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1. Helyzetkép 

1.1. A KSZR működési alapelveinek való megfelelés, a kistelepülési könyvtári ellátás 

megszervezése 

 

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer célja, hogy a kistelepüléseken élők számára 

hatékony, gazdaságos és minőségi könyvtári ellátást biztosítson. A folyamatos 

együttműködésen alapuló, rendszerszerű működés lehetőséget kínál a földrajzi hátránnyal 

élők számára, hogy közvetlen vagy közvetett módon hozzáférjenek minden olyan 

információhoz, szellemi alkotásokhoz, amely segíti integrálódásukat a tudásalapú 

társadalomba, támogatja részvételüket az élethosszig tartó tanulásban, hasznos segítséget 

nyújt a mindennapi élet számos területén, és – nem utolsó sorban – szellemi élményt 

eredményez. 

 

A jellemzően kistelepüléses Vas megyében összesen 216 település található: 13 város és 203 

község. Hét városunk lakossága 5 000 fő alatti (Bük, Csepreg, Jánosháza, Őriszentpéter, 

Répcelak, Vasvár, Vép), míg községeink 68%-nak lélekszáma nem érte el az 500 főt.  

 

2015. január 1-jén a Berzsenyi Dániel Könyvtárnak Vas megye 198 önkormányzatával volt 

könyvtárellátási szerződése. Szolgáltatási rendszerünkhöz a megye településeinek 92%-a 

tartozott. 2014-hez képest a KSZR-hez kapcsolódó községek köre Gersekarát, Iklanberény és 

Zsennye csatlakozásával bővült. Gersekarát önkormányzata a rendelkezésére álló pénzügyi 

források hiányossága miatt nem tudta vállalni, hogy továbbra is nyilvános könyvtár 

fenntartásával biztosítsa a településen élők könyvtári ellátást. Iklanberény, illetve Zsennye 

esetében a 70-es évek óta fennálló ellátási hiányt szüntette meg a telepített szolgáltató helyek 

újbóli létrehozása. A változás eredményeként 2015-re Vas megyében könyvtárilag ellátatlan 

település nem maradt. A Nyilvános Könyvtárak Jegyzékén tavaly már csak a 13 városunk 

és öt községünk (Gencsapáti, Hegyfalu, Nádasd, Rum, Táplánszentkereszt) szerepelt. 

Közülük – az intézményesített nyilvános könyvtári működés elvárás rendszeréhez képest a 

személyi, pénzügyi, tárgyi elégtelen feltételek miatt két település (Hegyfalu, Őriszentpéter) 

esetében vetődött fel a csatlakozás lehetősége. Hegyfalu önkormányzata 2015 októberében – a 

jogi szabályozás által megadott határidőig – döntött a KSZR-hez való kapcsolódásról, és 

aláírta a vonatkozó megállapodást. Őriszentpéternél a csatlakozás dokumentációjának 

elfogadtatását és aláíratását 2016-ban újra napirendre kell tűzni. 

 

Vas megye aprófalvas településszerkezete miatt évtizedes múltra tekint vissza a városi 

könyvtárak szerepvállalása a községek könyvtári ellátásában (letéti ellátás [lásd szentgotthárdi 

modell], központi ellátórendszerek működtetése, mozgókönyvtári ellátás). Az ellátandó 

települések nagy száma, illetve az ésszerű szolgáltatásszervezés a KSZR feladatellátásába 

hat városi könyvtár (Celldömölk, Körmend, Kőszeg, Sárvár, Szentgotthárd, Vasvár) 

bevonását tette indokolttá a Berzsenyi Könyvtár teljes körű szakmai és pénzügyi irányítása, 

felelősségvállalása mellett. A szolgáltatásközvetítésben közreműködő városi könyvtárak által 

elvégzendő feladatok körét részletes Együttműködési Megállapodás szabályozza, melyet az 
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előző év tapasztalatai alapján 2015 márciusában átdolgozva kötöttünk meg újra 

partnereinkkel. 

 

Vas megye könyvtárellátási térképe – 2015. december 31. 

 

 
 

A KSZR szolgáltatásokat igénybe vevő települési kiskönyvtárak számára a fenntartókkal 

kötött megállapodás szerint biztosítottuk a folyamatos dokumentum-ellátást (egyedi 

nyilvántartású dokumentumok, folyóiratok), a kihelyezett állományok gondozását, rendszeres 

cseréjét, a könyvtári nyomtatványokat és egyéb felszereléseket. 2015. december 31-ig a 

KSZR gyűjtemény 32 808 860,- Ft értékben 15 969 kötettel gyarapodott. A községek 

részére 11 775 080,- Ft értékben fizettünk elő folyóiratokat (példányszám: 1 603). Az 

újonnan beszerzett dokumentumok mellett a helyi kínálatot bővítette a kihelyezett 

dokumentumok meghatározott részének negyedévenkénti cseréje. Ennek köszönhetően év 

végéig 62 475 kötet került ki szolgáltató helyeinkre. Az állománygondozói munka és 

csereanyag folyamatos mozgatásának köszönhetően a leválogatott dokumentumok 

mennyisége meghaladta a 72 000 kötetet. Jelentős munkaidőt fordítottunk a községek 

helyben lévő állományának tételes, teljes körű ellenőrzésére, selejtezésére. Ezt a munkát 

előzetes tervezés alapján, 39 helyen végeztük el. 

Nyilvános 

könyvtár 
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KSZR gyűjteményünk elektronikus nyilvántartása és feltárása továbbra is az OLIB 8.2, illetve 

a Szikla21 könyvtári integrált rendszerekkel történt. A két adatbázisában való közös keresést 

Vasi Könyvtári Portál biztosította. 

 

Előzetes igényfelmérés alapján szerveztük a szolgáltató helyek olvasásnépszerűsítő és 

közösségi programjait. Rendezvényeink elsődleges célja a potenciális használók elérése, a 

könyvtárhasználat népszerűsítése, a digitális írástudás és az információs műveltség fejlesztése 

volt (KSZR rendezvények száma: 1 571, részt vevők száma: 36 002 fő). 

Információszolgáltatási tevékenységünk fontos részét képezte a községekre vonatkozó 

helyismereti tudásanyag közreadása (Községajánló, Vasi Digitális Archívum), a nagyszámú 

könyvtárközi igény teljesítése (teljesített kérések száma: 3 394.). 2015 decemberére 

megújult a Vasi Könyvtári Portál KSZR menüpontja, lehetőséget adva a községekre 

vonatkozó folyamatosan megújuló tájékoztató anyagok közreadására. 

 

A szolgáltató helyek könyvtárosaival – a helyszíni látogatások mellett – napi kapcsolatot 

tartottunk telefonon és e-mailen. Kihelyezett rendezvényként hét helyszínen szerveztünk 

Községi Könyvtári Napot, és egy alkalommal kínáltunk lehetőséget a szakmai alapismeretek 

elsajátítására 20 órás alapfokú könyvtárosi tanfolyamunkon. A Községi Könyvtári Napok 

rendezvényei lehetőséget kínáltak a személyes találkozáson túl arra, hogy egy-egy tájegység 

könyvtárosai megosszák egymással tapasztalataikat és ötleteiket. 

 

Bútorzat, kiegészítő berendezések és technikai eszközök beszerzésével több településen 

segítettük a kulturált, korszerű könyvtári környezet kialakítását, illetve nagyobb arányban 

vásároltunk – elsősorban a gyermekek könyvtári időtöltésének színesítése érdekében – 

társasjátékokat. 

 

2015-ben továbbra sem szabályozta a megye nemzetiségi önkormányzataival kötött külön 

szerződés a vasi kisebbségek könyvtári ellátását. Ezt a feladatot 15 szolgáltató hely és két 

településrészi ellátó hely esetében folyamatosan végeztük, három nyelvterületen (horvát, 

német, szlovén). Az anyanyelvű dokumentum-ellátás mellett törekedtünk anyanyelvű 

közösségi programok szervezésére is. 
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1.2.  Vas megye településeinek könyvtárellátási helyzete számokban 
 

Könyvtárak Könyvtárak 

száma (db) 

Lakosságszám 

összesen 

Könyvtárellátási 

Szolgáltató helyek 

megyei könyvtár KSZR szolgáltató 

helyeinek száma összesen 

0 – 500 lakosú településen 

136 34 832 fő 

 ebből könyvtárbusszal ellátott 

település 

0 0 

megyei könyvtár KSZR szolgáltató 

helyeinek száma összesen 

501 – 1000 lakosú településen 

47 32 976 fő 

 ebből könyvtárbusszal ellátott 

település 

0 0 

megyei könyvtár KSZR szolgáltató 

helyeinek száma összesen 

1001 – 1500 lakosú településen 

10 11 762 fő 

 ebből könyvtárbusszal ellátott 

település 

0 0 

megyei könyvtár KSZR szolgáltató 

helyeinek száma összesen 

1501 – 5000 lakosú településen 

5 9 672 fő 

Összesen  198 89 242 fő 

Nemzetiségi könyvtárat fenntartó nemzetiségi önkormányzattal 

kötött megállapodás alapján* 

17 6 873 fő 

A települési közkönyvtári és iskolai könyvtári feladatokat 

együttesen ellátó szolgáltató helyek száma  

6 6 967 fő 

 ebből megkötött megállapodások száma* 0 0 
 

2015. január 1-jén Vas megye teljes lakosságának (253 997 fő) 61%-a 13 városunk 

valamelyikében, 39%-a pedig községben élt. A falvakban élők 91%-a a KSZR által ellátott 

települések lakója volt. Bár 2014-hez képest a megye össznépessége csak 0,2%-kal lett 

kevesebb, a községek népességfogyása ennél jóval nagyobb mértékű volt (3%). KSZR 

szempontból a legnagyobb lakosságveszteséget az 1001-1500 lakosú településkategória 

szenvedte el (8,8%).  

Annak ellenére, hogy a természetes fogyás és az 

öregedő népesség a megye egészét 

jellemzi, a kedvezőtlen demográfiai 

folyamatokban vannak – elsősorban a 

városi agglomerációs körzetek okozta 

– területi differenciák. E térségek és a 

fogyó népességű, elöregedő, dina-

mikáját vesztett tájegységek könyvtári 

szolgáltatásszervezése eltérő, a hang-

súlyokat máshová helyező tervezést 

és megvalósítást igényel. 

Korfa: öreg korösszetétel – fogyó típus 
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1.3. Könyvtárhasználat a szolgáltató helyeken 
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Összesen 89 242  10 717 186 704  75 102 2 241 574 197 101  98 857  3 413  85 130  85 201  47 535  

1-500 

lakosú 

településen 

34 832 6 001  100 820  47 314  1 208 219 95 121  56 312  1 535  43 401  34 932  21 390  

501 – 1000 

lakosú 

településen 

32 976 3 429  57 878  21 780 233 98 66 502  31 634  1 264  28 944 28 968  15 686  

1001 – 

1500 lakosú 

településen 

11 762 643 16 804  4 506 759 162 21 681 5 969  273 5 969  11 076  5 704  

1501 – 

5000 lakosú 

településen 

9 672 644 11 202  1 502 41 95 13 797 4 942  341 6 826  10 225  4 755 

 

A szolgáltató helyek kihasználtságára vonatkozó adatok forrása a községekben vezetett 

beiratkozási és munkanapló adatsoraiból készült statisztikai jelentés. 

 

2015. december 31-én 198 településünkön 10 717 fő regisztrált használót tartottak nyilván 

községi könyvtáros kollégáink. Bár 2014-hez képest a növekedés minimális (120 fő), úgy 

véljük, hogy a csökkenő lakosságszám mellett az eredmények szinten tartása, illetve 

bármilyen csekélymértékű pozitív irányú elmozdulása méltányolandó tény. Összes regisztrált 

használónk 32%-a a 14 éves és fiatalabb korosztályból került ki. 

Településeink összesített használói aránya 12%. Az átlag természetesen nem jelenti azt, 

hogy ne lenne olyan szolgáltató helyünk, ahol ennél jóval magasabb a használók aránya 

(például Nyőgér: 44%, Rábahídvég: 18%, Söpte: 21%), illetve ne lenne olyan, ahol – 

sajnálatos módon – messze elmarad az eredmény az átlagtól (Gérce: 4%, Nagysimonyi: 10%). 

A különbségek a helyszínen szolgálatot ellátó könyvtáros kolléga elkötelezettségében éppúgy 

keresendő, mint abban a tényben, hogy több helyen, a könyvtári programokon való részvételt 

nem kötötték használói regisztrációhoz (lásd Sorkikápolna). A személyes látogatások 

alkalmával ez utóbbi hiányosság teljes körű felszámolására nagy hangsúlyt kell fektetnünk. 

 

A személyes használatok száma tavaly 1 257 fővel emelkedett. A használói intenzitás 17 

alkalom/fő volt. Az adatsoron belül 2014-hez képest látványosan emelkedett a 14 éven 

aluliak személyes könyvtárhasználata. Használói intenzitásuk 25 alkalom/fő. 2014-ben ez az 

adat csak 13 alkalom/fő volt. A növekedés a korosztályt megcélzó könyvtárhasználati és 

olvasásnépszerűsítő programok sikerességét igazolja vissza. 
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Tavaly a számítógép- és internethasználat a 2014. évivel közel azonos szinten maradt 

(2014: 74 179, 2015: 75 102). E téren számot tevő változást csak abban az esetben érhetünk 

el, ha korszerű eszközökkel tudjuk kiváltani a jelenleg rendelkezésre álló IKT eszközöket, 

jelentős mértékben emelve számukat. A fejlesztés akkor is szükséges, ha számolnunk kell a 

mobilinternet használatának térhódításával. 

 

2015-ben több mint háromszorosára nőtt a távhasználatok, ezen belül is telefon, e-mail 

használatok száma. A növekedés elsősorban a vasvári térség könyvtárainak köszönhető, ahol 

Rábahídvég jár elöl az elektronikus kommunikáció használatában. Szolgáltató helyeink önálló 

honlappal továbbra sem rendelkeznek. Esetükben az OPAC, honlap használat a szolgáltató 

központi könyvtár, illetve a szolgáltatásközvetítésbe bevont városi könyvtárak honlapjának 

használatát jelzi. 

 

A kölcsönzött kötetek száma – ha nem is az első KSZR-es évben elért mértékben – de 

továbbra is növekszik (2014: 196 044 kötet, 2015: 197 101 kötet). Az átlagos, egy regisztrált 

használóra jutó kötetek száma 18, bár a 14 éven aluli korosztály e téren is jobban teljesített 

(25 kötet/használó). Bízunk abban, ha olvasásnépszerűsítő, hasznos ismereteket közvetítő 

programjainkhoz kapcsolódón tervezett könyv és egyéb olvasmányajánlóinkat rendszeresíteni 

tudjuk, erőteljesebben fog javulni ez a forgalmi mutató.  

 

A helyben használt dokumentumok száma az elmúlt évben 8,4%-kal nőtt. A változás 

elsősorban annak köszönhető, hogy községi könyvtáros kollégáink nagyobb figyelmet 

fordítottak a helyben használat rögzítésére, illetve a folyamatosan bővülő folyóirat kínálat is 

hozzájárult a növekedéshez. 

 

Településkategóriák szerinti bontásban leghatékonyabban az 1-500 lakosú települések 

könyvtárosai szólították meg az ott élőket: az ellátandó népességhez (34 832 fő) képest az 

olvasóarány átlaga itt 17% volt. Ugyanakkor a személyes használat intenzitásának (26) és a 

kölcsönzött dokumentumok mennyiségének átlaga (33 kötet/regisztrált használó) az 1 001-

1 500 lakosú településeken a legjobb. Legnagyobb lélekszámú településeink (5) közül egy 

helyen (Csákánydoroszló) biztosítottak minden szempontból az eredményes működés 

tárgyi/személyi feltételei. A másik négy településen infrastrukturális hiányosságok (Ikervár, 

Ják, Rábapaty, Torony), illetve személyi problémák (Torony) gátolják a hatékony munkát. 

2016-ban, mindarra a problémára, ami a KSZR keretein belül megoldható, kiemelt figyelmet 

kell fordítani. 
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1.4. Humán erőforrás 
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Összesen 89 832  3,4 11 0 0 12 0,06 35 0,3 132 0,7 7 0,04 12 0,07 84% 

1-500 lakosú 

településen 

34 832  3,1 9,8 0 0 4 0,03 23 0,2 95 0,7 4 0,03 9 0,05 90% 

501 – 1000 lakosú 

településen 

32 976  3,6 13,7 0 0 6 0,1 11 0,2 27 0,6 1 0,02 3 0,06 89% 

1001 – 1500 

lakosú településen 

11 762  4,1 10,7 0 0 1 0,1 1 0,1 7 0,7 1 0,1 0 0 16% 

1501 – 5000 

lakosú településen 

9 672 4,8 17,2 0 0 1 0,2 0 0 3 0,6 1 0,2 0 0 20% 

 

A 39/2013. (V.31.) EMMI rendelet képesítésre vonatkozó előírásainak Vas megye 

községeiben dolgozó könyvtáros kollégák 84%-a felelt meg.  

Településeink közül 2015-ben egy helyen haladta meg a lakosságszám a 2 500 főt (Ják). A 

könyvtárosi teendőket ellátó kolléga a helyi általános iskola pedagógusa. Közkönyvtárosi 

teendőit könyvtárpedagógia-tanári végzettséggel megbízási díj ellenében végzi. 1 500 és 

2 500 fő közötti lakossága 14 községünknek volt. Az itt dolgozók közül egy fő felsőfokú 

(Csákánydoroszló), két fő (Balogunyom, Ikervár) középfokú könyvtárosi szakképesítéssel 

rendelkezett. Főfoglalkozású közalkalmazotti jogviszonyban három településen 

alkalmazták az ott dolgozó könyvtárost (Gérce, Ikervár, Rábahídvég). Kulturális 

közfoglalkozottként – érettségivel – két községben látták el a szükséges teendőket (Torony, 

Vasszécseny). Közülük egy fő végzett alapfokú könyvtárosi tanfolyamot. Az 1 500 fő alatti 

településeken az esetek többségében továbbra is nyugalmazott pedagógusok, óvónők látják 

el megbízási díj ellenében a teendőket, könyvtárosi alapismereteiket a Berzsenyi Könyvtár 

alapfokú tanfolyamain szerezve meg. Az állandó személyi változások miatt folyamatos 

feladat az újonnan munkába állók szakmai segítése, megismertetése az alapvető szakmai 

tudnivalókkal. 2015-ben a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési 

feladatait támogató, lakosságszámhoz köthetően lehívható 1 200 000,- Ft-os normatíva 

jogszerű felhasználása összekapcsolódott a szombati nyitvatartás kérdésének megoldásával. 

Az esetek többségében a problémát a korábbi rendelkezésre állási idő egy részének hétvégére 

való áthelyezésével oldották meg az önkormányzatok. 

 

                                                 
1
 Az emberi erőforrások minisztere 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 

működéséről 

5. § (1) g) a szolgáltató helyen a kistelepülési önkormányzat 

ga) 1500 fő alatti lakosságszámú kistelepülésen legalább érettségivel, 

gb) 1500–2500 fő közötti lakosságszámú kistelepülésen középfokú szakirányú végzettséggel, 

gc) 2500 fő feletti lakosságszámú kistelepülésen közalkalmazotti jogviszonyban, felsőfokú végzettséggel 

és könyvtáros szakképzettséggel rendelkező személyt foglalkoztat. 



 

 

1.5. A szolgáltató helyek infrastrukturális feltételei 
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A könyvtári szolgáltató helyeink közel 80% más kulturális intézménnyel (művelődési 

ház, faluház) vagy egyéb intézménnyel (polgármesteri hivatal, körjegyzőség) közös 

épületben működött. 2015-ben két település könyvtárának infrastrukturális feltételei 

újultak meg teljes körűen. Meszlenben a közel 10 millió forintos pályázati támogatásból 

(Darányi Ignác Terv), illetve a hozzákapcsolódó jelentős önerő mozgósításából megújult 

Közösségi Házban helyezték el a könyvtárat. Nemesbődön – szintén a Darányi Ignác Terv 

támogatásával (50 millió forint) – egy hosszú ideje használaton kívül lévő szolgálati lakást 

alakítottak át, és bővítették közösségi házzá, ahol a könyvtárat is elhelyezték. 

 

KSZR forrásból 2015-ben 14 könyvtárunk berendezését újítottuk meg, illetve egészítettük 

ki (Apátistvánfalva, Csörötnek, Felsőszölnök, Gersekarát, Horvátzsidány, Kőszegpaty, 

Magyarlak, Nemesbőd, Nemescsó, Nemesmedves, Ólmod, Petőmihályfa, Pusztacsó, 

Rönök). Két szolgáltató hely esetében (Iklanberény, Zsennye) az újonnan kialakított ellátási 

pont teljes felszerelését biztosítottuk. Ezen kívül tovább folytattuk kisebb, a 

könyvtárhelyiségek esztétikai képét javító berendezések (babzsák, játszószőnyeg, tároló 

kosarak) vásárlását. 

 

NKA pályázati forrásból – sikeres pályázatot benyújtva – három település bútorzatának 

megújítása kezdődött el az elmúlt évben (Horvátlövő, Magyarszecsőd, Torony). Ebből a 

legnagyobb feladat Torony korszerű, funkcionális, feladatorientált berendezése. 

 

Tovább folytattuk szolgáltató helyeink IKT eszközeinek megújítását is. Tavaly újabb 20 

település számára vásároltunk korszerű számítógépeket, illetve 14 könyvtár számára 

szereztünk be digitális fényképezőgépet a helyi közösségi rendezvények akadálytalan 

megörökíthetősége érdekében. 

 

Kistelepüléseink átlagos alapterülete 46 m
2
. Ez az adat nem jobb és nem rosszabb, mint a 

hozzánk hasonló kistelepüléses megyék átlaga. Úgy véljük, hogy szolgáltató helyeink 

többfunkciós épületekben való elhelyezése maximálisan biztosítja a könyvtári szervezésű 

közösségi programok kulturált és közönségbarát megvalósításának lehetőségét. 

 

Nagyobb problémát jelent az épületek, szolgáltató helyek külső/belső akadálymentesítése, 

amely a községek 76%-ban nem megoldott. Ennek a nehézségnek a felszámolása a 

fenntartó önkormányzatok feladata, amelyet azonban saját, korlátozott forrásaikból 

megvalósítani nem tudnak. Pályázati források hatékony bevonása nélkül probléma hosszú 

távon meg fog maradni. 
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1.6. A központi költségvetési támogatás egységes feladatalapú felhasználása 
 

Vas megye Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2015. évi költségvetési támogatásának felhasználási terve 

      Terv Tény 

      kiadások összesen   kiadások összesen   

Személyi jellegű kiadások összesen   24 688 000 Ft 17,79%   25 045 450 Ft 18,04% 

  Szakmai szolgáltatás 
megbízási díja 

munkakörön kívüli és 

munkaidőn túli feladatra 

2 190 000 Ft     1 950 000 Ft     

  Közösségi programok 

előadóinak, oktatóinak és 

közreműködőinek 
megbízási díjai 

22 498 000 Ft     23 095 450 Ft     

Személyi juttatások járulékai összesen   5 678 964 Ft 4,09%   5 396 663 Ft 3,89% 

  Személyi juttatások 

járulékai 

5 678 964 Ft     5 396 663 Ft     

Dologi kiadások összesen   108 444 296 Ft 78,12%   108 369 147 Ft 78,07% 

Dokumentumszolgáltatás   42 546 623 Ft 30,65%   42 279 155 Ft 30,46% 

  Dokumentum-beszerzés 

összesen 

  42 046 623 Ft 30,29%   41 807 956 Ft 30,12% 

    Könyv 27 046 623 Ft     27 090 723 Ft     

    Folyóirat, 
napilap 

10 000 000 Ft     11 272 255 Ft     

    Nem 

hagyományos 

dokumentumok 

5 000 000 Ft     3 444 978 Ft     

  Könyvtárközi kölcsönzés - 

egyedi dokumentumokra 

vonatkozó kérések 
teljesítése (postaköltség, 

csomagolás stb.) 

500 000 Ft     471 199 Ft     

Információszolgáltatás   0 Ft 0,00%   200 000 Ft 0,14% 

  Adattárak, adatbázisok 
szolgáltatás díja (pl. 

EBSCO),  

honlapfejlesztés, 
retrospektív feldolgozás, 

konverzió,  

oktatásban, képzésben 
résztvevők 

információellátásának 

segítése 
Helyismereti információk 

biztosítása, digitalizálás 

      200 000 Ft     

Közösségi szolgáltatás   38 457 500 Ft 27,70%   31 148 839 Ft 22,44% 

  Digitális írástudás 

fejlesztés, információs 
műveltség elsajátításának, 

használóképzés, tanulási 

folyamatok támogatása, 

ODR-MOKKA 

működéséről tájékoztatás 

            

  Olvasásfejlesztő, 

ismeretterjesztő, a 
könyvtár szolgáltatásait 

népszerűsítő programok, 

kulturális, közösségi 
rendezvények, egyéb 

programok, kiállítások 

szervezése 

38 457 500 Ft     31 148 839 Ft     

Könyvtárosképzés, továbbképzés   778 500 Ft 0,56%   2 348 925 Ft 1,69% 

  Könyvtári személyzet 

rendszeres képzése, 

továbbképzése, szakmai 
napok költségei 

(tanfolyamok költsége, 

utazás, csoportos étkezés) 

778 500 Ft     2 348 925 Ft     

Szolgáltatások szakmai anyagköltsége   1 000 000 Ft 0,72%   330 593 Ft 0,24% 
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  Szakmai nyomtatványok, 

vonalkód, könyvtámasz, 

címkék, filmulux, 

olvasójegy stb. 

500 000 Ft     330 593 Ft     

  Kültéri és beltéri táblák, 

feliratok, képkeretek, 

betű- és szakjelzet készlet 
stb. 

500 000 Ft           

Szolgáltatások infokommunikációs 

költsége 

  2 500 000 Ft 1,80%   2 266 200 Ft 1,63% 

  Nem adatátviteli célú 
távközlési díjak 

            

  Adatátviteli célú 

távközlési díjak 

            

  Szoftverüzemeltetés, 
licenc díj, 

portálszolgáltatás díja 

2 500 000 Ft     2 266 200 Ft     

Szolgáltatások szállítási költsége   2 500 000 Ft 1,80%   1 493 950 Ft 1,08% 

  Gépkocsi/könyvtárbusz 
üzemeltetés kiadásai 

(hajtó- és kenőanyag, 

biztosítás, szerviz) 

            

  Egyéb szállítási költség, 
csoportos utazás költsége 

2 000 000 Ft     1 493 950 Ft     

  Postaköltség (egyéb postai 

küldemény) 

500 000 Ft           

Szolgáltatások egyéb kiadásai   700 000 Ft 0,50%   824 814 Ft 0,59% 

  Pénzügyi szolgáltatás, 
bankköltség, közbeszerzés 

költsége 

Egyéb általános költségek 
Irodaszerek, egyéb 

nyomtatvány 

700 000 Ft     824 814 Ft     

  Továbbszámlázott 

(közvetített) 
szolgáltatások kiadásai 

államháztartáson belülre - 

szolgáltatás vásárlása 
városi könyvtártól 

            

Szolgáltatások marketing eszközei   400 000 Ft 0,29%   455 920 Ft 0,33% 

  Szolgáltatást népszerűsítő, 
tájékoztató kiadványok, 

programmeghívók, 

hirdetés, reklámköltségek 

400 000 Ft     455 920 Ft     

Szolgáltatások kisértékű tárgyi 

eszközei 

  11 000 000 Ft 7,92%   6 725 535 Ft 4,85% 

  Fejlesztő játékok, 

eszközök 
kiegészítő célbútorok, 

berendezési tárgyak,  

számítástechnikai 
eszközök, elektronikai 

eszközök 

11 000 000 Ft     6 725 535 Ft     

Szolgáltatások beruházási, fejlesztési 

költsége 

  9 061 673 Ft 6,53%   9 846 673 Ft 7,09% 

  Számítástechnikai 

nagyértékű eszközök, 

szoftverek 

            

  Szállító jármű vásárlása 6 500 000 Ft     7 285 000 Ft     

  Szoftver- és 
adatbázisfejlesztés 

2 561 673 Ft     2 561 673 Ft     

  Egyéb              

Egyéb, a fenti kategóriákba nem 

sorolható tétel 

  0 Ft 0,00%   10 919 742 Ft 7,87% 

  egyéb anyagok 

irodalomnépszerűsítő 
foglalkozásokhoz 

      10 919 742 Ft     

  …..             

  …..             

Támogatás összesen 138 811 260 Ft     138 811 260 Ft   
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2015-ben a könyvtári szolgáltatások biztosítására 138 811 260,- Ft kiegészítő állami 

támogatás állt a rendelkezésünkre, melynek 78,07%-át dologi kiadások, 21,93%-át pedig 

személyi kiadásokra + személyi kiadások járulék költségére fordítottuk. 

A dologi kiadáson belül a legnagyobb tételt az új dokumentumok beszerzésére szánt összeg 

jelentette (30,46%). A második legnagyobb kiadást a közösségi szolgáltatások 

finanszírozása jelentette (22,46%). 

Személyi kiadásainkat az olvasást és a könyvtárat népszerűsítő programjaink megbízási díj 

költségére, illetve olyan munkaidőn túl végzett szakmai feladatok finanszírozására (lásd 

községi könyvtári állományok teljes körű revíziója, helyismereti kiadványok készítése) 

fordítottuk, melyek megvalósítása a napi munkaidőkeretet meghaladta. 

2. A megyei könyvtár által nyújtott szolgáltatások 

 

A Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer feladatellátásának alapelvei továbbra 

is két csomópont köré szerveződtek: 

1. Gazdaságos és változatos, a felhasználói igényekhez igazodó dokumentum-ellátás, a 

kihelyezett gyűjtemények meghatározott részének rendszerszerű cseréjével. 

 Állománygondozás: szükség szerinti köttetés, előre tervezett selejtezés. 

 Nyilvántartás: a gyűjtemény szakszerű, elektronikus nyilvántartása, lelőhely 

információ adása. 

 Tájékoztatás: információk a könyvtári rendszerről, könyvtárközi kölcsönzés 

biztosítása. 

 Speciális igények: fogyatékkal élők és nemzetiségek gyűjteményi igényeinek 

kielégítése. 

2. Közösségi szolgáltatások: 

 Olvasást és könyvtárhasználatot népszerűsítő programok szervezése, 

koordinálása. 

 Az elektronikus írástudást fejlesztő tanfolyamok szervezése, használóképzés. 

 Információszolgáltatás: közhasznú és helytörténeti információszolgáltatás, 

országos adatbázisok elérésének szükség szerinti biztosítása. 

 A községi könyvtárosok szakmai tudásmegújítása. 

 Helyszíni segítségnyújtás, pályázati tanácsadás. 

 Helyben ki nem elégíthető igények teljesítése. (referens szolgálat, 

irodalomajánlás, irodalomkutatás). 

 Tájékoztatás a VKSZR tevékenységéről és a szolgáltató helyekről. 

2.1. Állománymenedzsment 

2.1.1. Gyűjteményfejlesztés 

 

2015-ben az állami forrás felhasználásával könyvtárellátási szolgáltató rendszerünk egyedi 

állomány-nyilvántartású dokumentumai 15 046 kötet könyvvel, 914 db nem hagyományos 

dokumentummal (35 kötet hangdokumentum, 879 kötet DVD) és 9 egyéb dokumentummal 
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gyarapodtak. Tavaly a szerzeményezés üteme tovább lassult. 2014-hez képest az egyedi 

nyilvántartású dokumentumok beszerzése 18,3%-kal esett vissza, a vásárlásukra fordított 

összeg 19%-kal csökkent. A változásnak három oka volt: 

1. Tovább nőtt a folyóirat-előfizetés iránti igény: 2014-ben 1 531 példányt fizettünk 

elő (értéke: 9 997 000,- Ft), 2015-ben 1 603 példányt, 11 775 080, - Ft értékben. 

2. 2014-nél is hangsúlyozottabban került előtérbe a könyvtári programok. 

Tavalyelőtt 1 171 KSZR rendezvény valósult meg községeinkben. Ehhez képest 

2015-ben 34%-os programszám növekedéssel zártuk az évet. 

3. Elindítottuk egy, a tájegységi helyismereti információszolgáltatás körének 

bővítését szolgáló digitalizálási programot.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az új dokumentumok beszerzésénél a helyi igények figyelembe vételével igyekeztünk 

korszerű és széleskörű választékot kínálni a helyi olvasóknak. A törzsanyagként 

kiválasztott művek sokpéldányos beszerzése az egyes műveltségterületek 

dokumentumkínálatának megújítását szolgálta. A népszerű, szórakoztató irodalom 

gyarapodása a csereállományok négy-hétpéldányos beszerzésére épült. 

 

Az egyedi nyilvántartású dokumentumok szerzeményezésekor a Berzsenyi Dániel Könyvtár 

állt megrendelői kapcsolatban a szállítókkal. Ugyanakkor a rendeléseket a 

szolgáltatásközvetítésbe bevont városi könyvtárak közvetlenül kezdeményezhették az adott 

tájegység ellátandó szolgáltató helyeinek és az ott élő lakosság számának figyelembe 

vételével előre meghatározott keret erejéig. A kiválasztott dokumentumok közvetlenül a 

városi könyvtárakhoz érkeztek, ahonnan aztán a feldolgozás után kiszállították azokat a 

községi szolgáltató helyekre. 

 

Könyvtárunk törvényi kötelezettségének eleget téve 2015-ben is közbeszerzési eljárás 

lefolytatásával választotta ki a KSZR gyűjteményébe bekerülő könyvek szállítóját. A 

közbeszerzési eljárás nyertese a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. lett. Ajánlata szakmai és 

pénzügyi szempontból egyaránt megfelelt elvárásainknak: 

 35%-os vásárlási kedvezmény biztosítása (beszerzett könyvek átlagára: 1952,- Ft 

[2014. évi átlagárral azonos]), 

 teljes körű elektronikus ügyintézés, 

 elektronikus rekordok letöltésének lehetősége, 

 könyvtári szereléssel, raktári és kölcsönző lappal szállított dokumentumok. 

Dokumentumtípus:  darabszám értéke Ft-ban 

könyv- és hangoskönyv beszerzés  15 046 29 376 687  

folyóirat, heti-, napilap 1 603 11 775 080 

nem hagyományos dokumentum 

(DVD) 
914 3 420 160 

egyéb 9 12 013 

Összesen 17 572 44 583 940 
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A vásárlás útján beszerzett művek mellett a KSZR kihelyezett gyűjteményének 

dokumentumkínálata 2015-ben is bővült a Márai-program és az NKA könyvtámogatási 

programjából származó dokumentumokkal: 

 Márai-program:    491 kötet – 1 122 482,- Ft 

 NKA könyvtámogatási program:   32 kötet –       81 841,- Ft 

 

2015-ben nemhagyományos dokumentumaink közül DVD-ék esetében továbbra is 

kölcsönzési jogdíjas kiadványokat vásároltunk a magyarországi film- és DVD-forgalmazók 

széleskörű kínálatával rendelkező terjesztőtől. DVD-szerzeményezésünk tavaly 879 új 

filmmel bővítette könyvtáraink eddigi kínálatát. Tavaly a szentgotthárdi és a szombathelyi 

térségben volt a legnagyobb igény az új DVD-ékre. 
 

 
 

 
 

A folyóiratokat a Berzsenyi Könyvtár rendelte meg egy előzetes, 112 címet tartalmazó 

igényfelmérés után. Elsődleges szállítónk a Könyvtárellátó Nonprofit Kft és Magyar Posta 

voltak. Az előfizetett időszaki kiadványokat közvetlenül a községi szolgáltató helyekre 

küldték ki a szállítók. Nyilvántartásukra – az esetleges reklamációk érdekében is – külön 

adatlapot biztosítottunk minden könyvtárunknak, mely a Vasi Könyvtári Portál KSZR 

menüpontjából is letölthető (http://www.vasikonyvtarak.hu/). 

A községeink részére előfizetett folyóiratok köre 72 példánnyal bővült. Egy településre 

átlagosan nyolc féle folyóirat járt. Természetesen voltak helyek, ahol ettől az átlagtól 

jelentős mértékben eltértek, és jóval több különböző periodika várta az érdeklődőket 

(Bajánsenye, Bögöte, Cák, Csákánydoroszló, Döröske, Felsőcsatár, Mersevát, Pankasz, 

Püspökmolnári, Rábahídvég, Rábapaty, Rábatöttös). 
 

http://www.vasikonyvtarak.hu/
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Az egyes települések folyóirat kínálatáról a Vasi Könyvtári Portál KSZR menüpontjában 

lehet tájékozódni (http://www.vasikonyvtarak.hu/). 

 

A nemzetiségi anyanyelvű dokumentumok mennyisége tavaly az érintett településeken 

173 kötettel gyarapodott (értéke: 665 072,- Ft). 

 

A súlypontok viszonylagos átrendeződése ellenére 2015. évi előzetes tervünket a 

gyűjteményfejlesztés tényadata 4,1%-kal haladta meg, miközben a felhasznált 

pénzösszeg 3,2%-kal maradt alatta a tervezett felhasználásnak. 
 

2.1.2. Állomány nyilvántartása, feltárása, gondozása 
 

A KSZR gyűjtemény részére vásárolt dokumentumok elektronikus feldolgozása teljes 

körű. A megvásárolt újdonságokat a megyei könyvtár OLIB 8.2, illetve a 

szolgáltatásközvetítésben közreműködő városi könyvtárak Szikla21 integrált rendszerében 

tartottuk nyilván, elkülönítve a saját, nyilvános könyvtári ellátást biztosító állománytól. A 

dokumentumok csoportos nyilvántartásáról a Berzsenyi Könyvtár gondoskodik. A lelőhely-

tájékoztatást és a közös kereső felületet a 0-24 órás hozzáféréssel a Vasi Könyvtári 

Portál (www.vasikonyvtarak.hu) KSZR menüpontja biztosítja. 

 

A kurrens gyarapítás mellett folyamatos feladatnak tekintettük a községek már helyben lévő 

állományának gondozását. 2015-ben tételes, teljes körű állományellenőrzést előzetes 

ütemterv alapján 39 településen végeztünk. Eredményeként a megye teljes kihelyezett 

gyűjteményvagyonából több mint húszezer kötet dokumentumot vontunk ki rongálódás 

és elavulás miatt. Mivel 2015-ben a KSZR gyűjteményéből több dokumentumot vontunk ki, 

mint amennyivel a gyűjtemény teljes egésze gyarapodott a településeken helyben lévő, 

csereletét nélkül számított állomány 2014-hez képest lényegesen nem változott: 

http://www.vasikonyvtarak.hu/
http://www.vasikonyvtarak.hu/
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Összesen 89 242 320 810 87 95 25 91 35 

1-500 

lakosú 

településen 

34 832 180 390 95 96 24 91 35 

501 – 1000 

lakosú 

településen 

32 976 91 441 76 95 27 91 31 

1001 – 

1500 

lakosú 

településen 

11 792 24 310 74 99 25 89 32 

1501 – 

5000 

lakosú 

településen 

9 672  24 669 79 80 40 83 49 

 

2.2. Dokumentumszolgáltatás 
 

2015. december 31-ig KSZR szolgáltató helyeink a szolgáltatásközvetítésbe bevont városi 

könyvtárak közreműködésével összesen 62 475 kötet feltöltést kaptak (átlagos kiszállítási 

alkalmak száma: 4,3, átlagos feltöltés mennyisége: 315 kötet). A kiszállított és a beszerzett 

dokumentumok mennyisége közötti eltérés a kihelyezett gyűjtemények csere 

állományrészének tervezett mozgatásából származott, a legnagyobb mértékben Körmend és 

Vasvár térségében. 
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Azokban az esetekben, mikor a kihelyezett gyűjtemények elégtelennek bizonyultak az 

esetenként jelentkező speciális igények kielégítésére, könyvtárközi kölcsönzés formájában 

biztosítottuk a szükséges dokumentumokat. 2015-ben ilyen módon 3 394 dokumentum 

került ki a községekbe.  
 

Könyvtárközi forgalmi adatok a KSZR szolgáltatásban
2
 

 

A kistelepüléseknek könyvtárköziben küldött dokumentumok száma 

eredetiben 3 296  

elektronikusan 51 

fénymásolatban 47 
 

Természetesen az egyes térségek könyvtárai eltérő módon és mértékben éltek a 

könyvtárközi kölcsönzés lehetőségével. A leghatékonyabb – a korábbi évekhez hasonlóan – 

ez a szolgáltatás a szombathelyi térségben volt. 
 

 

2.3. Információs szolgáltatás 
 

 Községi könyvtáraink megkeresése alapján többféle témában végeztünk 

irodalomkutatást, illetve kiállítás szervezéséhez dokumentum-összeállítást: 

Az I. világháború története (Sorkifalud) 

Borászat és szőlőtermesztés (Gersekarát) 

Deák Ferenc élete (Sorkifalud) 

                                                 
2 Az adatsor, csak a KSZR településekre vonatkozó könyvtárközi kéréseket tartalmazza. 
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Egészségszociológia (Gersekarát) 

Stratégiai menedzsment (Nemesbőd) 

A számítástudomány alapjai (Nemesbőd) 

 2015 márciusában bemutattuk a Vasi Digitális Archívum hetedik darabját, Ikervár 

községről. 

2.4. Közösségi szolgáltatások 
 

A Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer által szervezett kulturális, közösségi 

programok elsődleges célja az olvasás- és könyvtárhasználati kultúra, a digitális 

kompetencia fejlesztése, a helyi értékek megismertetése, és minden olyan ismeret 

elsajátításának támogatása, melyek a mindennapi életben hasznosíthatók. Könyvtári 

programjaink megvalósításakor a helyi igények maximális figyelembe vételére 

törekedtünk, ezért előzetes igényfelmérést végeztünk, majd a községekből visszaérkezett 

adatlapok összesítése után állítottuk össze 198 településünkre lebontott éves 

rendezvénytervünket, hozzárendelve a megvalósításukhoz szükséges pénzügyi forrásokat 

is. Annak érdekében, hogy a rendezvények azonos alapelvek szerint szerveződjenek, 

elkerülve minden olyan programot, amelyek tartalmilag deklarált céljainkkal nem 

egyeztethetők össze, 2015 januárjától rendezvényszervező munkatárs végezte a 

koordinációt, kiváltva az előző két évben a szolgáltatásközvetítésbe bevont városi 

könyvtárak ez irányú tevékenységét. 

 

Tavaly kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy községeinket minél nagyobb számban 

vonjuk be az országos rendezvénysorozatokba (Internet Fiesta, Összefogás hete). E 

törekvésünk elsősorban az októberi könyvtári héten vezetett eredményre. Míg 2014-ben 49 

településen 250 program valósult meg 8 041 fő résztvevővel október első hetében, addig 

2015-ben a 93 településen szervezett 358 programon 12 640 fő érdeklődő vett részt 

rendezvényeinken. A két év adata közötti növekedés a községi könyvtárak intenzívebb 

bevonásának eredménye. Az Internet Fiesta részeként az általános és középiskolás 

korosztályra koncentrálva az internet- és a közösségi oldalak használatának veszélyeiről 

való tájékoztatást állítottuk rendezvényeink középpontjába. Vendégünk Klausz Melinda 

volt. 

 

KSZR rendezvényeink dokumentálása érdekében valamennyi programunkon egységes 

arculatot tükröző jelenléti ívet írtak alá a résztvevők. A kapcsolódó fotókat a Vasi 

Könyvtári Portál KSZR menüpontjának ’Események’ és ’Galéria’ menüjében tettük 

közzé. 

 

2015. december 31-ig 1 571 könyvtári rendezvény valósult meg Vas megyében (7,9 

rendezvény/település), 36 002 fő résztvevővel (23 résztvevő/rendezvény). 2014-hez képest a 

rendezvények száma 34%-kal, a résztvevőké 54%-kal emelkedett. A növekmény több 

tényező együttes hatásának köszönhető: 

 főfoglalkozású, szakképzett munkatárs végezte a programkoordinációt a 

szolgáltató könyvtárban, 
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 kiemelt figyelmet fordítottunk a helyi közreműködők bevonására a könyvtári 

programokba, 

 változatos tematikájú könyvtári programkínálatot állítottunk össze, 

 rendezvényenként azonos arculatú meghívókat és plakátokat készítettünk, 

 nagy hangsúlyt fektettünk a megvalósult programok következetes 

dokumentációjára. 

 

A programok és a résztvevők számának növekedése természetesen nem jelenti azt, hogy 

minden tájegységünk minden települése azonos aktivitással kapcsolódott be a könyvtári 

rendezvények megvalósításába. A 2016-os esztendő feladata lesz, hogy a meglévő 

egyenetlenségeket csökkentsük. 
 

 
 

Olvasásnépszerűsítő programok 

Célcsoport: óvodás korosztály, általános és középiskolai tanulók, aktív korosztály, 65 év 

felettiek 

Olvasásnépszerűsítő programjainknak továbbra is legnépszerűbb eleme a Berzsenyi 

Könyvtár munkatársai által tartott, 1,5-2 órát igénylő Meseláda foglalkozás (62 alkalom), 

amely a magyar és a világirodalom mesekincsének megismertetését a szövegértést segítő 

feladatokkal és a manuális készségek fejlesztésével kapcsolja össze. 

Az olvasásnépszerűsítő programok részeként két településünk szervezett versenyt 

mesekedvelő kicsiknek és nagyoknak (Bajánsenye: „Oh természet, oh dicső természet…” – 

szavalóverseny, Csörötnek: Kuntár Lajos Mesemondó Verseny, Rábahídvég: Bertha György 

Mesevetélkedő). 

Természetesen ebben az évben is szerveztünk hagyományos író-olvasó találkozókat. 

Vendégünk volt: Csider Sándor (helyi szerző), Devecsery László (helyi szerző), Grecsó 

Krisztián, Sohonyai Edit, Vadas Zsuzsa. 

Egy-egy közösség nevezetesebb alkalmaihoz számos esetben szerveztünk zenés-verses 

összeállításokat, műsorokat, bábelőadásokat. De arra is alkalmat kínáltunk, hogy 

anyanyelvű foglalkozáson a helyi néphagyományokhoz kapcsolódó könyvtári 

információkeresés lehetőségeivel ismerkedhessenek meg (Felsőszölnök – szlovén nyelvű 

foglalkozás). 

Nagy öröm számunkra, hogy Horvátzsidányban és Ólmodon rendszeres könyvtári 

programkínálat a Babaolvasó. 
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Játékok, versenyek 

Az előző évhez hasonlóan 2015-ben is többféle olvasásnépszerűsítő pályázaton vehettek 

részt könyvtáraink olvasói. Hagyományos, térségközpontú rendezvényként Körmenden a 

József Attila Versmondó Verseny, Sárváron a Detektívsarok és a Momó elnevezésű, 

többfordulós könyvtárhasználati vetélkedő, Répcelakon a Móra-verseny és a kötelező, 

ajánlott olvasmányokat játékos formában bemutató BeleLapozgató, Szentgotthárdon pedig a 

Móra Ferenc Szavalóverseny várta az érdeklődőket. A Berzsenyi Könyvtár megyei hatókörű 

olvasásnépszerűsítő pályázata, a Könyvhódító tavaly is külön-külön szólított meg két 

korosztályt. A 10-14 éveseknek hirdetett, kortárs mesékre alapozó papírszínház készítéséhez 

és a rajzolt, vagy egyéb technikával készült alkotásokhoz kapcsolódó történetmesélésre 23 

csapat nevezett be. A verseny döntőjét kilenc csapat részvételével 2015 májusában szervezte 

meg könyvtárunk. A 14-18 éves korosztály fordulóját 2015 novemberében hirdettük meg a 

12 legszebb magyar versre alapozva, Karakterspórolók és Slammerek címmel. A versenyt 

zárását 2016 tavaszára tervezzük. 

Vas megyei anzix – helytörténeti programsorozat 

Célcsoport: általános iskola felső tagozatos tanulói, középiskolai korosztály, aktív dolgozók, 

65 év felettiek. 

Helytörténeti programjaink célja a helyi identitás erősítése, a szűkebb környezet 

történetének megismertetése, jeles alakjainak felidézése. E témakörben részben már a 2013-

ban megismert és sikert aratott előadásainkat folytattuk („Mire a levelek lehullanak, 

katonáink hazatérnek!” – emlékezés az I. világháború katonáiról, Szombathelyi elsők: a 

megyeszékhely technikatörténeti érdekességei), részben pedig új programokat indítottunk 

(Ami az ikervári Víz erőműről tudható, Kemenesaljai életrajzi lexikon – kötetbemutató, 

Mindszenty József életútja, A római légió és Vas megye). 

Praktikus ismeretek a könyvtárból 

Célközönség: általános és középiskolai tanulók, aktív korúak, 65 év felettiek 

A praktikus ismeretekhez kapcsolódó, és minden esetben könyvajánlással egybekötött 

rendezvények sokfélesége a helyben élők érdeklődésével állt összhangban. Legnépszerűbb 

programjaink az egészségtudatos életmódhoz kapcsolódtak, de Földünk múltjában éppúgy 

kalandoztak könyvtáraink használói, mint a csillagok vagy hétköznapi konfliktusaink 

világában. Praktikus ismeretekhez kapcsolódó könyvtári foglalkozásainkhoz a Vasi 

Könyvtári Portál KSZR menüpontjában kínálunk folyamatosan frissülő könyvajánlót. 

Könyvtári Ügyes kezek 

Célcsoport: óvodai csoportok, alsó tagozatos általános iskolások 

2015. évi rendezvénykínálatunk legnagyobb számú eleme a helyi közreműködőkkel 

(községi könyvtárosok, óvónők, pedagógusok) megvalósuló kreatív foglalkozások. 

Tematikájuk a naptári/nemzeti ünnepekhez, néphagyományokhoz kapcsolódott. A manuális 

készségek fejlesztése minden esetben kiegészült az adott jeles napra, népszokásra, 

hagyományra vonatkozó legfontosabb ismeretek bemutatásával. 

Digitális kompetencia fejlesztése 

Célcsoport: nyugdíjas korosztály 

20 órás ingyenes számítástechnikai tanfolyamaink lehetőséget kínáltak a legfontosabb 

számítástechnikai ismeretek, internetes keresési módszerek, közösségi oldalakon való 

megjelenés, e-ügyintézés, a digitális írástudás alapelemeinek elsajátítására. 
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Új szint hozott a községi közösségi rendezvénykínálatba 2015-ben a KönyvtárMozihoz való 

kapcsolódás. A lehetőséggel nyolc szolgáltató helyünk élt (Gersekarát, Hegyfalu, Ikervár, 

Kemenesmihályfa, Pinkamindszent, Szentpéterfa, Torony, Vasszécseny). A szolgáltatás 

tényleges indítását 2016-ban tervezzük. 

 

2015-ben a KSZR szervezésében 1 571 rendezvény valósult meg, 36 002 fő résztvevővel. 

A településenkénti rendezvényi átlag 7,9 volt, 23 fő érdeklődővel. KSZR szervezésű 

programjaink teljes körű listáját beszámolónk Eseménynaptára tartalmazza. 
 

A program típusa, mely a KSZR szolgáltató 

könyvtár szervezésében valósult meg 2015-ben 

KSZR állami támogatásból és saját 

forrásból 
Európai Uniós és hazai támogatásból 

lebonyolított 

programok 

száma 

résztvevők 

száma összesen 

(fő) 

lebonyolított 

programok 

száma 

résztvevők száma 

összesen (fő) 

Vetélkedők, versenyek 19 901   

Könyvtárbemutató 2 45   

Tanítási óra iskolai csoportoknak 1 20   

Könyvtári óra iskolai csoportoknak 8 222   

Játékos tevékenység 110 3 314    

Tanfolyam, tréning 166 2 889    

Előadás, konferencia 246 6 934   

Kiállítás 3 94   

Könyvbemutató 10 348   

Műsoros, szórakoztató rendezvény 198 3 883   

Hangverseny 0    

Filmvetítés 4 99   

Használóképzés 1 20   

Digitális kompetenciafejlesztés 43 258   

Egyéb 760 16 975   

Összesen 1 572 36 002   

A programok, melyek egyéb szervezésben, egyéb 

forrásból valósultak meg a szolgáltató helyen 

(helyi pályázat, helyi önkormányzat, egyéb) 

Lebonyolított 

programok 

száma 

Résztvevők 

száma összesen 

(fő) 

  

Rendezvények száma 500 12 500   

Ebből a használóképzést szolgáló rendezvény     

Összesen 500 12 500   

2.5. Speciális könyvtári szolgáltatások, dokumentumok, eszközök biztosítása a 

fogyatékossággal élők számára 
 

Kistelepülési könyvtáraink lehetőségeikhez mértén támogatják a hátrányos helyzetben 

lévők integrálódását az információs társadalomba, az ehhez szükséges ismeretek és 

készségek elsajátítását. Helyet biztosítanak a tanuláshoz, művelődéshez, lehetőséget adnak 

az informatikai eszközök használatára, segítik az ehhez szükséges alapismeretek 

megszerzését. 2015-ben szervezett 20 órás, ingyenes számítástechnikai tanfolyamainkból 

(43) hat a megye hátrányos, vagy halmozottan hátrányos településein valósult meg. 

 

198 településünkből 48 helyen biztosított a könyvtári szolgáltató hely akadálymentes 

megközelítése. Könyvtárainkban általános gyakorlat, hogy a községek idős, mozgásukban 

korlátozott lakóinak könyvtári ellátását házi kölcsönzéssel oldják meg a helyi a 

könyvtárosok. 
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A Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer az adott településen élő gyengénlátók 

olvasmányigényeit részben öregbetűs – kínálathoz és igényekhez igazított – könyvek 

vásárlásával, részben pedig hangoskönyvek könyvtárközi kölcsönzésével biztosítja. 

Közösségi programjaink szervezésénél szorgalmazzuk a helyi szolgáltató hely és az adott 

településen működő szociális otthon együttműködését (Acsád, Peresznye). 

2.6. Szakmai képzés, továbbképzés 
 

A KSZR szolgáltatás részeként képzésre, továbbképzésre az alábbi lehetőségeket kínáltuk 

2015-ben: 

- szakmai napok, műhelybeszélgetések, 

- értekezletek 

- személyes konzultáció a helyszíni látogatások alkalmával, 

- tanfolyam indítása 

- írásos tájékoztató 
 

2015-ben két alkalommal (2015. március 2. és szeptember 17.) szerveztünk értekezletet a 

Vas Megyei KSZR-ben szolgáltatásközvetítőként közreműködő városi könyvtáraknak, az 

aktuális teendők és az együttműködési egyenetlenségek megvitatására, tisztázására. 

 

Aktuális szakmai ismeretek átadását segítő Szakmai Műhelybeszélgetések című sorozatunk 

tavalyi programjaként Vidra Szabó Ferenc és Dr. Skaliczki Judit tartott előadást a 

könyvtári minőségbiztosításról, a könyvtári közös értékelési keretrendszerről. 

 

Hét alkalommal, hét különböző helyszínen szerveztük meg tavaly Községi Könyvtárosok 

Napja programsorozatunkat (november 17. – Szentgotthárd, november 19. – Körmend, 

december 1. – Gersekarát, december 7. – Celldömölk, december 10. – Kőszeg, december 15. 

– Sárvár, december 18. – Szombathely). Minden egyes alkalommal tájékoztatást adtunk az 

adott tájegység könyvtárainak 2015. évi legfontosabb KSZR-hez kapcsolódó történéseiről 

(dokumentum-ellátás, IKT-fejlesztés, közösségi programok), majd kötetlen beszélgetés 

keretében községi könyvtáros kollégáink mondhatták el véleményüket, kéréseiket, 

javaslataikat, melyek figyelembe vételére a 2016-os év teendőinek tervezésekor 

maximálisan törekszünk. 

 

Hagyományos Vas Megyei Könyvtári Napunkat immár XXI. alakalommal szerveztük meg 

2015-ben. Tavaly a büki városi könyvtár látta vendégül az érdeklődő kollégákat, akik a 

digitalizálás témakörében hallgathattak több gondolatébresztő előadást. A program részeként 

köszöntük meg Lanczkorné Csikor Borbála lócsi könyvtárosunknak 20 éves szolgálatát, 

közösségért végzett munkáját. 

 

Alapfokú, 20 órás könyvtárosi tanfolyamat egy alkalommal, a körmendi városi könyvtárba 

kihelyezett módon szerveztünk, hét fő részvételével. A tanfolyam (tematika a 

www.vasikonyvtarak.hu linken érhető el) lehetőséget adott a szolgáltató helyeken szakmai 

ismeretek nélkül dolgozó munkatársaknak a legalapvetőbb könyvtári ismeretanyag 

elsajátítására. 

http://www.vasikonyvtarak.hu/
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Az egyéni szakmai tanácsadás legfontosabb alkalmait továbbra is a helyszíni látogatások 

jelentették, amikor lehetőség nyílt az alapvető könyvtárosi tudnivalók átismétlésére, az 

adminisztrációs feladatok ellenőrzésére, a pontatlanságok javítására. A kiszállások mellett 

napi kapcsolatot tartottunk e-mailen, telefonon községi könyvtáros kollégáinkkal, akik a 

szokásos könyvtárközi, irodalomkutatási kérések mellett a programszervezéshez kapcsolódó 

számtalan kérdéssel is folyamatosan kerestek bennünket. Többen pedig személyesen 

kerestek fel bennünket aktuális könyvtári problémájuk megbeszélése érdekében. 

Természetesen a községi könyvtárosok mellett a fenntartó önkormányzatoktól is számos 

szakmai kérdés érkezett aktuális pályázati (NKA) lehetőséggel kapcsolatosan éppúgy 

(Horvátlövő, Kemenesmagasi, Magyarszecsőd, Meszlen, Szakonyfalu, Szentpéterfa, 

Torony; pályázati támogatást kapott: Horvátlövő, Magyarszecsőd, Torony), mint a 

költségvetésből lehívható 1 200 000, - Ft-os normatív támogatás jogszerű felhasználásáról. 
 

2.7. Eszközbeszerzés 
 

Beszerzett eszköz megnevezése
3
 

A szolgáltató 

helyeken már 

meglévő eszközök 

száma összesen 

2015-ben 

beszerzett 

eszközök 

darab-

száma az 

állami 

támogatás 

felhaszná-

lásával 

2014-ban 

beszerzett 

eszközök 

darabszáma 

egyéb 

forrásból 

Szolgáltatások kisértékű tárgyi eszközei    

Fejlesztő játékok, eszközök 1 700  11 0 

Kiegészítő célbútorok, berendezési tárgyak  240 142 0 

Számítástechnikai eszközök, elektronikai eszközök 

részletezve: 
   

asztali számítógép+monitor munkaállomás (könyvtáros) 6 0 0 

hordozható számítógép (könyvtáros) 24 25 0 

hordozható számítógép (használók számára) 23 0 0 

multifunkciós eszköz (nyomtató, szkenner) 12 0 0 

digitális fényképező 66 14 0 

vetítővászon 11 1 0 

projektor 5 0 0 

CD-lejátszó 1 0 0 

 

2015-ben a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése a könyvtári környezet enteriőr 

kiegészítésére, illetve a könyvtárosi munka IKT támogatásának fejlesztésére koncentrált. A 

beszerzett vetítővászon és digitális fényképezőgép a községi rendezvények zavartalan 

lebonyolítását, illetve dokumentálását szolgálja. 

                                                 
3
 A táblázat sorai tetszés szerint bővíthetőek. 
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2.8. A megyei könyvtár által a kistelepülési megállapodásban vállalt további 

szolgáltatás 
 

A Berzsenyi Dániel Könyvtár a KSZR alapszolgáltatásainak folyamatos működtetése 

mellett, igazodva a kulturális törvényben előírt megyei feladatrendszerhez, 2015-ben is 

elvégezte a szolgáltató helyek ellenőrzött dokumentáción alapuló statisztikai 

adatszolgáltatását a http://kultstat.emmi.gov.hu elektronikus felületen. 

Tájékoztatást adtunk a szolgáltató helyek fenntartóinak községük 2014. évi legfontosabb 

eredményeiről, az általunk tapasztalt megoldandó feladatokról. 

 

Igény szerint biztosítottuk a szolgáltató helyek használatának rögzítéséhez szükséges 

könyvtári ügyviteli nyomtatványokat. 

 

Szükség szerint gondoskodtunk a kihelyezett dokumentumok újraköttetéséről. 

3. Szolgáltató könyvtár 
 

A Berzsenyi Dániel Könyvtár központi épülete 2015-ben is hetente 64 órás nyitvatartással 

várta látogatóit. Városi fiókkönyvtári hálózatával együtt regisztrált használónak száma 

11 846 fő volt. A kölcsönzött dokumentumok mennyisége meghaladta a 350 000 kötetet. A 

Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma 587 379 fő volt. Év 

végéig a BDK-hoz érkezett 4 260 könyvtárközi kérésből 4 252 teljesült. Tavaly a könyvtár 

összesen 643 alkalommal várta különböző rendezvényekre az érdeklődőket (résztvevők 

száma: 19 864 fő). 

 

2014-ben a könyvtár gyűjteménye ajándék, csere, kötelespéldány és vásárlás útján összesen 

bruttó 22 265 000,- Ft értékben gyarapodott. Az egyedi állomány-nyilvántartásba vett 

dokumentumok mennyisége 9 630 könyvtári egység volt. 

 

2015. április 1. óta – a jogszabályi környezet változása miatt – az intézmény önálló 

gazdasági szervezettel nem rendelkezik. A gazdasági feladatok ellátását a Szombathelyi 

Egészségügyi és Kulturális Gazdasági Ellátó Szervezet vette át, megállapodásba foglalt 

feladatmegosztás szerint. A változás az intézmény költségvetési előirányzatok feletti 

önálló rendelkezési jogát nem érintette. Viszont a gazdasági munkacsoport kiválása miatt 

a teljes szervezeti struktúrát át kellett alakítani, és a korábban a gazdasági igazgató 

helyetteshez delegált feladatokat az intézmény felsővezetői szintjén szét kellett osztani. 

 

A fentiekben említett változás módosította az intézmény létszámát is. Tavaly a Berzsenyi 

Könyvtár feladatait 45,5 fő engedélyezett létszámmal látta el. Költségvetése a kiegészítő 

KSZR támogatással 392 904 000, - Ft.  

 

A központi könyvtár 2002-ben befejeződött rekonstrukciós programja óta jelentősebb 

infrastrukturális felújításra nem került sor. 2015-ben mód nyílt a legsürgetőbb karbantartási 

munkák elvégeztetésére, és kisebb léptékű IKT fejlesztésre (zenemű- és médiatári stúdió 

http://kultstat.emmi.gov.hu/
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berendezés, számítógépek cseréje [nyolc használói, négy munkaállomás]). Jelenleg az 

intézmény információs infrastruktúrája 93 számítógépből (használói gépek száma 44), 

három projektorból, hét fénymásolóból és 18 nyomtatóból áll. Az internet kapcsolat 

stabil, az intézmény internetes sávszélessége: 20 Mbps szinkronvonal. 

 

A 2015-ös esztendő legnagyobb beruházása a térségi szolgáltatások ellátásához, az 

intézmény tulajdonába 2002-ben került Ford Focus személygépkocsi cseréje egy 

gazdaságosan üzemeltethető, hétüléses Opel Zafirára. 

4. Minőségfejlesztés, minőségirányítás, a szolgáltatás dokumentálása 
 

A Berzsenyi Dániel Könyvtár 2011 óta az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti 

minőségirányítási rendszer alapján végezte tevékenységét. 2014-ben sikeresen lezajlott az 

esedékes külső auditálás, amely 2017-ig érvényesen regisztráltra az intézményt Könyvtári 

és levéltári tevékenység területén. A BDK kitűzött célja a minősített könyvtári cím 

elnyeréséhez kapcsolódó pályázat előkészítése és benyújtása. 

 

 

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer alapfeladata Vas megye kistelepüléseinek 

kulturális alapellátásában való közreműködés, a helyi könyvtári szolgáltatások szervezése, 

biztosítása. 2013-ban, a KSZR indulásakor felmértük és értékeltük ellátandó településeink 

helyzetét, majd ennek alapján fogalmaztuk meg KSZR szolgáltatásunk jövőképét és 

küldetését. 

Jövőkép 

Célunk a megye kistelepülésein élők könyvtárhasználati esélyeinek javítása, a tudásalapú, 

információs társadalomba való hatékony beilleszkedésük támogatása, esélyegyenlőség 

biztosítása a Vas megyei és az országos könyvtári dokumentum- és információs vagyonhoz 

való hozzáférésben. A könyvtárhasználat és a digitális írástudás terjesztésével a falvakban 

élők számára is az életen át történő tanulás, a tanulási készségek megőrzésének lehetőségét 

kínáljuk. A Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer hatékony, gazdaságos 

működtetésével biztosítjuk, hogy Vas megye kistelepülésein, állampolgári jogon 

hozzáférhetővé váljon az ott élők számára szükséges valamennyi, a könyvtári rendszeren 

keresztül elérhető információ és dokumentum. Minőségi szolgáltatásokkal segítjük az 

elektronikus alfabetizációt, élményközpontú, az örömszerző olvasást népszerűsítő, 

ismeretterjesztő és a helyi identitást erősítő közösségi programok szervezésével a kulturális 

értékek megőrzését és átadását. A szolgáltató helyek közösségi színtérként és információs 

pontként való működését támogatjuk. 

Küldetés 

A Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár küldetésének tekinti, hogy gazdaságos és 

változatos, a felhasználói igényekhez igazodó dokumentum-ellátást biztosítson kistelepülési 

partnereinek, a kihelyezett gyűjtemények sokoldalú hasznosításával. Biztosítsa speciális 

gyűjteményi igények kielégítését, tartalomszolgáltatással teremtsen lehetőséget az 

információs közvagyonhoz való korlátozásmentes hozzáféréshez, közvetítse a magyar 
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könyvtári rendszer szolgáltatásait. Kezdeményezze és koordinálja a kistelepülési könyvtárak 

fejlesztését, korszerűsítését. 

Minőségpolitika 

Legfőbb alapelvünk a mindenkor érvényben lévő jogszabályok betartása, a 

rendelkezésünkre bocsátott költségvetési forrás gazdaságos, hatékony és átlátható 

felhasználása mellett a használó központúság, a szakmailag megalapozott megállapodás 

alapján nyújtott minőségi könyvtári szolgáltatás. Feladatainkat dokumentálva, a partnerek 

véleménynyilvánítására lehetőséget adva végezzük. A változásokról, elért eredményekről 

folyamatos tájékoztatást adunk. 

Folyamatszabályozás 

A 39/2013. évi EMMI rendeletben előírtak és a KSZR munkatársak meglévő munkaköri 

leírása alapján a KSZR munkafolyamot összeállítása, a folyamatgazdák kiválasztása és a 

folyamatábrák elkészítése a 2016-os esztendő feladata lesz. 

Partnerközpontúság 

A KSZR szolgáltatásszervezése elengedhetetlenné teszi az egyenrangú partneri viszony 

kiépítését és folyamatos fejlesztését a községi könyvtárakban és a szolgáltatásközvetítésbe 

bevont városi könyvtárakban dolgozó kollégáinkkal éppúgy, mint a településeket vezető 

polgármesterekkel, jegyzőkkel, illetve a helyi iskolák pedagógusaival, óvodavezetőivel, a 

civil szervezetek képviselőivel. A velük való rendszeres, személyes vagy elektronikus 

konzultáció, a szakmai napokon való részvételük és véleménynyilvánításuk hatékony 

segítője munkánknak. Fontos partnereink beszállítóink, akikkel a dokumentum-ellátás 

(Kello), a rendezvényszervezés, az IKT-fejlesztés és a kisebb tárgyi eszközök, berendezések 

vásárlásakor kerülünk kapcsolatba.  

Társadalmi hatékonyság 

Az elmúlt három évben a kistelepülések életében a könyvtári szolgáltató hely egyre 

fontosabb kultúraszervező tényezővé vált. Olyan hellyé, ahol a könyvtárhoz ösztönösen 

hozzárendelt társképzetek köre bővült és színesedett. A könyvtár = könyvkölcsönzés 

lehetőségéhez hozzátársult a közösségi szellemi színtér fogalma. Annak a lehetősége, hogy 

esetenként a település egyetlen helyeként szervezzen és biztosítson lehetőséget a kulturált 

társasági együttlétre, ismeretek szerzésére és megújítására. 

 

Szolgáltatások minőségi mutatói 

 A kihelyezett gyűjtemények rendezettsége 

Előzetes ütemterv szerint végezzük a könyvtári állományokból a feleslegesség vált, 

rongált kiadványok kivonását, selejtezését, a használatot segítő feliratok elhelyezését, 

pótlását. 

 Regisztrált használók nyilvántartása 

Ellenőrizzük a beiratkozási és munkanaplókat, javítjuk a hibákat. A statisztikai 

adatszolgáltatást számszakilag ellenőrzött nyilvántartások alapján végezzük. 

 A gyűjteményeket feltáró adatbázis építése 

Naprakész építése az egyedi nyilvántartású dokumentumok adatainak 

feldolgozásával folyamatosan valósul meg. Törekszünk a retrospektív feltárás 

folyamatosságára is.  
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 Helyben lévő dokumentumokkal ki nem elégíthető igények közvetítése 

Folyamatos és hatékony könyvtárközi kölcsönzésünkön túl a következő lépésnek az 

országos adatbázisokból való alapszintű tájékozódási és tájékoztatási készség 

kialakítását tekintjük községi könyvtáros kollégáinknál. 

 Használói aktivitás 

Fokmérője a könyvtárhasználatok számának és az egyes könyvtári programokon 

résztvevők számának növekedése. A tömegkommunikációban való hatékonyabb 

jelenléttel segíteni kell a községi könyvtári szolgáltatások és a kapcsolódó 

rendezvények népszerűsítését. 

 Digitális írástudás fejlettségi szintje 

A használók alapkészség fejlesztése folyamatos. Lehetőségeinkhez mérten törekedni 

kell a községi könyvtáros kollégák számítógép- és internet-használati 

alapkészségének fejlesztésére. 

Dokumentálás 

A megvalósult KSZR szolgáltatásokat, teljesített feladatellátásokat a kapcsolódó pénzügyi 

adatokkat tájegységi, települési és szolgáltatási ág szerinti bontásban tartjuk nyilván.  

A dokumentumállományt integrált könyvtári rendszerben tárjuk fel. Közös kereső felület ad 

teljes körű tájékoztatást a szolgáltatásközvetítésbe bevont városi könyvtárak által kihelyezett 

KSZR gyűjteményekről. 

A KSZR-t érintő valamennyi alapdokumentumot (rendelet, szabályzat, feladat-ellátási 

megállapodás) elektronikusan és nyomtatott formában archiváljuk. A kapcsolódó közérdekű 

adatokat a Vasi Könyvtári Portál KSZR menüpontjában tesszük közzé. 

Igényfelmérés 

2015-ben 198 települési szolgáltató helyünk és valamennyi fenntartó önkormányzat 

bevonásával készítettük el a könyvtári programokhoz kapcsolódó igényfelmérést, melynek 

alapján elkészül majd a 2016. évre vonatkozó Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató 

Rendszer éves rendezvényterve a kapcsolódó pénzügyi tervvel együtt. 

5. Sajtóbibliográfia a KSZR megyei szolgáltatásairól 

 

Szombathelyi Televízió 
 

1. Könyvhódító. In: http://www.sztv.hu/muhely/muhely---2015-oktober-27 

[Letöltési idő: 2016. március 28.] 

2. Kistelepülési szolgáltatások a megyei könyvtárban. 

In: https://www.youtube.com/watch?v=5nfQTT3oJkY 

[Letöltési idő: 2016. március 28.] 

3. Könyvhódító játék a könyvtárban. In: 

http://www.tvszombathely.hu/hirek/konyvhodito-jatek-a-konyvtarban 

[Letöltési idő: 2016. március 28.] 

Vas Népe Online 

1. Időutazás Ikerváron –  

http://vaol.hu/ikervar/idoutazas-ikervaron-1706383 [Letöltési idő: 2016. március 28.]   

http://www.sztv.hu/muhely/muhely---2015-oktober-27
https://www.youtube.com/watch?v=5nfQTT3oJkY
http://www.tvszombathely.hu/hirek/konyvhodito-jatek-a-konyvtarban
http://vaol.hu/ikervar/idoutazas-ikervaron-1706383


 

 

6. Eseménynaptár 

Dátum Helyszín Téma 

2015.01.14 Nagysimonyi Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

2015.01.22 Vasszécseny Varázsóra - író-olvasó találkozó Csider Sándorral 

2015.01.22 Vasszécseny Úgy szeress, hogy szeressenek - Csider Sándor előadása 

2015.01.23 Sorkikápolna Meseláda 

2015.01.24 Nemesládony Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

2015.01.24 Velem Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel  

2015.01.24 Torony Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

2015.01.27 Katafa Az I. világháború története:- helytörténeti előadás 

2015.01.27 Boba Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

2015.01.28 Vasszécseny Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel  

2015.01.30 Kőszegszerdahely Egészségmegőrzés - Dr. Koczor Gábor előadása 

2015.01.31 Pinkamindszent Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

2015.01.31 Répceszentgyörgy Két keréken a világ körül - Nagy Tamás előadása 

2015.01.31 Pácsony Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

2015.01.31 Vasszécseny Tánccal, verssel - a Boglya Együttes műsora 

2015.02.01 Velemér Vízkereszttől húsvétig: jeles napok, népszokások - Dr. Hollerné Mecséri Annamária előadása 

2015.02.02 Csehimindszent Könyvtári ügyes kezek - élő néphagyomány 

2015.02.04 Sé Szombathelyi elsők: helytörténeti érdekességek - Szalayné Bodor Edit előadása 

2015.02.05 Torony Értékek a változó világban - Pallósiné Dr. Toldi Márta előadása 

2015.02.06 Csönge Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel  

2015.02.06 Hosszúpereszteg Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

2015.02.06 Nemesbőd Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel  

2015.02.06 Rábahídvég Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

2015.02.06 Felsőjánosfa Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

2015.02.06 Szemenye Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

2015.02.06 Kőszegszerdahely Kőszegszerdahelytől Afrikáig - Kondor Imre előadása 

2015.02.07 Kenéz Tánccal, verssel - a Boglya Együttes műsora 

2015.02.07 Porpác Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

2015.02.07 Püspökmolnári Olvasni jó! - könyvtári foglalkozás 

2015.02.07 Rábagyarmat Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 
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2015.02.07 Lócs Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

2015.02.07 Csipkerek Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

2015.02.07 Balogunyom Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

2015.02.08 Katafa Nőkről nőknek - a Boglya Együttes - műsora 

2015.02.08 Telekes Mesék kicsiknek és nagyoknak - a Tücsök Bábcsoport előadása 

2015.02.10 Nyőgér Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel  

2015.02.10 Nyőgér Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

2015.02.10 Katafa Trianon emlékezete - helytörténeti előadás 

2015.02.11 Sótony Könyvtári ügyes kezek - gyertyák és más érdekességek 

2015.02.13 Bögöt Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

2015.02.13 Felsőcsatár Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel  

2015.02.13 Söpte Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

2015.02.13 Ivánc Varázsóra - író-olvasó találkozó Csider Sándorral 

2015.02.13 Kőszegszerdahely Egészség és harmónia - Dr. Berkes Piroska előadása 

2015.02.13 Vönöck Mesék kicsiknek és nagyoknak - a Habakuk Bábszínház előadása 

2015.02.14 Csörötnek Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

2015.02.14 Harasztifalu Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

2015.02.14 Petőmihályfa Jó bornak is kell a cégér - Vízvári Sándor előadása 

2015.02.14 Nagymizdó Hagyományaink: a néptánc - Korbacsics Tibor előadása 

2015.02.14 Olaszfa Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

2015.02.14 Nemesládony Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

2015.02.14 Simaság Mesék kicsiknek és nagyoknak - a Habakuk Bábszínház előadása 

2015.02.14 Simaság Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

2015.02.15 Simaság Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel  

2015.02.16 Szombathely - 

térségközpontú 

rendezvény 

Konfliktuskezelés könyvtári szakembereknek - a tréninget vezeti Nagy Beáta 

2015.02.17 Felsőszölnök Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

2015.02.17 Vát Régi idők mozija - Boros Ferenc előadása 

2015.02.17 Rábahidvég Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

2015.02.18 Gérce Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

2015.02.18 Nagysimonyi Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

2015.02.19 Mesterháza Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 
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2015.02.20 Gersekarát Vackor az óvodában - a Mesebolt Bábszínház előadása 

2015.02.20 Kőszegszerdahely Nagy öröm a kiskert - Déri Máté előadás 

2015.02.20 Hosszúpereszteg Jó bornak is kell a cégér - Vízvári Sándor előadása 

2015.02.20 Kétvölgy Könyvekről mindenkinek - könyvklub 

2015.02.20 Bögöte Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

2015.02.20 Pecöl Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

2015.02.20 Szemenye Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

2015.02.21 Bejcgyertyános A magyar költészet kincsestára: bordalok - Gerbert Judit előadása  

2015.02.21 Duka Vitéz László - Az elásott kincs - a Mesebolt Bábszínház előadása 

2015.02.21 Kerkáskápolna "Mire a falevelek lehullanak…": az I. világháború Vas megyei emlékezete - Mecsériné Doktor Rozália 

előadása 

2015.02.21 Hegyhátszentpéter Jó bornak is kell a cégér - Vízvári Sándor előadása 

2015.02.21 Püspökmolnári Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

2015.02.21 Rábahidvég A szövegszerkesztés titkai - a tanfolyamot vezeti Smolczer Zoltán  

2015.02.21 Sárfimizdó Ha a zene szól... - Rosta Géza műsora 

2015.02.21 Vasszécseny Ha a zene szól... - Rosta Géza műsora 

2015.02.22 Csehimindszent Könyvtári ügyes kezek - néphagyományok 

2015.02.22 Mikosszéplak Könyvtári ügyes kezek - néphagyományok 

2015.02.22 Viszák Könyvtári ügyes kezek - néphagyományok 

2015.02.22 Sárvár - 

térségközpontú 

rendezvény 

Detektívsarok - olvasásnépszerűsítő és könyvtárhasználati verseny nyitó rendezvénye 

2015.02.23 Vát Meseláda  

2015.02.23 Vát Meseláda  

2015.02.23 Kőszegszerdahely Könyvtári ügyes kezek - néphagyományok 

2015.02.24 Molnaszecsőd A Kárpát-medence Árpád-kori templomai - Németh Zsolt előadása 

2015.01.24 Torony Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

2015.02.24 Vasvár -
térségközpontú 

rendezvény 

A helyi értéktől a Hungarikumig - Polyák Albert előadása 

2015.02.26 Kemenesmihályfa A Kemenesaljai Életrajzi Lexikon - Németh Tibor kötetbemutatója 

2015.02.26 Kőszegdoroszló Író-olvasó találkozó Vadas Zsuzsával 
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2015.02.27 Kőszeg - 

térségközpontú 

rendezvény 

Író-olvasó találkozó Vadas Zsuzsával 

2015.02.27 Hosszúpereszteg A Százholdas pagony meséi - a Mesebolt Bábszínház előadása 

2015.02.27 Sorkikápolna Meseláda 

2015.02.28 Bozsok Író-olvasó találkozó Vadas Zsuzsával 

2015.02.28 Sitke Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

2015.02.28 Dozmat Csipi-Csupi könyvtári bábszínháza 

2015.02.28 Kenéz A Százholdas pagony meséi - a Mesebolt Bábszínház előadása 

2015.02.28 Porpác Úgy szeress, hogy szeressenek - Csider Sándor előadása 

2015.02.28 Meszlen Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel  

2015.02.28 Nemesládony A Százholdas pagony meséi - a Mesebolt Bábszínház előadása 

2015.02.28 Torony Könyvtári ügyes kezek - nemzeti ünnepeink 

2015.02.28 Gór Könyvtári ügyes kezek - idősek és fiatalok 

2015.02.28 Vasegerszeg Mesék kicsiknek és nagyoknak - a Tücsök Bábcsoport előadása 

2015.03.03 Ikervár Könyvtári ügyes kezek - Tavasz van! Gyönyörű! 

2015.03.03 Sorkifalud Vackor az óvodában - a Mesebolt Bábszínház előadása 

2015.03.03 Sorokpolány Meseláda 

2015.03.03 Torony Varázsóra - író-olvasó találkozó Csider Sándorral 

2015.03.05 Balogunyom Meseláda 

2015.03.06 Káld Könyvtári ügyes kezek - nemzeti ünnepeink 

2015.03.07 Püspökmolnári Olvasni jó! - könyvtári foglalkozás 

2015.03.07 Csehi Csokoládé, mert imádjuk! - Erős György előadása 

2015.03.07 Velem Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró  

2015.03.07 Jákfa Könyvtári ügyes kezek - Tavasz van! Gyönyörű! 

2015.03.07 Csehimindszent Könyvtári ügyes kezek - aranyfonal, aranyhaj 

2015.03.07 Hosszúpereszteg Mozdulj fejben! - Szabó Zoltán mentőtiszt előadása 

2015.03.07 Nagymizdó A nő dicsérete - verses könyvtári foglalkozás 

2015.03.08 Katafa A nő dicsérete - a Boglya Együttes műsora 

2015.03.08 Megyehíd Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel  

2015.03.08 Rábahídvég Vendégünk Rejtő Jenő 

2015.03.12 Narda Könyvtári ügyes kezek - nemzeti ünnepeink 

2015.03.13 Bögöt Az 1848-49-es szabadságharc és következményei - Vass Lajos előadása 
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2015.03.13 Narda Csipi-Csupi könyvtári bábszínháza 

2015.03.13 Nick Március 15. verssel, zenével és a Tarisznyások Együttessel 

2015.03.13 Szeleste Könyvtári ügyes kezek - nemzeti ünnepeink 

2015.03.13 Chernelházadamonya A magyar költészet kincsestára: nőkről nőknek - Gerbert Judit előadása  

2015.03.13 Sótony Csokoládé, mert imádjuk! - Erős György előadása 

2015.03.13 Gérce Meseláda 

2015.03.14 Porpác Könyvtári ügyes kezek - Tavasz van! Gyönyörű! 

2015.03.14 Andrásfa  A rómaiak kora és a légiója - Sosztarits Ottó előadása 

2015.03.14 Velem Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró 

2015.03.14 Szeleste Házasulók - a Ferrum Színpad előadása 

2015.03.14 Harasztifalu Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel  

2015.03.15 Csehimindszent Könyvtári ügyes kezek - nemzeti ünnepeink 

2015.03.15 Olaszfa A nő dicsérete - a Boglya Együttes műsora 

2015.03.16 Nemesbőd Meseláda 

2015.03.16 Pácsony Könyvtári ügyes kezek - Tavasz van! Gyönyörű! 

2015.03.17 Ölbő Varázsóra - író-olvasó találkozó Csider Sándorral 

2015.03.18 Nagysimonyi Könyvtári ügyes kezek - a filcek csodálatos világa 

2015.03.18 Tanakajd Meseláda 

2015.03.18 Tokorcs Ringató - könyvtári babaolvasó 

2015.03.18 Balogunyom Csokoládé, mert imádjuk! - Erős György előadása 

2015.03.19 Rádóckölked Hasznos tanácsok a digitális fényképezésről - Jámbor Tamás előadása 

2015.03.20 Bögöt Csokoládé, mert imádjuk! - Erős György előadása 

2015.03.20 Csönge Csipi-Csupi könyvtári bábszínháza 

2015.03.20 Oszkó A szakszerű elsősegélynyújtásról közérthetően - Németh Dániel előadása 

2015.03.20 Alsószölnök Könyvtári ügyes kezek - Húsvétváró kézműves foglalkozás 

2015.03.20 Bejcgyertyános Könyvtári gyes kezek - Tavasz van! Gyönyörű! 

2015.03.20 Hegyhátsál Könyvtári ügyes kezek - a fény csodálatos világa 

2015.03.21 Kám Házasulók - a Ferrum Színpad előadása 

2015.03.21 Velem Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró 

2015.03.21 Porpác Csokoládé, mert imádjuk! - Erős György előadása 

2015.03.21 Gyanógeregye Meseláda 

2015.03.21 Répceszentgyörgy Könyvtári ügyes kezek - Tavasz van! Gyönyörű! 

2015.03.21 Rátót Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 
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2015.03.21 Torony Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.03.21 Orfalu Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.03.23 Rábapaty Biztonságosabb internet: beszélgetés a világháló veszélyeiről - Klausz Melinda előadása 

2015.03.23 Vasszécseny Biztonságosabb internet: beszélgetés a világháló veszélyeiről - Klausz Melinda előadása 

2015.03.23 Egyházasrádóc Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.03.24 Szombathely - 

térségközpontú 

rendezvény 

Biztonságosabb internet: beszélgetés a világháló veszélyeiről - Klausz Melinda előadása 

2015.03.24 Csénye Könyvtári ügyes kezek - Tavasz van! Gyönyörű! 

2015.03.24 Felsőszölnök Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.03.24 Kemenespálfa Mesék kicsiknek és nagyoknak - a Tücsök Bábcsoport előadása 

2015.03.25 Vassurány Meseláda 

2015.03.25 Narda Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.03.25 Söpte Meseláda 

2015.03.25 Sótony Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.03.26 Peresznye Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.03.26 Püspökmolnári Nagyanyáink étkei és gyógynövényei - Neudl Marianna előadása 

2015.03.26 Szentpéterfa Vackor az óvodában - a Mesebolt Bábszínház előadása 

2015.03.26 Jákfa Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.03.27 Szőce Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.03.27 Répceszentgyörgy Nagyanyáink étkei és gyógynövényei - Fehér Zoltán előadása 

2015.03.27 Pácsony Nagyanyáink étkei és gyógynövényei - Neudl Marianna előadása 

2015.03.27 Sorkikápolna Meseláda 

2015.03.27 Ölbő Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.03.27 Rábagyarmat Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.03.27 Simaság Varázsóra - író-olvasó találkozó Csider Sándorral 

2015.03.27 Oszkó Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.03.27 Sitke Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.03.27 Vásárosmiske Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.03.27 Csákánydoroszló Vackor az óvodában - a Mesebolt Bábszínház előadása 

2015.03.27 Felsőjánosfa Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.03.27 Hegyhátszentjakab Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 
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2015.03.28 Vasalja Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.03.28 Szőce - Rimány Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.03.28 Andrásfa  Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.03.28 Mersevát Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.03.28 Sárvár - 

térségközpontú 

rendezvény 

Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.03.28 Nemescsó Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.03.28 Chernelházadamonya Vackor az óvodában - a Mesebolt Bábszínház előadása 

2015.03.28 Csánig Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.03.28 Csánig Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.03.28 Kőszegdoroszló Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.03.28 Szergény Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.03.28 Őrimagyarósd Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.03.28 Bő Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.03.28 Kőszegpaty Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.03.28 Kőszegszerdahely Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.03.28 Apátistvánfalva Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.03.28 Gersekarát Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.03.28 Bozzai Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.03.28 Pósfa Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.03.28 Mesterháza Csokoládé, mert imádjuk! - Erős György előadása 

2015.03.28 Kerkáskápolna Vízkereszttől húsvétig: jeles napok, népszokások - Dr. Hollerné Mecséri Annamária előadása 

2015.03.28 Döröske Csipi-Csupi könyvtári bábszínháza 

2015.03.29 Meszlen Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.03.29 Tormásliget Csokoládé, mert imádjuk! - Erős György előadása 

2015.03.29 Pácsony Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.03.30 Olaszfa Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.03.30 Csehimindszent Jó bornak is kell a cégér - Vízvári Sándor előadása 

2015.03.30 Káld Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.03.30 Molnaszecsőd Mesék kicsiknek és nagyoknak - a Mesebolt Bábszínház előadása 

2015.03.30 Kám Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 
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2015.03.31 Katafa Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.03.31 Pusztacsó Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.03.31 Hosszúpereszteg Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.03.31 Gérce Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.03. - 

2015.04. 

Szombathely - 

térségközpontú 

rendezvény 

Számítástechnikai tanfolyam 60 év felett 

2015.04.01 Répcelak Könyvtári kincskereső akadályverseny Móra Ferenccel 

2015.04.01 Simaság Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.04.01 Pecöl A magyar költészet kincsestára: zene és vers - Gerbert Judit előadása  

2015.04.01 Boba Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.04.02 Gasztony Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.04.02 Felsőmarác Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.04.02 Ivánc Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.04.02 Tanakajd Csipi-Csupi könyvtári bábszínháza 

2015.04.02 Tanakajd Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.04.02 Szeleste Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.04.02 Sorkifalud Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.04.02 Nagykölked Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.04.02 Sajtoskál Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.04.02 Vasszécseny Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.04.02 Bögöte Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.04.02 Nyőgér Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.04.02 Mesterháza Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.04.02 Bajánsenye Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.04.02 Csákánydoroszló Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.04.03 Bajánsenye Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.04.03 Pinkamindszent Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.04.03 Hegyhátszentmárton Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.04.03 Kemenesmihályfa Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.04.03 Bucsu Meseláda 
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2015.04.03 Kemenespálfa Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.04.03 Nick Meseláda  

2015.04.03 Csehimindszent Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.04.03 Dozmat Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.04.03 Telekes Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.04.03 Szemenye Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.04.03 Hegyháthodász Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.04.03 Kercaszomor Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.04.03 Halogy Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.04.03 Bögöt Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.04.03 Győrvár Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.04.04 Nagytilaj Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.04.04 Molnaszecsőd Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.04.04 Kemenesszentmárton Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.04.04 Bozsok Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.04.04 Tokorcs Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.04.04 Tokorcs Mesék kicsiknek és nagyoknak - a Batyu Színház előadása 

2015.04.04 Sárfimizdó Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.04.04 Pósfa Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.04.04 Meszlen Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.04.04 Magyrnádalja Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.04.07 Gérce Könyvtári ügyes kezek kiállítás 

2015.04.07. - 

2015.04.20.  
Petőmihályfa Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

2015.04.09 Lukácsháza Vitéz László - Az elásott kincs - a Mesebolt Bábszínház előadása 

2015.04.10 Boba Író-olvasó találkozó Devecsery Lászlóval 

2015.04.10 Szemenye Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró foglalkozás 

2015.04.10 Tokorcs Csokoládé, mert imádjuk! - Erős György előadása 

2015.04.10 Simaság Mesék kicsiknek és nagyoknak - a Tücsök Bábcsoport előadása 

2015.04.10 Körmend -  

térségközpontú 

rendezvény 

József Attila szavalóverseny 

2015.04.10 Káld A magyar költészet kincsestára: zene és vers - Gerbert Judit előadása  
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2015.04.10 Felsőcsatár Varázsóra - író-olvasó találkozó Csider Sándorral 

2015.04.11 Kemenespálfa Csokoládé, mert imádjuk! - Erős György előadása 

2015.04.11 - 

2015.04. 24.  
Bögöt Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

2015.04.12 Sitke Hagyományaink: kemenesaljai népszokások - Pál András előadása 

2015.04.12 Gersekarát Versről versre - könyvtári versmondó verseny 

2015.04.13 Tanakajd  Ki(k) vagyok én? - önismereti tréning Zsolnai Ritával 

2015.04.13 Győrvár Drogprevenció - Németh Dániel előadása 

2015.04.13 Bögöte Detektívsarok - könyvtári információkereső játék 

2015.04.14 Ikervár Meseláda 

2015.04.15 Jákfa Meseláda 

2015.04.15 Szombathely - 

térségközpontú 

rendezvény 

Könyvtári minősítés a szakértő szemével - Vidra Szabó Ferenc előadása 

2015.04.15 Nagytilaj Könyvtári ügyes kezek - Tavasz van! Gyönyörű! 

2015.04.15 Acsád Varázsóra - író-olvasó találkozó Csider Sándorral 

2015.04.15 Káld Detektívsarok - könyvtári információkereső játék 

2015.04.16 Ölbő Detektívsarok - könyvtári információkereső játék 

2015.04.17 Csörötnek Csatát nyernél vagy hánorút? - konfliktuskezelő tréning Zsolnai Ritával 

2015.04.17 Répceszentgyörgy A magyar költészet kincsestára: zene és vers - Gerbert Judit előadása  

2015.04.17 Zsennye Csokoládé, mert imádjuk! - Erős György előadása 

2015.04.17 Ólmod Könyvtári ügyes kezek - Tavasz van! Gyönyörű! 

2015.04.17 Mersevát Házasulók - a Ferrum Színpad előadása 

2015.04.17 Jákfa Detektívsarok - könyvtári információkereső játék 

2015.03.13. - 

2015.04.17 
Ják Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

2015.03.20. 

- 2015.04.18 
Horvátlövő Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

2015.04.18 Sé Könyvtári ügyes kezek - Tavasz van! Gyönyörű! 

2015.04.18 Répceszentgyörgy Könyvtári ügyes kezek - Tavasz van! Gyönyörű! 

2015.04.18 Kőszegszerdahely Könyvtári ügyes kezek - Tavasz van! Gyönyörű! 

2015.04.18 Felsőjánosfa Tavaszköszöntő - a Boglya Együttes műsora 

2015.04.18 Sárfimizdó Könyvtári ügyes kezek - Tavasz van! Gyönyörű! 
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2015.04.18 Vámoscsalád Könyvtári ügyes kezek - Tavasz van! Gyönyörű! 

2015.03.19. - 

2015.04.21. 
Szombathely - 

térségközpontú 

rendezvény 

Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

2015.04.20 Kisrákos "Sebeimre felhőt raktál…" - Anyák napi könyvtári köszöntő 

2015.04.21 Nárai (óvoda) Meseláda 

2015.04.21 Nárai (iskola) Meseláda 

2015.04.21 Csákánydoroszló "Sebeimre felhőt raktál…" - Anyák napi könyvtári köszöntő 

2015.04.21 Lukácsháza Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel  

2015.04.22 Narda Könyvtári ügyes kezek - Tavasz van! Gyönyörű! 

2015.04.22 Rábagyarmat Kinyílik a meseláda - mesél Németh Istvánné Baksa Eszter 

2015.04.22 Cák "Sebeimre felhőt raktál…" - Anyák napi könyvtári köszöntő 

2015.04.23 Sorkifalud Meseláda 

2015.04.23 Rábagyarmat "Sebeimre felhőt raktál…" - Anyák napi könyvtári köszöntő 

2015.04.23 Rábahídvég Bertha György Mesevetélkedő 

2015.04.23 Győrvár Magyarország borvidékei - Vízvári Sándor előadása 

2015.04.23 Mikosszéplak Könyvtári ügyes kezek - Tavasz van! Gyönyörű! 

2015.04.24 Kemenespálfa Mesék kicsiknek és nagyoknak - a Tücsök Bábcsoport előadása 

2015.04.24 Ölbő "Sebeimre felhőt raktál…" - Anyák napi könyvtári köszöntő 

2015.04.24 Bajánsenye A gyermekjátékok története - Dr. Hollerné Mecséri Annamária előadása 

2015.04.24 Hosszúpereszteg "Sebeimre felhőt raktál…" - Anyák napi könyvtári köszöntő 

2015.04.24 Gór "Sebeimre felhőt raktál…" - Anyák napi könyvtári köszöntő 

2015.04.24 Nyőgér Értékek a változó időben - Pallósiné Dr. Toldi Márta PhD előadása  

2015.04.24 Bejcgyertyános "Sebeimre felhőt raktál…" - Anyák napi könyvtári köszöntő 

2015.04.24 Porpác "Sebeimre felhőt raktál…" - Anyák napi könyvtári köszöntő 

2015.04.24 Oszkó "Sebeimre felhőt raktál…" - Anyák napi könyvtári köszöntő 

2015.04.25 Bérbaltavár "Sebeimre felhőt raktál…" - Anyák napi könyvtári köszöntő 

2015.04.25 Sé Meseláda 

2015.04.25 Mersevát "Sebeimre felhőt raktál…" - Anyák napi könyvtári köszöntő 

2015.04.25 Kemenesmihályfa "Sebeimre felhőt raktál…" - Anyák napi könyvtári köszöntő 

2015.04.25 Nick "Sebeimre felhőt raktál…" - Anyák napi könyvtári köszöntő 

2015.04.25 Sorokpolány Nagyanyáink étkei és gyógynövényei - Fehér Zoltán előadása 

2015.04.25 Vámoscsalád "Sebeimre felhőt raktál…" - Anyák napi könyvtári köszöntő 



Vas megye   KSZR beszámoló 2015 

41 

 

2015.04.25 Bő "Sebeimre felhőt raktál…" - Anyák napi könyvtári köszöntő 

2015.04.26 Csákánydoroszló Kiállítás az 1965-ös árvíz 50. évfordulóján 

2015.04.27 Csénye Könyvtári ügyes kezek - húsvétváró 

2015.04.27 Bögöt Az írás maga az ember - Zsolnai Rita előadása 

2015.04.27 Szeleste "Sebeimre felhőt raktál…" - Anyák napi könyvtári köszöntő 

2015.04.27 Káld "Sebeimre felhőt raktál…" - Anyák napi könyvtári köszöntő 

2015.04.28 Szentpéterfa Meseláda 

2015.04.28 Szentpéterfa Meseláda 

2015.04.28 Söpte "Sebeimre felhőt raktál…" - Anyák napi könyvtári köszöntő 

2015.04.28 Ólmod Ringató - könyvtári babaolvasó 

2015.04.28 Szarvaskend "Sebeimre felhőt raktál…" - Anyák napi könyvtári köszöntő 

2015.04.29 Ikervár "Sebeimre felhőt raktál…" - Anyák napi könyvtári köszöntő 

2015.04.29 Mesterháza "Sebeimre felhőt raktál…" - Anyák napi könyvtári köszöntő 

2015.04.29 Gérce "Sebeimre felhőt raktál…" - Anyák napi könyvtári köszöntő 

2015.04.29 Bögöte "Sebeimre felhőt raktál…" - Anyák napi könyvtári köszöntő 

2015.04.30 Gérce "Sebeimre felhőt raktál…" - Anyák napi könyvtári köszöntő 

2015.04.30 Vasszécseny "Sebeimre felhőt raktál…" - Anyák napi könyvtári köszöntő 

2015.04.30 Simaság "Sebeimre felhőt raktál…" - Anyák napi könyvtári köszöntő 

2015.04.30 Jákfa "Sebeimre felhőt raktál…" - Anyák napi könyvtári köszöntő 

2015.04.30 Nyőgér "Sebeimre felhőt raktál…" - Anyák napi könyvtári köszöntő 

2015.04.30 Vásárosmiske "Sebeimre felhőt raktál…" - Anyák napi könyvtári köszöntő 

2015.04.30 Sótony Detektívsarok - könyvtári információkereső játék 

2015.04.30 Velemér Könyvtári ügyes kezek - májusköszöntő 

2015.05.02 Balogunyom "Sebeimre felhőt raktál…" - Anyák napi könyvtári köszöntő 

2015.05.02 Nagytilaj Nagy Gáspár emlékezete 

2015.05.02 Dozmat "Sebeimre felhőt raktál…" - Anyák napi könyvtári köszöntő 

2015.05.02 Lócs "Sebeimre felhőt raktál…" - Anyák napi könyvtári köszöntő 

2015.05.02 Pósfa "Sebeimre felhőt raktál…" - Anyák napi könyvtári köszöntő 

2015.05.02 Meszlen "Sebeimre felhőt raktál…" - Anyák napi könyvtári köszöntő 

2015.05.02 Hegyhátsál Könyvtári ügyes kezek - színes csillagvilág  

2015.05.02 Felsőjánosfa "Sebeimre felhőt raktál…" - Anyák napi könyvtári köszöntő 



Vas megye   KSZR beszámoló 2015 

42 

 

2015.05.02 Vasvár -

térségközpontú 

rendezvény 

Nagy Gáspár Vers és Prózamondó Verseny 

2015.05.02 Apátistvánfalva "Sebeimre felhőt raktál…" - Anyák napi könyvtári köszöntő 

2015.05.02 Kisrákos Mesék kicsiknek és nagyoknak - a Tücsök Bábcsoport előadása 

2015.05.02 Nemescsó "Sebeimre felhőt raktál…" - Anyák napi könyvtári köszöntő 

2015.05.03 Pósfa A magyar költészet kincsestára: zene és vers - Gerbert Judit előadása  

2015.05.03 Vashosszúfalu A magyar költészet kincsestára: zene és vers - Gerbert Judit előadása  

2015.05.03 Gór "Sebeimre felhőt raktál…" - Anyák napi könyvtári köszöntő 

2015.05.03 Hegyhátszentjakab Tánccal, verssel - a Boglya Együttes műsora 

2015.05.04 Balogunyom Jó bornak is kell a cégér - Vízvári Sándor előadása 

2015.05.04 Nárai "Sebeimre felhőt raktál…" - Anyák napi könyvtári köszöntő 

2015.05.06 Pecöl "Sebeimre felhőt raktál…" - Anyák napi könyvtári köszöntő 

2015.05.07 Ostffyasszonyfa Nevelni mindenki tud? - Pallósiné Dr. Toldi Márta PhD előadása 

2015.05.07 Bozzai Fülöp Katalin mesekosara 

2015.05.07 Mikosszéplak Könyvtári ügyes kezek - májusköszöntő 

2015.05.08 Csörötnek Csipi-Csupi könyvtári bábszínháza 

2015.05.08 Pácsony Csokoládé, mert imádjuk! - Erős György előadása 

2015.05.08 Ostffyasszonyfa Könyvtári ügyes kezek - májusköszöntő 

2015.05.09 Sé Könyvtári ügyes kezek - májusköszöntő 

2015.05.09 Szarvaskend Könyvtári ügyes kezek - májusköszöntő 

2015.05.09 Vönöck Régi idők mozijától Pandoráig - Boros Ferenc előadása 

2015.05.09 Hegyhátsál Könyvtári ügyes kezek - színes csillagvilág  

2015.05.09 Tömörd Mesék kicsiknek és nagyoknak - a Tücsök Bábcsoport előadása 

2015.05.09 Kemenesszentmárton Könyvtári ügyes kezek - májusköszöntő 

2015.05.09 Felsőcsatár Ha a zene szól... - Rosta Géza műsora 

2015.05.11 Torony Meseláda 

2015.04.30. - 

2015.05.11. 
Sé Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

2015.05.05. - 

2015.05.12. 
Csénye Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

2015.05.13 Vát Régi idők mozijától Pandoráig - Boros Ferenc előadása 
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2015.05.13 Ólmod Könyvtári ügyes kezek - Tavasz van! Gyönyörű! 

2015.05.13 Rábapaty BeleLapozgató - kötelező és ajánlott olvasmányok másképpen 

2015.05.13 Bajánsenye Mesék kicsiknek és nagyoknak - a Tücsök Bábcsoport előadása 

2015.05.14 Ostffyasszonyfa Könyvtári ügyes kezek - Madarak és fák napja 

2015.05.14 Sorokpolány Meseláda 

2015.05.14 Rábagyarmat Nevelni mindenki tud? - Pallósiné Dr. Toldi Márta PhD előadása 

2015.05.15 Felsőcsatár Meseláda  

2015.05.15 Felsőcsatár Meseláda 

2015.05.15 Balogunyom Meseláda 

2015.05.16 Nemesládony Könyvtári ügyes kezek - szalvétavilág 

2015.05.18 Acsád Meseláda 

2015.05.18 Ostffyasszonyfa Mesélj nekem, mesélek neked! - könyvtári mesedélután 

2015.05.19 Pornóapáti Meseláda 

2015.05.19 Egyházasrádóc Vitéz László - Az elásott kincs - a Mesebolt Bábszínház előadása 

2015.05.20 Ostffyasszonyfa Élet az élet után - találkozó R. Kárpáti Péterrel 

2015.05.21 Mikosszéplak Könyvtári ügyes kezek - májusköszöntő 

2015.05.21 Rábagyarmat Vitéz László - Az elásott kincs - a Mesebolt Bábszínház előadása 

2015.05.21 Sárvár - 

térségközpontú 

rendezvény 

Élet az élet után - találkozó R. Kárpáti Péterrel 

2015.05.21 Csörötnek Kuntár Lajos Mesemondóverseny 

2015.05.21 Kemenesmihályfa Mesék kicsiknek és nagyoknak - a Batyu Színház - előadása 

2015.05.18 - 

2015.05.21 
Sótony Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

2015.05.22 Répcelak Legyen Ön is könyvmilliomos! Móra Napok könyves vetélkedője  

2015.05.22 Kemenesmihályfa Könyvtári ügyes kezek - gyermeknapi vígasságok 

2015.05.22 Bozsok Könyvtári ügyes kezek - mézeskalács mesterek 

2015.05.22 Halastó Vitéz László - Az elásott kincs - a Mesebolt Bábszínház előadása 

2015.05.22 Bejcgyertyános Vackor az óvodában - a Mesebolt Bábszínház előadása 

2015.05.13 - 

2015.05. 22 
Rábahídvég Számítástechnikai tanfolyamalapfokon 
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2015.04. 25 - 

2015.05.22 
Kisrákos Számítástechnikai tanfolyamalapfokon 

2015.05.22 Mersevát Könyvtári ügyes kezek - az Origami csodálatos világa 

2015.05.23 Torony Mesék kicsiknek és nagyoknak - a Tücsök Bábcsoport előadása 

2015.05.23 Kondorfa Könyvtári ügyes kezek - gyermeknapi vígasságok 

2015.05.23 Nemesrempehollós Vitéz László - Az elásott kincs - a Mesebolt Bábszínház előadása 

2015.05.24 Szőce Kinyílik a meseláda - mesél Németh Istvánné Baksa Eszter 

2015.05.25 Nagytilaj Könyvtári ügyes kezek - májusköszöntő 

2015.05.25 Szarvaskend Könyvtári ügyes kezek - gyermeknapi vígasságok 

2015.05.26 Vasvár - 

térségközpontú 

rendezvény 

Értéktárak a Hegyháton - Gyöngyösi Zsuzsa előadása 

2015.05.27 Narda Könyvtári ügyes kezek - könyvfaló könyvjelzők 

2015.05.27 Bő Ki(k) vagyok én? - Zsolnai Rita előadása 

2015.05.28 Sárvár - 

térségközpontú 

rendezvény 

Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel  

2015.05.28 Porpác Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel  

2015.05.28 Sótony Stressz és a stressz kezelése a mindennapokban - Lovász Adrienn előadása 

2015.05. 08 - 

2015.05.29 
Nemescsó Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

2015.05.29 Szombathely - 

térségközpontú 

rendezvény 

Könyvhódító - olvasásnépszerűsítő megyei verseny döntője 

2015.05.29 Sorkifalud Tánccal, verssel - a Boglya Együttes műsora 

2015.05.29 Egyházasrádóc Könyvtári ügyes kezek - gyermeknapi vígasságok 

2015.05.29 Halogy Könyvtári ügyes kezek - gyermeknapi vígasságok 

2015.05.29 Halogy Vásártéri könyvtári mulatságok - Kovács Géza előadása 

2015.05.30 Kőszeg - 

térségközpontú 

rendezvény 

A "Ne maradjon az asztalfiókban" című irodalmi pályázat döntője és eredményhirdetése 

2015.05.30 Gersekarát Könyvtári ügyes kezek - gyermeknapi vígasságok 
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2015.05.30 Viszák "Mire a falevelek lehullanak…": az I. világháború Vas megyei emlékezete - Mecsériné Doktor Rozália 

előadása 

2015.05.30 Tokorcs Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel  

2015.05.30 Hosszúpereszteg Könyvtári ügyes kezek - gyermeknapi vígasságok 

2015.05.30 Mersevát Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel  

2015.05.30 Csánig Könyvtári ügyes kezek - gyermeknapi vígasságok 

2015.05.30 Csánig  Könyvtári ügyes kezek - gyermeknapi vígasságok 

2015.05.30 Katafa Könyvtári ügyes kezek - gyermeknapi vígasságok 

2015.05.30 Meszlen Mesék kicsiknek és nagyoknak - a Batyu Színház előadása 

2015.05.30 Torony Könyvtári ügyes kezek - gyermeknapi vígasságok 

2015.05.30 Rádóckölked Könyvtári ügyes kezek - gyermeknapi vígasságok 

2015.05.30 Felsőjánosfa Könyvtári ügyes kezek - gyermeknapi vígasságok 

2015.05.30 Viszák "Mire a falevelek lehullanak…": az I. világháború Vas megyei emlékezete - Mecsériné Doktor Rozália 

előadása 

2015.05.30 Velemér Könyvtári ügyes kezek - gyermeknapi vígasságok 

2015.05.30 Rádóckölked Vackor az óvodában - a Mesebolt Bábszínház előadása 

2015.05.30 Katafa Mesék kicsiknek és nagyoknak - a Tücsök Bábcsoport előadása 

2015.05.30 Oszkó Zene és vers - a Karak Zenekar műsora 

2015.05.30 Kám Mesék kicsiknek és nagyoknak - a Tücsök Bábcsoport előadása 

2015.05.30 Kám Könyvtári ügyes kezek - gyermeknapi vígasságok 

2015.05.31 Velemér Tánccal, verssel - a Boglya Együttes műsora 

2015.05.31 Velemér Könyvtári ügyes kezek - gyermeknapi vígasságok 

2015.05.31 Andrásfa  Paprika Jancsi palacsintasütős ütős kalandjai - Pető Ferenc előadása 

2015.05.31 Andrásfa  Könyvtári ügyes kezek - gyermeknapi vígasságok 

2015.05.31 Nagykölked Könyvtári ügyes kezek - gyermeknapi vígasságok 

2015.05.31 Olaszfa Könyvtári ügyes kezek - gyermeknapi vígasságok 

2015.05.31 Bő Kinyílik a meseláda - mesél Ilyés Szabó Anna 

2015.05.31 Csempeszkopács Kinyílik a meseláda - mesél Ilyés Szabó Anna 

2015.05.31 Hegyhátszentjakab Könyvtári ügyes kezek - gyermeknapi vígasságok 

2015.05.31 Uraiújfalu Elvarázsolt Katinka -  a Tihanyi Vándorszínpad előadása 

2015.05.31 Csempeszkopács Mesék kicsiknek és nagyoknak - a Tücsök Bábcsoport előadása 

2015.05.31 Molnaszecsőd Könyvtári ügyes kezek - gyermeknapi vígasságok 

2015.05.31 Magyarszombatfa Könyvtári ügyes kezek - gyermeknapi vígasságok 
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2015.05.31 Kercaszomor Könyvtári ügyes kezek - gyermeknapi vígasságok 

2015.05.31 Nemecsó Könyvtári ügyes kezek - gyermeknapi vígasságok 

2015.06.01 Ják Meseláda 

2015.06.01 Vát  Meseláda 

2015.06.01 Vát  Meseláda 

2015.06.01 Horvátzsidány Író-olvasó találkozó Bősze Évával 

2015.06.02 Püspökmolnári Olvasni jó! - könyvtári foglalkozás 

2015.06.02 Ikervár Könyvtári ügyes kezek - gyermeknapi vígasságok 

2015.06.03 Kemenesmihályfa Kinyílik a meseláda - mesél Kóka Rozália 

2015.06.03 Vönöck Kinyílik a meseláda - mesél Kóka Rozália 

2015.06.03 Káld Mesék kicsiknek és nagyoknak - a Tücsök Bábcsoport előadása 

2015.06.03 Pankasz Könyvtári ügyes kezek - népzenék világa 

2015.06.04 Egyházasrádóc Kinyílik a meseláda - mesél Kóka Rozália 

2015.06.04 Mikosszéplak Könyvtári Ügyes kezek - nyárköszöntő 

2015.06.04 Bögöte Stressz és stressz kezelés- Lovász Adrienn előadása 

2015.06.05 Sorkikápolna Meseláda  

2015.06.05 Szőce-Rimány Könyvtári ügyes kezek - gyermeknapi vígasságok 

2015.06.05 Kemenesmihályfa Csatát nyernél vagy háborút - Zsolnai Rita előadása 

2015.06.05 Nagykölked Könyvtári ügyes kezek - gyöngyök titkai 

2015.06.05 Ólmod Ringató - könyvtári babaolvasó 

2015.06.05 Rábahídvég Könyvtári Ügyes kezek - nyárköszöntő 

2015.06.06 Rábahídvég A felhő adattárolás ismertetése - előadó Smolczer Zoltán 

2015.06.06 Csehimindszent Könyvtári Ügyes kezek - nyárköszöntő 

2015.06.06 Döröske Könyvtári Ügyes kezek - nyárköszöntő 

2015.06.06 Szőce Könyvtári ügyes kezek - gyermeknapi vígasságok 

2015.06.06 Magyarnádalja Könyvtári Ügyes kezek - nyárköszöntő 

2015.06.06 Telekes Elvarázsolt Katinka - a Tihanyi Vándorszínpad eladása  

2015.06.06 Telekes Könyvtári ügyes kezek - gyermeknapi vígasságok 

2015.06.06 Bozzai Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel  

2015.06.06 Vasszécseny Mesék kicsiknek és nagyoknak - a Habakuk Bábszínház előadása 

2015.06.06 Vasalja Könyvtári ügyes kezek - gyermeknapi vígasságok 

2015.06.06 Nagytilaj Könyvtári ügyes kezek - gyermeknapi vígasságok 

2015.06.06 Nagymizdó Könyvtári ügyes kezek - gyermeknapi vígasságok 
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2015.06.06 Nagymizdó Csipi-Csupi könyvtári bábszínháza 

2015.06.06 Meszlen Borka asszony és György Deák - a Ferrum Színpad előadása 

2015.06.06 Szergény Nagyanyáink étkei és gyógynövényei - Neudl Marianna előadása 

2015.06.06 Bozsok Csipi-Csupi könyvtári bábszínháza 

2015.06.06 Csipkerek Vackor az óvodában - a Mesebolt Bábszíház előadása 

2015.06.07 Magyarlak Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel  

2015.06.07 Daraboshegy Könyvtári ügyes kezek - gyermeknapi vígasságok 

2015.06.07 Sitke Hamupipőke - a Tihanyi Vándorszínpad előadása  

2015.06.07 Kemestaródfa Könyvtári ügyes kezek - gyermeknapi vígasságok 

2015.06.07 Sitke Könyvtári ügyes kezek - gyermeknapi vígasságok 

2015.06.08 Csákánydoroszló Író-olvasó találkozó Sohonyai Edittel 

2015.06.08 Rábahídvég Hamupipőke - a Tihanyi Vándorszínpad előadása  

2015.06.08 Kám Könyvtári ügyes kezek - a nyár kincsei 

2015.05.30. - 

2015.06.09 
Csipkerek Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

2015.06.09 Püspökmolnári Olvasni jó! - könyvtári foglalkozás 

2015.06.10 Pankasz Könyvtári ügyes kezek - papírvilág 

2015.06.11 Ikervár Ikervári Digitális Archívum bemutatója 

2015.06.03. 

- 2015.06. 

11. 

Vásárosmiske Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

2015.05.12. - 

2015.06. 11. 
Szombathely - 

térségközpontú 

rendezvény 

Számítástechnikai tanfolyam 60 év felett 

2015.06.12 Pornóapáti Gyermeknapi vígasságok a Tarisznyások Együttessel 

2015.06.12 Meggyeskovácsi Könyvtári Ügyes kezek - nyárköszöntő 

2015.06.12 Csönge Kocsonya Mihály házassága - a Ferrum Színpad előadása  

2015.06.12 Velem "Mire a falevelek lehullanak…": az I. világháború Vas megyei emlékezete - Mecsériné Doktor Rozália 

előadása 

2015.06.12 Győrvár Tánccal, verssel - a Boglya Együttes műsora 

2015.06.13 Simaság Könyvtári Ügyes kezek - nyárköszöntő 

2015.06.13 Peresznye Csipi-Csupi könyvtári bábszínháza 

2015.06.13 Megyehíd Mesék kicsiknek és nagyoknak - a Tücsök Bábcsoport előadása 



Vas megye   KSZR beszámoló 2015 

48 

 

2015.06.13 Kőszegpaty Vackor az óvodában - a Mesebolt Bábszínház előadása 

2015.06.13 Torony Ügyes kezek - papírgyöngyök 

2015.06.13 Csehimindszent Könyvtári Ügyes kezek - nyárköszöntő 

2015.06.13 Sárfimizdó Könyvtári ügyes kezek - iskolabúcsúztató  

2015.06.14 Hegyhátsál Mesék kicsiknek és nagyoknak - a Tücsök Bábcsoport előadása 

2015.06.14 Kemestaródfa Könyvtári Ügyes kezek - nyárköszöntő 

2015.06.14 Molnaszecsőd Kinyílik a meseláda - mesél Németh Istvánné Baksa Eszter 

2015.06.15 Uraiújfalu Legyen Ön is (Móra) milliomos! - könyvtári könyves vetélkedő 

2015.06.16 Püspökmolnári Olvasni jó! - könyvtári foglalkozás 

2015.06.17 Celldömölk - 

térségközpontú 

rendezvény 

A múlt arcai című kötet bemutatója - Romsics Ignác kötetbemutatója 

2015.06.17 Uraiújfalu Meseláda  

2015.06.18 Mikosszéplak Könyvtári Ügyes kezek - nyárköszöntő 

2015.06.18 Peresznye Varázshegedű - író-olvasó találkozó Csider Sándorral  

2015.06.19 Chernelházadamonya Fülöp Katalin mesekosara 

2015.06.19 Pósfa A kamra kincse - Joó Mónika előadása 

2015.06.20 Vámoscsalád Könyvtári ügyes kezek - "Virágom, virágom…" 

2015.06.20 Nemesládony Meseláda 

2015.06.20 Pusztacsó Paprika Jancsi könyvtári bábszínháza 

2015.06.20 Sárfimizdó Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.06.20 Nick Jó bornak is kell a cégér - Vízvári Sándor előadása 

2015.06.20 Horvátzsidány Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.06.20 Csehimindszent Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.06.21 Horvátzsidány Hamupipőke - a Habakuk Bábszínház előadása  

2015.06.24 Felsőjánosfa Nagyanyáink étkei és gyógynövényei - Fehér Zoltán előadása 

2015.06.24 Sótony A kamra kincse - Joó Mónika előadása 

2015.06.25 Csehimindszent Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.06.25 Gérce Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.06.26 Hegyfalu Meseláda 

2015.06.26 Hegyhátsál Magyarok égen és földön - Zombori Ottó előadása  

2015.06.26 Molnaszecsőd Magyarok égen és földön - Zombori Ottó előadása  

2015.06.26 Dozmat Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 
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2015.06.26 Dozmat Meseláda 

2015.06.26 Bajánsenye Könyvtári ügyes kezek - vászontól a gyolcsig 

2015.06.26 Kerkáskápolna Mit ér az ember, ha őrségi?- Dr. Vörös Ottó előadása 

2015.06.26 Alsószölnök Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.05.30 - 

2015.06.27 
Győrvár Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

2015.06.19 -  

2015.06.27. 
Viszák Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

2015.06.27 Salköveskút Paprika Jancsi palacsintasütős ütős kalandjai - Pető Ferenc előadása 

2015.06.27 Lócs Ügyes kezek - Gyereknap 

2015.06.27 Ikervár Csipi-Csupi könyvtári bábszínháza 

2015.06.27 Sárfimizdó Ügyes kezek - gyereknap 

2015.06.27 Bögöt Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.06.29 Uraiújfalu Meseláda 

2015.06.06 - 

2015.07.01 
Gersekarát Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

2015.06.23 - 

2015.07.01 
Pecöl Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

2015.06.19 - 

2015.07.03 
Sorkifalud Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

2015.07.03 Vasszécseny Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.07.04 Kemenesszentmárton Fülöp Katalin mesekosara 

2015.07.04 Sé Könyvtári ügyes kezek - tányérfa 

2015.07.04 Szergény Kofferkiállítás- helytörténetről másképpen 

2015.07.04 Szergény Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.07.04 Szergény Csipi-Csupi könyvtári bábszínháza 

2015.07.04 Simaság A magyar költészet kincsestára: zene és vers - Gerbert Judit előadása  

2015.07.04 Sárfimizdó Mesélj nekem, mesélek neked! - könyvtári mesedélután 

2015.07.04 Hosszúpereszteg A magyar költészet kincsestára: zene és vers - Gerbert Judit előadása  

2015.07.04 Hosszúpereszteg Hagyományaink: a néptánc - Hámori Balázs előadása 

2015.07.04 Bögöte Varázsóra - író-olvasó találkozó Csider Sándorral 

2015.07.05 Rábapaty Móricz Zsigmond: Dinnyék - a Szó és Kép Színpad előadása 

2015.07.05 Rábapaty Hagyományaink: a néptánc - Hámori Balázs előadása 
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2015.07.06 Körmend -  
térségközpontú 

rendezvény 

A gyermekjátékok története - Dr. Hollerné Mecséri Annamária előadása 

2015.07.06 Pinkamindszent Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.07.07 Pinkamindszent Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.07.07 Sorkifalud Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.07.09 Csörötnek Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.07.09 Pinkamindszent Kinyílik a meseláda - mesél Németh Istvánné Baksa Eszter 

2015.07.10 Vasszécseny Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.07.10 Egyházashetye Szél hozott, szél visz el - Gregorich Zsófia előadása 

2015.07.10 Szakonyfalu Elvarázsolt Katinka - a Tihanyi Vándorszínpad 

2015.07.10 Gérce Régmúlt idők kiállítása 

2015.07.11 Gersekarát Vásári vígasság - a Vasvári Színi Egylet előadása 

2015.07.11 Magyarlak Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.07.11 Boba Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.07.11 Rábahídvég Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.07.11 Hegyháthodász Kinyílik a meseláda - mesél Németh Istvánné Baksa Eszter 

2015.07.11 Tokorcs Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.07.11 Petőmihályfa Mesék kicsiknek és nagyoknak - a Tücsök Bábcsoport előadása 

2015.07.12 Magyarszombatfa Tánccal, verssel - a Boglya Együttes műsora 

2015.07.12 Magyarszombatfa Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.07.13 Apátistvánfalva Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.07.13 Tanakajd Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.07.13 Nick Meseláda 

2015.07.14 Olaszfa Ügyes kezek - Origami hajtogatás 

2015.07.15 Tanakajd Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.07.15 Répceszentgyörgy Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.07.17 Tanakajd Meseláda 

2015.07.17 Kissomlyó Szórakozás drog nélkül - Németh Dániel előadása 

2015.07.17 Cák Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.07.17 Hegyhátszentjakab Ügyes kezek - szalmafonás 

2015.07.18 Telekes Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.07.18 Kemenespálfa Meseláda 



Vas megye   KSZR beszámoló 2015 

51 

 

2015.07.18 Kemenespálfa Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.07.18 Boba Mesék kicsiknek és nagyoknak - a Tücsök Bábcsoport előadása 

2015.07.18 Jákfa A magyar költészet kincsestára: zene és vers - Gerbert Judit előadása  

2015.07.18 Halastó Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.07.18 Kisrákos Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.07.18 Kenéz A magyar költészet kincsestára: zene és vers - Gerbert Judit előadása  

2015.07.18 Csehi Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.07.19 Nagyrákos Tánccal, verssel - a Boglya Együttes műsora 

2015.07.20 Uraiújfalu Így közlekedtünk: közlekedéstörténeti érdekességek - Dr. Kalocsai Péter előadása 

2015.07.20 Sitke Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.07.21 Uraiújfalu Biblioterápiás foglalkozás Zsigri Máriával 

2015.07.21 Sajtoskál Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.07.22 Sitke Meseláda 

2015.07.22 Uraiújfalu Papírszínház meséi 

2015.07.23 Tokorcs Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.07.17 -  

2015.07.24. 
Lócs Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

2015.07.24 Uraiújfalu Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.07.24 Viszák Mitológiai alakok, állatövi csillagképek- Tuboly Vince előadása  

2015.07.25 Halogy Könyvtári ügyes kezek - fazekasmesterség 

2015.07.25 Bérbaltavár Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.07.25 Balogunyom Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.07.25 Balogunyom Mesék kicsiknek és nagyoknak - a Tücsök Bábcsoport előadása 

2015.07.28 Ólmod Ringató - könyvtári babaolvasó 

2015.07.28 Magyarlak Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.07.28 Lukácsháza Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.07.29 Horvátzsidány Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.07.29 Nick Meseláda  

2015.07.30 Horvátzsidány Nagyanyáink étkei és gyógynövényei - Neudl Marianna előadása 

2015.07.31 Gersekarát Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.08.01 Csákánydoroszló Tánccal, verssel - a Boglya Együttes műsora 

2015.08.01 Porpác Hagyományaink: a néptánc - Hámori Balázs előadása 

2015.08.01 Meszlen A varrókosár meséi 
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2015.08.01 Megyehíd Hagyományaink: a néptánc  

2015.08.01 Meszlen Fülöp Katalin mesekosara 

2015.08.01 Olaszfa Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.08.01 Viszák Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel  

2015.08.01 Ivánc Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel  

2015.08.02 Csönge Mesék kicsiknek és nagyoknak - a Tücsök Bábcsoport előadása 

2015.08.03 Ivánc Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.08.07 Bozzai Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.08.07 Porpác A magyar költészet kincsestára: zene és vers - Gerbert Judit előadása  

2015.08.07 Narda Kinyílik a meseláda - mesél Németh Istvánné Baksa Eszter 

2015.08.07 Kemestaródfa Nagyanyáink étkei és gyógynövényei - Fehér Zoltán előadása 

2015.08.07 Bozzai Ki(k) vagyok én? - Zsolnai Rita előadása 

2015.08.08 Csehimindszent Kinyílik a meseláda - mesél Németh Istvánné Baksa Eszter 

2015.08.08 Csehimindszent Regősének - Joós Tamás előadása 

2015.08.08 Hegyhátszentmárton Tánccal, verssel - a Boglya Együttes műsora 

2015.08.09 Kercaszomor Tánccal, verssel - a Boglya Együttes műsora 

2015.08.10 Lócs Nagyanyáink étkei és gyógynövényei - Neudl Marianna előadása 

2015.07. 20.  

2015.08.11 
Gersekarát Számítástechnikai tanfolyam középszinten 

2015.08.12 Bő A varrókosár meséi 

2015.08.12 Nagysimonyi Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.08.12 Vönöck A varrókosár meséi 

2015.08.05 -  

2015.08.13. 
Nick Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

2015.08.14 Szakonyfalu Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.08.14 Petőmihályfa Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.08.14 Lócs Könyvtári ügyes kezek - papírdíszek 

2015.08.14 Vasvár -

térségközpontú 

rendezvény 

Csodaszarvas regéi 

2015.08.15 Rádóckölked Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.08.15 Orfalu Nagyanyáink étkei és gyógynövényei - Fehér Zoltán előadása 

2015.08.15 Sé Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 
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2015.08.15 Bajánsenye Tánccal, verssel - a Boglya Együttes műsora 

2015.08.15 Felsőmarác A székely asszony és az ördög - a Szó és Kép Színpad előadása 

2015.08.15 Magyarlak Könyvtári ügyes kezek - batikolás, nemezelés 

2015.08.15 Molnaszecsőd Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.08.15 Szőce Csipi-Csupi könyvtári bábszínháza 

2015.08.16 Lukácsháza Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.08.19 Rábahídvég Levelezés az interneten - Smolczer Zoltán előadása 

2015.08.20 Petőmihályfa Tánccal, verssel - a Boglya Együttes műsora 

2015.08.22 Uraiujfalu Ha a zene szól... - Rosta Géza műsora 

2015.08.22 Csehi Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.08.22 Torony Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.08.22 Kám Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.08.22 Döröske Mitológiai alakok, állatövi csillagképek- Tuboly Vince előadása  

2015.08.25 Nemescsó Fülöp Katalin mesekosara 

2015.08.25 Cák Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.08.27 Kondorfa Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.08.28 Ivánc Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.08.29 Sárfimizdó Mesék kicsiknek és nagyoknak - a Tücsök Bábcsoport előadása 

2015.08.29 Bejcgyertyános Az írás maga az ember - Zsolnai Rita előadása 

2015.08.29 Magyarlak Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.08.29 Bérbaltavár Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.08.29 Nemesrempehollós Nagyanyáink étkei és gyógynövényei - Fehér Zoltán előadása 

2015.08.29 Kemestaródfa Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel  

2015.08.29 Andrásfa  Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.08.29 Andrásfa  Velünk élő nemzetiségek: horvátok Vas megyében - közreműködik a Koprive Tamburazenekar 

2015.08.29 Cák Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.08.30 Szakonyfalu Könyvtári ügyes kezek - nyári varázslatok 

2015.08.30 Gór Móricz Zsigmond: Dinnyék - a Szó és Kép Színpad előadása 

2015.08.16 -  

2015.08.31. 
Szakonyfalu Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

2015.08.24 Pinkamindszent Régi idők mozijától Pandoráig -  Boros Ferenc előadása 

2015.09.03 Csörötnek Könyvtári ügyes kezek - őszi köszöntő 
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2015.09.04 Magyarnádalja Könyvtári ügyes kezek - őszi köszöntő 

2015.09.04 Sorkikápolna Könyvtári ügyes kezek - őszi köszöntő 

2015.09.04 Sótony Könyvtári ügyes kezek - gyöngyfűzés 

2015.09.04 Bejcgyertyános Könyvtári ügyes kezek - őszi köszöntő 

2015.09.05 Kemenespálfa A szakszerű elsősegélynyújtásról közérthetően - Németh Dániel előadása 

2015.09.05 Bögöt Könyvtári ügyes kezek - őszi köszöntő 

2015.09.05 Bögöt Mesék kicsiknek és nagyoknak - a Tücsök Bábcsoport előadása 

2015.09.05 Bögöt Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel  

2015.09.05 Petőmihályfa Könyvtári ügyes kezek - őszi köszöntő 

2015.09.05 Petőmihályfa Egészségmegőrzés: a Kneipp módszer - Dr. Garda Károly előadása 

2015.09.07 Boba Könyvtári ügyes kezek - őszi köszöntő 

2015.09.07 Vasasszonyfa Nagyanyáink étkei és gyógynövényei - Fehér Zoltán előadása 

2015.09.09 Ikervár A kamra kincse - Joó Mónika előadása 

2015.09.09 Sárvár - 

térségközpontú 

rendezvény 

Nagy László-est 

2015.09.10 Ják Meseláda  

2015.09.10 Ják Meseláda 

2015.09.10 Ikervár Az ikervári Vízerőmű - Dr. Kalocsai Péter előadása 

2015.09.10 Narda Könyvtári ügyes kezek - őszi köszöntő 

2015.09.07 -  

2015.09.11. 
Répceszentgyörgy Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

2015.09.11 Szakonyfalu Egészségmegőrzés: fűben-fában orvosság - Dr. Szabó Ágnes előadása 

2015.09.13 Iklanberény Tánccal, verssel - a Boglya Együttes műsora 

2015.09.15 Söpte Vitéz László - Az elásott kincs - a Mesebolt Bábszínház előadása 

2015.09.15 Bajánsenye Könyvtári ügyes kezek - őszi köszöntő 

2015.09.16 Acsád Mesék kicsiknek és nagyoknak - a Tücsök Bábcsoport előadása 

2015.09.16 Nagysimonyi Könyvtári ügyes kezek - őszi köszöntő 

2015.09.17 Szergény Könyvtári ügyes kezek - őszi köszöntő 

2015.09.17 Torony Régi idők mozijától Pandoráig - Boros Ferenc előadása 

2015.09.17 Nárai Meseláda  

2015.09.17 Nárai Meseláda  

2015.09.18 Vasszécseny A fotózás rejtelmei - Trifusz Péter előadás 
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2015.09.18 Chernelházadamonya Mozdulj fejben is! - Szabó Zoltán előadása 

2015.09.18 Rábahídvég Könyvtári ügyes kezek - őszi köszöntő 

2015.09.19 Oszkó Könyvtári ügyes kezek - őszi köszöntő 

2015.09.19 Répceszentgyörgy Könyvtári ügyes kezek - őszi köszöntő 

2015.09.19 Felsőmarác Könyvtári ügyes kezek - őszi köszöntő 

2015.09.19 Felsőjánosfa Mesék kicsiknek és nagyoknak - a Tücsök Bábcsoport előadása 

2015.09.19 Döröske Nagyanyáink étkei és gyógynövényei - Neudl Marianna előadása 

2015.09.20 Sitke Könyvtári ügyes kezek - őszi köszöntő 

2015.09.20 Sitke Szél hozott, szél visz el - Gregorich Zsófia előadása 

2015.09.20 Petőmihályfa Könyvtári ügyes kezek - őszi köszöntő 

2015.09.21 Pankasz Az égig érő fa - a Mesebolt Bábszínház előadása 

2015.09.22 Halastó Csillagképek - Tuboly Vince előadás 

2015.09.22 Csehimindszent Mindszenty József élete - Soós Viktor előadása 

2015.09.22 Csehimindszent Mindszenty József és kora - Bank Barbara előadása 

2015.09.23 Cák Síppal-dobbal, nádi hegedűvel - Bejczy Károly előadása 

2015.09.23 Sorokpolány Meseláda  

2015.09.23 Rábahídvég Olvasni jó! - olvasószakköri foglalkozás 

2015.09.24 Vassurány Meseláda 

2015.09.24 Tokorcs A szakszerű elsősegélynyújtásról közérthetően - Németh Dániel előadása 

2015.09.24 Kám Egészségmegőrzés: a Kneipp módszer - Dr. Borcsányi-Andits Mónika 

2015.09.24 Söpte Csillaghúr - kötetbemutató 

2015.09.24 Vassurány Meseláda 

2015.09.24 Csörötnek Jó bornak is kell a cégér - Vízvári Sándor előadása 

2015.09.24 Szentpéterfa Értékek a változó időben - Pallósiné Dr. Toldi Márta PhD előadása  

2015.09.24 Nádasd - Hegyhátsál Csillaghúr - kötetbemutató 

2015.09.25 Felsőcsatár Csillaghúr - kötetbemutató 

2015.09.25 Rábahídvég Könyvtári ügyes kezek - őszi köszöntő 

2015.09.25 Szakonyfalu Fülöp Katalin mesekosara 

2015.09.25 Tanakajd Az égig érő fa - a Mesebolt Bábszínház előadása 

2015.09.25 Ivánc Az égig érő fa - a Mesebolt Bábszínház előadása 

2015.09.25 Csénye Mozdulj fejben is! - Szabó Zoltán 

2015.09.25 Szőce - Rimány Könyvtári ügyes kezek - őszi köszöntő 

2015.09.25 Ják Csillaghúr - kötetbemutató 
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2015.09.26 Egyházashetye A varrókosár meséi 

2015.09.26 Répceszentgyörgy Mesék kicsiknek és nagyoknak - a Tücsök Bábcsoport előadása 

2015.09.26 Répceszentgyörgy Könyvtári ügyes kezek - őszi köszöntő 

2015.09.26 Nick Könyvtári ügyes kezek - őszi köszöntő 

2015.09.26 Körmend -  

térségközpontú 

rendezvény 

Égigérő fa - Szalóki Ágnes műsora 

2015.09.26 Rábatöttös Kocsonya Mihály házassága - a Ferrum Színpad előadása 

2015.09.26 Rábatöttös Magyarország történelmi borvidékei - Vízvári Sándor előadása 

2015.09.26 Olaszfa Könyvtári ügyes kezek - őszi köszöntő 

2015.09.26 Nagytilaj Csokoládé, mert imádjuk! - Erős György előadása 

2015.09.27 Nyőgér A magyar költészet kincsestára: zene és vers - Gerbert Judit előadása  

2015.09.27 Ölbő Könyvtári ügyes kezek - őszi köszöntő 

2015.09.27 Ölbő Hagyományaink: a néptánc - Hámori Balázs előadása 

2015.09.27 Ölbő Csipi-Csupi könyvtári bábszínháza 

2015.09.27 Jákfa Könyvtári ügyes kezek - őszi köszöntő 

2015.09.27 Szentpéterfa Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel  

2015.09.28 Rátót Könyvtári ügyes kezek - őszi köszöntő 

2015.09.28 Kőszeg - 

térségközpontú 

rendezvény 

Kinyílik a meseláda - mesél Sőrés Róza 

2015.09.28 Ják Könyvtári ügyes kezek - őszi köszöntő 

2015.09.28 Csénye Varázsóra - író-olvasó találkozó Csider Sándorral  

2015.09.29 Ják Könyvtári ügyes kezek - őszi köszöntő 

2015.09.29 Balogunyom Meseláda 

2015.09.30 Kőszeg - 

térségközpontú 

rendezvény 

Mindennapi függőségeink - Dr. Zacher Gábor előadása 

2015.09.30 Narda Könyvtári ügyes kezek - őszi köszöntő 

2015.09.30 Alsószölnök Könyvtári ügyes kezek - őszi köszöntő 

2015.09.30 Gérce Könyvtári ügyes kezek - őszi köszöntő 

2015.10.01 Balogunyom Mi fán terem az önbecsülés? - Pallósiné Dr. Toldi Márta PhD előadása 

2015.10.01 Ják Meseláda 



Vas megye   KSZR beszámoló 2015 

57 

 

2015.09. 22. - 

2015.10.01 
Püspökmolnári Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

2015.09. 28. -  

2015.10.02 
Sárvár - 

térségközpontú 

rendezvény 

Számítástechnikai tanfolyam  

2015.10.02 Oszkó Csokoládé, mert imádjuk! - Erős György előadása 

2015.10.02 Tokorcs Biblioterápiás foglalkozás Györéné Losonc Andreával 

2015.10.02 Ólmod Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.02 Rábahídvég Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.02 Kisrákos Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.03 Sajtoskál Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.03 Ikervár Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.03 Pácsony Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.03 Gérce A magyar költészet kincsestára: zene és vers - Gerbert Judit előadása  

2015.10.03 Hegyhátszentpéter Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.03 Csehi Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.05 Ják Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.05 Velem Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.05 Kőszegdoroszló Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.06 Hegyhátsál Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.06 Mesterháza A magyar költészet kincsestára: zene és vers - Gerbert Judit előadása  

2015.10.06 Velem Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.06 Nagykölked Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.06 Egyházasrádóc Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.06 Nemesrempehollós Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.06 Ispánk Csokoládé, mert imádjuk! - Erős György előadása 

2015.10.07 Csákánydoroszló Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.07 Ják Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.07 Gór Magyarok égen és földön - Zombori Ottó előadása  

2015.10.07 Egyházasrádóc Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.07 Horvátzsidány Magyarok égen és földön - Zombori Ottó előadása  
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2015.10.07 Szentgotthárd - 

térségközpontú 

rendezvény 

Varázsóra - író-olvasó találkozó Csider Sándorral 

2015.10.07 Harasztifalu Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.07 Orfalu Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.08 Csákánydoroszló Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.08 Kiszsidány Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.08 Rönök Földünk múltja: kőzetekről és dinoszauruszokról - Dr. Főzy István 

2015.10.08 Pankasz Mit ér az ember ha őrségi?- Dr. Vörös Ottó előadása 

2015.10.08 Csepreg Földünk múltja: kőzetekről és dinoszauruszokról - Dr. Főzy István 

2015.10.08 Sorkifalud Földünk múltja: kőzetekről és dinoszauruszokról - Dr. Főzy István 

2015.10.08 Egyházasrádóc Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.08 Velemér Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.08 Rádóckölked Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.08 Pankasz Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.08 Szatta Földünk múltja: kőzetekről és dinoszauruszokról - Dr. Főzy István 

2015.10.08 Nemesrempehollós Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.08 Egyházashollós Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.08 Vasvár: 

térségközpontú 

rendezvény 

Könyvtári Mesemondó verseny 

2015.10.09 Kissomlyó A varrókosár meséi 

2015.10.09 Kemenespálfa Földünk múltja: kőzetekről és dinoszauruszokról 

2015.10.09 Hegyhátszentjakab Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.09 Kondorfa Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.09 Sorkikápolna Meseláda  

2015.10.09 Sorkifalud Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.09 Felsőjánosfa Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.09 Bérbaltavár Földünk múltja: kőzetekről és dinoszauruszokról - Dr. Főzy István 

2015.10.09 Hegyhátszentjakab Nagyanyáink étkei és gyógynövényei - Fehér Zoltán előadása 

2015.10.09 Gersekarát Egészségmegőrzés: a Kneipp módszer - Dr. Borcsányi-Andits Mónika 

2015.10.09 Szőce Mit ér az ember ha őrségi? - Dr. Vörös Ottó előadása 

2015.10.09 Csákánydoroszló Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 



Vas megye   KSZR beszámoló 2015 

59 

 

2015.10.09 Duka Elvarázsolt Katinka - a Tihanyi Vándorszínpad előadása 

2015.10.09 Nemesládony Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.09 Bajánsenye Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.09 Bajánsenye Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.09 Bajánsenye Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.09 Bajánsenye Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.09 Bajánsenye "Oh természet, oh dicső természet!" szavalóverseny 

2015.10.09 Nagykölked Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.09 Ivánc Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.09 Magyarszombatfa Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.09 Ölbő Földünk múltja: kőzetekről és dinoszauruszokról - Dr. Főzy István 

2015.10.10 Magyarszecsőd Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.10 Halastó Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.10 Őrimagyarósd Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.10 Szarvaskend Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.10 Vasalja Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.10 Szőce - Rimány Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.10 Szőce Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.10 Nagymizdó Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.10 Hegyhátszentmárton Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.10 Magyarnádalja Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.10 Daraboshegy Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.10 Magyarnádalja A gyermekjátékok története - Dr. Hollerné Mecséri Annamária 

2015.10.10 Halogy Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.10 Velem Kocsonya Mihály házassága - Ferrum Színpad előadása 

2015.10.10 Rádóckölked "Mire a falevelek lehullanak…": az I. világháború Vas megyei emlékezete - Mecsériné Doktor Rozália 

előadása 

2015.10.10 Szakonyfalu Kinyílik a meseláda - mesél Németh Istvánné Baksa Eszter 

2015.10.10 Harasztifalu A varrókosár meséi 

2015.10.10 Apátistvánfalva Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.10 Nemescsó Levelezés az interneten - Smolczer Zoltán előadása 

2015.10.10 Dozmat Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.10 Kercaszomor Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 
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2015.10.10 Kemestaródfa Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.10 Katafa Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.10 Nagyrákos Mit ér az ember ha őrségi?- Dr. Vörös Ottó előadása 

2015.10.10 Döröske Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.10 Sé Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.10 Tömörd Jó bornak is kell a cégér - Vízvári Sándor előadása 

2015.10.10 Alsóújlak Csokoládé, mert imádjuk! - Erős György előadása 

2015.10.10 Bő Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.10 Csehi Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.10 Döröske Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.10 Rádóckölked "Mire a falevelek lehullanak…": az I. világháború Vas megyei emlékezete - Mecsériné Doktor Rozália 

előadása 

2015.10.10 Hegyhátszentpéter Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.11 Halastó Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.11 Felsőmarác Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.11 Szombathely - 

térségközpontú 

rendezvény 

Égből pottyant mesék - Levente Péter műsor 

2015.10.11 Kőszeg - 

térségközpontú 

rendezvény 

Égből pottyant mesék - Levente Péter műsor 

2015.10.12 Csénye Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.12 Rábahídvég Jó bornak is kell a cégér - Vízvári Sándor előadása 

2015.10.13 Ják Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.13 Ják Síppal, dobbal - Bejczi Károly előadása 

2015.10.13 Csénye Fejlődéslélektan - Sándorné Bogáth Margit  

2015.09. 14 

-  

2015.10.14 

Nagysimonyi Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

2015.10.14 Cák A rómaiak kora és a légiója - Sosztarits Ottó előadása 

2015.10.14 Pornóapáti Meseláda 

2015.10.14 Nagysimonyi Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.14 Döbörhegy Könyvtári ügyes kezek - idősek és fiatalok 

2015.10.15 Orfalu Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 
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2015.10.16 Szombathely - 

térségközpontú 

rendezvény 

"Annak aki szeret" -  Pálfy Margit előadóestje 

2015.10.16 Gérce Nagyanyáink étkei és gyógynövényei - Neudl Marianna előadása 

2015.10.16 Répcelak BeleLapozgató - kötelező és ajánlott olvasmányok másképpen 

2015.10.16 Harasztifalu Boldogság és hála - Nagy Beáta előadása 

2015.10.17 Hegyhátszentpéter Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.17 Pácsony Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.17 Vashosszúfalu Kocsonya Mihály házassága - Ferrum Színpad előadása 

2015.10.17 Répceszentgyörgy Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.17 Rönök Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.19 Söpte Meseláda 

2015.10.19 Szergény Papírszínház meséi 

2015.10.19 Ják Utazás a világ körül: Himalája expedíció - Csempesz Gábor előadása 

2015.10. 05 

-  

2015.10.19 

Bejcgyertyános Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

2015.10.20 Ikervár Meseláda 

2015.10.20 Ják Utazás a világ körül: Himalája expedíció - Csempesz Gábor előadása 

2015.10.20 Répcelak BeleLapozgató - kötelező és ajánlott olvasmányok másképpen 

2015.10.21 Ják Utazás a világ körül: Himalája expedíció - Csempesz Gábor előadása 

2015.10.21 Csörötnek Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.22 Nagytilaj Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.22 Ják Utazás a világ körül: Himalája expedíció - Csempesz Gábor előadása 

2015.10.22 Pecöl Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.22 Gérce Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.22 Gérce Mesék kicsiknek és nagyoknak - a Habakuk Bábszínház előadása 

2015.10.23 Kemenesmihályfa Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.23 Egervölgy Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.24 Pósfa Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.24 Meszlen Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.24 Magyarszombatfa Az égig érő fa - a Mesebolt Bábszínház előadása 

2015.10.24 Hegyhátszentpéter Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 
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2015.10.24 Orfalu Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.24 Magyarlak Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.25 Tömörd Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.25 Megyehíd Hagyományaink: a néptánc - Hámori Balázs előadása 

2015.10.26 Pinkamindszent Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.26 Sorkifalud Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.26 Dozmat Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.26 Szeleste Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.27 Jákfa Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.28 Pinkamindszent Nyelvi játékok - a foglalkozást vezeti Dr. Nagy Gábor 

2015.10.28 Szakonyfalu Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.28 Vasszécseny Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.28 Bögöte Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.28 Peresznye Vitéz László - Az elásott kincs - a Mesebolt Bábszínház előadása 

2015.10.28 Sótony Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.28 -  

2015.11.11. 
Tömörd Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

2015.10.29 Porpác Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.29 Gór Biblioterápiás foglalkozás Zsigri Máriával 

2015.10.29 Tokorcs Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.29 Rábapaty Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.30 Oszkó Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.29 Pinkamindszent Stresszoldás - Dr. Pék Győző előadása 

2015.10.30 Nick Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.30 Acsád Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.30 Kemenesmihályfa Az égig érő fa - a Mesebolt Bábszínház előadása 

2015.10.30 Bejcgyertyános Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.30 Egervölgy Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.31 Tömörd Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.10.31 Acsád Könyvtári ügyes kezek - Miről mesélnek a falevelek? 

2015.11.02 Káld Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.02 Győrvár Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.04 Vasasszonyfa Könyvtári ügyes kezek - advent 
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2015.11.04 Acsád Fülöp Katalin mesekosara 

2015.11.05 Söpte Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.05 Kemenesmihályfa Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.06 Balogunyom Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.06 Győrvár Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.06 Ják Szél hozott, szél visz el - Gregorich Zsófia előadása 

2015.11.06 Gérce Mozdulj fejben is! - Szabó Zoltán előadása 

2015.11.06 Bajánsenye Mit ér az ember ha őrségi? - Dr. Vörös Ottó előadása 

2015.11.06 Bozsok Elvarázsolt Katinka - Tihanyi Vándorszínpad előadása 

2015.11.06 Ikervár Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.07 Duka Szél hozott, szél visz el - Gregorich Zsófia előadása 

2015.11.07 Rönök Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.07 Répceszentgyörgy Biblioterápiás foglalkozás Zsigri Máriával 

2015.11.07 Petőmihályfa Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.07 Egervölgy Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.09 Magyarlak Varázsóra - író-olvasó találkozó Csider Sándorral 

2015.11.09 Gór Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.10 Felsőszölnök Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.10.27 -  

2015.11.10 
Szentpéterfa Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

2015.11.02 -  

2015.11.11. 
Oszkó Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

2015.11.11 Molnaszecsőd Egészségmegőrzés: fűben-fában orvosság - Dr. Szabó Ágnes előadása 

2015.11.11 Sitke Magyarország történelmi borvidékei - Vízvári Sándor előadása 

2015.11.11 Nemesbőd Meseláda 

2015.11.12 Nemesrempehollós Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.12 Vashosszúfalu Nagyanyáink étkei és gyógynövényei - Neudl Marianna előadása 

2015.11.12 Pankasz Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.12 Bozzai Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.12 Andrásfa Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.13 Győrvár Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.13 Narda Holdutazás Verne Gyulával - Zsigri Mária előadása 

2015.11.13 Csörötnek Könyvtári ügyes kezek - advent 
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2015.11.13 Hosszúpereszteg Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.13 Kondorfa Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.13 Kőszegszerdahely Nagyanyáink étkei és gyógynövényei - Neudl Marianna előadása 

2015.11.13 Rábahídvég Kinyílik a meseláda - mesél Németh Istvánné Baksa Eszter 

2015.11.14 Szaknyér "Mire a falevelek lehullanak…": az I. világháború Vas megyei emlékezete - Mecsériné Doktor Rozália 

előadása 

2015.11.14 Viszák Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.14 Bögöte Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.14 Szaknyér "Mire a falevelek lehullanak…": az I. világháború Vas megyei emlékezete - Mecsériné Doktor Rozália 

előadása 

2015.11.14 Csénye A magyar költészet kincsestára: zene és vers - Gerbert Judit előadása  

2015.11.14 Petőmihályfa Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.14 Egervölgy Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.14 Alsóújlak Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.14 Kőszegpaty A fotózás rejtelmei - Trifusz Péter előadás 

2015.11.15 Dozmat Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel  

2015.11.16 Szergény Fülöp Katalin mesekosara 

2015.11.16 Pecöl Hagyományaink: népi játékok - Hámori Balázs előadása 

2015.11.16 Szentgotthárd 

térségközpontú 

Élet az élet után - találkozó R. Kárpáti Péterrel 

2015.11.17 Mersevát A varrókosár meséi 

2015.11.17 Szentgotthárd 

térségközpontú 

Községi Könyvtári Nap 

2015.11.17 Magyarlak Az írás maga az ember - Zsolnai Rita előadása 

2015.11.17 Egyházasrádóc Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.18 Káld Fülöp Katalin mesekosara 

2015.11.18 Pecöl Az ezerarcú nő - Lovász Adrienn előadása 

2015.11.18 Acsád Meseláda 

2015.11.18 Bejcgyertyános Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.19 Uraiújfalu  Irodalmunk gyöngyszemei 

2015.11.19 Sorokpolány A varrókosár meséi 

2015.11.19 Gór Az írás maga az ember - Zsolnai Rita előadása 

2015.11.19 Ják Hagyományaink: Vas megyei németek - Dr. Horváth Sándor előadása 
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2015.11.19 Körmend Községi Könyvtári Nap 

2015.11.19 Andrásfa Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11. 16 -  

2015.11.20 
Nagygeresd Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

2015.11.20 Kőszegszerdahely Egészséges életmód: cukorbetegség és diéta - Dr. Koczor Zoltán előadása 

2015.11.20 Boba Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.20 Kemenesmihályfa Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.20 Meggyeskovácsi Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.21 Porpác Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.21 Ják A rómaiak kora és a légiója - Sosztarits Ottó előadása 

2015.11.21 Egervölgy Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.21 Sorkifalud Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.21 Répceszentgyörgy Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.21 Oszkó Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.21 Tömörd Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.21 Vásárosmiske Szél hozott, szél visz el - Gregorich Zsófia előadása 

2015.11.21 Lócs Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.21 Magyarszecsőd Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.22 Tömörd Kinyílik a meseláda - mesél Németh Istvánné Baksa Eszter 

2015.11.22 Tormásliget Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.23 Ispánk A varrókosár meséi 

2015.11.23 Ják Hagyományaink: Vas megyei németek - Dr. Horváth Sándor előadása 

2015.11.23 Nick Legnépszerűbb gyógynövényeink - Fehér Zoltánné előadása 

2015.11.23 Szeleste Táplálékod legyen gyógyítód - Simonné Wildner Judit 

2015.11.23 Perenye Meseláda 

2015.11.23 Szombathely 

(Répcelak) 

BeleLapozgató - kötelező és ajánlott olvasmányok másképpen 

2015.11.24 Szombathely 

(Répcelak) 

BeleLapozgató - kötelező és ajánlott olvasmányok másképpen 

2015.11.25 Sorkifalud A rómaiak kora és a légiója - Sosztarits Ottó előadása 

2015.11.25 Sótony Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.25 Nyőgér Stresszkezelés a mindennapokban- Lovász Adrienn előadása 

2015.11.26 Kiszsidány Könyvtári ügyes kezek - advent 
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2015.11.26 Rádóckölked Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.26 Kőszegdoroszló Holdutazás Verne Gyulával - Zsigri Mária előadása 

2015.11.26 Kerkáskápolna Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.26 Felsőszölnök Hagyományaink: Vas megyei szlovének - Neubauer Zoltánné foglalkozása 

2015.10. 26. - 

2016.11.26 
Nagysimonyi Számítástechnikai tanfolyam  

2015.11.27 Felsőcsatár  Meseláda 

2015.11.27 Felsőcsatár  Meseláda 

2015.11.27 Gersekarát Szórakozás drog nélkül - Németh Dániel előadása 

2015.11.27 Csönge A Kemenesaljai Életrajzi Lexikon - Németh Tibor kötetbemutatója 

2015.11.27 Szergény Élet az élet után - találkozó R. Kárpáti Péterrel 

2015.11.27 Duka Táplálékod legyen gyógyítód - Simonné Wildner Judit 

2015.11.27 Hegyhátszentjakab Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.27 Hegyhátszentpéter Értéktárakról - Gyöngyösi Zsuzsanna előadása 

2015.11.27 Kemenesmihályfa Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.27 Tokorcs Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.27 Körmend - 

térségközpontú 

rendezvény 

Mesemondó verseny 

2015.11.27 Ölbő Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.27 Bögöt Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.27 Magyarszecsőd Az ünnep azé, aki várja - Nagy Beáta előadása 

2015.11.27 Bögöte Gyermeknevelés pszichológus szemmel - Sándorné Bogáth Margit előadása 

2015.11.27 Vásárosmiske Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.27 Vásárosmiske Momó, a könyvmanó - könyvtári információkereső játék 

2015.11.27 Kőszeg - 

térségközpontú 

rendezvény 

Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.27 Szőce-Rimány Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.27 Nagygeresd Nagyanyáink étkei és gyógynövényei - Neudl Marianna előadása 

2015.11.27 Rábagyarmat Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.27 Szatta Könyvtári ügyes kezek - advent 
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2015.11.27 Kőszegdoroszló Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11. 10 -  

2015.11.27 
Nick Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

2015.11.27 Meszlen Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.28 Szentgotthárd - 

térségközpontú 

Móra Ferenc Vers- és Prózamondó Verseny 

2015.11.28 Katafa Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.28 Mesterháza Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.28 Horvátzsidány Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.28 Dozmat Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.28 Rábapaty Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.28 Mersevát Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.28 Velem Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.28 Kemenesszentmárton Könyvtári könyves adventi játszóház 

2015.11.28 Nemescsó Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.28 Mersevát Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.28 Felsőszölnök Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.28 Szeleste Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.28 Alsóújlak Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.28 Sorkikápolna Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.28 Magyarszecsőd Kinyílik a meseláda - mesél Németh Istvánné Baksa Eszter 

2015.11.28 Kőszegszerdahely Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.28 Kőszegszerdahely Nagy öröm a kiskert - Déri Máté előadás 

2015.11.28 Acsád Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.28 Tömörd Ki(k) vagyok én? - Zsolnai Rita előadása 

2015.11.28 Rátót Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.28 Őrimagyarósd Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.28 Nagytilaj Boldogság, gyere haza - Zsolna Rita előadása 

2015.11.28 Vámoscsalád Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.28 Vasvár Tánccal, verssel - a Boglya Együttes műsora 

2015.11.28 Andrásfa Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.28 Nagymizdó Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.28 Pósfa Könyvtári ügyes kezek - advent 
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2015.11.28 Olaszfa Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.28 Magyarnádalja Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.28 Dozmat Pszichológiai előadás - Sándorné Bogáth Margit 

2015.11.28 Kisrákos Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.28 Sé Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.28 Kercaszomor Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.28 Harasztifalu Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.28 Viszák Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.29 Nagytilaj Értéktárakról - Gyöngyösi Zsuzsanna előadása 

2015.11.29 Halastó Tánccal, verssel - a Boglya Együttes műsora 

2015.11.29 Rábagyarmat Egészségmegőrzés: fűben-fában orvosság - Dr. Szabó Ágnes előadása 

2015.11.29 Vát A magyar költészet kincsestára: zene és vers - Gerbert Judit előadása  

2015.11.29 Telekes Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.29 Bozsok Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.29 Pácsony Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.29 Tömörd Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.29 Gasztony Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.29 Szemenye Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.29 Hegyhátszentjakab Kinyílik a meseláda - mesél Németh Istvánné Baksa Eszter 

2015.11.30 Peresznye Jó bornak is kell a cégér - Vízvári Sándor előadása 

2015.11.30 Szeleste Az aláírásod elárul - Zsolnai Rita előadása 

2015.11.30 Lócs Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.30 Pácsony Egészségmegőrzés: a Kneipp módszer - Dr. Borcsányi-Andits Mónika 

2015.11.30 Alsóújlak Könyvtári ügyes kezek - advent 

2015.11.30 Szeleste Az aláírásod elárul - Zsolnai Rita előadása 

2015.12.01 Nagykölked Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.01 Szemenye Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.01 Gersekarát Községi Könyvtári Nap 

2015.12.01 Meszlen Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.01 Pusztacsó Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.01 Egyházasrádóc Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.01 Boba A Kemenesaljai Életrajzi Lexikon - Németh Tibor kötetbemutatója 

2015.12.02 Sorkifalud Regénykosár 
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2015.12.02 Cák Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.03 Kerkáskápolna Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.03 Pankasz Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.03 Nyőgér Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.03 Nagysimonyi A Kemenesaljai Életrajzi Lexikon - Németh Tibor kötetbemutatója 

2015.11. 26. - 

2015.12.04 
Olaszfa Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

2015.12.04 Porpác Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.04 Pósfa Paprika Jancsi palacsintasütős ütős kalandjai - Pető Ferenc előadása 

2015.12.04 Vásárosmiske Csipi-Csupi könyvtári bábszínháza 

2015.12.04 Nyőgér Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.04 Bejcgyertyános Stressz és a stressz kezelése a mindennapokban 

2015.12.04 Szarvaskend Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.04 Pecöl Csipi-Csupi könyvtári bábszínháza 

2015.12.04 Simaság Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.04 Bögöt Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.04 Kemenesmihályfa Hagyományaink: kemenesaljai népszokások - Pál András előadása 

2015.12.04 Söpte Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.04 Rábatöttös Meseláda 

2015.12.04 Boba Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.04 Ikervár Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.04 Bögöt Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.04 Jákfa Csipi-Csupi könyvtári bábszínháza 

2015.12.04 Rönök Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.04 Mesterháza Vásártéri könyvtári mulatságok - Kovács Géza előadása 

2015.12.04 Ölbő Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.04 Felsőjánosfa Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.05 Hegyhátszentjakab Csipi-Csupi könyvtári bábszínháza 

2015.12.05 Hegyhátszentpéter Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel  

2015.12.05 Kőszegpaty Fülöp Katalin mesekosara 

2015.12.05 Viszák Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.05 Alsóújlak Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.05 Nagykölked Csipi-Csupi könyvtári bábszínháza 
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2015.12.05 Tokorcs Bohóka karácsony - a Szó és Kép Színpad előadása 

2015.12.05 Vasszécseny Mikulásváró- az Orfeum Színpad műsora 

2015.12.05 Szergény Szél hozott, szél visz el - Gregorich Zsófia előadása 

2015.12.05 Rádóckölked Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.05 Tömörd Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.05 Nagykölked Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.05 Kőszegszerdahely Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.05 Vasasszonyfa Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.05 Csipkerek Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.05 Kemestaródfa Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.05 Vasalja Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.05 Felsőmarác Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.05 Kercaszomor Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.05 Szalafő Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.05 Csehi Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.05 Ják Olimpiatörténeti kalauz - Dr. Holler Péter előadása 

2015.12.05 Harasztifalu Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.05 Halogy Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.05 Pósfa Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.05 Duka Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.05 Hegyhátszentjakab Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.05 Hegyhátszentmárton Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.05 Döröske Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.05 Kisrákos Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.05 Vashosszúfalu Mesék kicsiknek és nagyoknak - a Tücsök Bábcsoport előadása 

2015.12.05 Halogy Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.05 Nagymizdó Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.05 Olaszfa Kinyílik a meseláda - mesél Németh Istvánné Baksa Eszter 

2015.12.05 Magyarszecsőd Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.05 Meggyeskovácsi Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.05 Daraboshegy Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.11. 14. - 

2015.12.05 
Halastó Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 
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2015.12.06 Szőce Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.06 Nick Csipi-Csupi könyvtári bábszínháza 

2015.12.06 Ostffyasszonyfa Mesék kicsiknek és nagyoknak - a Tücsök Bábcsoport előadása 

2015.12.06 Szergény Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.06 Szakonyfalu Csipi-Csupi könyvtári bábszínháza 

2015.12.06 Telekes Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.06 Nemesládony Fülöp Katalin mesekosara 

2015.12.06 Szőce A gyermekjátékok története - Dr. Hollerné Mecséri Annamária előadása 

2015.12.06 Daraboshegy Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.06 Magyarszombatfa Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.06 Halastó Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.06 Rádóckölked Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.06 Halastó Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.07 Káld Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.07 Ostffyasszonyfa Szél hozot, szél visz el - Gregorich Zsófia előadása 

2015.12.07 Uraiújfalu Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.07 Kondorfa Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.08 Egyházasrádóc A karácsonyi ünnepkör népszokásai 

2015.12.08 Egyházasrádóc Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.08 Csörötnek Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.08 Vasszécseny A római sas katonái - Sosztarits Ottó előadása 

2015.12.08 Gersekarát Magyarország történelmi borvidékei - Vízvári Sándor előadása 

2015.12.08 Csákánydoroszló Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.08 Velem Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.09 Sorkifalud  Meseláda 

2015.12.09 Sorkifalud  Meseláda 

2015.12.09 Cák Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.09 Vasasszonyfa Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.09 Nagysimonyi Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.11. 12. - 

2015.12.10 
Csákánydoroszló Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

2015.12.10 Telekes Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 
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2015.12.10 Söpte Meseláda 

2015.12.10 Szergény Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.10 Sorokpolány Meseláda 

2015.12.10 Kőszeg Községi Könyvtári Nap 

2015.12.10 Nyőgér Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.10 Kerkáskápolna Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.10 Csákánydoroszló Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.10 Egyházashollós Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.10 Halastó Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.10 Vásárosmiske Táplálékod legyen gyógyítód - Simonné Wildner Judit 

2015.12.10 Szentpéterfa Olimpiatörténeti kalauz - Dr. Holler Péter előadása 

2015.12.11 Sárvár - 

térségközpontú 

rendezvény 

Momó, a könyvmanó - könyvtári információkereső záró rendezvénye 

2015.12.11 Ivánc Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.11 Bő Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.11 Vassurány Meseláda 

2015.12.11 Peresznye Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.11 Rábagyarmat Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.11 Bajánsenye Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.11 Bajánsenye Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.11 Bajánsenye Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.11 Sitke Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.11 Szentgotthárd - 

térségközpontú 

rendezvény 

Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel  

2015.12.11 Kám Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.11 Narda Paprika Jancsi palacsintasütős ütős kalandjai - Pető Ferenc előadása 

2015.12.11 Nyőgér Táplálékod legyen gyógyítód - Simonné Wildner Judit 

2015.12.11 Oszkó Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.11 Velem Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.11 Pácsony Bohóka karácsony - a Szó és Kép Színpad előadása 
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2015.12.11 Ivánc Vízkereszttől húsvétig: jeles napok, népszokások - Dr. Hollerné Mecséri Annamária előadása 

2015.12.11 Bajánsenye Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.11 Rábagyarmat Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.11 Csehimindszent Az ünnep azé, aki várja - Nagy Beáta előadása 

2015.11. 21. - 

2015.12.12 
Kercaszomor Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

2015.11. 21. - 

2015.12.12 
Nagykölked Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

2015.12.12 Csehi Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.12 Velemér Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.12 Magyarszecsőd Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.12 Magyarszombatfa Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.12 Vasegerszeg A varrókosár meséi 

2015.12.12 Szőce Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.12 Bérbaltavár Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.12 Tömörd Varázsóra - író-olvasó találkozó Csider Sándorral 

2015.12.12 Vasalja Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.12 Oszkó Utazás a világ körül: két keréken Amerikában - Nagy Tamáselőadása 

2015.12.12 Répceszentgyörgy A kamra kincse - Joó Mónika előadása 

2015.12.12 Telekes Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.12 Ikervár Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.12 Simaság Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.12 Sajtoskál Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.12 Zsennye Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel  

2015.12.12 Nemesrempehollós Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.12 Velem Mert az ember kétnemű - Sándorné Bogáth Margit előadása 

2015.12.12 Vámoscsalád Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.12 Ólmod Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.12 Daraboshegy Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.13 Nagysimonyi Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.13 Halastó Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.13 Kemestaródfa Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 
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2015.12.13 Megyehíd Hagyományaink: a néptánc és a népzene - közreműködik a Gencsapáti Hagyományőrző Egyesület 

2015.12.13 Megyehíd Csokoládé, mert imádjuk! - Erős György előadása 

2015.12.13 Döröske Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.13 Döröske Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.13 Ólmod Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.13 Felsőmarác Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.14 Pecöl Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.14 Nagyrákos Karácsonyi ünnepkör 

2015.12.15 Ják  Meseláda 

2015.12.15 Ják  Meseláda 

2015.12.15 Sárvár Községi Könyvtári Nap 

2015.12.15 Rönök Egészségmegőrzés: fűben-fában orvosság - Dr. Szabó Ágnes előadása 

2015.12.15 Lócs Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.15 Csákánydoroszló Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.16 Hegyhátsál Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.16 Gór Ha a zene szól... - Rosta Géza műsora 

2015.12.16 Tanakajd Meseláda 

2015.12.16 Alsószölnök Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.16 Szombathely - 

térségközpontú 

rendezvény 

A legszebb 12 magyar vers: a Könyvhódító olvasásnépszerűsítő játék felkészítő előadása - Dr. Fűzfa Balázs 

előadása 

2015.12.17 Pecöl A varrókosár meséi 

2015.12.17 Kerkáskápolna Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.17 Rátót Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.17 Egyházashollós Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.17 Hosszúpereszteg Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.17 Uraiújfalu Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.18 Bejcgyertyános Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.18 Ölbő Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.18 Szatta Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.18 Szombathely Községi Könyvtári Nap 

2015.12.18 Pecöl Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.18 Kám Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 
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2015.12.19 Meggyeskovácsi Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.19 Vasalja Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.19 Kisrákos Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.19 Velem Szél hozott, szél visz el - Gregorich Zsófia előadása 

2015.12.19 Harasztifalu Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.19 Kercaszomor Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.19 Kondorfa Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.19 Molnaszecsőd Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.19 Nagykölked Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.19 Szarvaskend Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.19 Halastó Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.19 Velem Író - olvasó találkozó Fábián Máriával 

2015.12.19 Oszkó Fülöp Katalin mesekosara 

2015.12.19 Sorkikápolna Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.19 Tömörd Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.19 Tömörd A sasok birodalma - Sosztarits Ottó előadása 

2015.12.19 Hegyhátszentmárton Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.11.29 - 

2016.12.19 
Velemér Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

2015.12.20 Velemér Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.20 Velemér "Mire a falevelek lehullanak…": az I. világháború Vas megyei emlékezete - Mecsériné Doktor Rozália 

előadása 

2015.12.20 Meggyeskovácsi Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.20 Cák Bohóka karácsony - a Szó és Kép Színpad előadása 

2015.12.20 Katafa Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.20 Kemestaródfa Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.20 Kerkáskápolna Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.20 Gersekarát Kinyílik a meseláda - mesél Németh Istvánné Baksa Eszter 

2015.12.20 Hegyháthodász Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.21 Apátistvánfalva Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.21 Jákfa Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.21 Halogy Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve 

2015.12.21 Rönök Bohóka karácsony - a Szó és Kép Színpad előadása 
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2015.12.2 ] Rábapaty Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve
2015.]2.22 Velem Irá-olvasá találkozó Fábián Máriával
2015.12.22 Szeleste Konyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve
2015.12.22 Viszák Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve
2015.12.22 Kőszegszerdahely Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve
2015.12.22 Ivánc Konyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve
2015.12.22 Szalafő Konyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve
2015.12.22 Nemesrempehollós Konyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve
2015.12.22 Nemescsó Konyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve
2015.12.22 Hegyhátsál Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve
2015.12.22 Szalafő Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve
2015.12.22 Magyarlak Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve
2015.12.22 Perenye Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve
2015.12.22 Bögöte Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve
2015.12.22 Vasszécseny Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve
2015.12.22 Csáníg Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve
2015.12.22 Szakonyfalu Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve
2015.12.23 Perenye Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve
2015.12.23 Apátistvánfalva Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve
2015.12.23 Nagymizdó Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve
2015.12.23 Acsád Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve
2015.12.30 Kőszegszerdahely Könyvtári ügyes kezek - ünnepre készülve
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