herbárium

Galambos Bernadett írónő, pedagógus saját meséjének részleteit élményközpontúan a gyógynövények középpontba

állításával dolgozza fel. Az élményjátékok mellett a kézműveskedésre is van lehetőség, azaz levendulababák, krémek,

fűszersók, fürdősók és egyéb finomságok készítésére.
Családi program

Finy Petra

Író, költő. Számos kiadónál jelentek meg gyerekverses kötetei és meséskönyvei, ifjúsági regényei, illetve felnőtteknek

szóló prózakötete. Gyermekkönyvei a kényes témákat helyezik középpontba. Az Óvodások kézikönyve részletesen

mutatja be a gyerekeknek, milyen is az a nagy kaland, amit óvodának hívunk. Kötetei többek között: A tesó-ügy, Az

ovi-ügy, Milu Egyiptomban, Akkor is, Madárasszony.

Óvodások

Felnőtt korosztály

Fűzfa Balázs
A Grund - rendhagyó irodalomóra Molnár Ferenc: a Pál utcai fiúk műve alapján Általános iskola 

felső tagozat

Gerbert Judit előadóművész

Irodalom és zenés, verses előadás felnőtteknek, gyermekeknek: 

- advent

- nemzeti ünnepek (október 6., október 23.) 

- rendhagyó óra alsó tagozatosoknak, előre egyeztetett témakörben, sok közös dallal, verssel és mesével

- irodalmi estek (14 év fölött):

                                         Nagy László

                                         Radnóti Miklós

                                         Janikovszky Éva

Családi program

Hahner Péter

A kiváló történész izgalmas és széles körű érdeklődést kiváltó ismeretterjesztő művek szerzője: (Az USA elnökei, A

legújabb 100 történelmi tévhit, avagy amit biztosan tudsz a történelemről - és mind rosszul tudod, 33 szerelemi

háromszög a történelemben, 13 diktátor - Fejezetek a forradalmak történetéből). Író-olvasó találkozóján legújabb

kötetének - Magyarország szerencséje - kulisszatitkaiba avatja be az érdeklődőket, de nagyon szívesen kalandozik

vissza korábbi köteteinek történeteihez is. 

Felnőtt korosztály

Horváth Nikoletta
Író-olvasó találkozó az Öröm ABC, A kutyaszív szeretet és a Léleköltő című könyvek írójával, a népszerű bloggerrel, a

Vas Népe rendszeres szerzőjével. A találkozókon élettapasztalatairól és önmagáról mesél. Családi program

Ilon Gábor 

Történész és régész végzettsége, illetve figyelemreméltó munkássága miatt kedvelt előadó Vas megyében, hiszen

alig akad olyan településünk, melyről ne tudna érdemben nyilatkozni. Előadásain az adott település történelmi

múltját, régészeti örökségét állítja a középpotba, de bemutatja a régészeti ásatások módszertanát, technikáját is.

Általános iskola 

felső tagozat - 

felnőtt korosztály

Kőszegi-Arbeiter Anita
Az óvodás korosztályt megszólító, 25-30 perces interaktív meseóra középpontjában egy tündér áll, akit az óvodások

csak akkor tudnak előcsalogatni a tündérkertből, ha együtt szövik a mese fonalát, ha megtanulják a tündér nevét és

megépítik lakhelyét. 
Óvodások

Magos Judit
Az író-olvasó találkozón szóba kerül az állatvédelem, a felelős állattartás, de a résztvevők bepillanthatnak az írónő és

kedvenc magyar vizslája, Demény, a véleményvezér mindennapjaiba is. 
Családi program

Mechler Anna

Eredeti foglalkozása zenetanár, karvezető. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerzett doktori címet

egyházzenéből. Négy gyermek édesanyja, a Csavaros történetek , a Kerék-mesék és a Virágtündérek titkai -sorozatok 

szerzője. Történetei nemcsak szórakoztatnak, hanem rengeteg hasznos információt is megtanítanak a gyerekeknek.
Óvodások

M. Kácsor Zoltán

A Scolar kiadónál 2013-tól jelentek meg a 3-6 éveseknek szóló, nyolc részből álló Garázs bagázs című

mesekönyvsorozatának részei. 2017-ben a Kolibri kiadónál látott napvilágot a 6-12 éveseknek szánt Zabaszauruszok 

című sorozat első része, az Utazás Dínómdánomba , melynek a 2018. évi Ünnepi Könyvhétre jelent meg a második

része Sárkánytörvény  címmel, majd napvilágot látott a harmadik rész is, A boszorkány seprűje  címmel. 

Óvodások, 

kisiskolások

Nyulász Péter

A 6-10 éves korosztály számára kacagtató Berger Szimat Szolgálat című detektívsorozat főszereplői a magyar

kutyafajták. A szerző a kötetek tematikájához kapcsolódó író-olvasó találkozót tart a gyermekeknek. Általános iskola 

alsótagozat

Varró Dániel

Varró Dáni a fiatal költőgeneráció kiemelkedő alakja, akiért szerteágazó alkotótevékenysége és egyedi humora miatt

a kritika és a közönség egyaránt rajong. Számos műfajban megmutatta tehetségét: versek, gyermekversek,

színdarabok, valamint műfordítások fűződnek a nevéhez. Munkássága utánozhatatlan stílust, frissességet és

modernitást hozott a XXI. század magyar irodalmába.

Általános iskola

Író-olvasó találkozók, könyvbemutatók

4. oldal



Böngésző

A foglalkozás könyvtáros szakemberek segítségével a klasszikus és a legújabb irodalomból válogatva kíván ötleteket 

adni a családon belüli olvasóvá neveléshez. Miért fontos? Mikor kezdjük? Melyik korban mit meséljünk? - ilyen, és 

még számos hasonló kérdésre kaphatnak választ a résztvevők.

Baba-mama vagy 

felnőtt foglalkozás

Gerbert Judit Ringató 

foglalkozása

A családi, művészeti nevelést segítő programon a felnőttek és a gyerekek közösen élhetik át a játék és az éneklés

örömét. A foglalkozáson résztvevő szülők mintát kaphatnak arra, hogyan kezdődhet el a családban a zenei nevelés. A

Ringató nem műsor és nem előadás! Igényli és feltételezi a résztvevők figyelmét a közös élmény elérése érdekében.

Településenként egy foglalkozás igényelhető!

Baba-mama 

foglalkozás

Kerekítő foglalkozás

Medgyesi Anna bábszínészként sok verssel, mondókával, dallal foglalkozik. Innen jött a gondolat, hogy még többet

tanuljon a Kerekítő módszer segítségével, és tovább adhassa az éneklés, mondókázás szeretetét a kisgyermekes

szülőknek is. A Kerekítő foglalkozásokon népi furulyákon és gitáron játszik, de alkalmanként előkerülnek népi

hangutánzó hangszerek is.

Baba-mama 

foglalkozás

Ki is ez a tarka lény?

Interaktív, önismereti foglalkozás Mira Lobe A kicsi én én vagyok verses meséje alapján, melyet Varró Dani fordított.

Az izgalmas, játékokkal teli foglalkozássorozat, melyet Fülöp Katalin könyvtárpedagógus vezet, az alsó tagozatos

általános iskolásoknak ajánlható.

Általános iskola alsó 

tagozat

Mecsériné Doktor Rozália

A mi karácsonyunk - karácsony a szépirodalmi alkotásokban

Az előadást a Vas megyei értéknek számító Perenyei betlehemes bemutatása egészíti ki, a Perenyei Férfikar

előadásában. A programot abban az esetben támogatja a KSZR, ha az 2020. december 6-ig megvalósul!
Felnőtt korosztály

Mesék kisebbeknek és 

nagyobbaknak

Az élőszavas mesemondás ajánlható kifejezetten felnőtteknek.

Mesemondók: Németh Istvánné Baksa Eszter az Őrség mesemondója vagy Albert Zsuzsánna mesélő Családi program

Mesekosár

Fülöp Katalin könyvtárpedagógus játékos és interaktív foglalkozása a mesék világáról. 
Óvodások,

általános iskola 

alsótagozata

Meseláda

A magyar és a világirodalom mesekincséből válogató, a manuális készség fejlesztését is segítő foglalkozássorozat,

melyet a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai tartanak.
Óvodások,

általános iskola 

alsótagozata

Nőszemközt Pirivel

Bődi Piroska könyvtáros olyan lányokkal, asszonyokkal beszélget, akik Sárvárról indultak felfedezni, meghódítani a

világot. A beszélgetéseken az életüket meghatározó eseményekről, tevékenységekről vallanak. A személyes

hangulatú vallomásokat minden alkalommal meglepetés produkció egészíti ki.

Bődi Piroska alkalmanként változó beszélgetőpartnerei: Gerbert Judit, Lovász Adrienn, Varga Diána.
Felnőtt korosztály

Wágner Dávid
Meséből és zenéből - mesés-zenés-hangszeres foglalkozás óvodás és alsó tagozatos gyerekeknek.

Ki vagyok én?  - önismereti, verses-zenés-drámajátékos program óvodás és alsó tagozatos korú gyermekeknek. Óvodások, 

kisiskolások

Zentai Szilvia Ringató 

foglalkozása

Zentai Szilvia kisgyermekeknek és szüleiknek szóló foglalkozása sok játékkal, mondókával, énekkel és

mozgásfejlesztéssel. Igényelhető egy bemutató foglalkozás vagy négy alkalmas foglalkozássorozat.
Baba-mama 

foglalkozás

Balázsfalvi Gusztávné szakértő

Ne légy áldozat!  Médiahatás, internetes zaklatás, biztonság

Ismerős vagy idegen?  - otthoni és közterületi biztonság

Haver vagy barát? Kiben bízhatsz? - kapcsolatrendszerek, barátválasztás, csoportnyomás

Mondj nemet az iskolai erőszakra! 

Melyiket választod? Erő, egészség vagy elesettség, kiszolgáltatottság  - drogok, kábítószerek

Általános iskola 

felsőtagozat

Előadás szülőknek:

Beszéljünk az internetes biztonságról!

Játékszenvedély, okostelefon, okoseszközök: korunk új függőségei

Zaklatás és bántalmazás

Szülői fórum, szülői 

értekezlet

Kiss Zoltánné ny. rendőr

Ismerjük fel a trükköket! - Segít az élettapasztalat

Nem árt az óvatosság! - Lakásunk, otthonunk védelme, Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM)
Felnőtt korosztály

Nagy Tamás informatikus

Biztonságos Internet használat napjainkban Felnőtt korosztály

Hasznos ismeretek a könyvtárból

Biztonságban? Biztonságban!

Olvasásnépszerűsítő programok
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Dr. Hollerné Mecséri Annamária történész, művészettörténész

A gyermekjátékok története az ostáblától az Xbox-ig

Árpád-kori templomok Vas megyében

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Vas megyei hősei és polgári emlékei

Családi program

Dr. Horváth Sándor néprajzkutató

Élő néphagyományaink

Általános iskola 

felsőtagozat

Pallósiné Toldi Márta Dr. (PhD), szociológus, pedagógia szakos könyvtáros

Szépirodalmi üzenetek, én-építő olvasatok  (Csoportban is egyedi módon szólít meg a vers!) Felnőtt korosztály

Az agresszió bennünk van? - interaktív foglalkozás az agresszió jelenségéről, okairól, kezeléséről, egyéni és

társadalmi hatásairól irodalmi szöveg felhasználásával. 

7. osztályosoktól a 

felnőttekig

Sütheő László

Régi stratégiai fatáblás játékok - a játékok megismerése és kipróblása próbára teszik az emberi logikát, a taktikai

valamint a stratégiai készségeket. A játszóház időtartama 4 óra.
Családi program

Vízvári Sándor borász, sommelier

Borok és borkultúra Magyarországon Felnőtt korosztály

Dr. Andits Mónika homeopata

Bach virágterápia

Egészséges táplálkozás egyszerűen és olcsón nagyanyáink praktikáival

Egészségünk védelmében - megfázás ellen a homeopátia eszközeivel

Gyermekeink egészségéért gyógynövényekkel

Vitaminok, az éltető apróságok

Felnőtt korosztály

Fehér Zoltán gyógynövény szakértő

Mindennapi gyógynövényeink Felnőtt korosztály

Horváth Ferenc boldogságkutató

Boldogság – humor – szeretet

Az önművelés élménye, és a kultúra sokszínűsége, hatása életünkre

Csak a derű óráit számlálom – előadás a humorról és a nevetésről

Anyanyelvi játékok  –  gyakran használt szavak és mondások eredete

A pozitív gondolkodás, és örömtréning

A nő és a férfi – vidám versekben, írásokban és párbeszédekben 

Felnőtt korosztály

Joó Mónika gasztronómus

A kamra kincsei - elfeledett ízek és módszerek nagyanyáink konyhájából
Családi program

Dr. Krekó Kata pszichológus, meseterapeuta 

Van megoldás a stresszre! - A stresszkezelés egyszerű gyakorlata

Célcsoport: felnőttek

Hogyan neveljünk boldog gyermekeket! 

Célcsoport: szülők

Női szépségek a népmesékben - A nőiség megélését és kiteljesítését segítő népmesék

Célcsoport: elsősorban felnőtt nők 

Mit meséljek gyermekemnek? - A népmesék szerepe a gyermekek lelki-érzelmi fejlődésében

Célcsoport: felnőttek vagy baba-mama klub

Mesék kicsiknek és nagyoknak - Hogyan segítenek a népmesék a mindennapi nehézségek megoldásában?

Bepillantás a meseterápiába

Célcsoport: felnőttek, családok

Mesés gyógynövények - A gyógynövények szerepe és szimbolikája a népmesékben

Célcsoport: felnőttek, családok

Vegyes korosztály

Németh Dániel mentőtiszt

Szakszerű elsősegélynyújtásról közérthetően

Szórakozás drogok nélkül

Általános iskola 

felsőtagozat, 

felnőttek

Sándorné Bogáth Margit szakpszichológus

Álom és álomfejtés

Fejlődéslélektan - a gyermek- és kamaszkor sajátosságai

Féri-női kapcsolatok titkai

A lelki egészség megőrzése

Felnőtt korosztály

Szabó Zoltán mentőtiszt

Mozdulj fejben! - az egészség megőrzéséről mindenkinek

Csecsemő és gyermek elsősegélynyújtás közérthetően

Családi program

Hagyományok és értekek

Egészséges életmód, család, 

testi-lelki egészség

Hasznos ismeretek a könyvtárból
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Várkonyi Éva pedagógus, marketingkommunikációs szakközgazdász, addiktológiai konzultáns és coach

Hogyan legyünk boldogok? - Mit tehetünk saját boldogságunkért? Sors vagy választás kérdése-e a boldogság?

Hogyan valósítsuk meg céljainkat? - Célok kitűzése és elérése

Hogyan mondjunk nemet? - Miért nehéz nemet mondani?

Hogyan kommunikáljunk jól? - Hogyan ne nyomjanak el mások a kommunikációban? Hogyan ne nyomjunk el

másokat a kommunikációban? Mi az az asszertív kommunikáció?

Tudunk-e jól szeretni – szeretet-nyelvek - Szeretni jó, de jól szeretni még jobb. Szeret, mégsem érzem. Kiben van a

hiba? Szeretem, de ő nem érzi. Mi lehet a baj?

Változás kezelése - Miért nehéz a változás? Hogyan kezdjük újra életünket - költözés, szakítás, válás, új munkahely,

veszteség után?

Boldog gyerek nevelés -  Milyennek szeretnénk látni gyermekeinket felnőttként? Hogyan legyünk boldog szülők?

Felnőtt korosztály

Wildner Judit kertészmérnök

Gyógyító kert, gyógyító konyha Felnőtt korosztály

Boros Ferenc könyvtáros, amatőr dokumentumfilm rendező

Régi idők mozijától a Pandoráig - A filmtörténet korszakainak bemutatása filmes jelenetekkel, elméleti előadás

Hogyan készítsünk filmet? - A filmkészítés alapjai (Plánok, kameramozgások, kameraállások) -elméleti előadás, filmes

jelenetekkel, bővebb idő esetén gyakorlati feladattal

Hogyan készítsünk (Stop motion) ANIMÁCIÓS filmet? - elméleti előadás, filmes jelenetekkel, bővebb idő esetén

gyakorlati feladattal

A magyar animációs film gyöngyszemei - elméleti előadás, filmjelenetekkel

Egy jelenetkészítés nehézségei - gyakorlati feladattal: kitalált jelenetet megtervezése filmes szemmel 

Felnőtt korosztály 

és általános 

iskolások

Dr. Hollerné Mecséri Annamária történész, művészettörténész

Oscar-díjas és díjra jelölt magyar filmek Felnőtt korosztály

Környezettudatosság

Simon Szilvia környezeti nevelő, tudatos életvitel oktató

Víz, víz tiszta víz – elúszunk, megisszuk vagy megússzuk?

Szemét kérdés – megdöbbentő utazás Földünkön, a ’műanyag’ bolygón!

Nálatok laknak-e állatok? - Milyen a vadvilág helyzete napjainkban? 

’Bezöldült’ hazai és külföldi celebek nyomában! Hírességek és zöld kampányaik - Leonardo Di Caprio, Novák Péter,

Julia Roberts, Keresztesi Ildkó

Húsevők és vegetáriánusok – táplálkozásunk és klímavédelem

Vegyes korosztály

Másképp látjuk!
3D technika jegyében szervezett bemutató és előadás Zsigri Mária könyvtáros vezetésével. 

Családi program

Nyelvünk titkai

Dr. Vörös Ottó nyelvész

A magyar nyelv a Kárpát-medencében

Nyelvünk múltja és jövője
Felnőtt korosztály

Dr. Hajdu Zsanett tudományos-ismeretterjesztő 

A trópusok ajándékai: szenvedélyes kutatóutam igaz története Bolívia indiánjai között (interaktív előadás,

könyvbemutató)

Gyógyító növények itthon és a dzsungelben

Costa Rica, ahol az állatok nem félnek az embertől

Hol tart ma az agykutatás? 

Családi program

Dr. Hollerné Mecséri Annamária történész, művészettörténész

Kína ősi és modern kultúrája

Marokkó mágikus világa

Történelmi emlékhelyek az USA keleti partján

Világörökségek a Balkán-félszigeten

Családi program

Dr. Gadányi Péter egyetemi docens

Gyalogos expedíció Izlandon

Japán, Kanári-szigetek

Oroszország távol keleti őserdejében és partvidékén

Kalifornia, Arizóna, Mexikó 

Az Acoma indiánok

Családi program

Nagy Tamás informatikus

Kerékpárral keresztül az USÁ-n

Törökország kerékpárral - másképp mint egy átlagos turista

Japán-Tajvan kerékpártúra

Kerékpártúra és időutazás Kubában

Norvégia - kerékpárral a sarkkörön túl

Új-Zéland: Kerékpárral a tűzhányók és hobbitok földjén

Grúzia Örményország Azerbajdzsán kerékpártúra

Hawaii - földön vízen levegőben...

Családi program

Filmművészet

Távoli tájakon

Hasznos ismeretek a könyvtárból

Egészséges életmód, család, 

testi-lelki egészség

7. oldal



Természettudományos 

kalandozások

Szikossy Ildikó antropológus, a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársa

A váci múmiák hétköznapjai - Az elfeledett kripta, a feltárás, a múmiák vizsgálata - halotti anyakönyvektől a DNS

vizsgálatokig, családrekonstrukciók, TBC kutatás, boncolások nyomai, a halál utáni császármetszés, a hiányzó szív és

a tetszhalál, a levágott ujj rejtélye. Az előadás időtartama másfél óra.

Amiről a múmiák mesélnek - a Világ múmiái, természetes múmiák: lápokból előkerült múmiák, sivatagi múmiák,

jégmúmiák (Ötzi és az inka gyermekáldozatok, az elveszett Franklin expedíció), kripta múmiák (Vác érintőlegesen);

mesterséges múmiák: Dél-Amerika a múmiák földje -legrégebbi múmiák, fejzsugorítás, batyumúmiák, Ázsia múmiái -

önmumifikálás, maori fejek, Afrika múmiái - az egyiptomi múmiák, Európa múmiái - a palermói kripta, Lenin, Eva

Peron, a pápák mumifikálása, a szentek múmiái, múmia mánia a 17-19. században. Az előadás időtartama két óra.

Amiről a csontok mesélnek - a nem meghatározása, az életkor becslése, koponyatorzítás a hun-germán népeknél,

koponyalékelés a honfoglaló magyaroknál, arcrekonstrukció, Romzsa Tódor görögkatolikus boldoggá avatott püspök

mártírhalála. Az előadás időtartama két óra.

Felnőtt korosztály, 

általános iskola 

felső tagozat

Tuboly Vince amatőr csillagász

Kalandozás a csillagos égen.

Az előadás kizárólagos helyszíne Hegyhátsál, ahol lehetőség van a könyvtári programot követően távcsöves

bemutatóra is.

Családi program

Ifj. Vasuta Gábor természetfotós

Az előadó fényképezéssel tizenkét esztendeje foglalkozik. Először templomokat, idős fákat, épületeket,

kastélykerteket fotózott, majd a természet felé fordult. Főként a növények és a madarak vonzzák. Szenvedélyes

bagolyvédő, vitathatatlan érdemei vannak a gyöngybagoly, és a más bagolyfajok érdekében végzett védelmi munka

terén. Előadásaival arra törekszik, hogy másokban is elültesse a természet iránti szeretet és rajongás vágyát, és hogy

hallgatóival is megértesse, milyen nagy felelősségünk van a természet kincseinek megőrzése terén. Témái: Hogyan

védjük a madarakat?; Hazánk nemzeti parkjai; Tanúhegyek világa; Lakóhelyünk madarai.

Felnőtt korosztály

Dr. Vörös Ottó

A méhek világa - méhészetről mindenkinek Felnőtt korosztály

Zsigri Mária könyvtáros

Magyar feltalálók - előadás híres találmányokról és feltalálókról
Általános iskola 

felsőtagozat

Sporttörténet
Dr. Holler Péter amatőr sporttörténész

Magyarok a tokiói olimpián
Családi program

Számítástechnikai tanfolyam

20 órás, ingyenes számítástechnikai tanfolyam a legalapvetőbb tudnivalókról: Word és Excel dokumentumok

szerkesztése, képek, dokumentumok elektronikus küldése, hasznos információk internetes keresése, közösségi

oldalak használata (Facebook, Twitter), internetes tartalommegosztás
Felnőtt korosztály

Egyedi programigény

A programajánlót összeállította: Jandala Diána térségi programkoordinátor

Szombathely, 2019. december 18.

A Berzsenyi Dániel Könyvtár által felkínált programokon kívül lehetőség van helyi értékeken alapuló, egyedi könyvtári programok 

megvalósítására is:

Településtörténeti előadás helyi előadóval

Településtörténeti kiállítás

Szavaló-, mese-, helytörténeti-, meseíró-, meseolvasóverseny

Népi mesterségek bemutatása

Az egyedi programigény konkrét megfogalmazására a programigénylőlap 2. oldala ad lehetőséget.

Természettudományos 

kalandozások

Hasznos ismeretek a könyvtárból

8. oldal


