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1. Helyzetkép 

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

megszervezése 

 

2016. január 1-jén a Berzsenyi Dániel Könyvtárnak 199, a 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet 

hatálya alá tartozó településsel volt együttműködési megállapodása. A szerződést kötő 

községi önkormányzatok száma év végéig kettővel bővült (Nádasd, Rum). Vas megyében a 

KSZR a teljes lakosság 36%-nak könyvtári ellátását oldotta meg (90 742 fő) tavaly, míg 17 

településen nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő intézmények biztosították a könyvtári 

szolgáltatást (13 város [potenciális használói kör 156 211 fő], négy község (Gencsapáti, 

Táplánszentkereszt – Nádasd, Rum [2017-től KSZR szolgáltató helyek) [potenciális használói 

kör 7 744 fő]). 

A KSZR szolgáltató helyek 68%-a (136) olyan településen működött, ahol a lakosságszám 

nem érte el az 500 főt (az e körben ellátandó népesség 34 948 fő). Jellemző módon a városok 

közül hét (Bük, Csepreg, Jánosháza, Őriszentpéter, Répcelak, Vasvár, Vép) lakossága alatta 

maradt az 5 000 főnek. 

 

A Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (VKSZR) 2016-ban is feladatának 

tekintette, hogy a kulturális alapellátás részeként 

- biztosítsa a kistelepüléseken élők gazdaságos és minőségi dokumentum-ellátását, a 

korszerű technológián alapuló könyvtári szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

lehetőségét, 

- segítse a hátránnyal élőket (földrajzi, fizikai hátrány) mindazon ismeretek 

megszerzésében, mely előmozdíthatja integrálódásukat a tudásalapú társadalomba, 

- kezdeményezze többcélú, a közösségi és egyéni könyvtárhasználat igényeit egyaránt 

kielégítő könyvtári terek kialakítását, 

- olvasást és könyvtárhasználatot népszerűsítő programokat szervezzen, 

- támogassa a digitális írástudás alapjainak elsajátítását, illetve a meglévő ismeretek 

elmélyítését, bővítését. 

Mindezen feladatokat a VKSZR az együttműködési megállapodást megkötő 

önkormányzatokkal, a települési szolgáltató helyek munkatársaival és a szolgáltatás 

közvetítésbe bevont hat városi könyvtárral (Celldömölk, Körmend, Kőszeg, Sárvár, 

Szentgotthárd, Vasvár) kialakított szoros partneri együttműködésre alapozva valósította 

meg. Az előbbiekben felsorolt városi könyvtárak feladat-ellátásba való bevonása nem írta 

felül a Berzsenyi Könyvtár teljes körű szakmai és pénzügyi irányítását, felelősségvállalását. A 

feladatmegosztás mértékét és módját az előző év tapasztalatai alapján megújított 

Együttműködési Megállapodás szabályozta. 

 

A Vas Megyei KSZR 2016. évi legfontosabb eredményei közé sorolható, hogy 

- két újabb település csatlakozásával községi szinten a KSZR-szolgáltatás szinte 100%-

san lefedi a megyét, 

- könyvtári szempontból ellátatlan vasi kistelepülés 2016-ban nem volt, 
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- 2016. december 31-ig az egyedi állomány-nyilvántartású dokumentumok száma 

15 904 kötettel (értéke: bruttó 31 563 957,- Ft) bővült a dokumentumgyűjtemény, 

melynek nyilvántartása és feltárása továbbra is az OLIB8.2, illetve a Szikla21 

könyvtári integrált rendszerekkel történt, 

- a 1 678 példányban [92 cím] (értéke: bruttó 11 642 928,- Ft) előfizetett folyóiratból 

átlagosan 8 példány jutott egy-egy szolgáltató helyre, 

- az állománygondozói munka részeként 32 településen volt tételes, teljes körű 

állományellenőrzés, 

- NKA pályázati támogatással két helyen (Balogunyom, Ják) kezdődhetett el a 

könyvtári berendezés teljes körű megújítása, 

- számos kisebb, az esztétikus környezet kialakítását segítő eszközbeszerzés valósult 

meg: 

babzsák:   22 

folyóirattartó:    2 

gyermekpuff:    2 

könyvtárosi asztal:    1 

képkeret:   51 

könyvespolc:    2 

könyvtári fotelek  32 

olvasói asztal:    5 

olvasólámpa:  33 

párna:   13 

szőnyeg:     4 

tárlódoboz:   40 

- elkészült 41 szolgáltató hely (Szombathely térsége) egységes arculatú belső felirata, 

illetve 26 község (Celldömölk térsége) részére reklámanyagként mágneses könyvjelző 

- új, a könyvtári szolgáltatások elérését segítő számítógépet 20 település kapott 
 

Bögöte Harasztifalu Horvátzsidány Magyarszombatfa Sajtoskál 

Csönge Hegyfalu Jákfa Meggyeskovácsi Sárfimizdó 

Daraboshegy Hegyháthodász Kenéz Rábagyarmat Sorkikápolna 

Gersekarát Hegyhátszentjakab Köcsk Rábahídvég Uraiújfalu 
 

- a kisebb értékű technikai eszközök száma többféle eszköz beszerzésével gyarapodott: 

CD-lejátszó:    1 

diavetítő:     3 

fényképezőgép:  10 

flipchart tábla:    1 

hangfal:     2 

hangszóró:   8 

nyomtató:   2 

projektor:   2 

szkenner:   1 

vetítővászon:  3 

- a Móra Könyvkiadó kedvezményes ajánlatával élve bevezető szolgáltatásként – a 

mesélés, mesehallgatás, mesenézés modern, játékos formájára lehetőséget kínáló –

BOOKR Kids mesetabletet vásároltunk, a hozzákapcsolódó előfizetéssel (1 db – Ják), 

a további beszerzéseket az eszköz gyakorlati használatának tapasztalatától téve 

függővé 

- tovább bővült a családi könyvtárhasználatot is segítő fejlesztőjátékok kínálata (450 db 

új játék) 

- év végéig összesen 1 521 közösségi, könyvtári program, 36 533 fő részt vevővel 

valósult meg a megye kistelepülésein (átlagos rendezvényszám 7,5 

rendezvény/szolgáltató hely, átlagos részt vevő: 24 fő/rendezvény), 

- a KSZR rendezvényekhez kapcsoló elégedettségvizsgálat (lásd 

www.vasikonyvtarak.hu) 

- elkészült a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2014-2018 közötti 

szolgáltatásfejlesztési tervének felülvizsgálata, 

http://www.vasikonyvtarak.hu/
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- elindult a KSZR Facebook oldala, 

- az egyedi használói igények kielégítésének továbbra is népszerű eszköze a 

könyvtárközi kölcsönzés (3415 teljesült kérés). 

 

2016-ban 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 (10 alkalom, 480 résztvevő). 

 

Vas megye könyvtárellátási térképe – 2016. december 31. 
 

 
 

 

 

 

Nyilvános 

könyvtár 
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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 34 948 fő 

 ebből könyvtárbusszal ellátott 

település 

0 0 

megyei könyvtár KSZR szolgáltató 

helyeinek száma összesen 

501 – 1000 lakosú településen 

48 34 359 fő 

 ebből könyvtárbusszal ellátott 

település 

0 0 

megyei könyvtár KSZR szolgáltató 

helyeinek száma összesen 

1001 – 1500 lakosú településen 

10 11 743 fő 

 ebből könyvtárbusszal ellátott 

település 

0 0 

megyei könyvtár KSZR szolgáltató 

helyeinek száma összesen 

1501 – 5000 lakosú településen 

5 9 692 fő 

Összesen  199 90 742 fő 

Nemzetiségi könyvtárat fenntartó nemzetiségi önkormányzattal 

kötött megállapodás alapján* 

17 6 833 fő 

A települési közkönyvtári és iskolai könyvtári feladatokat 

együttesen ellátó szolgáltató helyek száma  

6 7 297 fő 

 ebből megkötött megállapodások száma* 0 0 
 

2016. január 1-jén Vas megye teljes lakosságának (253 689 fő) 62%-a 13 városunk 

valamelyikében, 38%-a pedig községben élt. A falvakban élők 93%-a a KSZR által ellátott 

települések lakója volt. Bár 2015-höz képest a megye lakossága csak 0,1%-kal csökkent, a 

népességfogyás folyamatos: a természetes lélekszámcsökkenést a vándorlási egyenleg nem 

ellensúlyozta. Továbbra sem túl szerencsés a megye korszerkezete: száz gyermekkorúra 142 

időskorú jut (országos átlag: 127).
1
 

Az összesített demográfiai index alapján Vas megye éppen olyan kedvezőtlen helyzetben van 

– a demográfiai mutatók közül legalább háromnak negatív az értéke –, mint Baranya megye 

vagy egyes alföldi területek.
2
 

 

                                                 
1 Forrás: Fókuszban Vas megye – 1. rész: demográfia, munkaerőpiac. In: https://www.agronaplo.hu/hirek/fokuszban-vas-

megye-1-resz-demografia-munkaeropiac [Letöltési idő: 2017. 02. 25.] 
2
 Járások népessége: In: http://www.jaras.info.hu/jarasok-nepessege [Letöltési idő: 2017. 02. 25.] 

https://www.agronaplo.hu/hirek/fokuszban-vas-megye-1-resz-demografia-munkaeropiac
https://www.agronaplo.hu/hirek/fokuszban-vas-megye-1-resz-demografia-munkaeropiac
http://www.jaras.info.hu/jarasok-nepessege
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1.3. Könyvtárhasználat a szolgáltató helyeken 
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Összesen 90 714 11 844 199 007  79 603 2 413 618 210 692  105 346 3 790  94 750  87 170  47 072  

1-500 

lakosú 

településen 

34 758 5 909 100 453  47 213 1 206 234 101 266  60 047 1 698  46 427 33 996 21 182 

501 – 1000 

lakosú 

településen 

33 948 3 743  59 888  22 757 241 105 68 921 33 710  1 402 32 215 29 638 15 533 

1001 – 

1500 lakosú 

településen 

14 084 1 410 25 380  6 853 820 173 24 753 6 322 303 8 526  12 204  5 648  

1501 – 

5000 lakosú 

településen 

7 924 782 13 294 1 728 146 106 15 752 5 267  387 7 582  11 332  4 709 

 

A szolgáltató helyek kihasználtságára vonatkozó adatok forrása a községekben vezetett 

beiratkozási és munkanapló. 

 

2016. december 31-én Vas megye 199 településén 11 844 fő regisztrált használót tartottak 

nyilván a községi könyvtári szolgáltató helyek. 2015-höz képest a növekedés 1 127 fő, és az 

olvasóarány 13,1%-ra növekedett. A pozitív irányú változás egyértelmű oka, hogy a sokféle, 

változatos könyvtári közösségi programok, olyanokat is bevonzanak a könyvtárakba, akik 

korábban nem tartoztak a használók közé. Az összes regisztrált használónk 32%-a a 14 éves 

és fiatalabb korosztályból került ki. Jelentősen emelkedett a személyes használatok száma 

(6,5%) is, ami szintén visszaigazolása a könyvtári közösségi programok sikerességének. A 

tavalyelőtti stagnálás után a számítógép- és internethasználat adatai is pozitív irányban 

módosultak (növekedés 5,9%). Ez a számítástechnikai tanfolyamok népszerűségének éppúgy 

köszönhető, mint a pontosabb adminisztrációnak. 

A kölcsönzött kötetek számának alakulása 2016-ban is az állománygyarapításra fordított 

összeg hasznosulását igazolta vissza (növekedés 6,8%), egy regisztrált használóra jutó 

kölcsönzött kötetek száma 17, 14 év alatti korosztályban 24). 

 

Összességében nézve Vas megye könyvtári szolgáltató helyei forgalmi adatok szempontjából 

sikeres évet tudhatnak maguk mögött. Az, hogy ez az eredmény tartható, illetve bizonyos 

pontokon javítható legyen, az nagyon sok feladatot ró a KSZR ellátás valamennyi 

szereplőjére. 
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1.4. Humán erőforrás 
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Összesen 90 742  3,4 11 0 0 10 0,1 45 0,2 129 0,6 5 0,03 10 0,05 84% 

1-500 lakosú 

településen 

34 948  3,1 9,8 0 0 0 0 26 0,2 93 0,7 3 0,02 8 0,06 90% 

501 – 1000 lakosú 

településen 

34 359  3,6 13,7 0 0 8 0,2 13 0,3 28 0,6 2 0,04 2 0,04 89% 

1001 – 1500 

lakosú településen 

11 743  4,1 10,7 0 0 2 0,2 3 0,3 7 0,7 0 0 0 0 16% 

1501 – 5000 

lakosú településen 

9 692 4,8 17,2 0 0 0 0 3 0,6 1 0,2 0 0 0 0 20% 

 

2016. január 1-jén a Vas megyei KSZR szolgáltató helyek 84%-a esetében a könyvtárosok 

végzettsége megfelelt a 39/2013. (V.31) EMMI rendelet képesítésre vonatkozó előírásainak. 

Az 1 500 fő alatti lakosságszámú településeken a legalább érettségivel rendelkezők aránya 

90%-os volt. A 2 500 fő feletti lakosságszámú települési kategóriába egy község tartozott. Itt 

a közkönyvtárosi teendőket könyvtárpedagógia-tanári végzettségű könyvtáros látta el. 

Arányaiban a legkedvezőtlenebb helyzet az 1 500-2 500 fő közötti lélekszámú településeken 

volt, ahol csak 16%-ban felelt meg az előírásoknak a könyvtárosok végzettsége az 

előírásoknak. Főfoglalkozású közalkalmazotti jogviszonyban mindössze tíz településen 

alkalmaztak könyvtárosi teendőket ellátó munkatársakat. Ezeken a helyeken az alkalmaztatás 

elsődleges szempontja nem a könyvtári feladat-ellátás, hanem a művelődésszervezői, IKSZT 

vezetői feladatok megoldás volt. A részmunkaidős alkalmaztatás sok esetben nemcsak a 

kulturális élet szervezése körüli teendők ellátását jelentette, hanem egyéb, a 

közgyűjteményi/közművelődési feladatoktól távol eső teendőket is (falugondnok, 

önkormányzati hivatalsegéd). Továbbra is igen magas volt a megbízási díjas könyvtárosok 

száma (129 fő). Esetükben, ahogy a kulturális közfoglalkoztatottak esetében is számolni 

kellett a gyakori személyi változásokkal. A gyakori személycserék nemcsak megnehezítették, 

hanem esetenként teljes egészében meg is gátolták a folyamatos könyvtári szolgáltatást, 

befolyásolták a nyitvatartási idő alakulását, a helyben nyújtott és a fogadható szolgáltatások 

színvonalát. Ezeken a helyeken hangsúlyozottan szükség volt a közvetlen, folyamatos 

szakmai segítségnyújtásra, illetve a legfontosabb szakmai ismeretek elsajátításának 

támogatására.  

                                                 
3
 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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Összesen 90 742  

 

11 11 17 99 61 0 49 150 66 65 68 0 38 73 88 0 55 62 41 96 0 127 40 159 

1-500 

lakosú 

településen 

34 948  

 

7 2 4 73 50 0 31 105 52 33 51 0 28 45 63 0 39 38 28 70 0 76 21 115 

501 – 1000 

lakosú 

településen 

34 359  

 

2 7 9 20 10 0 11 37 10 27 11 0 6 24 18 0 65 17 8 23 0 37 11 37 

1001 – 

1500 

lakosú 

településen 

11 743  
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1501 – 

5000 

lakosú 

településen 

9 692  

 

0 2 1 2 0 0 2 3 2 2 1 0 3 1 1 0 82 4 1 0 0 4 2 3 



 

 

A Vas megyei könyvtári szolgáltató helyek 93%-a más kulturális intézménnyel 

(művelődési ház, faluház, IKSZT) vagy egyéb intézménnyel (polgármesteri hivatal, 

körjegyzőség) közös épületben működött. A nagyon kevés önálló épületben működő 

könyvtár (5,5%) korábban más célra épült, de eredeti funkcióját elvesztette (szolgálati lakás, 

óvoda, posta). A települések mindössze 9,5%-ban (19 község: Bajánsenye, Bő, Bögöte, 

Csehimindszent, Csörötnek, Felsőcsatár, Gérce, Gersekarát, Ikervár, Kemenesmihályfa, 

Kercaszomor, Magyarlak, Nagysimonyi, Oszkó, Peresznye, Pinkamindszent, Rábahídvég, 

Szentpéterfa, Viszák) nyert elhelyezést IKSZT épületében a könyvtári szolgáltató hely, bár 

igazi megoldást a könyvtári szolgáltatási pont kialakítására nem minden esetben hozott 

(Felsőcsatár). 2016-ban a szolgáltató helyek infrastrukturális feltételeiben jelentős megújulás 

nem történt. Továbbra sem rendeződött azoknak az ellátási pontoknak a helyzete, ahol 

műemlék jellegyű épület adott otthont a könyvtári ellátásnak (Egyházashetye, Pápóc, 

Tormásliget, Vassurány).  

 

A szolgáltató helyek 24 %-ban megoldott a külső és belső akadálymentesítés. A települések 

többségénél az épületbe való bejutás nem ütközik akadályba, de az épületen belüli 

közlekedés már igen (küszöb, lépcső, nem megfelelő belső ajtóméret).  

 

A könyvtári szolgáltató helyek átlagos alapterülete 55 m
2
. Ez az adat megfelel a 

kistelepüléses megyék átlagának. 
 

A szolgáltató helyek többfunkciós épületben való 

elhelyezkedése biztosítja a könyvtári szervezésű programok kulturált lebonyolításának 

lehetőségét. 

 

A Nemzeti Kulturális Alap támogatását tavaly két vasi település (Balogunyom, Ják) nyerte 

el, könyvtára bútorzatának megújításához. Az új bútorzat tényleges beszerzése 2017-ben 

valósul meg. 

 

KSZR forrásból 2016-ban 32 szolgáltató hely berendezése egészült ki kisebb berendezési 

tárgyakkal. Ezen kívül tovább gyarapodott a könyvtárhelyiségek esztétikai képét javító 

berendezések (babzsák, játszószőnyeg, tároló kosarak, olvasólámpák) mennyisége is. 

 

Az IKT eszközök megújításának részeként a szolgáltató könyvtár tavaly újabb 20 település 

számára korszerű számítógépet, 10 könyvtárnak számára digitális fényképezőgépet, míg 

két helyre új nyomtatót, egy helyre hangfalat, nyolc községbe pedig hangszórót vásárolt. 

 

Az internet kapcsolat továbbra is csak a települések 85%-ban biztosított. Teljes körű 

kiépítését sok esetben az érintett települések földrajzi elhelyezkedése, a kedvezőtlen 

domborzati viszonyok (Orfalu) gátolja. 
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1.6. A központi költségvetési támogatás egységes feladatalapú felhasználása 
 

Vas megye Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2016. évi költségvetési támogatásának felhasználási terve 

      Terv Tény 

      kiadások összesen   kiadások összesen   

Személyi jellegű kiadások összesen   26 369 000 Ft 19,03%   29.230.884 21,09% 

  Szakmai szolgáltatás 
megbízási díja 

munkakörön kívüli és 

munkaidőn túli feladatra 

5 945 000 Ft     9.230.884   

  Közösségi programok 

előadóinak, oktatóinak és 

közreműködőinek 
megbízási díjai 

20 424 000 Ft     20.000.000   

Személyi juttatások járulékai összesen   6 407 667 Ft 4,62%  7.103.105 5,13% 

  Személyi juttatások 

járulékai 

6 407 667 Ft     7.103.105   

Dologi kiadások összesen   105 810 433 Ft 76,35%    

Dokumentumszolgáltatás   42 500 000 Ft 30,67%    

  Dokumentum-beszerzés 

összesen 

  42 000 000 Ft 30,31%  40.742.874 29,4% 

    Könyv 26 600 000 Ft     27.668.838   

    Folyóirat, 
napilap 

12 000 000 Ft     11.088.509   

    Nem 

hagyományos 

dokumentumok 

3 400 000 Ft     1.985.527   

  Könyvtárközi kölcsönzés - 

egyedi dokumentumokra 

vonatkozó kérések 
teljesítése (postaköltség, 

csomagolás stb.) 

500 000 Ft     54.275   

Információszolgáltatás   300 000 Ft 0,22%  0 0 

  Adattárak, adatbázisok 
szolgáltatás díja (pl. 

EBSCO),  

honlapfejlesztés, 
retrospektív feldolgozás, 

konverzió,  

oktatásban, képzésben 
résztvevők 

információellátásának 

segítése 
Helyismereti információk 

biztosítása, digitalizálás 

300 000 Ft     0   

Közösségi szolgáltatás   35 283 433 Ft 25,46%  29.583.292 21,35% 

  Digitális írástudás 

fejlesztés, információs 
műveltség elsajátításának, 

használóképzés, tanulási 

folyamatok támogatása, 

ODR-MOKKA 

működéséről tájékoztatás 

746 000 Ft     820.600   

  Olvasásfejlesztő, 

ismeretterjesztő, a 
könyvtár szolgáltatásait 

népszerűsítő programok, 

kulturális, közösségi 
rendezvények, egyéb 

programok, kiállítások 

szervezése 

34 537 433 Ft     28.762.692   

Könyvtárosképzés, továbbképzés   455 000 Ft 0,33%  191.540 0,14% 

  Könyvtári személyzet 

rendszeres képzése, 

továbbképzése, szakmai 
napok költségei 

(tanfolyamok költsége, 

utazás, csoportos étkezés) 

455 000  Ft     191.540   

Szolgáltatások szakmai anyagköltsége   1 000 000 Ft 0,72%  1.053.095 0,76% 
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  Szakmai nyomtatványok, 

vonalkód, könyvtámasz, 

címkék, filmolux, 

olvasójegy stb. 

500 000 Ft     500.000   

  Kültéri és beltéri táblák, 

feliratok, képkeretek, 

betű- és szakjelzet készlet 
stb. 

500 000 Ft     553.095   

Szolgáltatások infokommunikációs 

költsége 

  5 500 000 Ft 3,97%  9.154.764 6,61% 

  Nem adatátviteli célú 
távközlési díjak 

         

  Adatátviteli célú 

távközlési díjak 

         

  Szoftverüzemeltetés, 
licenc díj, 

portálszolgáltatás díja 

5 500 000 Ft     9.154.764   

Szolgáltatások szállítási költsége   3 000 000 Ft 2,16%  1.913.051 1,38% 

  Gépkocsi/könyvtárbusz 
üzemeltetés kiadásai 

(hajtó- és kenőanyag, 

biztosítás, szerviz) 

      320.000   

  Egyéb szállítási költség, 
csoportos utazás költsége 

2 500 000 Ft     1.304.480   

  Postaköltség (egyéb postai 

küldemény) 

500 000 Ft     288.571   

Szolgáltatások egyéb kiadásai   700 000 Ft 0,51%  260.000 0,19% 

  Pénzügyi szolgáltatás, 
bankköltség, közbeszerzés 

költsége 

Egyéb általános költségek 
Irodaszerek, egyéb 

nyomtatvány 

700 000 Ft     260.000   

  Továbbszámlázott 

(közvetített) 
szolgáltatások kiadásai 

államháztartáson belülre - 

szolgáltatás vásárlása 
városi könyvtártól 

         

Szolgáltatások marketing eszközei   700 000 Ft 0,51%  467.029 0,34% 

  Szolgáltatást népszerűsítő, 
tájékoztató kiadványok, 

programmeghívók, 

hirdetés, reklámköltségek 

700 000 Ft     467.029   

Szolgáltatások kisértékű tárgyi 

eszközei 

  10 700 000 Ft 7,72%  8.261.656 5,96% 

  Fejlesztő játékok, 

eszközök 
kiegészítő célbútorok, 

berendezési tárgyak,  

számítástechnikai 
eszközök, elektronikai 

eszközök 

10 700 000 Ft     8.261.656   

Szolgáltatások beruházási, fejlesztési 

költsége 

  0 Ft 0,00%  2.744.000 1,98% 

  Számítástechnikai 

nagyértékű eszközök, 

szoftverek 

         

  Szállító jármű vásárlása      2.744.000   

  Szoftver- és 
adatbázisfejlesztés 

        

  Egyéb           

Egyéb, a fenti kategóriákba nem 

sorolható tétel 

  5 672 000 Ft 4,09%  7.881.810 5,69 % 

  egyéb anyagok 

irodalomnépszerűsítő 
foglalkozásokhoz 

5 672 000 Ft      7.881.810   

  …..          

  …..          

Támogatás összesen 138 587 100 Ft    138.587.100  
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2016-ban Vas megyében a kistelepülések könyvtári szolgáltatásainak biztosítására 

138 587 100,- Ft kiegészítő állami támogatás állt a rendelkezésre, melynek 73,78%-át 

dologi kiadások, 26,22%-át pedig személyi kiadások + személyi kiadások járulék költsége 

finanszírozására fordította a Berzsenyi Könyvtár. A dologi kiadáson belül a legnagyobb 

tételt az új dokumentumok beszerzésére szánt összeg jelentette (29,4%), míg a második 

legnagyobb kiadási csoportot a közösségi szolgáltatások finanszírozása képezte (21,35%). A  

személyi kiadások az olvasást és a könyvtárat népszerűsítő programok megbízási díj 

költségének, illetve olyan munkaidőn túl végzett szakmai feladatok finanszírozásának (lásd 

községi könyvtári állományok teljes körű revíziója, helyismereti kiadványok készítése) 

fedezetét jelentették, melyek megvalósítása a napi munkaidőkeretet meghaladta. 
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2. A megyei könyvtár által nyújtott szolgáltatások 

2.1. Állománymenedzsment 

2.1.1. Gyűjteményfejlesztés 
 

Gyűjteményfejlesztési alapelv: a helyi kereslethez igazodó, korszerű és széleskörű, 

alapszíntű ellátás biztosítása a kihelyezett állományok rendszerszerű frissítésével és 

cseréjével, a speciális, egyedi igények esetében pedig a könyvtárközi kölcsönzés 

ösztönzése.  

 

2016-ban a gyűjteményfejlesztés területén a rendelkezésre álló állami forrás 31%-a 

hasznosult. Az egyedi állomány-nyilvántartású dokumentumok száma 15 904 könyvtári 

egységgel gyarapodott. Az állományba vett dokumentumok értéke 31 563 957,- Ft volt. Az 

új dokumentumok kínálat továbbra is a törzsanyagként kiválasztott művek sokpéldányos, 

illetve a csereállományok négy-hétpéldányos vásárlásából állt össze.  

Tavaly az állami forrás felhasználásával a KSZR egyedi állomány-nyilvántartású 

dokumentumai 15 330 kötet könyvvel, 574 db nem hagyományos dokumentummal (37 

kötet hangdokumentum, 523 kötet DVD) és 14 egyéb dokumentummal gyarapodtak. 2015-

höz képest a vásárolt dokumentumok mennyiségének változása elenyésző mértékű. A 

szerzeményezés ütemét és az arányos forrásfelhasználást annak ellenére sikerült szinten 

tartani, hogy szállító partnerünk rendszerátállása sokféle nehézséget okozott. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Könyvtárellátó Nonprofit Kft rendelési és számlázási felületének átformálása nemcsak a 

folyamatos vásárlást akasztotta meg – mintegy kéthónapnyi kihagyás –, hanem az új típusú 

számlák is sokféle pénzügyi problémát okoztak, illetve a felületen a megrendelések 

teljesülése, a számlázás/kiszállítás folyamata nyomon követhetetlenné vált. 

 

Az egyedi nyilvántartású dokumentumok szerzeményezésekor a Berzsenyi Dániel Könyvtár 

állt megrendelői kapcsolatban a szállítókkal. A könyvek esetében a rendeléseket a 

szolgáltatásközvetítésbe bevont városi könyvtárak közvetlenül kezdeményezhették az adott 

tájegység ellátandó szolgáltató helyei 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. A nemhagyományos dokumentumok esetében a forgalmazó 

ajánlataiból a városok által kiválasztott kölcsönzési jogdíjas DVD-ket a BDK rendelte meg, 

Dokumentumtípus:  darabszám értéke Ft-ban 

könyv- és hangoskönyv beszerzés  15 330 29 024 014  

folyóirat, heti-, napilap 1 678 11 642 928 

nem hagyományos dokumentum 

(DVD) 
560 2 515 129 

egyéb 14 24 814 

Összesen 17 582 43 206 885 
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majd a leszállított kiadványokat – azok tételes átvétele, ellenőrzése után – adta tovább 

feldolgozásra és kiszállításra a városi könyvtáraknak. 

 

2015-höz képest az egyes tájegységek részére 

a központi szolgáltató könyvtár és a 

szolgáltatásközvetítésbe bevont városi 

könyvtárak közel azonos mennyiségű új 

dokumentumot szereztek be. Az egyetlen 

kivétel a sárvári térség volt, ahol 748 kötettel 

maradt el az új dokumentumok kínálata az egy 

évvel korábbinál. 2017-ben a térség 

dokumentumválasztékának megújítására na-

gyobb figyelmet kell fordítani, a hátráltató tényezőket fel kell tárni, és meg kell szüntetni. 

 

A vásárlás útján beszerzett művek mellett a KSZR kihelyezett gyűjteményének 

dokumentumkínálata 2016-ban is bővült a Márai-programból származó 265 kötetnyi, 

600 963,- Ft értékű dokumentummal. 

 

A BDK törvényi kötelezettségének eleget téve 2016-ban 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: 1 893,- Ft 

[2015. évi átlagár: 1 952,- Ft], a növekedés mértéke elenyésző), 

 teljes körű elektronikus ügyintézés, 

 elektronikus rekordok letöltésének lehetősége, 

 könyvtári szereléssel, raktári és kölcsönző lappal szállított dokumentumok. 

 
 

A folyóiratokat a Berzsenyi Könyvtár rendelte meg a szolgáltató helyek által kitöltött 

ajánlólista alapján. A kiadványok elsődleges szállítója a Magyar Posta volt (előfizetett 

folyóiratok 70%-a), és csak kisebb mértékben a Könyvtárellátó Nonprofit Kft., illetve más 

szállítók. A változtatás eredményeként a megrendelt folyóiratok zöme a megjelenés napján, 

és nem hetes késéssel, összevárt szállítmányként került ki a településekre. Nyilvántartásukra 

– az esetleges reklamációk érdekében is – külön adatlapot vezettek a községek, amely a Vasi 

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

Vásárolt egyedi nyilvántartású dokumentumok megoszlása tájegységek szerint - 

érték 

Gyarapodás 

2015. 

http://www.vasikonyvtarak.hu/
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Ugyancsak itt tekinthető meg az aktuális folyóirat-kínálati lista is. 2015-höz képest az 

előfizetett folyóiratok köre 75 példánnyal gyarapodott (2015: 1 603 példány). Egy 

településre átlagosan 8 féle folyóirat járt. 
 

2015-höz képest a kőszegi térség 

kivételével valamennyi ellátási körzet 

szolgáltató helyeinek folyóirat-

kínálata bővült. A változás a 

szentgotthárdi térségben az átlagos 

folyóiratszámot háromról ötre emelte. 

Kimondva ez nem túl nagyarányú 

előrelépés, de itt igen jelentős 

ellenállást kellett leküzdeni annak 

érdekében, hogy a szolgáltató helyek minimalista álláspontjukról elmozduljanak. 

Természetesen még ez a változás sem 

egyenlítette ki az egyes ellátási 

pontok kínálata közt meglévő 

különbségeket: továbbra is voltak 

olyan községek, ahol minden egyes 

alkalommal éltek a felkínált bővítés 

lehetőségével (Rábahídvég – 21 

folyóirat), és volt olyan hely, ahol 

egyáltalán nem tartottak igényt 

időszaki kiadványra (Ólmod). A 

folyóirat-kínálat 2017-re tervezett teljes körű megújításának egyik oka, éppen ezeknek az 

anomáliáknak a kiküszöbölése, és megyei szinten kiegyensúlyozottabb kínálat kialakítása. A 

tavaly megrendelt folyóiratok között legnagyobb példányszámban a Nők Lapja (151), a 

Vidék Íze (119) és a Praktika (114) szerepelt az elmúlt évben. Sajnálatosan a 

gyermekeknek szóló, színvonalas kiadványból nagyon szűk a piaci kínálat. Ezen a területen 

a legkedveltebb folyóirat a Buci Maci. 

 

A horvát és a német nemzetiségi anyanyelvű dokumentumok mennyisége KSZR forrásból 

tavaly 264 kötettel gyarapodott (értéke: 482 068,- Ft). A német nyelvű dokumentumok a 

Libri-Bookline kínálatából kerültek a gyűjteménybe, míg a horvát nyelvű kiadványok 

beszerzésében – kielégítő magyarországi kínálat hiányában – Robert Mlinarec zágrábi 

könyvterjesztő működött közre. 
 

2.1.2. Állomány nyilvántartása, feltárása, gondozása 
 

A KSZR gyűjtemény részére vásárolt dokumentumok csoportos nyilvántartását a BDK 

végezte. Az egyedi leltárba vétel részben a megyei könyvtár OLIB 8.2, részben pedig a 

városi könyvtárak Szikla21 integrált rendszerében történt. A kistelepülési gyűjteményrész 

mindkét rendszerben elkülönült a saját, nyilvános könyvtári ellátást szolgáló állománytól. A 

kihelyezett dokumentumok lelőhelyéről a Berzsenyi Könyvtár, illetve a 

szolgáltatásközvetítésbe bevont városi könyvtárak WEB OPAC-jaiban lehet tájékozódni. 
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Az állománygondozói munka részeként előzetes ütemterv alapján, 2016-ban 32 szolgáltató 

helyen volt tételes, teljes körű állományellenőrzés. 
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Összesen 90 742  320 810 87 95 24 91 35 

1-500 

lakosú 

településen 

34 948 180 390 95 96 24 91 35 

501 – 1000 

lakosú 

településen 

34 359 91 441 76 95 27 91 31 

1001 – 

1500 

lakosú 

településen 

11 743 24 310 74 99 25 89 32 

1501 – 

5000 

lakosú 

településen 

9 692 24 669 79 80 40 83 49 

 

2.2. Dokumentumszolgáltatás 
 

2016. december 31-ig a vasi KSZR szolgáltató helyekre összesen 59 130 kötet (új 

beszerzés + csereletét együtt) került ki (átlagos kiszállítási alkalmak száma: 4, átlagos 

feltöltés mennyisége: 297 kötet).  

2015-höz képest a kiszállított 

kötetek mennyisége 5,4%-kal 

csökkent. A legnagyobb vissza-

esés a sárvári (-29%) és a vasvári 

(-17%) térségben volt. Ez utóbbi 

esetében a feltöltésként kiadott 

kötetek átlagos mennyisége még 

így is közel kétszerese volt a 

megyei átlagnak. A legtöbb 

dokumentumot továbbra is a 

körmendi és az őrségi 

települések szolgáltató helyei 

kapták (átlagosan 639 kötet). 2017-ben törekedni kell az ellátási egyenetlenségek 
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csökkentésére, mindazon okok megszüntetésére, melyek szervezésbeli, módszertani okokra 

vezethetők vissza. 

2016-ban a 199 szolgáltató helyről 

leválogatott könyvtári egységek 

száma 70 128 kötet volt. Egy 

részük csereletétként meghatá-

rozott rend szerint más és más 

szolgáltató helyre került át, bővítve 

az olvasmányos könyvek kínálatát. 

Jelentősebb hányadukat viszont 

elavulás, rongálódás címén ki 

kellett vonni a könyvtári 

forgalomból. 

 

Az egyedi használói igények kielégítése érdekében 2016-ban 3 415 dokumentum került ki 

könyvtárközi kölcsönzés segítségével a községekbe:  
 

Könyvtárközi forgalmi adatok a KSZR szolgáltatásban
4
 

 

A kistelepüléseknek könyvtárköziben küldött dokumentumok száma 

eredetiben 3 293 

elektronikusan      63 

fénymásolatban      59 
 

2015-höz képest – ha minimálisan is – de emelkedett a könyvtárközi kérések száma a 

KSZR szolgáltató helyeken. Az eredetiben teljesített kérések mennyisége az egy évvel 

korábbival azonos szinten mozgott. Növekményt az elektronikusan és a fénymásolatban 

küldött dokumentumok mennyiségében volt. 

A könyvtárközi kölcsönzés népszerűségét a hatékony kérésteljesítés mellett nagymértékben 

segíti, hogy a Berzsenyi Könyvtárnak ingyenesen visszaküldhetők a kért dokumentumok a 

kölcsönzési határidő lejártakor. 

2.3. Információs szolgáltatás 
 

 Községi könyvtáraink megkeresése alapján többféle témában végeztünk 

irodalomkutatást, illetve kiállítás szervezéséhez dokumentum-összeállítást: 

50 éves a sitkei citerazenekar – helytörténeti kutatás (Sitke) 

Természetvédelem jogi kérdései (Dozmat) 

Burgonyatermesztés (Gersekarát) 

Szegregáció (Gersekarát) 

Fejlesztő óvodapedagógia (Tanakajd) 

 2016-ban elkészült a Vasi Digitális Archívum nyolcadik, Csákánydoroszlót 

bemutató darabja. 

                                                 
4 Az adatsor, csak a KSZR településekre vonatkozó könyvtárközi kéréseket tartalmazza. 
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 Az elmúlt évben az egységes arculat jegyében minden szolgáltató helyre új 

információs táblát helyeztünk ki. 

2.4. Közösségi szolgáltatások 
 

2016-ban Vas megye KSZR szolgáltató helyein 1 521, a szolgáltató könyvtár által szervezett 

esemény volt, 36 533 fő érdeklődővel. Az előzetesen tervezett rendezvények 

megvalósulása 97%, míg a résztvevők száma 531 fővel haladta meg az előző évit. A 

szervezés minden esetben az adott célközönség igényeinek, sajátosságainak figyelembe 

vételével történt. Hogy ez mind teljesebb mértékben megvalósulhasson a települések éves 

KSZR programtervének elkészítését előzetes igényfelmérés (199 település) előzte meg. (A 

kapcsolódó programajánlót – amelyben szerepeltek író-olvasó találkozók, előadások, 

könyvbemutatók, könyvtárhasználati foglalkozások, baba-mama rendezvények, internet-

használati tanfolyamok, jeles napokkal kapcsolatos események ld. www.vasikonyvtarak.hu 

címen.) A KSZR rendezvények településenkénti átlaga 7,6 volt, 24 fős átlagos 

részvétellel. (2015-ben 7,9 rendezvény/település, 23 résztvevő/rendezvény). 

A programok között kiemelt figyelmet kaptak azok, amelyek helyi közreműködőkkel 

(könyvtáros, pedagógus, óvónő, helytörténeti kutató) valósultak meg (településenként 

maximum hat). Itt a legfontosabb cél a helyi közösségek megerősítése, a helyi értékek 

megismertetése volt. Szintén hangsúlyozott helyet foglalt el a rendezvényi palettán az őszi 

könyvtári hét: tovább bővült a rendezvénysorozathoz kapcsolódó vasi települések (2015: 93, 

2016: 98) és az érdeklődők (2015: 12 640 fő, 2016: 13 630 fő) köre. 

 

A KSZR rendezvények dokumentálása továbbra is egységes arculatot tükröző jelenléti 

ívvel történt. A helyi szervező munkát az egyes rendezvényekhez központilag készített 

meghívó és plakát segítette. A kapcsolódó fotókat és egyéb információkat a Vasi 

Könyvtári Portál KSZR menüpontján (’Események’ és ’Galéria’) kívül a VKSZR 

újonnan induló Facebook oldala is közzétette. 

A KSZR rendezvények és az azokon résztvevők számának térségenkénti alakulását az alábbi 

grafikonok szemléltetik: 

 

2016-hoz képest a könyvtári programok és az azokon résztvevők számában a legjelentősebb 

előrelépés a a kőszegi és a szentgotthárdi térség kistelepülésein volt. Mindkét térségben 

nemcsak a rendezvények, hanem az érdeklők száma is több mint duplájára nőtt (2016: 

Kőszeg térsége – 106 rendezvény, 2 822 fő, Szentgotthárd térsége – 88 rendezvény, 1 801 

fő). 

 

http://www.vasikonyvtarak.hu/
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Olvasásnépszerűsítő programok 

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

felettiek 

Az olvasásnépszerűsítő programok továbbra is legnépszerűbb eleme a Berzsenyi 

Könyvtár munkatársai által tartott, 1,5-2 órát igénylő, interaktív, a szövegértést és a 

manuális készségek fejlesztését együttesen segítő Meseláda foglalkozás volt, amely iránt 

évről évre egyre több település érdeklődik (2015: 62 alkalom, 2016: 74 alkalom).  

Az olvasásnépszerűsítő programok részeként a mesét és verset szeretőknek versenyt 

szervező települések köre (Csörötnek: Kuntár Lajos Mesemondó Verseny, Rábahídvég: 

Bertha György Mesevetélkedő) Felsőcsatárral, Horvátzsidánnyal és Sitkével bővült. 

Hagyományos író-olvasó találkozókon vasi kistelepülések vendége volt Balázs Ágnes 

Bosnyák Viktória, Csider Sándor (helyi szerző), Hegyi Barbara, Magos Judit, Nógrádi 

Gábor, Sohonyai Edit. A találkozók közül igazán különleges élmény nyújtottak Magos Judit 

rendezvényei, melyeken az írónő könyveit inspiráló Demény, a véleményvezér vizsla is 

megjelent. 

2016-ban is számos esetben kapcsolódott KSZR szervezésben egy-egy közösség 

nevezetesebb alkalmaihoz zenés-verses összeállítás, műsor, bábelőadás. 

A megye kisebbségi településein 10 alkalommal 480 fő részvételével valósult meg a 

nemzetiségi anyanyelvi kultúra ápolását segítő rendezvény: 
 

Település Téma Rendezvények 

száma 

Felsőcsatár Háromnyelvű (horvát - német - magyar) 

kötetbemutató 

1 

Felsőszölnök Hagyományaink - szlovén népszokások 3 

Horvátzsidány Háromnyelvű (horvát - német - magyar) 

kötetbemutató 

1 

Hagyományaink – horvát jeles napok 1 

Horvát nyelvű mesemondó verseny 1 

Narda Hagyományaink – horvát jeles napok 1 

Szentpéterfa Háromnyelvű (horvát – német –magyar) 

kötetbemutató 

1 

Horvát nyelvű irodalmi est 1 
 

Továbbfolytatódott a 2015-ben Horvátzsidányban és Ólmodon útjára indított könyvtári 

Babaolvasó (nyolc alkalom). 

Játékok, versenyek 

Célcsoport: óvodás korosztály, általános és középiskolai tanulók 

2016-ban többféle, egy adott tájegységet vagy az egész megyét megszólító 

olvasásnépszerűsítő pályázaton, mesemondó és szavalóversenyen vehettek részt az arra 

vállalkozók: 

- Hegyháti Mesemondó Verseny, Könyvtári Detektívsarok, Kosztolányi Dezső 

Szavalóverseny, Könyvhódító, Kresznerics Ferenc Anyanyelvi Verseny, Móra 

Ferenc Mesemondó Verseny, Mesélő Könyvtár Szavalóverseny, Momó, a 

könyvmanó. 
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A felsorolt rendezvények közül kiemelendő a Könyvhódító, amely két korosztályban, külön-

külön szólította meg az irodalmat, az olvasást és a versenyek izgalmát egyaránt kedvelőket. 

A 14-18 évesek Karakterspórolók és Slammerek címmel a 12 legszebb magyar vers közül 

választva tehették próbára tehetségüket a választott mű újragondolásával. A kisebbeket (10-

14 éves korosztály) – a Berzsenyi Könyvtár gyermekkönyvtárának szervezésében – Túl, túl 

messze túl címmel várta kalandos játék Weöres Sándor: A holdbeli csónakos című művére 

alapozva. 

Vas megyei anzix – helytörténeti programsorozat 

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

65 év felettiek. 

A szűkebb közösség történetének megismerését segítette az e témakörben korábban útjára 

indított előadások folytatása („Mire a levelek lehullnak, katonáink hazatérnek!” – emlékezés 

az I. világháború katonáiról, Szombathelyi elsők: a megyeszékhely technikatörténeti 

érdekességei, Kemenesaljai életrajzi lexikon – kötetbemutató, Mindszenty József életútja), 

melyek elsősorban az idősebb korosztály körében váltottak ki érdeklődést. 

Praktikus ismeretek a könyvtárból 

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

A praktikus ismeretekhez kapcsolódó könyvtári programok kilenc témakörre építve kínáltak 

választási lehetőséget az egyes helyszíneknek: 

- Biztonságban? Biztonságban! 

- Hagyományok és értékek 

- Egészséges életmód, család, testi-

lelki egészség 

- Fotó- és filmművészet 

- Nyelvünk titkai 
 

- Távoli tájakon 

- Természettudományos 

kalandozások 

- Történelemről mindenkinek 

- Történetekből gyógyír – 

biblioterápiás foglalkozássorozat

2016-ban különösen sikereses témakör volt a Biztonságban? Biztonságban!, melynek 

részeként a médiahatás, az internetes zaklatás, éppúgy szóba került az adott kérdéscsoport 

szakértőinek vezetésével zajló beszélgetéseken, mint az iskolai erőszak, a kiszolgáltatottság, 

a drogok és kábítószerek világa. 

Könyvtári Ügyes kezek 

Célcsoport: óvodai csoportok, alsó tagozatos általános iskolások 

A KSZR indulása óta a községi szolgáltató helyek rendezvénykínálatának legnagyobb 

számú eleme a helyi közreműködőkkel megvalósuló foglalkozássorozat. 2016-ban 659 

ilyen jellegű rendezvényre került sor, 12 873 fő résztvevővel. A megvalósítók a helyi 

könyvtárosok, óvónők, pedagógusok. Segítségükkel a résztvevőknek egy-egy naptári 

ünnephez, jeles naphoz, népszokáshoz kapcsolódó ismeretanyaga bővült. 

Digitális kompetencia fejlesztése 

Célcsoport: nyugdíjas korosztály 

A 20 órás ingyenes számítástechnikai tanfolyamok elsősorban a felnőttek, az idősebb 

korosztály számára kínáltak lehetőséget az alapszintű számítástechnikai ismeretek, 

internetes keresési módszerek, közösségi oldalakon való megjelenés, e-ügyintézés, a 

digitális írástudás elsajátítására (tanfolyamok száma: 29). 
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KönyvtárMozi 

A 2015-ben – az Informatikai és Könyvtári Szövetség kezdeményezésére – útjára indult 

KönyvtárMozi projekthez csatlakozó tíz vasi kistelepülés számára tavaly új lehetőség nyílt 

a szolgáltatás népszerűsítésére. A Nemzeti Kulturális Alapprogram Közgyűjteményi 

Kollégiuma által kiírt pályázatra kidolgozott komplex, többrészes programsorozat négy 

csomópontot kiemelve, a kapcsolódó filmek vetítését követő, szakemberek által irányított 

beszélgetésen mutatja be a magyar filmművészet történetét. 
 

A program típusa, mely a KSZR szolgáltató 

könyvtár szervezésében valósult meg 2016-ban 

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 16 792 0 0 

Könyvtárbemutató 0 0 0 0 

Tanítási óra iskolai csoportoknak 0 0 0 0 

Könyvtári óra iskolai csoportoknak 7 139 0 0 

Játékos tevékenység 148 2305 0 0 

Tanfolyam, tréning  7 210 0 0 

Előadás, konferencia 197 4 397 0 0 

Kiállítás 8 425 0 0 

Könyvbemutató 35 1 198 0 0 

Műsoros, szórakoztató rendezvény 311 13 279 0 0 

Hangverseny 0 0 0 0 

Filmvetítés 2 55 0 0 

Használóképzés 102 570 0 0 

Digitális kompetenciafejlesztés 29 290 0 0 

Egyéb 659 12 873 0 0 

Összesen 1 521 36 533 0 0 

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 0 0   

Ebből a használóképzést szolgáló rendezvény 0 0   

Összesen 1 521 36 533 0 0 

2.5. Speciális könyvtári szolgáltatások, dokumentumok, eszközök biztosítása a 

fogyatékossággal élők számára 
 

2016-ban – az előző évek gyakorlatát folytatva – a hátrányos helyzetben lévők információs 

társadalomba való integrálódását, a digitális analfabétizmus csökkentését olyan ingyenes, 

számítástechnikai tanfolyamok szervezése segítette, melyek a megye hátrányos vagy 

halmozottan hátrányos településein valósult meg (Andrásfa, Bejcgyertyános, Csehi, 

Kemenesmagasi, Rábahídvég, Szergény). 

 

A szolgáltató helyek 24%-nál (48) megoldott a külső és belső akadálymentesítés. A 

települések többségénél az épületbe való bejutás nem ütközik akadályba, de az épületen 

belüli közlekedés már igen (küszöb, lépcső, nem megfelelő belső ajtóméret). Ezért általános 

gyakorlat, hogy egy-egy település idős, mozgásukban korlátozott lakóinak könyvtári 

ellátását házi kölcsönzéssel oldják meg a helyi könyvtárosok. 

 

A VKSZR az általa kihelyezett gyűjteményben elsősorban az öregbetűs könyvek 

kínálatával segíti a gyengénlátók olvasmányigényeinek kielégítését. A hangoskönyvek 
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iránti igények teljesítését a központi könyvtár ilyen jellegű, széleskörű választékot biztosító 

dokumentumainak könyvtárközi kölcsönzése biztosítja. 

 

A közösségi programok szervezésénél kiemelt szempont az adott településeken a 

nyugdíjas klubokkal való kapcsolatfelvétel, igényeik felmérése, illetve az egyes 

településeken működő szociális otthonokkal való együttműködés (Acsád, Peresznye). 

2.6. Szakmai képzés, továbbképzés 
 

A KSZR szolgáltatás részeként képzésre, továbbképzésre az alábbi lehetőségeket kínáltuk 

2016-ban: 

- szakmai napok, műhelybeszélgetések, 

- értekezletek 

- személyes konzultáció a helyszíni látogatások alkalmával, 

- tanfolyam indítása 

- írásos tájékoztató 
 

2016-ban két alkalommal (2016. január 14. és május 16.) 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 programunkat október 3-án, a XXII. Vas 

Megyei Könyvtári Napon tartottuk. Prof. Dr. habil Dinya László egyetemi tanár 

Fenntartható közösségek – fenntartható vidék – fenntartható ország címmel tartott előadást. 

 

A feladatok torlódása miatt hagyományos Községi Könyvtárosok Napja 

programsorozatunkat négy alkalommal, négy különböző helyszínen szerveztük meg: 

november 21. – Kőszeg, november 23. – Szentgotthárd, november 28. – Kemenesmihályfa, 

december 07. – Hosszúpereszteg. 

Minden egyes alkalommal tájékoztatást adtunk az adott tájegység könyvtárainak 2016. évi 

legfontosabb KSZR-hez kapcsolódó történéseiről (dokumentum-ellátás, IKT-fejlesztés, 

közösségi programok), a 2017. évre, elsősorban a könyvtárhasználatot és olvasást 

népszerűsítő kisrendezvényekhez kapcsolódó elképzeléseinkről, terveinkről, majd kötetlen 

beszélgetés keretében községi könyvtáros kollégáink mondhatták el véleményüket, 

kéréseiket, javaslataikat, melyek figyelembe vételére a 2017-es év teendőinek tervezésekor 

maximálisan törekszünk. 

 

Alapfokú, 20 órás könyvtárosi tanfolyam – melynek helyszíne a központi szolgáltató 

könyvtár volt – egy alkalommal, 2016. április 2. és május 14. között kínált lehetőséget a 

községekben dolgozó munkatársaknak a legalapvetőbb könyvtárosi ismeretanyag 

elsajátítására. A tanfolyamon 14 településről vettek részt könyvtárosok (15 fő): 

Balogunyom, Bögöte: 2 fő, Hegyfalu, Kenéz, Kőszegpaty, Kőszegszerdahely, 

Meggyeskovácsi, Nemesbőd, Nick, Porpác, Rátót, Répceszentgyörgy, Vasszécseny, 

Vasszentmihály). A tanfolyam végén a részt vevőkkel kitöltetett elégedettségvizsgálati 
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kérdőív egyértelműen visszaigazolta a képzés hasznosságát. Az erre vonatkozó mondandóját 

az egyik tanfolyami hallgató a következőképpen fogalmazta meg: 

„Nagyon jól szervezett volt a képzés, sok új hasznos ismeretre tettem szert. Az előadások 

interaktívak, élvezetesek voltak. Az előadók mindenben segítettek nekünk, a kérdéseinkre 

választ kaptunk.” 

(A képzés tematikája a http://www.vasikonyvtarak.hu/ címen érhető el.) 
 

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 az e-mail és a telefon jelentette, amikor is a felmerült problémákra 

személyre szabott választ és segítséget kellett adni (könyvtárközi kérés, irodalomkutatás, 

programszervezés). 

Jelentős feladat volt a könyvtári bútorzat, berendezési tárgyak megújítását támogató NKA 

pályázaton indulni kívánó önkormányzatokkal való egyeztetés, a szükséges dokumentáció és 

a reális tervezés előkészítése. Mindezek eredményeként 2016-ban három Vas megyei 

település nyújtotta be pályázatát (Balogunyom, Ják, Kőszegszerdahely), melyből kettő 

(Balogunyom, Ják) nyerte el a tervek megvalósításához szükséges támogatást. 

 

Mivel a feladatellátásból tekintélyes részt hasít ki a közösségi könyvtári programok 

szervezése, a kapcsolódó ügyintézés, dokumentáció, ezért nem érdektelen, hogy azok, akik 

partnerei – akár előadóként, akár helyi szervezőként, akár az adott rendezvény 

látogatójaként – a szolgáltató könyvtárnak ebben a feladatban, hogy vélekednek annak 

munkájáról. A 2017 őszén végzett elégedettségvizsgálat az ő véleményükre kérdezett rá. A 

kitöltött kérdőívek összegzéséből kiderült, hogy a megkérdezettek elégedettek voltak a BDK 

rendezvényszervezői tevékenységével, a kínált programlehetőségekkel és az előadókkal. A 

helyi szervezők többsége szintén jónak ítélte a VKSZR ez irányú tevékenységét, bár némely 

esetben egy-egy rendezvény időpontjának módosulása kiváltotta nemtetszésüket. Az 

elégedettségvizsgálathoz kapcsolódó, számszerűsített adatok, grafikonok a 

www.vasikonyvtarak.hu címen olvashatók. 

 

http://www.vasikonyvtarak.hu/
http://www.vasikonyvtarak.hu/
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2.7. Eszközbeszerzés 
 

Beszerzett eszköz megnevezése
5
 

A szolgáltató 

helyeken már 

meglévő eszközök 

száma összesen 

2016-ban 

beszerzett 

eszközök 

darab-

száma az 

állami 

támogatás 

felhaszná-

lásával 

2016-ban 

beszerzett 

eszközök 

darabszáma 

egyéb 

forrásból 

Szolgáltatások kisértékű tárgyi eszközei    

Fejlesztő játékok, eszközök 1 711 450 0 

Kiegészítő célbútorok, berendezési tárgyak  382 207 0 

Számítástechnikai eszközök, elektronikai eszközök 

részletezve: 
   

asztali számítógép+monitor munkaállomás (könyvtáros) 6 0 0 

hordozható számítógép (könyvtáros) 49 20 0 

hordozható számítógép (használók számára) 23 0 0 

multifunkciós eszköz (nyomtató, szkenner) 12 3 0 

digitális fényképező 80 10 0 

vetítővászon 12 3 0 

projektor 5 1 0 

CD-lejátszó 1 1 0 

hangfal, hangszóró 0 10 0 

flipchart tábla 0 1 0 
 

2016-ban 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. 

2.8. A megyei könyvtár által a kistelepülési megállapodásban vállalt további 

szolgáltatás 
 

 Tájékoztatás és szakmai segítségnyújtás a kistelepülési szolgáltató helyeket fenntartó 

önkormányzatok részére a könyvtári ellátási pont korszerűsítését lehetővé tevő 

pályázatokról. 

 A statisztikai adatszolgáltatás teljes körű elvégzése a http://kultstat.emmi.gov.hu 

elektronikus felületen a szolgáltató helyek ellenőrzött dokumentációja alapján. 

 A fenntartó önkormányzatok tájékoztatása településük könyvtári ellátásának 

helyzetéről, eredményeiről és a felmerült problémákról. 

 A VKSZR által vásárolt és a településekre kihelyezett számítógépek 

szervízszolgáltatásának szervezése. 

 A kihelyezett dokumentumok szükségszerinti újraköttetésének biztosítása. 

 Könyvtári ügyviteli nyomtatványok teljes körű biztosítása. 

                                                 
5
 A táblázat sorai tetszés szerint bővíthetőek. 

http://kultstat.emmi.gov.hu/
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3. Szolgáltató könyvtár 

 

2016-ban a Berzsenyi Dániel Könyvtár Vas megye legrégebbi és legnagyobb 

gyűjteménnyel rendelkező könyvtáraként továbbra is a leghosszabb, 64 órás nyitva 

tartással várta használóit. A központi könyvtáron kívül a városi peremterületek ellátást 

négy fiókkönyvtár segítette. Számuk 2015-höz 1-gyel csökkent: az elégtelen működési 

körülmények és az igénybe vétel hiánya miatt egy kölcsönzőhely (Újperint) megszűnt. 

 

Az elmúlt évben a központi könyvtárat és városi fiókhálózatot aktívan használók száma 

12 843 fő volt. A megyeszékhely lakosságához viszonyított olvasóarány 16,5%. A 

személyes látogatások száma 208 146 volt. A kölcsönzött dokumentumok mennyisége 

meghaladta a 353 ezer kötetet. A Web 2.0-ás szolgáltatást igénybevevők száma 660 463 

volt. Év végéig a BDK 4 126 könyvtárközi kérést teljesített. Tavaly a központi könyvtár 

összesen 937 alkalommal várta különböző rendezvényekre az érdeklődőket (résztvevők 

száma: 30 886 fő). 

 

2016-ban a könyvtár gyűjteménye ajándék, csere, kötelespéldány és vásárlás útján összesen 

bruttó 31 071 000,- Ft értékben, 12 601 könyvtári egységgel gyarapodott. 

 

Az intézmény engedélyezett szakmai létszáma 2016-ban változatlanul 45,5 fő engedélyezett 

létszámmal volt. Szakmai létszáma 34 fő. Bár a KSZR szolgáltatásokat az intézmény egésze 

biztosítja, a napi közvetlen ellátó/szervező tevékenység öt fő feladata. A BDK 2016. évi 

költségvetése a kiegészítő (KSZR) támogatással együtt 390 668 000,- Ft volt.  

4. Minőségfejlesztés, minőségirányítás, a szolgáltatás dokumentálása 
 

Központi könyvtár 

- 2011: MSZ EN ISO 9001:2009 szabványon alapuló Minőségirányítási rendszer 

elkészítése – sikeres regisztráció Könyvtári, levéltári tevékenység alkalmazási 

területen az Első Magyar Tanúsító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (EMT) 

tanúsításával; 

- 2014: új tanúsító audit (EMT), 2017 júliusáig érvényes regisztráció; 

- 2016: 

 részleges belső audit a minőségirányítási terv részeként; 

 Minősített Könyvtári Cím pályázat előkészítésének részeként önértékelés 

(KKÉK szakmai szempontrendszer); 

 folyamatazonosítás, folyamatleltár, folyamatábrák elkészítése, folyamatgazdák 

kijelölése; 

 elégedettségmérés. 

 

Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 
 

A VKSZR feladatellátást ugyanazok az alapelvek határozzák, amelyek mentén a központi 

könyvtár szervezi és fejleszti szolgáltatásait, munkafeladatait.  
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A szakmailag megalapozott, korrekt és hatékony, a hibalehetőségek minimalizálására 

törekvő munkavégzés mellett fontos szándék a községi szolgáltató helyek munkatársaival és 

a feladatellátás különböző pontjaihoz kapcsolódó beszállítókkal való kezdeményező, 

előrevivő munkakapcsolat kialakítása, a partnerközpontúság. 2016-ban ezen célkitűzések és 

alapelvek mind szélesebb körű teljesülése érdekében 

- elkészült a VKSZR partnerlistája (frissítése folyamatos), 

- megtörtént a folyamatok azonosítása / leírása a 39/2013. évi EMMI rendeletben 

előírtak és a KSZR munkatársak meglévő munkaköri leírása alapján, 

- elkészült a folyamatleltár és a folyamatábrák, 

- ki lettek jelölve a folyamatgazdák. 

 

Dokumentálás 

- Dokumentumállomány: integrált könyvtári rendszerben. 

- Iratanyagok (együttműködési megállapodások, beszámoló, munkaterv, 

feladatellátáshoz kapcsolódó levelezés): a központi könyvtár irattározási rendje 

szerint. 

- Könyvtári rendezvények: jelenléti ív, fotó (3 db/rendezvény), teljesítés igazolás, 

eseménynaptár, fotógaléria: http://www.vasikonyvtarak.hu/  

- Közérdekű információk: http://www.vasikonyvtarak.hu/ 

- Teljesített feladatellátás: a kapcsolódó pénzügyi adatokkal tájegységi, települési és 

szolgáltatási ág szerinti bontásban, lekérdezhető táblázatokban. 

 

Igényfelmérés / elégedettségmérés 

- Igényfelmérés: 199 települési szolgáltató hely és önkormányzat könyvtári 

programokhoz kapcsolódó igényfelmérése előzetesen összeállított könyvtári 

programajánló alapján. A visszaérkezett igénylések összesítése alapozta meg a 

VKSZR 2016. évi rendezvénytervét és a kapcsolódó pénzügyi tervet. 

- Elégedettségmérés:  

 Alapfokú könyvtárosi tanfolyam. 

 Megvalósult könyvtári rendezvények: helyi szervezők – előadók – 

résztvevők. 

 

 

 

 

 

 

http://www.vasikonyvtarak.hu/
http://www.vasikonyvtarak.hu/
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Eseménynaptár 
 

Dátum Helyszín Téma 

JANUÁR     

január 13. Jákfa Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

január 16. Magyarnádalja Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

január 22. Bajánsenye Könyvről könyvre - olvasmányok mindenkinek 

január 23. Meszlen Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

január 23. Viszák Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

január 24. Kercaszomor Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

január 29. Csörötnek Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

január 29. Duka Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

január 29. Rábagyarmat Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

január 29. Sorkikápolna Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

január 31. Apátistvánfalva Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

FEBRUÁR     

február 2. Egyházasrádóc Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

február 3. Vassurány A medvebocs, aki madár akart lenni - Csemete Bábszínház előadása 

február 4. Horvátzsidány Ringató – könyvtári babaolvasó 

február 4. Nyőgér Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

február 4. Ólmod Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

február 5. Hosszúpereszteg Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

február 5. Kőszegszerdahely Könyvről könyvre - olvasmányok mindenkinek 

február 6. Meszlen Ha a zene szól… - Rosta Géza előadása 

február 6. Felsőjánosfa Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

február 6. Győrvár Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

február 6. Harasztifalu Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

február 6. Katafa Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

február 6. Nagymizdó Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

február 6. Narda Hagyományaink: horvát jeles napok - Dr. Horváth Sándor előadása 

február 6. Rátót Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

február 6. Répceszentgyörgy Kerékpáros kalandozások a világ körül - Nagy Tamás előadása 

február 6. Rönök Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

február 6. Sitke Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

február 6. Vasalja Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

február 8. Telekes Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

február 8. Kemenesmihályfa Magyar népmesék - könyvtármozi előadása 

február 9. Bajánsenye Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

február 9. Felsőszölnök Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

február 9. Ivánc Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

február 10. Vasszentmihály Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

február 11. Pankasz Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

február 12. Bögöte Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

február 12. Nemesládony Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

február 12. Szatta Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 
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február 13. Duka Az égig érő fa - Mesebolt Bábszínház előadása 

február 13. Hegyhátszentmárton Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

február 13. Nagykölked Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

február 13. Nagytilaj Nagy Gáspár költészete - könyvtári irodalmi est 

február 13. Rádóckölked Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

február 13. Simaság Hurrá! Szánkózunk! - Csemete Bábszínház előadása 

február 13. Simaság Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

február 14. Andrásfa Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

február 14. Telekes Vásári komédiák - Tücsök Bábcsoport 

február 16. Ják  Meseláda - két foglalkozás 

február 17. Lukácsháza Az égig érő fa - Mesebolt Bábszínház előadása 

február 18. Egyházasrádóc Az égig érő fa - Mesebolt Bábszínház előadása 

február 18. Magyarszombatfa Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

február 19. Bögöte Hagyományaink: a néptánc - Hámori Balázs előadása 

február 19. Nemesrempehollós Az égig érő fa -  Mesebolt Bábszínház előadása 

február 19. Petőmihályfa Jó bornak is kell a cégér - Vízvári Sándor előadása 

február 19. Tokorcs Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

február 20. Daraboshegy A magyar nyelv a Kárpát-medencében - Dr. Vörös Ottó előadása 

február 20. Kemenesmagasi Könyvtári ügyes kezek - farsangi készülődés 

február 20. Olaszfa Stressz kezelés - Lovász Adrienn előadása 

február 20. Vámoscsalád Az égig érő fa - Mesebolt Bábszínház előadása 

február 21. Vaskeresztes Az égig érő fa - Mesebolt Bábszínház előadása 

február 22. Gyöngyösfalu Az égig érő fa - Mesebolt Bábszínház előadása 

február 22. Káld Utazni jó! Japán úti beszámoló - Dr. Gadányi Péter előadása 

február 22. Ólmod Ringató - könyvtári babaolvasó 

február 23. Rádóckölked A magyar nyelv a Kárpát-medencében - Dr. Vörös Ottó előadása 

február 24. Balogunyom Meseláda 

február 24. Bő Egészséges életmód: isteni ételek - Tamás Anikó előadása 

február 24. Celldömölk - 

térségközpontú rendezvény 

Kresznerics Ferenc Anyanyelvi Verseny 

február 24. Nagysimonyi Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

február 25. Tanakajd Az égig érő fa - Mesebolt Bábszínház előadása  

február 25. Tokorcs Értékek a változó időben - Pallósiné Dr. Toldi Márta PhD. előadása 

2016.02.08-

2016.02.26. 
Gersekarát Számítástechnikai tanfolyam alapfokon  

február 26. Sorkikápolna Könyvtári ügyes kezek  

február 26. Mesterháza Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

február 26. Sorokpolány Az égig érő fa - Mesebolt Bábszínház előadása  

február 27. Sé Az égig érő fa - Mesebolt Bábszínház előadása  

február 29. Ispánk Régi idők mozija - Boros Ferenc előadása 

2016.02.19-

2016.03.01. 
Püspökmolnári Számítástechnikai tanfolyam alapfokon  

2016.02.22 - 

2016.03.04. 

Sárvár - térségközpontú 

rendezvény 

Számítástechnikai tanfolyam  

MÁRCIUS 

 
  

március 1. Gersekarát Itt a tavasz! - könyvtári illusztrációkészítő verseny 
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2016.03.02-

2016.04.05 
Győrvár Számítástechnikai tanfolyam alapfokon  

március 2. Alsószölnök Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 3. Kisrákos Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 4. Magyarszombatfa Vitéz László: az elásott kincs - a Mesebolt Bábszínház előadása 

március 4. Rábahídvég Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 4. Sorkikápolna Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 5. Velem Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 5. Velemér Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 6. Megyehíd Hagyományaink: a néptánc és a népzene - közreműködik a 

Gencsapáti Hagyományőrző Néptánc Egyesület 

március 8. Alsószölnök Csokoládé, mert imádjuk! - Erős György előadása 

március 8. Csehimindszent Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 8. Nagygeresd Rejtő Jenő: A biztosíték- a Szó és Kép Színpad műsora 

március 9. Sárvár - térségközpontú 

rendezvény 

A nő mint múzsa - Lovász Adrienn előadása 

március 10. Gérce Meseláda 

március 10. Kerkáskápolna Könyvtári ügyes kezek - nemzeti ünnepünk 

március 11. Celldömölk – 

térségközpontú rendezvény 

A hely - író-olvasó találkozó Farkas Erikával 

március 11. Ikervár Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 11. Kemenespálfa A kamra kincse - Joó Mónika előadása 

március 11. Kőszegdoroszló Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 11. Peresznye Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 11. Szeleste Könyvtári ügyes kezek - nemzeti ünnepünk 

március 11. Rábahídvég Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 11. Rábapaty Dicső március - Tarisznyások Együttes műsora verssel, zenével 

március 12. Magyarszecsőd Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 12. Porpác Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 12. Rábahídvég Kocsonya Mihály házassága - Ferrum Színpad előadása 

március 12. Répceszentgyörgy Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 12. Velem Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 13. Andrásfa Népek tavasza - irodalmi műsor március 15-e alkalmából 

március 13. Nick Szabadság, szerelem - Meskó Krisztián irodalmi összeállítása 

március 13. Katafa A nő dicsérete - Boglya Együttes műsora 

március 14. Apátistvánfalva Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 14. Chernelházadamonya Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 14. Gór Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 14. Lukácsháza Barna Mackó kuckója - Csemete Bábszínház előadása 

március 15. Kám Népek tavasza - könyvtári megemlékezés március 15-e alkalmából 

március 15. Kercaszomor Dicső március - Tarisznyások Együttes műsora verssel, zenével 

március 15. Mikosszéplak Népek tavasza - könyvtári megemlékezés március 15-e alkalmából 

március 15. Sárfimizdó Könyvtári ügyes kezek - nemzeti ünnepünk 

március 16. Hegyhátszentjakab Diafilmek varázslatos világa - könyvtári mesedélután 

március 16. Káld Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 16. Kenéz Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 
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március 16. Kőszegszerdahely Jó bornak is kell a cégér - Vízvári Sándor előadása 

március 16. Molnaszecsőd Kalandozás a levendula körül - Tamás Anikó előadása 

március 16. Sorokpolány Meseláda 

március 16. Szentpéterfa Meseláda 

március 17. Egyházashollós Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 17. Ikervár Meseláda 

március 17. Kerkáskápolna Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 17. Kisrákos Egészséges életmód: nagyanyáink étkei és gyógynövényei - Fehér 

Zoltán előadása 

március 17. Nyőgér Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 17. Perenye Meseláda 

március 18. Bejcgyertyános Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 18. Felsőjánosfa Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 18. Hegyhátszentjakab Kocsonya Mihály házassága - Ferrum Színpad előadása 

március 18. Ivánc Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 18. Karakó Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 18. Kemenesszentmárton Papírszínház - könyvtári mesefoglalkozás 

március 18. Kemenesszentmárton Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 18. Kondorfa Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 18. Molnaszecsőd Holle anyó - Batyu Színház előadása 

március 18. Nemesládony Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 18. Nemesládony Holle anyó - Batyu Színház előadása 

március 18. Ölbő Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 18. Őrimagyarósd Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 18. Rábagyarmat Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 18. Rábahídvég Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 18. Sárfimizdó Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 18. Sitke Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 18. Sorkifalud Holle anyó - Batyu Színház előadása 

március 18. Söpte Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 18. Szatta Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 19. Andrásfa Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 19. Bő Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 19. Bő Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 19. Daraboshegy Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 19. Gasztony Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 19. Gersekarát Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 19. Gyanógeregye Meseláda 

március 19. Káld Hagyományaink: a néptánc - Hámori Balázs előadása 

március 19. Kám Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 19. Katafa Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 18. Kemenespálfa Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 19. Kemenessömjén Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 19. Kercaszomor Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 19. Kőszegszerdahely Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 
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március 19. Magyarnádalja Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 19. Mikosszéplak Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 19. Nemesbőd Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 19. Nemescsó Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 19. Nemeskocs Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 19. Ólmod Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 19. Rábapaty Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 19. Rátót Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 19. Rönök Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 19. Sárfimizdó Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 19. Sárvár Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 19. Simaság Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 19. Sorkifalud Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 19. Szarvaskend Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 19. Szergény Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 19. Szőce Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 19. Tömörd Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 19. Vámoscsalád Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 19. Vasszentmihály Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 20. Kemestaródfa Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 20. Nagysimonyi Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 20. Petőmihályfa Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 20. Vasegerszeg Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 20. Sitke Kéthelyi Júlia amatőr fotós kiállítása 

március 20. Sitke Ki mit tud? - tehetségkutató verseny (vers, zene, mesemondás) 

március 21. Hegyhátszentjakab Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 21. Söpte Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 22. Boba Holle anyó - Batyu Színház előadása 

március 22. Csákánydoroszló Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 22. Csörötnek Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 22. Egyházasrádóc Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 22. Felsőszölnök Hagyományaink: szlovén népszokások - Neubauer Zoltánné előadása 

március 22. Felsőszölnök Holle anyó - Batyu Színház előadása 

március 22. Gérce Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 22. Nagykölked Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 22. Nagymizdó Utazni jó! - beszélgetés utazásról, útikönyvekről Tompa Istvánnal 

március 23. Boba Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 23. Csákánydoroszló Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 23. Harasztifalu Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 23. Hossszúpereszteg Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 23. Narda Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 23. Pankasz Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 23. Szeleste Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 23. Szőce- Rimány Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 23. Vásárosmiske Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 
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március 24. Duka Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 24. Felsőmarác Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 24. Gór Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 24. Hegyfalu Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 24. Hegyhátszentmárton Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 24. Kemenesmihályfa Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 24. Mikosszéplak Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 24. Nemesrempehollós Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 24. Olaszfa Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 24. Ostffyasszonyfa Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 24. Pecöl Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 24. Pinkamindszent Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 24. Pinkamindszent Vackor - Mesebolt Bábszínház előadása 

március 24. Sajtoskál Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 24. Szentpéterfa Ősi magyar női titkok - Lovász Adrienn előadása 

március 24. Tanakajd Meseláda 

március 24. Vasvár Jó bornak is kell a cégér - Vízvári Sándor előadása 

március 24. Vát Meseláda- 2 foglalkozás 

március 25. Bögöt Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 25. Bögöte Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 25. Bucsu Meseláda 

március 25. Csehimindszent Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 25. Dozmat Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 25. Győrvár Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 25. Kám Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 25. Kőszegpaty Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 25. Mesterháza Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 25. Molnaszecsőd Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 25. Ostffyasszonyfa Kemenesaljai Életrajzi Lexikon - Németh Tibor kötetbemutatója 

március 25. Pinkamindszent Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 25. Sorkikápolna Meseláda 

március 25. Szemenye Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 25. Telekes Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 25. Tokorcs Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 25. Vasszécseny Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 25. Viszák Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 26. Bozsok Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 26. Jákfa Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 26. Kám Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 26. Mersevát Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 26. Meszlen Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 26. Pósfa Fülöp Katalin mesekosara 

március 26. Pósfa Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 26. Tompaládony A magyar költészet kincsestára - Gerbert Judit előadása 

március 27. Hegyfalu Húsvéti könyvtári ringató - Gerbert Judittal 
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március 28. Cák Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 29. Nick Könyvtári ügyes kezek - húsvéti készülődés 

március 31. Egervölgy Jó bornak is kell a cégér - Vízvári Sándor előadása 

március 31. Kisrákos A hely, ahol élünk: Kisrákos - filmbemutató 

március 31. Kőszeg - térségközpontú 

rendezvény 

Író-olvasó találkozó Balázs Ágnessel 

március 31. Vassurány Meseláda 

ÁPRILIS     

április 1. Hegyhátszentjakab Könyvtári ügyes kezek - tavaszköszöntő 

április 1. Simaság A jóga elmélete és relaxáció - Lovász Adrienn előadása 

április 1. Kám Könyvtári ügyes kezek - tavaszköszöntő 

2016.04.02-

2016.05.28. 
Szombathely Alapfokú könyvtárosi tanfolyam 

2016.04.02- 

2016.04.30. 
Vasszentmihály Számítástechnikai tanfolyam alapfokon  

április 4. Győrvár Hamupipőke - Tihanyi Vándorszínpad előadása 

április 4. Sitke Detektívsarok - könyvtárhasználati vetélkedő 

április 5. Bejcgyertyános Detektívsarok - könyvtárhasználati vetélkedő 

április 5. Ikervár Könyvtári ügyes kezek - Tavasz van gyönyörű! 

április 5. Kőszeg - térségközpontú 

rendezvény 

Juditból Malvin lesz - T. Molnár Zsuzsanna esszéregényének 

bemutatója 

április 5. Ölbő Egészséges életmód: nagyanyáink étkei és gyógynövényei - Fehér 

Zoltán előadása 

április 6. Bögöt Detektívsarok - könyvtárhasználati vetélkedő 

április 6. Gersekarát Jó bornak is kell a cégér - Vízvári Sándor előadása 

április 6. Püspökmolnári Könyvtári ügyes kezek - Tavasz van, gyönyörű! 

április 7. Kenéz Detektívsarok - könyvtárhasználati vetélkedő 

április 7. Ölbő Detektívsarok - könyvtárhasználati vetélkedő 

április 8. Gasztony Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel 

április 8. Gersekarát Könyvtári ügyes kezek - "Kedvenc mesehősöm" könyvillusztrációs 

játékos foglalkozás 

április 8. Körmend  - térségközpontú 

rendezvény 

Kosztolányi Dezső könyvtári szavalóverseny 

április 8. Kőszegdoroszló Utazni jó! Afrika - Kondor Imre előadása 

április 8. Mikosszéplak Könyvtári ügyes kezek - Tavasz van, gyönyörű! 

április 8. Pácsony Könyvtári ügyes kezek - Tavasz van, gyönyörű! 

április 9. Döröske Könyvtári ügyes kezek - Tavasz van, gyönyörű! 

április 9. Pinkamindszent Leplezetlenül: a magyar költészet napja - kiállításmegnyitó és 

könyvtári versszínház 

április 10. Répcelak - Szombathely - 

térségközpontú rendezvény 

BeleLapozgató - Kovács Diána mesefoglalkozása 

április 11. Felsőcsatár Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel 

április 11. Felsőcsatár Költészet Napi versmondó verseny 

április 11. Káld A magyar költészet kincsestára: zene és vers - Gerbert Judit előadása 

április 12. Csörötnek Alkalomadtán - Hegyi Barbara kötet bemutatója 

április 12. Gersekarát "A vers, akár a festmény" - könyvtári versmondó verseny 

április 12. Hegyfalu Értékek a változó időben - Pallósiné Dr. Toldi Márta PhD. előadása 

április 12. Hegyhátszentpéter Jó bornak is kell a cégér - Vízvári Sándor előadása 
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2016.03.29-

2016.04.12. 
Kőszegszerdahely Számítástechnikai tanfolyam alapfokon  

április 12. Nemesbőd Meseláda 

április 13. Pornóapáti Meseláda 

április 13. Vát A kamra kincse - Joó Mónika előadása 

2016.04.13-06.15 Szombathely - 

térségközpontú rendezvény 

Számítástechnikai tanfolyam siketek és nagyothallók számára  

április 14. Mikosszéplak Könyvtári ügyes kezek - Tavasz van, gyönyörű! 

április 14. Rábagyarmat Hamupipőke - Tihanyi Vándorszínpad előadása 

április 14. Sorkifalud Író-olvasó találkozó Bosnyák Viktóriával 

2016.04.09-15. Andrásfa Számítástechnikai tanfolyam alapfokon  

2016.04.14-15. Vasvár Vasi Hegyháti Mesemondó Verseny 

április 15. Bejcgyertyános Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 15. Kám Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 16. Bérbaltavár Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 16. Magyarszecsőd Könyvtári ügyes kezek - az origami titkai 

április 16. Sé Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 17. Boba Író-olvasó találkozó Bosnyák Viktóriával 

április 17. Döröske Könyvtári ügyes kezek - gyöngyvilág 

április 18. Balogunyom Csipi és Csupi színháza - Szamóca Színház előadása  

április 19. Ikervár Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

2016.04.05-19. Porpác Számítástechnikai tanfolyam alapfokon  

április 19. Tanakajd Jó bornak is kell a cégér - Vízvári Sándor előadása 

április 20. Molnaszecsőd A magyar szent korona titkai - Németh Zsolt előadása 

április 20. Püspökmolnári Könyvtári ügyes kezek - Tavasz van, gyönyörű! 

április 21. Rábahídvég Bertha György Könyvtári Mesevetélkedő 

április 22. Csehimindszent Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 22. Csörötnek Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 22. Gór Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 22. Kondorfa Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 22. Meszlen Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 22. Nemescsó Meseláda 

április 22. Nemesládony Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 22. Ölbő Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 22. Rábagyarmat Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 22. Szakonyfalu Könyvtári ügyes kezek - a Föld Napja 

április 23. Apátisvánfalva Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 23. Bögöte Vadvacsorák - Szó és Kép Színpad előadása 

április 23. Ják Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 23. Jákfa Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 23. Kemenesmihályfa Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 23. Kőszegszerdahely Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 23. Mersevát Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 23. Nick Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 23. Pósfa Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 
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április 23. Sé Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 23. Simaság Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 23. Szakonyfalu Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 23. Vasegerszeg Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 25. Boba Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 25. Csénye Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 25. Káld Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 25. Rábahídvég Bertha György Könyvtári Versmondó Verseny 

április 26. Boba Mese Mátyás királyról - Tihanyi Vándorszínpad előadása 

április 26. Felsőszölnök Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 26. Gérce Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 26. Jákfa Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 26. Narda Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 26. Pusztacsó Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 27. Gérce Jó bornak is kell a cégér - Vízvári Sándor előadása 

április 27. Kemestaródfa Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 27. Kenéz Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

2017.04.27-

2017.05.30. 

Kőszeg - térségközpontú 

rendezvény 

Szövegtárgy kiállítás 

április 27. Mesterháza Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 27. Nagysimonyi Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 27. Püspökmolnári Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 27. Sorkifalud Meseláda 

április 27. Sorkifalud Meseláda 

április 28. Csákánydoroszló Író-olvasó találkozó Bosnyák Viktóriával 

április 28. Nemesrempehollós Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 28. Nyőgér Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 28. Ölbő Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 28. Pankasz Író-olvasó találkozó Bosnyák Viktóriával 

április 28. Vasszécseny Meseláda 

április 29. Bajánsenye Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 29. Bajánsenye Könyvtári ügyes kezek - "Május, mosolygó, békák torkát megoldó…" 

április 29. Bögöt Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 29. Csehimindszent Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 29. Csipkerek Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 29. Daraboshegy Könyvtári ügyes kezek - "Május, mosolygó, békák torkát megoldó…" 

április 29. Duka Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 29. Hosszúpereszteg Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 29. Nagymizdó Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 29. Oszkó Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 29. Pácsony Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 29. Szeleste Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 29. Vasszécseny Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 30. Bozzai Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 30. Cák Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 
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április 30. Nemescsó Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 30. Pácsony Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 30. Porpác Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 30. Rádóckölked A hely, ahol élünk: Rádóckölked régi fotókon - kiállítás megnyitó és 

helytörténeti könyvtári foglalkozás 

április 30. Bejcgyertyános A magyar költészet kincsestára: zene és vers - Gerbert Judit előadása 

április 30. Bő Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 30. Dozmat Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 30. Iklanberény A magyar költészet kincsestára: zene és vers - Gerbert Judit előadása 

április 30. Lócs Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 30. Nemesládony A magyar költészet kincsestára: zene és vers - Gerbert Judit előadása 

április 30. Rábapaty Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 30. Répceszentgyörgy Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 30. Telekes Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 30. Torony Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 30. Tömörd Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

április 30. Vasvár - térségközpontú 

rendezvény 

A költő hazatér - IX. Vers és Prózamondó találkozó 

2016.02.01-

2016.04.18. 

Szombathely - 

térségközpontú rendezvény 

Számítástechnikai tanfolyam siketek és nagyothallók számára  

MÁJUS     

május 1. Csehimindszent Könyvtári ügyes kezek - "Május, mosolygó, békák torkát megoldó…" 

május 1. Csipkerek Könyvtári ügyes kezek - "Május, mosolygó, békák torkát megoldó…" 

május 1. Egervölgy Könyvtári ügyes kezek - "Május, mosolygó, békák torkát megoldó…" 

május 1. Nagytilaj Könyvtári ügyes kezek - "Május, mosolygó, békák torkát megoldó…" 

május 1. Pácsony Könyvtári ügyes kezek - "Május, mosolygó, békák torkát megoldó…" 

május 1. Pósfa A magyar költészet kincsestára: zene és vers - Gerbert Judit előadása 

május 1. Sárfimizdó Könyvtári ügyes kezek - "Május, mosolygó, békák torkát megoldó…" 

május 1. Szemenye Könyvtári ügyes kezek - "Május, mosolygó, békák torkát megoldó…" 

május 1. Vashosszúfalu A magyar költészet kincsestára: zene és vers - Gerbert Judit előadása 

május 2. Csánig Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

május 3. Egyházasrádóc Könyvtári ügyes kezek - "Május, mosolygó, békák torkát megoldó…" 

május 3. Káld Detektívsarok - könyvtárhasználati vetélkedő  

május 3. Peresznye Jó bornak is kell a cégér - Vízvári Sándor előadása 

május 3. Répceszentgyörgy Hagyományaink - Boglya Népzenei Együttes 

május 3. Simaság Detektívsarok - könyvtárhasználati vetélkedő  

május 4. Jákfa Detektívsarok - könyvtárhasználati vetélkedő  

május 4. Kenéz Könyvtári ügyes kezek - "Május, mosolygó, békák torkát megoldó…" 

május 4. Nyőgér Detektívsarok - könyvtárhasználati vetélkedő  

május 4. Püspökmolnári Könyvtári ügyes kezek - "Május, mosolygó, békák torkát megoldó…" 

május 4. Rábapaty Detektívsarok - könyvtárhasználati vetélkedő  

május 5. Sótony Detektívsarok - könyvtárhasználati vetélkedő  

május 5. Szombathely - 

térségközpontú rendezvény 

BeleLapozgató - Kovács Diána mesés foglalkozása 

május 6. Horvátzsidány Háromnyelvű - horvát-magyar-német nyelvű - kötetbemutató 

Katharina Dowassal 
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május 6. Pácsony Könyvtári ügyes kezek - pünkösdi készülődés 

május 6. Sajtoskál Kneipp módszerrel az egészségért - Dr. Borcsányi-Andits Mónika előadása 

május 7. Kemenesmihályfa Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel 

május 7. Narda Szél hozott, szél visz el - Gregorich Zsófia előadása 

május 7. Pinkamindszent Vadvacsorák - Szó és Kép Színpad előadása 

május 7. Vámoscsalád Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

2016.05.07. - 

2016.05.22. 
Rábagyarmat Számítástechnikai tanfolyam alapfokon  

május 8. Felsőjánosfa Könyvtári ügyes kezek - anyák napi készülődés 

május 9. Felsőcsatár Meseláda 

május 9. Felsőcsatár Meseláda 

2016.05.09. - 

2016.06.16. 
Kemenesmagasi Számítástechnikai tanfolyam alapfokon  

május 9. Kőszeg - térségközpontú 

rendezvény 

"A vers, akár a festmény" - könyvtári versmondó verseny 

május 10. Hosszúpereszteg Aranyhajú királylány - Habakuk Bábszínház eladása 

május 10. Rábahídvég Író-olvasó találkozó Bosnyák Viktóriával 

május 10. Torony Meseláda 

május 10. Torony Meseláda 

május 11. Acsád Meseláda 

május 11. Püspökmolnári Könyvtári ügyes kezek - pünkösdi készülődés 

május 12. Szentpéterfa Meseláda 

május 13. Bögöte Detektívsarok - könyvtárhasználati vetélkedő 

május 13. Egervölgy Könyvtári ügyes kezek - pünkösdi készülődés 

május 13. Csehimindszent Könyvtári ügyes kezek - pünkösdi készülődés 

május 13. Csipkerek Könyvtári ügyes kezek - pünkösdi készülődés 

május 13. Hosszúpereszteg Ki(k) vagyok én? - Zsolnai Rita előadása 

május 13. Nagytilaj Könyvtári ügyes kezek - pünkösdi készülődés 

május 13. Szemenye Könyvtári ügyes kezek - pünkösdi készülődés 

május 13. Sárvár - térségközpontú 

rendezvény 

Detektívsarok - könyvtárhasználati verseny záró rendezvénye 

május 13. Rábagyarmat Hagyományaink - Boglya Népzenei Együttes 

május 13. Sárfimizdó Pünkösdi szokásaink - könyvtári vetélkedő 

május 14. Hosszúpereszteg A magyar költészet kincsestára - versek,dalok - Gerbert Judit előadása 

május 17. Felsőcsatár Háromnyelvű - horvát-magyar-német nyelvű - kötetbemutató 

Katharina Dowassal 

május 17. Szentpéterfa Háromnyelvű - horvát-magyar-német nyelvű - kötetbemutató 

Katharina Dowassal 

május 17. Szombathely - 

térségközpontú rendezvény 

Könyvhódító - olvasásnépszerűsítő megyei verseny zárórendezvénye 

május 18. Csörötnek Kuntár Lajos Mesemondó Verseny 

május 18. Pecöl Üveggolyók - Joós Tamás gyermek előadása 

május 18. Sorokpolány Meseláda 

május 18. Szombathely A mai magyarországi könyvkiadás helyzete: szakmai 

műhelybeszélgetés a Publio Kiadóval 

május 19. Felsőcsatár Vásári komédiák - Tücsök Bábcsoport előadása 

május 19. Pecöl Vásári komédiák - Tücsök Bábcsoport előadása 
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május 19. Rábapaty Az allergiáról és természetes gyógymódjairól - Zsolnai Rita előadása 

május 19. Szentgotthárd - 

térségközpontú rendezvénye 

Álomút - kötetbemutató Csider Sándorral 

május 20. Kisrákos Könyvek világa - könyvtári rajzverseny 

május 20. Egervölgy Csokoládé, mert imádjuk! - Erős György előadása 

május 20. Mesteri Táplálékod és gondolkodásod legyen gyógyítód - Simonné Wildner Judit 

május 20. Söpte Meseláda 

május 21. Chernelházadamonya Könyvtári ügyes kezek - "Május, mosolygó, békák torkát megoldó…" 

május 21. Kemenesmihályfa Gyermeknapi könyvtári vígasságok 

május 21. Kisrákos Idősek is elkezdhetik - könyvtárakról mindenkinek 

május 21. Kondorfa Gyermeknapi könyvtári vígasságok 

május 21. Magyarszecsőd Könyvtári könyves játszóház 

május 21. Sorkifalud Könyvtári ügyes kezek - "Május, mosolygó, békák torkát megoldó…" 

május 21. Velemér Könyvtári ügyes kezek - "Május, mosolygó, békák torkát megoldó…" 

május 22. Csánig Gyermeknapi könyvtári vígasságok 

május 22. Velemér Könyvtári hasznos percek - helyi gasztronómiai hagyományok 

május 23. Balogunyom Meseláda 

május 23. Ikervár Könyvtári ügyes kezek - "Május, mosolygó, békák torkát megoldó…" 

május 23. Kisrákos Nagy könyvtári társasjáték nap 

május 23. Velemér Székely asszony meg az ördög - Szó és Kép Színpad előadása 

május 24. Horvátzsidány Könyvtárid babaolvasó 

május 24. Kiszsidány Gondolkodásod, táplálékod és mozgásod legyen gyógyítód! - Wildner 

Judit előadása 

május 25. Bajánsenye Csipi Csupi színháza - Szamóca Színház előadása  

május 25. Pusztacsó Gyermeknapi könyvtári vígasságok - Orfeum Vándorszínpad előadása 

május 25. Püspökmolnári Könyvtári ügyes kezek - "Május, mosolygó, békák torkát megoldó…" 

május 25. Vassurány Meseláda 

május 26. Magyarszecsőd A betegség lelki okai - Dr. Szabó Ágnes előadása 

május 27. Balogunyom Gyermeknapi könyvtári vígasságok 

május 27. Bozsok Gyermeknapi könyvtári vígasságok 

május 27. Hegyhátszentjakab Gyermeknapi könyvtári vígasságok 

május 27. Kisrákos "Mire a falevelek lehullanak, katonáink visszatérnek…Az I. világháború Vas 

megyei emlékezete - Mecsériné Doktor Rozália előadása 

május 27. Nemeskeresztúr La Fontaine mesék - Szó és Kép Színpad előadása 

május 27. Pankasz Gyermeknapi könyvtári vígasságok 

május 27. Szakonyfalu Csokoládé, mert imádjuk! - Erős György előadása 

május 27. Szeleste Székely asszony meg az ördög - Szó és Kép Színpad előadása 

május 27. Szentgotthárd 

(térségközpontú) 

Mesebolt Bábszínház előadása 

május 27. Tokorcs Gyermeknapi könyvtári vígasságok 

május 28. Alsószölnök Csipi Csupi színháza - Szamóca Színház előadása  

május 28. Apátistvánfalva Paprika Jancsi - Mesebolt Bábszínház előadása 

május 28. Bucsu Gyermeknapi könyvtári vígasságok 

május 28. Csákánydoroszló La Fontaine mesék - Szó és Kép Színpad előadása 

május 28. Csánig Gyermeknapi könyvtári vígasságok 

május 28. Csönge Gyermeknapi könyvtári vígasságok - Orfeum Vándorszínpad előadása 
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május 28. Dozmat Gyermeknapi könyvtári vígasságok 

május 28. Felsőcsatár Ne legyen áldozat! - Balázsfalvi Gusztávné előadása 

május 28. Halogy Paprika Jancsi - Mesebolt Bábszínház előadása 

május 28. Harasztifalu Gyermeknapi könyvtári vígasságok 

május 28. Hosszúpereszteg Gyermeknapi könyvtári vígasságok 

június 28. Karakó Hamupipőke - Tihanyi Vándorszínpad előadása 

június 28. Katafa Gyermeknapi könyvtári vígasságok 

május 28. Katafa Gyermeknapi könyvtári vígasságok - Orfeum Vándorszínpad előadása 

május 28. Mersevát Könyvtári varrókosár meglepetésekkel 

május 28. Mersevát Paprika Jancsi - Mesebolt Bábszínház előadása 

május 28. Meszlen Meseláda 

május 28. Meszlen Csipi Csupi színháza - Szamóca Színház előadása  

május 28. Molnaszecsőd Gyermeknapi könyvtári vígasságok 

május 28. Nagysimonyi Paprika Jancsi - Mesebolt Bábszínház előadása 

május 28. Olaszfa Gyermeknapi könyvtári vígasságok 

május 28. Olaszfa Vásári bábjátékok - Pető Ferenc előadása 

május 28. Sitke Népi hagyományok - Sitkei Citerazenekar Kulturális Egyesület 

helytörténeti foglalkozása 

május 28. Tormásliget Csipi Csupi színháza - Szamóca Színház előadása  

május 28. Vasalja Gyermeknapi könyvtári vígasságok 

május 28. Vasszentmihály Gyermeknapi könyvtári vígasságok 

május 29. Andrásfa Gyermeknapi könyvtári vígasságok 

május 29. Andrásfa Vásári bábjátékok - Pető Ference előadása 

május 29. Bucsu Vásári bábjátékok - Pető Ference előadása 

május 29. Chernelházadamonya Gyermeknapi könyvtári vígasságok 

május 29. Egyházashollós Paprika Jancsi - Mesebolt Bábszínház előadása 

május 29. Karakó Gyermeknapi könyvtári vígasságok 

május 29. Kemenesmagasi Nézd a tánc nemeit… - Pál András néptáncoktató előadása 

május 29. Kenéz La Fontaine mesék - Szó és Kép Színpad előadása 

május 29. Magyarszombatfa Gyermeknapi könyvtári vígasságok 

május 29. Nagykölked Paprika Jancsi - Mesebolt Bábszínház előadása 

május 29. Nick Gyermeknapi könyvtári vígasságok - Orfeum Vándorszínpad előadása 

május 29. Nick Gyermeknapi könyvtári vígasságok 

május 29. Sárfimizdó Gyereknapi könyvtári forgatag verssel-zenével 

május 29. Sitke Gyermeknapi könyvtári vígasságok a Soltis Lajos Színházzal 

május 29. Szakonyfalu Gyermeknapi könyvtári vígasságok 

május 29. Torony Gyermeknapi könyvtári vígasságok 

május 29. Torony Mesekosár 

május 29. Vát Paprika Jancsi - Mesebolt Bábszínház előadása 

2016.05.09. - 

2016.05.30. 
Bejcgyertyános Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

2016.05.31- 

2016.06.13 
Gór Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

JÚNIUS     

június 1. Káld Gyermeknapi könyvtári vígasságok 

június 1. Sótony Gyermeknapi könyvtári vígasságok 
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június 1. Vasasszonyfa Könyvtári ügyes kezek - gyermeknapi játékok 

június 2. Gérce Gyermeknapi könyvtári vígasságok 

június 2. Ikervár Mozdulj fejben is! - Szabó Zoltán egészségvédő előadása 

2016.06.02. - 

2016. 06.17 
Szakonyfalu Magyar feltalálók napja - könyvtári kiállítás 

június 3. Gersekarát Gyermeknapi könyvtári vígasságok 

június 3. Rábagyarmat Meseláda 

június 4. Bérbaltavár Gyermeknapi könyvtári vígasságok 

június 4. Bozsok Hagyományaink - Boglya Népzenei Együttes 

június 4. Bozsok Gyermeknapi könyvtári vígasságok 

június 4. Egervölgy Gyermeknapi könyvtári vígasságok 

június 4. Felsőjánosfa Gyermeknapi könyvtári vígasságok 

június 4. Jákfa Mesebolt Bábszínház előadása 

június 4. Kercaszomor Gyermeknapi könyvtári vígasságok 

június 4. Kerkáskápolna Gyermeknapi könyvtári vígasságok - Orfeum Vándorszínpad előadása 

június 4. Rádóckölked Gyermeknapi könyvtári vígasságok 

június 4. Rönök Gyermeknapi könyvtári vígasságok 

június 4. Szemenye Gyermeknapi könyvtári vígasságok 

június 5. Daraboshegy Gyermeknapi könyvtári vígasságok 

június 5. Daraboshegy Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel 

június 5. Magyarlak Csipi Csupi színháza - Szamóca Színház előadása 

június 5. Orfalu Csokoládé, mert imádjuk! - Erős György előadása 

június 5. Szergény Kicsik és nagyok - Joós Tamás könyvtári verses-zenés foglalkozása 

június 6. Celldömölk - 

térségközpontú rendezvény 

Berzsenyi születése - Fórizs Gergely kötetbemutatója 

június 6. Felsőszölnök Könyvtári ügyes kezek - nyárköszöntő 

június 6. Jákfa Meseláda 

június 6. Káld Vadvacsorák - Szó és Kép Színpad előadása 

június 6. Káld Meseláda 

június 6. Vasasszonyfa Könyvtári ügyes kezek - nyárköszöntő 

június 7. Horvátzsidány Könyvtári babaolvasó 

június 9. Magyarszombatfa Könyvtári ügyes kezek - népi mesterségek 

június 9. Nemesbőd Meseláda 

június 10. Bő Könyvtári ügyes kezek - nyárköszöntő 

június 10. Bejcgyertyános Kocsonya Mihály házassága - Ferrum Színpad előadása 

június 10. Nemesbőd Nagyanyáink gyógynövényei - Fehér Zoltán előadása 

június 10. Pankasz Garmann nyaral - Mesebolt Bábszínház előadása 

június 10. Simaság Könyvtári ügyes kezek - Nyár van, nyár! 

június 10. Vasegerszeg Garmann nyaral - Mesebolt Bábszínház előadása 

június 11. Cák Hófehér és Rózsapiros - Batyu Színház előadása 

június 11. Kőszegpaty Hófehér és Rózsapiros - Batyu Színház előadása 

június 11. Magyarszombatfa Könyvtári ügyes kezek - Nyár van, nyár! 

június 11. Meggyeskovácsi Vásári komédiák - Tücsök Bábcsoport előadása 

június 11. Mesterháza Hagyományaink - Boglya Népzenei Együttes 

június 11. Molnaszecsőd Könyvtári ügyes kezek - Nyár van, nyár! 
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június 11. Nagymizdó Vitéz László: az elásott kincs - a Mesebolt Bábszínház elóadása 

június 11. Sótony Könyvtári ügyes kezek - Nyár van, nyár! 

június 11. Szakonyfalu Könyvtári ügyes kezek - Nyár van, nyár! 

június 11. Tanakajd Csipi Csupi színháza - Szamóca Színház előadása 

június 11. Vasszécseny Csipi Csupi színháza - Szamóca Színház előadása 

június 13. Boba Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel 

június 13. Csénye Könyvtári ügyes kezek - Nyár van, nyár! 

június 13. Felsőszölnök Vadvacsorák - Szó és Kép Színpad előadása 

június 13. Vassurány Vadvacsorák - Szó és Kép Színpad előadása 

2016.06.16. -

2016.07.04. 
Vasszilvágy Számítástechnikai tanfolyam alapfokon  

június 15. Mikosszéplak Garmann nyaral - Mesebolt Bábszínház előadása 

június 17. Dozmat Elvarázsolt Katinka - Tihanyi Vándorszínpad előadása 

június 17. Hegyhátszentmárton Könyvtári ügyes kezek - nyári vígasság 

június 17. Kissomlyó Megzenésített versek - Gerbert Judit 

június 17. Nagyrákos Könyvtári ügyes kezek - nyári vígasság 

június 17. Pornóapáti Hagyományaink - Boglya Népzenei Együttes 

június 17. Rönök Elvarázsolt Katinka - Tihanyi Vándorszínpad előadása 

2016.06.17. - 

2016.07.01 
Szakonyfalu Szakonyfalu régen és ma - helytörténeti könyvtári kiállítás 

június 18. Egyházasrádóc Könyvtári ügyes kezek - nyári vígasság 

június 18. Halastó Vásári komédiák - Tücsök Bábcsoport előadása 

június 18. Vasalja A gyermekjátékok története - Dr. Hollerné Mecséri Annamária előadása 

június 18. Vasalja Könyvtári ügyes kezek - nyári vígasság 

június 19. Megyehíd Vásári bábjátékok - Ultraviolák Bábcsoport előadása 

június 20. Boba Könyvtári ügyes kezek - nyári vígasság 

június 21. Velem Idézvén Pilinszkyt - Dr. Fűzfa Balázs előadása 

június 22. Ják Könyvtári ügyes kezek - nyári vígasság 

június 22. Velem Táplálékod és gondolkodásod legyen gyógyítód - Simonné Wildner Judit 

június 23. Velem Velem története - Révész József helytörténeti előadása 

június 24. Kissomlyó Gyógyítók és gyógyultak - Simonné Wildner Judit előadása 

június 24. Vasszécseny Könyvtári ügyes kezek - nyári vígasság 

június 25. Horvátzsidány Könyvtári ügyes kezek - nyári vígasság 

június 25. Horvátzsidány A meghót férj - Sok-Szín-Pad Társulat előadása 

június 25. Lócs Kalandárium - Kanta Judit verses műsora 

június 25. Mersevát Magyarok az olimpiákon - Dr. Hollerné Mecséri Annamária előadása 

június 25. Nick Könyvtári ügyes kezek - nyári vígasság 

június 25. Nick A meghót férj - Sok-Szín-Pad Társulat előadása 

június 25. Oszkó Hagyományaink - Boglya Népzenei Együttes előadása 

június 25. Salköveskút Meseláda 

június 25. Salköveskút Csipi Csupi színháza - Szamóca Színház előadása 

június 25. Szakonyfalu Könyvtári ügyes kezek - nyári vígasság 

június 25. Szergény Könyvtári ügyes kezek - könyvtári szünidei matiné 

június 25. Velem Könyvtári ügyes kezek - nyári vígasság 

június 25. Velem Zengő ABC - Lukácsy Katalin előadása 
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június 26. Ikervár Vásári bábjátékok - Pető Ferenc előadása 

június 27. Olaszfa Könyvtári ügyes kezek - szünidei matiné 

június 27. Sorkifalud Könyvtári ügyes kezek - szünidei matiné 

június 27. Szakonyfalu Könyvtári ügyes kezek - szünidei matiné 

június 28. Bögöt Könyvtári ügyes kezek - szünidei matiné 

június 28. Nagysimonyi Könyvtári ügyes kezek - szünidei matiné 

június 28. Ólmod Könyvtári ügyes kezek - szünidei matiné 

június 28. Sorkifalud Könyvtári ügyes kezek - szünidei matiné 

június 29. Kiszsidány Jó bornak is kell a cégér - Vízvári Sándor előadása 

június 29. Pinkamindszent Esélyegyenlőségről könyvtári környezetben 

június 29. Sótony Könyvtári ügyes kezek - szünidei matiné 

június 30. Bejcgyertyános Könyvtári ügyes kezek - szünidei matiné 

június 30. Mersevát Olvasni jó! - könyvtári tábor 

JÚLIUS     

július 1. Ivánc Olvasni jó! - könyvtári tábor 

július 1. Mersevát Kemenesaljai Életrajzi Lexikon - Németh Tibor kötetbemutatója 

július 1. Olaszfa Könyvtári ügyes kezek - szünidei matiné 

július 1. Pinkamindszent Olvasni jó! - könyvtári tábor 

július 1. Rábapaty A lajstrom - Szó és Kép Színpad előadása 

július 2. Bozzai Hagyományaink - Boglya Népzenei Együttes 

július 2. Chernelházadamonya Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel 

július 2. Chernelházadamonya A meghót férj - Sok-Szín-Pad Társulat előadása 

július 2. Csénye Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel 

július 2. Kőszegszerdahely Az igazmondó juhászlegény - Tihanyi Vándorszínpad előadása 

július 4. Telekes Könyvtári ügyes kezek - szünidei matiné 

július 5. Kemenesmihályfa Jó bornak is kell a cégér - Vízvári Sándor előadása 

július 7. Torony Könyvtári ügyes kezek - szünidei matiné 

július 9. Balogunyom Az igazmondó juhászlegény - Tihanyi Vándorszínpad előadása 

július 9. Boba Könyvtári ügyes kezek - szünidei matiné 

július 9. Bögöt Könyvtári ügyes kezek - szünidei matiné 

július 9. Bögöt Az igazmondó juhászlegény - Tihanyi Vándorszínpad előadása 

július 9. Egyházashollós Az igazmondó juhászlegény - Tihanyi Vándorszínpad előadása 

július 9. Gersekarát Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel 

július 9. Gersekarát Könyvtári ügyes kezek - szünidei matiné 

július 9. Magyarszombatfa Könyvtári ügyes kezek - nép mesterségek 

július 9. Rábahídvég Könyvtári ügyes kezek - szünidei matiné 

július 10. Magyarszombatfa Fazekasok Magyarszombatfán - könyvtári kiállítás 

július 12. Hegyfalu Mesekosár 

július 12. Ivánc Meseláda 

július 12. Ólmod Könyvtári babaolvasó 

július 12. Ólmod Könyvtári ügyes kezek - szünidei matiné 

július 12. Vasvár - térségközpontú 

rendezvény 

Versek bűvöletében - Csider Sándor író-olvasó találkozó 

július 14. Torony Könyvtári ügyes kezek - szünidei matiné 

július 14. Vasvár Gyógynövények és felhasználásuk - Fatér Balázs előadása 
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július 15. Nagyrákos Könyvtári ügyes kezek - szünidei matiné 

július 15. Sé Író-olvasó találkozó Magos Judittal 

július 15. Szakonyfalu Mese Mátyás királyról - Tihanyi Vándorszínpad előadása 

július 15. Vasszécseny Másképp látjuk! - 3D előadás és kiállítás 

július 16. Daraboshegy Vadvacsorák - Szó és Kép Színpad előadása 

július 16. Hegyháthodász Csipi Csupi színháza - Szamóca Színház előadása 

július 16. Iklanberény Hagyományaink - Tavaszi Szél Citerazenekar előadása és bemutatója 

július 16. Kemenespálfa Könyvtári ügyes kezek - nyári vígasság 

július 16. Kenéz Megzenésített versek - Gerbert Judit  előadása 

július 16. Kenéz Hagyományaink: a néptánc - Hámori Balázs előadása 

július 16. Magyarszombatfa Könyvtári ügyes kezek - nyári vígasság 

július 16. Nagyrákos Könyvtári ügyes kezek - nyári vígasság 

július 16. Sorokpolány Író-olvasó találkozó Magos Judittal 

július 17. Nagyrákos Barna Mackó kuckója - Csemete Bábszínház előadása 

július 17. Nagyrákos Könyvtári ügyes kezek - nyári vígasság 

július 18. Perenye Csipi Csupi színháza - Szamóca Színház előadása 

július 18. Vasszécseny Mesekosár 

július 19. Perenye Az igazmondó juhászlegény - Szó és Kép Színpad előadása 

július 22. Hegyhátszentjakab  Ősi magyar női titkok - Lovász Adrienn előadása 

július 22. Mesteri Érdekességek az olimpiákról - Dr. Holler Péter előadása 

július 22. Vasszécseny Könyvtári ügyes kezek - nyári vígasság 

július 23. Bő Hagyományaink: a néptánc - Hámori Balázs előadása 

július 23. Gasztony Mese Mátyás királyról - Tihanyi Vándorszínpad előadása 

július 23. Halogy Az igazmondó juhászlegény - Szó és Kép Színpad előadása 

július 23. Kisrákos Könyvtári ügyes kezek - nyári vígasság 

július 23. Lócs Könyvtári ügyes kezek - nyári vígasság 

július 23. Nagysimonyi Mese Mátyás királyról - Tihanyi Vándorszínpad előadása 

július 23. Rádóckölked Könyvtári ügyes kezek - nyári vígasság 

július 23. Rádóckölked Válogatás Rejtő Jenő műveiből - Kék Holló Színi Társulat előadása 

július 23. Rádóckölked Hagyományaink- Udvardi Balázs foglalkozása 

július 24. Pácsony Hagyományaink - Boglya Népzenei Együttes előadása 

július 25. Nick Könyvtári ügyes kezek - nyári vígasság 

július 25. Püspökmolnári Kalózkincs - Pódium Színház előadása 

július 25. Sajtoskál Könyvtári ügyes kezek - nyári vígasság 

július 29. Porpác A kamra kincsei - Joó Mónika előadása 

július 30. Karakó Könyvtári ügyes kezek - nyári vígasság 

július 30. Kemestaródfa Mese Mátyás királyról - Tihanyi Vándorszínpad előadása 

július 30. Rábatöttös Csokoládé, mert imádjuk! - Erős György előadása 

július 30. Rábatöttös A kamra kincsei - Joó Mónika előadása 

július 30. Vásárosmiske Legszebb kincs a barátság - Tihanyi Vándorszínpad előadása 

július 30. Vásárosmiske Szalay Beáta amatőr festő kiállítása 

július 30. Viszák Hagyományaink - Boglya Népzenei Együttes előadása 

AUGUSZTUS     

augusztus 2. Ólmod Könyvtári babaolvasó 

augusztus 3. Horvátzsidány Elsősegélynyújtásról közérthetően - Németh Dániel előadása 
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augusztus 3. Szalafő "Hés koma' és lányrablás: szalafői népihagyományok - Dr. Hollerné 

Mecséri Annamária előadása 

augusztus 4. Sé Magyarok az olimpiákon - Dr. Hollerné Mecséri Annamária előadása 

augusztus 5. Narda Akarsz-e barátom lenni? - Wágner Dávid játékos könyvtári foglalkozása  

augusztus 5. Petőmihályfa Könyvtári ügyes kezek - nyári vígasság 

augusztus 6. Horvátzsidány Élő néphagyományaink - Dr. Horváth Sándor előadása 

augusztus 6. Karakó Hagyományaink - Boglya Népzenei Együttes 

augusztus 6. Magyarnádalja Könyvtári ügyes kezek - nyári vígasság 

augusztus 6. Olaszfa Könyvtári ügyes kezek - nyári vígasság 

augusztus 6. Olaszfa Hagyományaink: a néptánc - Hámori Balázs előadása 

augusztus 6. Őrimagyarósd Az igazmondó juhászlegény - Szó és Kép Színpad előadása 

augusztus 6. Söpte Az igazmondó juhászlegény - Szó és Kép Színpad előadása 

augusztus 6. Vasszilvágy Vásári komédiák - Tücsök Bábcsoport előadása 

augusztus 6. Vönöck Vásári komédiák - Tücsök Bábcsoport előadása 

augusztus 10. Petőmihályfa Könyvtári ügyes kezek - nyári vígasság 

augusztus 11. Sajtoskál Jó bornak is kell a cégér - Vízvári Sándor előadása 

augusztus 13. Csehimindszent Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel 

augusztus 13. Felsőmarác Könyvtári ügyes kezek - nyári vígasság 

augusztus 13. Felsőmarác A meghót férj - Sok-Szín-Pad Társulat műsora 

augusztus 13. Hegyhátszentmárton Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel 

augusztus 13. Kétvölgy Fűben-fában az orvosság - Dr. Szabó Ágnes előadása 

augusztus 13. Megyehíd Hagyományaink: a népzene - Kemenesmagasi Zenebarát Egyesület 

előadása 

augusztus 13. Molnaszecsőd Könyvtári ügyes kezek - nyári vígasság 

augusztus 13. Orfalu Ünnep idején - Körmendi Kastélyszínház előadása 

augusztus 13. Szőce Hagyományaink - Boglya Népzenei Együttes előadása 

augusztus 13. Tanakajd Ha a zene szól… - Rosta Géza előadása 

augusztus 13. Tompaládony A szénapadlás - Rábaparti Társulat előadása 

augusztus 14. Kercaszomor Könyvtári ügyes kezek - nyári vígasság 

augusztus 17. Nemesrempehollós Könyvtári ügyes kezek - nyári vígasság 

augusztus 18. Orfalu Fűben-fában az orvosság - Dr. Szabó Ágnes előadása 

augusztus 19. Nagykölked Hagyományaink: a néptánc - Boglya Együttes műsora 

augusztus 20. Bérbaltavár Könyvtári ügyes kezek - kenyérünnep 

augusztus 20. Borgáta Könyvtári varrókosár meglepetésekkel 

augusztus 20. Borgáta Megzenésített versek - Gerbert Judit előadása 

augusztus 20. Gérce Kenyérünnep - Orfeum Vándorszínpad előadása 

augusztus 20. Ispánk Legszebb kincs a barátság - Tihanyi Vándorszínpad előadása 

augusztus 20. Kisunyom Vásári bábjátékok - Pető Ferenc 

augusztus 20. Mersevát A kamra kincse - Joó Mónika előadása 

augusztus 20. Nemescsó Könyvtári ügyes kezek - kenyérünnep 

augusztus 20. Torony Kocsonya Mihály házassága - Ferrum Színpad előadása 

augusztus 22. Szőce Könyvtári ügyes kezek – nyárbúcsúztató 

augusztus 25. Gór Az igazmondó juhászlegény - Szó és Kép Színpad előadása 

augusztus 26. Bozzai Könyvtári ügyes kezek - nyárzáró 

augusztus 26. Csörötnek A lelki egészség megőrzése - Sándoré Bogáth Margit előadása 
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augusztus 26. Dozmat Könyvtári ügyes kezek - nyárbúcsúztató 

augusztus 26. Pósfa Könyvtári ügyes kezek - nyárbúcsúztató 

augusztus 27. Andrásfa Könyvtári nyárbúcsúztató a Koprive Tambura Zenekarral  

augusztus 27. Hegyhátsál Megzenésített versek - Gerbert Judit előadása 

augusztus 27. Horvátlövő Csipi Csupi színháza - Szamóca Színház előadása 

augusztus 27. Kám Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel 

augusztus 27. Viszák Könyvtári ügyes kezek - nyárbúcsúztató 

augusztus 28. Kemestaródfa Könyvtári ügyes kezek - iskolaváró 

augusztus 28. Répceszentgyörgy Legszebb kincs a barátság - Tihanyi Vándorszínpad előadása 

augusztus 29. Magyarlak Könyvtári ügyes kezek – nyárbúcsúztató 

augusztus 31. Oszkó Könyvtári ügyes kezek – nyárbúcsúztató 

SZEPTEMBER     

szeptember 2. Porpác Nagyanyáink étkei és gyógynövényei - Neudl Marianna  

szeptember 2. Magyarlak Könyvtári ügyes kezek - "Itt van az ősz, itt van újra…" 

szeptember 3. Kám Hagyományaink: a népzene - Boglya Együttes előadása 

szeptember 4. Nagytilaj Jó bornak is kell a cégér - Vízvári Sándor előadása 

szeptember 5. Győrvár Könyvtári ügyes kezek - "Itt van az ősz, itt van újra…" 

szeptember 5. Magyarlak Könyvtári ügyes kezek - "Itt van az ősz, itt van újra…" 

szeptember 7. Nemesrempehollós Jó bornak is kell a cégér - Vízvári Sándor előadása 

szeptember 9. Felsőjánosfa Csokoládé, mert imádjuk! - Erős György előadása 

szeptember 9. Nemescsó Vackor az óvodában - a Mesebolt Bábszínház előadása 

szeptember 9. Répceszentgyörgy Könyvtári ügyes kezek - tanévkezdő  

szeptember 9. Szergény A kamra kincse - Joó Mónika előadása 

szeptember 10. Acsád Csipi Csupi színháza - Szamóca Színház előadása 

szeptember 10. Acsád Könyvtári ügyes kezek - "Itt van az ősz, itt van újra…" 

szeptember 10. Daraboshegy Könyvtári ügyes kezek - őszi forgatag 

szeptember 10. Iklanberény Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel 

szeptember 10. Lócs A meghót férj - Sok-Szín-Pad Társulat műsora 

szeptember 10. Peresznye Könyvtári ügyes kezek - őszi forgatag 

szeptember 10. Vámoscsalád Könyvtári ügyes kezek - őszi forgatag 

szeptember 11. Daraboshegy Hagyományaink: a néptánc - Boglya Együttes előadása 

szeptember 12. Győrvár Könyvtári ügyes kezek - őszi forgatag 

szeptember 13. Nyőgér Könyvtári ügyes kezek - őszi forgatag 

2016.09.12-

2016.09.26. 
Bő Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

szeptember 14. Balogunyom A kamra kincsei - Joó Mónika előadása 

szeptember 14. Mikosszéplak Ha a zene szól… - Rosta Géza előadása 

szeptember 16. Kondorfa Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő 

szeptember 16. Mersevát Nagyanyáink étkei és gyógynövényei - Neudl Marianna  

szeptember 16. Sorkikápolna Könyvtári ügyes kezek - Zelk Zoltán: Őszi mese 

szeptember 16. Vámoscsalád Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő 

szeptember 17. Celldömölk - 

térségközpontú 

rendezvény 

Zrínyi Miklós nagy napja. Hadimustra Nemesdömölk és Vat között 

1663. szeptember 17-én - Pálffy Géza történész előadása 

szeptember 17. Kemenespálfa Meseláda 

szeptember 17. Nemesrempehollós Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő 
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szeptember 17. Kám Hagyományaink: a néptánc - Boglya Együttes előadása 

szeptember 17. Szergény Hagyományaink: a néptánc - Hámori Balázs előadása 

szeptember 19. Csipkerek Borok és borkultúra Magyarországon - Vízvári Sándor előadása 

szeptember 19. Győrvár Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő 

szeptember 21. Halastó Borok és borkultúra Magyarországon - Vízvári Sándor előadása 

szeptember 21. Perenye Meseláda 

szeptember 22. Csönge Misi Mókus kalandjai - Csemete bábszínház előadása 

szeptember 22. Egervölgy Nagyanyáink gyógynövényei - Fehér Zoltán előadása 

szeptember 22. Oszkó Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő 

szeptember 23. Pinkamindszent Gyógyítók és gyógyultak - Simonné Wildner Judit előadása 

szeptember 24. Bögöt Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő 

szeptember 24. Bögöt Violin király és Hanga királykisasszony - Joós Tamás 

szeptember 24. Döröske Borok és borkultúra Magyarországon - Vízvári Sándor előadása 

szeptember 24. Hegyháthodász Mesekosár 

szeptember 24. Jákfa Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel 

szeptember 24. Jákfa Elvarázsolt Katinka - Tihanyi Vándorszínpad előadása 

szeptember 24. Nagytilaj Hagyományaink: a néptánc - Boglya Együttes műsora 

szeptember 24. Püspökmolnári Jó bornak is kell a cégér - Vízvári Sándor előadása 

szeptember 24. Rátót Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő 

szeptember 24. Sé Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő 

szeptember 24. Sitke Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő 

szeptember 24. Sitke Őszi varázslat - Orfeum Vándorszínpad előadása 

szeptember 24. Tömörd Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő 

szeptember 24. Tömörd Csokoládé, mert imádjuk! - Erős György előadása 

szeptember 24. Vámoscsalád Csokoládé, mert imádjuk! - Erős György előadása 

szeptember 25. Nyőgér Megzenésített versek - Gerbert Judit előadása 

szeptember 26. Győrvár Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő 

szeptember 26. Söpte Meseláda 

2016.09.15.-

2016.10.03. 
Szergény Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

szeptember 27. Ivánc A kamra kincse - Joó Mónika előadása 

szeptember 27. Ják Meseláda 

szeptember 27. Ják Meseláda 

szeptember 27. Molnaszecsőd Ne legyen áldozat! - Balázsfalvi Gusztávné előadása 

szeptember 28. Nagysimonyi Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő 

szeptember 28. Nemesbőd Meseláda 

szeptember 28. Nemesbőd Régi idők mozijától Pandoráig - Boros Ferenc előadása 

szeptember 29. Nárai Meseláda 

szeptember 29. Sorokpolány Meseláda 

2016.09.30.- 

2016.10.20. 
Csipkerek Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

2016.09.30.-  

2016. 10.11. 
Rábahídvég Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

szeptember 30. Bögöte Nagyanyáink étkei és gyógynövényei - Neudl Marianna előadása 

szeptember 30. Csénye Mesekosár 



Vas megye   KSZR beszámoló 2016 

48 

 

szeptember 30. Felsőcsatár Meseláda 

szeptember 30. Felsőcsatár Meseláda 

szeptember 30. Szombathely - 

térségközpontú rendezvény 

BeleLapozgató - Kovács Diána mesefoglalkozása 

OKTÓBER     

október 1. Meszlen Könyvtári ügyes kezek - Mesedélután 

október 1. Sajtoskál Könyvtári ügyes kezek 

2016.10.01-

2016.10.31. 
Szakonyfalu 1956 emlékezete - könyvtári kiállítás 

október 3. Körmend  - térségközpontú 

rendezvény 

Író-olvasó találkozó Sohonyai Edittel 

október 4. Csákánydoroszló Akarsz-e a barátom lenni - játékos könyvtári foglalkozás verssel és 

zenével 

október 4. Egyházasrádóc Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő 

október 4. Hegyhátszentpéter Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő 

október 4. Ivánc "Ripem, ropom a szőlőt" - játékos könyvtári foglalkozás 

október 4. Ják Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő (2 foglalkozás) 

október 4. Karakó Őrségi mesék - Németh Istvánné Baksa Eszter könyvtári meséi 

október 4. Kissomlyó Ne legyen áldozat! - Balázsfalvi Gusztávné előadása 

október 4. Mesterháza Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő 

október 4. Nagykölked Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő 

október 4. Nagyrákos Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő 

október 4. Pankasz A mesék világa - könyvtári vetélkedő 

október 4. Petőmihályfa A kamra kincsei - Joó Mónika előadása 

október 4. Szatta Mit ér az ember, ha őrségi? - Dr. Vörös Ottó előadása 

október 5. Balogunyom Nem árt az óvatosság! - Kiss Zoltánné előadása 

október 5. Csákánydoroszló Bölcs bagoly és társai - könyvtári foglalkozás 

október 5. Csehimindszent Vackor az óvodában - Mesebolt Bábszínház 

október 5. Hegyhátsál Holle anyó - Batyu Színház előadása 

október 5. Hegyhátszentjakab Három kívánság - játékos könyvtári foglalkozás 

október 5. Ikervár Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő 

október 5. Ják Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő 

október 5. Ják Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő 

október 5. Molnaszecsőd Egészséges életmód és táplálkozás - Dr. Borcsányi-Andits Mónika előadása 

október 5. Narda Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő 

október 5. Nemesrempehollós Ha a zene szól… - Rosta Géza előadása 

október 5. Viszák Nagy társasjáték és sakk nap - játékos könyvtári foglalkozás 

október 6. Bozzai Nevelni mindenki tud? - Pallósiné Dr. Toldi Márta PhD előadása 

október 6. Ják Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő 

október 6. Ják Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő 

október 6. Kőszeg Védd magad táplálékoddal! - Tóth Gábor előadása  

október 6. Ólmod Könyvtári ügyes kezek - "Itt van az ősz, itt van újra…" 

október 6. Pankasz Mátyás király igazsága - könyvtári vetélkedő 

október 7. Bajánsenye Könyvtári ügyes kezek - ökovilág 

október 7. Bajánsenye Magyarország, szeretlek! - Játékos könyvtári honismereti vetélkedő 

október 7. Bajánsenye Könyvtári ügyes kezek - "Itt van az ősz, itt van újra…" 
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október 7. Bajánsenye Én meg gyerekből vagyok! - könyvtári szavalóverseny 

október 7. Bajánsenye Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel 

október 7. Csipkerek Mesekosár 

október 7. Csörötnek Könyvtári ügyes kezek - "Itt van az ősz, itt van újra…" 

október 7. Felsőjánosfa Mit ér az ember, ha őrségi? - Dr. Vörös Ottó előadása 

október 7. Hegyhátszentmárton Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő 

október 7. Hosszúpereszteg Férfi - nő kapcsolatok titkai - Sándorné Bogáth Margit előadása 

október 7. Ják Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő 

október 7. Kerkáskápolna Múltidéző - helytörténeti könyvtári foglalkozás 

október 7. Kisrákos Könyvtári nagy társasjáték nap 

október 7. Kondorfa Kipp-kopp, kopogok - játékos könyvtári foglalkozás 

október 7. Nagymizdó Könyvtári ügyes kezek - szüreti könyvtári mulatság 

október 7. Narda Nagyanyáink étkei és gyógynövényei - Neudl Marianna  

október 7. Őrimagyarósd Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő 

október 7. Rábahídvég Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő 

október 7. Sé Az allergiáról és természetes gyógymódjairól - Zsolnai Rita előadása 

október 7. Szarvaskend A játék gyönyörű - könyvtári foglalkozás 

október 7. Tokorcs Nagyanyáink gyógynövényei - Fehér Zoltán előadása 

október 8. Daraboshegy Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő 

október 8. Döröske Kipp-kopp, kopogok - játékos könyvtári foglalkozás 

október 8. Egyházashetye Vakarcs - Tücsök Bábcsoport előadása 

október 8. Gérce A mi falunk - helytörténeti emlékkiállítás 

október 8. Hegyháthodász Őszi könyvtári játszóház 

október 8. Hegyhátsál Holdkráterek - Tuboly Vince előadása 

október 8. Hegyhátszentpéter Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő 

október 8. Kám Gyógynövényismeret - Fehér Zoltán előadása 

október 8. Katafa Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő 

október 8. Lukácsháza Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő 

október 8. Magyarnádalja Őszi könyvtári játszóház 

október 8. Magyarszecsőd Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő 

október 8. Magyarszombatfa Könyvtári múltidéző - a gerencsérek földjén 

október 8. Molnaszecsőd A gerencsérek földjén - helytörténeti könyvtári foglalkozás 

október 8. Nemescsó Ha a zene szól… - Rosta Géza előadása 

október 8. Sitke Hagyományaink - Boglya Népzenei Együttes 

október 8. Szarvaskend Szüreti hagyományok - helytörténeti könyvtári foglalkozás 

október 8. Szergény A biztosíték - Szó és Kép Színpad előadása 

október 8. Szőce Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő 

október 8. Tompaládony Ha a zene szól… - Rosta Géza előadása 

október 8. Vasalja Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő 

október 8. Velem Őrségi mesék - Németh Istvánné Baksa Eszter 

október 8. Velemér Mit ér az ember, ha őrségi? - Dr. Vörös Ottó előadása 

október 9. Csákánydoroszló Biztonságban?! Az internet veszélyei - Balázsfalvi Gusztávné előadása 

október 9. Felsőmarác Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő 

október 9. Hegyhátsál Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő 

október 9. Kemestaródfa Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő 
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október 9. Velem Holle Anyó - Habakuk Bábszínház előadása 

október 10. Hegyháthodász Holdkráterek - Tuboly Vince előadása 

október 10. Tormásliget  A filmkészítés alapjai - Boros Ferenc előadása 

október 10. Felsőszölnök Ne legyen áldozat! - Balázsfalvi Gusztávné előadása 

2016.10.10. - 

2016.11.10. 
Nagysimonyi Számítástechnikai tanfolyam alapfokon  

2016.10.10 -  

2016.12.19 
Szombathely - 
térségközpontú rendezvény 

Számítástechnikai tanfolyam alapfokon siketek és nagyothallók 

számára  

október 11. Alsóújlak Elvarázsolt Katinka - Tihanyi Vándorszínpad előadása 

október 11. Ostffyasszonyfa "Szúrós gombóc jár a kertben" - könyvtári foglalkozás 

október 11. Szergény Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő 

október 12. Acsád Ha a zene szól… - Rosta Géza előadása 

október 12. Csehimindszent Mindszenty József élete - Soós Viktor előadása 

október 12. Jákfa Ha a zene szól… - Rosta Géza előadása 

2016.10.12 -  

2016.12.20 
Szombathely - 

térségközpontú rendezvény 

Számítástechnikai tanfolyam alapfokon siketek és nagyothallók 

számára  

október 13. Csénye Okoska botocska - Csemete Bábszínház 

október 13. Káld Mesekosár 

október 13. Szentpéterfa Meseláda 

október 14. Celldömölk - 

térségközpontú rendezvény 

Kresznerics Anyanyelvi Konferencia 

október 14. Felsőcsatár A filmkészítés alapjai - Boros Ferenc előadása 

október 14. Gór Író-olvasó találkozó Nógrádi Gáborral 

október 14. Hegyhátszentjakab "Mire a falevelek lehullanak, katonáink visszatérnek…Az I. világháború Vas 

megyei emlékezete - Mecsériné Doktor Rozália előadása 

október 14. Ják Atacama sivatag - Csempesz Gábor előadása 

október 14. Ják Író-olvasó találkozó Nógrádi Gáborral 

október 14. Magyarszecsőd Táplálékod legyen gyógyítód - Tamás Anikó 

október 14. Püspökmolnári Író-olvasó találkozó Nógrádi Gáborral 

október 14. Rábahídvég Varázshegedű - kötetbemutató Csider Sándorral 

október 15. Hosszúpereszteg Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő 

október 15. Lukácsháza Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő 

október 15. Nagysimonyi Hagyományaink - Boglya Népzenei Együttes 

október 15. Nick Jóga és relaxáció a mindennapokban - Lovász Adrienn előadása 

október 15. Simaság Boldogság-humor-szeretet -  Horváth Ferenc előadása 

október 15. Szőce "Mire a falevelek lehullanak, katonáink visszatérnek…Az I. világháború Vas 

megyei emlékezete - Mecsériné Doktor Rozália előadása 

október 15. Vasegerszeg Könyvtári ügyes kezek - őszköszöntő 

október 15. Vasegerszeg Könyvtári varrókosár meglepetésekkel 

október 16. Cák Jó bornak is kell a cégér - Vízvári Sándor előadása 

október 16. Magyarlak Hagyományaink - Boglya Népzenei Együttes 

október 16. Megyehíd Hagyományaink: a néptánc - Béri Balogh Ádám tánccsoport előadása 

október 17. Nemescsó Gyógynövényismeret - Fehér Zoltán 

október 17. Petőmihályfa Kneipp módszerrel az egészségért - Dr. Borcsányi-Andits Mónika előadása 

október 17. Szeleste Jó bornak is kell a cégér - Vízvári Sándor előadása 

október 17. Vassurány Gyógynövényismeret - Fehér Zoltán előadása 

október 19. Pornóapáti Meseláda 
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október 20. Szombathely - 

térségközpontú rendezvény 

BeleLapozgató - Kovács Diána mesés foglalkozása 

október 20. Szombathely - 

térségközpontú rendezvény 

Könyvtári ügyes kezek - Bagoly-nap 

október 21. Bejcgyertyános Értékek a változó időben - Pallósiné Dr. Toldi Márta PhD. előadása 

október 21. Bő 1956-os megemlékezés - Meskó Krisztián irodalmi estje 

október 21. Felsőjánosfa Könyvtári ügyes kezek - őszi forgatag 

október 21. Magyarnádalja Föltámadott a tenger - a Tarisznyások Együttes műsora 

október 21. Magyarszecsőd A magyar nyelv a Kárpát-medencében - Dr. Vörös Ottó előadása 

október 21. Nemesládony Könyvtári ügyes kezek - őszi forgatag 

október 21. Oszkó A kamra kincsei - Joó Mónika előadása 

október 21. Ölbő Könyvtári ügyes kezek - őszi forgatag 

október 21. Tokorcs Könyvtári halloween parti 

október 22. Apátistvánfalva Könyvtári ügyes kezek - őszi forgatag 

október 22. Duka Vers és zene - Gregorich Zsófia előadása 

október 22. Gasztony Őszi ünnep - Orfeum Vándorszínpad előadása 

október 22. Mersevát Könyvtári ügyes kezek - őszi forgatag 

október 22. Ostffyasszonyfa Ha a zene szól… - Rosta Géza előadása 

október 22. Répceszentgyörgy Könyvtári ügyes kezek - őszi forgatag 

október 22. Sé Könyvtári ügyes kezek - őszi forgatag 

október 22. Sorokpolány 1956-os megemlékezés - Meskó Krisztián irodalmi estje 

október 22. Tömörd Érdekességek az olimpiákról - Dr. Holler Péter előadása 

október 22. Tömörd Könyvtári ügyes kezek - őszi forgatag 

október 22. Velemér 1956-os megemlékezés - Meskó Krisztián irodalmi estje 

október 22. Vönöck Szél hozott, szél visz el - Gregorich Zsófia előadása 

október 23. Bejcgyertyános 1956 emlékezete verssel és zenével- Tarisznyások Együttes előadása 

október 23. Magyarnádalja Föltámadott a tenger - a Tarisznyások Együttes műsora 

október 23. Nagygeresd A magyar költészet kincsestára: versek és dalok - Gerbert Judit előadása 

október 23. Olaszfa Őszi ünnep - Orfeum Vándorszínpad előadása 

október 24. Felsőszölnök Könyvtári ügyes kezek - őszi forgatag 

október 24. Püspökmolnári Jó bornak is kell a cégér - Vízvári Sándor előadása 

október 25. Balogunyom Meseláda 

október 25. Ikervár Meseláda 

október 26. Gérce Könyvtári ügyes kezek - őszi forgatag 

október 26. Söpte Meseláda 

október 26. Tanakajd Meseláda 

október 27. Nyőgér Gyógyító kert, gyógyító konyha - Simonné Wildner Judit előadása 

október 27. Sorkifalud Meseláda 

október 27. Vasszécseny Meseláda 

október 28. Csehimindszent Az ünnep azé, aki várja - Nagy Beáta előadása 

október 28. Szombathely - 

térségközpontú rendezvény 

Könyvtári ügyes kezek - őszi forgatag 

október 28. Csörötnek Könyvtári ügyes kezek - őszi forgatag 

október 28. Egyházasrádóc Érdekességek az olimpiákról - Dr. Hollerné Mecséri Annamária előadása 

október 28. Gérce Könyvtári ügyes kezek - őszi forgatag 

október 28. Kemenesmagasi Mesekosár 
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október 28. Kemenesmihályfa Könyvtári halloween parti 

október 28. Kercaszomor Könyvtári ügyes kezek - őszi forgatag 

október 28. Nagyrákos A stressz és az álmok kapcsolata - Sándorné Bogáth Margit előadása 

október 28. Narda Krisztus katonája - Ultraviolák Bábcsoport előadása 

október 28. Oszkó Könyvtári ügyes kezek - őszi forgatag 

október 28. Pecöl Könyvtári ügyes kezek - őszi forgatag 

október 28. Petőmihályfa Könyvtári ügyes kezek - őszi forgatag 

október 28. Rábahídvég Könyvtári ügyes kezek - őszi forgatag 

október 28. Sitke Könyvtári ügyes kezek - őszi forgatag 

október 28. Sorkifalud Meseláda 

október 28. Sorkikápolna Könyvtári ügyes kezek 

október 28. Vasvár Alkalomadtán - Hegyi Barbara kötet bemutatója 

október 28. Viszák Nem árt az óvatosság! - Kiss Zoltánné előadása 

október 29. Acsád Könyvtári ügyes kezek - őszi forgatag 

október 29. Nemesbőd Vackor az óvodában - Mesebolt Bábszínház előadása 

október 30. Velemér Értékek a változó időben - Pallósiné Dr. Toldi Márta PhD. előadása 

október 31. Balogunyom Könyvtári ügyes kezek - őszi forgatag 

október 31. Vasszécseny Könyvtári ügyes kezek - őszi forgatag 

NOVEMBER     

november 2. Dozmat Meseláda 

november 2. Gór A koszovói piramis titkai - Dr. Szabó Ágnes előadása 

november 2. Sitke Varázshegedű - kötetbemutató Csider Sándorral 

november 2. Szeleste Könyvtári ügyes kezek -adventet várva 

november 3. Kőszegszerdahely Könyvtári ügyes kezek -adventet várva 

november 3. Olaszfa Könyvtári ügyes kezek -adventet várva 

november 3. Ólmod Könyvtári babaolvasó 

november 3. Telekes Könyvtári ügyes kezek -adventet várva 

november 4. Dozmat Könyvtári ügyes kezek -adventet várva 

november 4. Hegyhátszentpéter Könyvtári ügyes kezek -adventet várva 

november 4. Kőszegdoroszló Könyvtári ügyes kezek -adventet várva 

november 4. Nick Könyvtári ügyes kezek -adventet várva 

november 4. Orfalu Könyvtári ügyes kezek -adventet várva 

november 4. Pácsony Könyvtári ügyes kezek -adventet várva 

2016.11.04-

2016.12.05 
Nemesbőd Számítástechnikai tanfolyam alapfokon  

november 4. Uraiújfalu Csokoládé, mert imádjuk! - Erős György előadása 

november 5. Acsád Könyvtári ügyes kezek -adventet várva 

november 5. Egyházashollós Könyvtári ügyes kezek - közelítő tél 

november 5. Gasztony Könyvtári ügyes kezek - közelítő tél 

november 5. Ikervár Könyvtári ügyes kezek - közelítő tél 

november 5. Kissomlyó Holle anyó - Batyu Színház előadása 

november 5. Magyarszecsőd Könyvtári ügyes kezek - közelítő tél 

november 5. Meszlen Téli versek - Lufi Együttes előadása 

november 5. Nemescsó Könyvtári ügyes kezek - közelítő tél 

november 5. Pósfa Könyvtári ügyes kezek - közelítő tél 
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november 5. Szakonyfalu Holle anyó - Batyu Színház előadása 

november 6. Meggyeskovácsi A magyar költészet kincsestára: versek és dalok - Gerbert Judit előadása 

november 7. Halogy Fűben-fában az orvosság - Dr. Szabó Ágnes előadása 

november 7. Káld Elsősegélynyújtás - Németh Dániel előadása 

2016.11.07-

2016.12.05 
Nemesbőd Számítástechnikai tanfolyam alapfokon  

november 7. Rábagyarmat Álomút - kötetbemutató Csider Sándorral 

2016.11.08 - 22. Ölbő Számítástechnikai tanfolyam alapfokon  

november 8. Peresznye Az elvarázsolt fazék - Batyu Színház előadása 

november 8. Vasasszonyfa Könyvtári ügyes kezek - közelítő tél 

november 9. Alsóújlak Könyvtári ügyes kezek - közelítő tél 

november 9. Kemenesmihályfa Holle anyó - Batyu Színház előadása 

november 9. Narda Könyvtári ügyes kezek - közelítő tél 

november 9. Nemesbőd Nevetni mindenki tud? - Pallósiné Dr. Toldi Márta előadása 

november 9. Söpte Az elvarázsolt fazék - Batyu Színház előadása 

2016.11.09 - 11.08 Csehi Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

november 10. Kőszegszerdahely Könyvtári ügyes kezek - közelítő tél 

november 10. Nemesrempehollós Márton napi könyvtári libaságok 

november 10. Ostffyasszonyfa Ősi hagyományok és a csúcstechnológia harmóniája - Dr. Gadányi 

Péter előadása 

november 10. Rönök Könyvtári ügyes kezek - közelítő tél 

2016.11.10 - 

2016.12.21. 
Sárvár - térségközpontű Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

november 10. Szentpéterfa Horvát irodalmi est 

november 10. Vát Meseláda (2 foglalkozás) 

november 10. Vát Meseláda 

november 11. Bucsu Könyvtári ügyes kezek - közelítő tél 

november 11. Felsőjánosfa Vackor az óvodában - Mesebolt Bábszínház előadása 

november 11. Gérce Az agresszió bennünk van, - P. Toldi Márta Dr. PhD előadása 

november 11. Hegyhátszentpéter Könyvtári ügyes kezek - közelítő tél 

november 11. Káld Könyvtári ügyes kezek - közelítő tél 

november 11. Oszkó Könyvtári ügyes kezek - közelítő tél 

november 11. Vasegerszeg Könyvtári ügyes kezek - közelítő tél 

november 11. Velemér Könyvtári ügyes kezek - őszbúcsúztató 

november 12. Alsóújlak Könyvtári ügyes kezek - közelítő tél 

november 12. Chernelházadamonya Könyvtári ügyes kezek - közelítő tél 

november 12. Gasztony Könyvtári ügyes kezek - közelítő tél 

november 12. Hegyhátszentpéter Az értéktárak a gyakorlatban - Gyöngyösi Zsuzsanna előadása 

november 12. Kemenesszentmárton Vackor az óvodában - Mesebolt Bábszínház előadása 

november 12. Nagykölked Ha a zene szól… - Rosta Géza előadása 

november 12. Nagykölked Könyvtári ügyes kezek - közelítő tél 

november 12. Orfalu Könyvtári ügyes kezek - közelítő tél 

november 12. Oszkó A biztosíték - Szó és Kép Színpad előadása 

november 12. Rádóckölked Hagyományaink - Boglya Népzenei Együttes 

november 12. Szergény Márton napi könyvtári mesedélután 

november 14. Alsóújlak Könyvtári ügyes kezek - közelítő tél 
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november 14. Kemenesmihályfa Táplálékod és gondolkodásod legyen gyógyítód - Simonné Wildner Judit 

november 15. Boba Ne legyen áldozat! - Balázsfalvi Gusztávné előadása 

november 15. Narda Szent Márton élete - Tücsök Bábcsoport előadása 

november 15. Vasasszonyfa Könyvtári ügyes kezek - közelítő tél 

november 16. Kemenessömjén Könyvtári ügyes kezek - közelítő tél 

november 16. Söpte Mesekosár 

november 16. Szalafő Nagyanyáink étkei és gyógynövényei - Neudl Marianna  

november 17. Kőszegszerdahely Könyvtári ügyes kezek - közelítő tél 

november 17. Perenye Meseláda 

november 18. Bajánsenye Érdekességek az olimpiákról - Dr. Hollerné Mecséri Annamária előadása 

november 18. Bejcgyertyános Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 18. Boba Szakszerű elsősegélynyújtásról közérthetően - Németh Dániel előadása 

november 18. Bögöte Ne legyen áldozat! - Balázsfalvi Gusztávné előadása 

november 18. Csehimindszent Kerékpáros kalandozások a világ körül - Nagy Tamás előadása 

november 18. Hegyhátszentjakab Könyvtári ügyes kezek - közelítő tél 

november 18. Ivánc Könyvtári ügyes kezek - közelítő tél 

november 18. Kenéz Momó, a könyvmanó - könyvtári vetélkedő 

november 18. Kőszegszerdahely Lakásunk, otthonunk védelme - Kiss Zoltánné előadása 

november 18. Nagysimonyi Elsősegélynyújtás - Homlok István előadása 

november 18. Nyőgér A lelki egészség megőrzése - Sándorné Bogáth Margit előadása 

november 18. Nyőgér Könyvtári ügyes kezek - közelítő tél 

november 18. Oszkó Varázshegedű - kötetbemutató Csider Sándorral 

november 18. Petőmihályfa Könyvtári ügyes kezek - közelítő tél 

november 18. Rábahídvég Egészséges nassolnivalók - Neudl Marianna előadása 

november 18. Sitke Könyvtári ügyes kezek - közelítő tél 

november 18. Sorkifalud Mesekosár 

november 18. Tokorcs Papírszínházi mesék 

november 19. Alsóújlak Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 19. Andrásfa Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 19. Bő Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 19. Csipkerek Könyvtári varrókosár meglepetésekkel 

november 19. Gasztony Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 19. Magyarszecsőd Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 19. Mikosszéplak Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 19. Nagymizdó Könyvtári ügyes kezek - könyvtári családi játszóház és mesedélután 

november 19. Nemescsó Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 19. Orfalu Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 19. Simaság A magyar költészet kincsestára - versek és dalok - Gerbert Judit előadása 

november 19. Tormásliget  Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 19. Vashosszúfalu Szent Márton élete - Tücsök Bábcsoport előadása 

november 21. Alsóújlak Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 21. Bögöt Momó, a könyvmanó - könyvtári vetélkedő 

november 21. Gérce Momó, a könyvmanó - könyvtári vetélkedő 

november 21. Magyarlak Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 21. Pecöl Könyvtári ügyes kezek - advent idején 
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november 21. Uraiújfalu Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

2016.11.21-

2016.12.02. 
Vámoscsalád Számítástechnikai tanfolyam alapfokon  

november 22. Pusztacsó Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 22. Rönök Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 22. Sorkifalud Okoska botocska - Csemete Bábszínház 

november 22. Szeleste A kamra kincsei - Joó Mónika előadása 

2016.11.22 -  

2016.12.20 
Perenye Számítástechnikai tanfolyam alapfokon  

november 23. Narda Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 23. Ólmod Elsősegélynyújtás - Németh Dániel előadása 

november 23. Sé A repülés története - Szalainé Bodor Edit előadása 

november 23. Uraiújfalu Könyvtári ügyes kezek 

november 23. Vásárosmiske Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 24. Csörötnek Az I. világháború és a közlekedés - Dr. Kalocsai Péter előadása 

november 24. Felsőcsatár Író-olvasó találkozó Bosnyák Viktóriával 

november 24. Gérce Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 24. Gyöngyösfalu Biztonságos internet - Balázsfalvi Gusztávné előadása 

november 24. Ólmod Biztonságos internet - Balázsfalvi Gusztávné előadása 

november 24. Söpte Író-olvasó találkozó Bosnyák Viktóriával 

november 24. Telekes Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 25. Alsószölnök Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 25. Bejcgyertyános Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 25. Boba Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 25. Bögöt Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 25. Bögöt Momó, a könyvmanó - könyvtári vetélkedő 

november 25. Csehimindszent Egészséges életmód és táplálkozás - Dr. Borcsányi-Andits Mónika előadása 

november 25. Csörötnek Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 25. Gór Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 25. Horvátzsidány Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 25. Káld Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 25. Kemenesmihályfa Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 25. Körmend - térségközpontú 

rendezvény 

Mesélő könyvtár - kortárs versmondó verseny kicsiknek és nagyoknak 

november 25. Mesteri Síppal-dobbal, nádi hegedűvel: magyar népi hangszerek - Bejczi 

Károly előadása 

november 25. Oszkó Férfi-nő kapcsolatok titkai - Sándorné Bogáth Margit előadása 

november 25. Ölbő Momó, a könyvmanó - könyvtári vetélkedő 

november 25. Őrimagyarósd Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 25. Pecöl Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 25. Rábahídvég Téli népszokások Vas megyében - Hámori Balázs 

november 25. Rönök Holdutazás: Verne Gyulától a NASA-ig - Zsigri Mária előadása 

november 25. Simaság Momó, a könyvmanó - könyvtári vetélkedő 

2016.11.25-26. Szentgotthárd - 

térségközpontú rendezvény 

Móra Ferenc Könyvtári Mesemondó Verseny 

november 25. Szőce Könyvtári ügyes kezek - advent idején 
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november 25. Tokorcs Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 25. Torony Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 25. Vásárosmiske Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 25. Vashosszúfalu Egészséges életmód, táplálkozás - Neudl Marianna 

november 26. Alsóújlak Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 26. Andrásfa Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 26. Bucsu Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 26. Chernelházadamonya Momó, a könyvmanó - könyvtári vetélkedő 

november 26. Csákánydoroszló Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 26. Harasztifalu Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 26. Hegyháthodász Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 26. Ivánc Hagyományaink - Boglya Népzenei Együttes előadása 

november 26. Kerkáskápolna Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 26. Kőszegszerdahely Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 26. Magyarnádalja Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 26. Mersevát Könyvtári ügyes kezek - Mikulásváró 

november 26. Mesterháza Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 26. Nemescsó Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 26. Orfalu Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 26. Rönök Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 26. Sajtoskál Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 26. Sorkifalud Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 26. Szaknyér Hagyományaink - Boglya Népzenei Együttes előadása 

november 26. Szaknyér A kamra kincsei - Joó Mónika előadása 

november 26. Tömörd Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 26. Vasegerszeg Momó, a könyvmanó - könyvtári vetélkedő 

november 26. Vasszentmihály Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 26. Velem Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 27. Bozsok Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 27. Csehi Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 27. Hegyháthodász Hegyháthodászi értéktár - helytörténeti foglalkozás 

november 27. Hegyháthodász Hagyományaink - Boglya Népzenei Együttes 

november 27. Iklanberény Mikulásváró  - Orfeum Vándorszínpad előadása 

november 27. Kemenesmagasi Mikulásváró  - Orfeum Vándorszínpad előadása 

november 27. Nagytilaj Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 27. Nemesládony Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 27. Pácsony Értéktárak a Vasi Hegyháton - Gyöngyösi Zsuzsanna előadása 

november 27. Vasvár - térségközpontú 

rendezvény 

Mikulásváró - Tarisznyások Együttes előadása 

november 27. Vát A magyar költészet kincsestára: versek és dalok - Gerbert Judit előadása 

november 27. Velemér Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 28. Csipkerek Ha a zene szól… - Rosta Géza előadása 

november 28. Ják Elsősegélynyújtásról közérthetően - Németh Dániel előadása 

november 28. Kercaszomor Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 28. Nagyrákos Táplálkozás és testmozgás - Dr. Borcsányi-Andits Mónika előadása 
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november 28. Vásárosmiske Pozitív gondolkodás és örömtréning - Horváth Ferenc előadása 

november 29. Csipkerek Bűnmegelőzés - Kiss Zoltánné előadása 

november 29. Hegyhátsál Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 29. Ják Az I. világháború és a közlekedés - Dr. Kalocsai Péter előadása 

november 29. Ólmod Könyvtári babaolvasó 

november 29. Ölbő Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 29. Porpác Momó, a könyvmanó - könyvtári vetélkedő 

november 29. Uraiújfalu Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 30. Dozmat Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 30. Győrvár Értéktárak a Vasi Hegyháton - Gyöngyösi Zsuzsanna előadása 

november 30. Hosszúpereszteg Momó, a könyvmanó - könyvtári vetélkedő 

november 30. Pornóapáti Mesekosár 

november 30. Rábagyarmat Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

november 30. Sitke Momó, a könyvmanó - könyvtári vetélkedő 

november 30. Torony Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

DECEMBER     

december 1. Kiszsidány Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 1. Nemesbőd Mozdulj fejben is! - Szabó Zoltán egészségvédő előadása 

december 1. Nemesrempehollós "Mire a falevelek lehullnak, katonáink visszatérnek…Az I. világháború Vas megyei 
emlékezete - Mecsériné Doktor Rozália előadása 

december 1. Tanakajd Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 1. Uraiújfalu Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 2. Acsád Mesekosár 

december 2. Balogunyom Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 2. Bejcgyertyános Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 2. Boba Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 2. Duka Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 2. Gersekarát Értéktárak a Vasi Hegyháton - Gyöngyösi Zsuzsanna előadása 

december 2. Gyöngyösfalu Segítsetek a hóembernek! - Csemete Bábszínház előadása 

december 2. Halastó Könyvtári ügyes kezek - ünnep idején 

december 2. Kemenesmihályfa Könyvtári ügyes kezek - ünnep idején 

december 2. Kőszegszerdahely Mit árul el a kézírásunk? - Zsolnai Rita előadása 

december 2. Lukácsháza Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 2. Mesterháza Mikulásváró - Lufi Együttes műsora 

december 2. Nagytilaj Kalandozások kerékpárral - Nagy Tamás előadása 

december 2. Petőmihályfa Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 2. Rábagyarmat Mikulásváró - Orfeum Vándorszínpad előadása 

december 2. Simaság Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 2. Sorkikápolna Meseláda 

december 2. Vásárosmiske Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 2. Velemér Az ünnep azé, aki várja - Nagy Beáta előadása 

december 3. Bozsok Mikulásváró előadás - Tarisznyások Együttes zenés előadása 

december 3. Bögöt Mikulásváró - Orfeum Vándorszínpad előadása 

december 3. Chernelházadamonya Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 3. Döröske Könyvtári ügyes kezek - Mikulásváró 
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december 3. Döröske Violin király és Hanga királykisasszony - Joós Tamás műsora 

december 3. Gasztony Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 3. Gasztony Violin király és Hanga királykisasszony - Joós Tamás műsora 

december 3. Hegyfalu Mikulásváró - Orfeum Vándorszínpad előadása 

december 3. Hegyhátsál Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 3. Karakó Mikulásbál - Lukácsy Katalin előadása 

december 3. Kemenessömjén Vásári komédiák - Tücsök Bábcsoport előadása 

december 3. Kemestaródfa Mikulásváró - Pódium Színház előadása 

december 3. Kőszegdoroszló Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 3. Kőszegpaty Mikulásváró előadás - Tarisznyások Együttes 

december 3. Magyarnádalja Mikulásváró - a Pódium Színpad előadása 

december 3. Mesterháza Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 3. Nagygeresd Mikulásváró- Tihanyi Musical Stúdió előadása 

december 3. Nagykölked Teli puttony, teli zsák - Tarisznyások Együttes előadása 

december 3. Nagymizdó Teli puttony, teli zsák - Tarisznyások Együttes előadása 

december 3. Orfalu Könyvtári ügyes kezek - Mikulásváró 

december 3. Ostffyasszonyfa Tarkabarka hóember - Habakuk Bábszínház előadása 

december 3. Perenye Könyvtári ügyes kezek - Mikulásváró 

december 3. Porpác Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 3. Pósfa Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 3. Rábapaty Mikulásváró  - Orfeum Vándorszínpad előadása 

december 3. Rátót Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 3. Répceszentgyörgy A mikulás csizmája - Pető Ferenc előadása 

december 3. Sajtoskál Mikulásbál - Lukácsy Katalin előadása 

december 3. Sé Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 3. Sorkifalud Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 3. Sorokpolány Megzenésített téli versek - Capito gitárklub előadása 

december 3. Szeleste Mikulásváró Gerbert Judittal 

december 3. Szemenye Kalandozások kerékpárral - Nagy Tamás előadása 

december 3. Tokorcs Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 3. Tokorcs Csipi és Csupi Mikulásvárója - Szamóca Színház előadása  

december 3. Tömörd Másképp látjuk! - 3D előadás és kiállítás 

december 3. Vasalja Könyvtári ügyes kezek - "Hull a pelyhes fehér hó…" 

december 3. Vasalja Mikulásváró - Pódium Színház előadása 

december 3. Vasegerszeg Mikulásváró - Orfeum Vándorszínpad előadása 

december 4. Alsószölnök Könyvtári ügyes kezek - Mikulásváró 

december 4. Bögöte Szél hozott, szél visz el - Gregorich Zsófia előadása 

december 4. Csehi Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 4. Csehi Csipi és Csupi mikulásvárója - Szamóca Színház 

december 4. Csehi Mikulásváró - Tarisznyások Együttes előadása 

december 4. Egervölgy Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 4. Felsőmarác Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 4. Gyanógeregye Álomút - kötetbemutató Csider Sándorral 

december 4. Hegyhátszentjakab Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 4. Hegyhátszentjakab Megjött a Mikulás! - Lukácsy Katalin előadása 



Vas megye   KSZR beszámoló 2016 

59 

 

december 4. Katafa Megjött a Mikulás! - Lukácsy Katalin előadása 

december 4. Kemenesmagasi Kocsonya Mihály házassága - Ferrum Színház előadása 

december 4. Nagyrákos A Mikulás csizmája - Pindur Bábszínház előadása 

december 4. Nagyrákos Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 4. Nagyrákos Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 4. Nagytilaj Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 4. Nemesbőd A kamra kincsei - Joó Mónika előadása 

december 4. Nick Ezüsterdő meséi - Batyu Színház műsora 

december 4. Orfalu Mesekosár 

december 4. Ölbő Ezüsterdő meséi - Batyu Színház műsora 

december 4. Őrimagyarósd Megjött a Mikulás! - Lukácsy Katalin előadása 

december 4. Pácsony Ünnep előtt - Garabonciás Együttes előadása 

december 4. Petőmihályfa Kalandozások kerékpárral - Nagy Tamás előadása 

december 4. Porpác Mikulásváró Gerbert Judittal 

december 4. Pósfa Az égig érő fa - Mesebolt Bábszínház előadása  

december 4. Rádóckölked Mikulásváró - Tarisznyások Együttes előadása 

december 4. Szalafő Mikulásváró - Orfeum Vándorszínpad előadása 

december 4. Szarvaskend Könyvtári ügyes kezek - "Hull a pelyhes fehér hó…" 

december 4. Tompaládony Vásári komédiák - Tücsök Bábcsoport előadása 

december 4. Torony Csipi és Csupi mikulásvárója - Szamóca Színház 

december 4. Vámoscsalád Ezüsterdő meséi - Batyu Színház műsora 

december 4. Vasszentmihály A Mikulás csizmája - Pindur Bábszínház előadása 

december 4. Viszák Könyvtári ügyes kezek - "Hull a pelyhes fehér hó…" 

december 4. Viszák Mikulásváró - Orfeum Vándorszínpad előadása 

december 5. Bérbaltavár Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 5. Bő Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 5. Csehi Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 5. Csénye Mikulásváró - Lukácsy Katalin előadása  

december 5. Csönge Mikulásváró - Lukácsy Katalin előadása  

december 5. Egyházasrádóc Ha a zene szól… - Rosta Géza előadása 

december 5. Felsőjánosfa Mikulásváró - a Tarisznyások Együttes előadása 

december 5. Felsőjánosfa Könyvtári ügyes kezek - Mikulásváró 

december 5. Ikervár Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 5. Ivánc A Mikulás csizmája - Pindur Bábszínház előadása 

december 5. Kemenespálfa Mikulásváró - Orfeum Vándorszínpad előadás 

december 5. Kisrákos Könyvtári ügyes kezek - "Hull a pelyhes fehér hó…" 

december 5. Kondorfa Könyvtári ügyes kezek - "Hull a pelyhes fehér hó…" 

december 5. Molnaszecsőd Könyvtári ügyes kezek - Mikulásváró 

december 5. Nemeskeresztúr Mikulásváró - Orfeum Vándorszínpad előadása 

december 5. Nemeskocs Csipi és Csupi mikulásvárója - Szamóca Színház 

december 5. Szalafő Mikulás - Szó és Kép Színpad műsora 

december 5. Uraiújfalu Paprika Jancsi - Mesebolt Bábszínház előadása 

december 5. Vát Mikulásváró - Lufi Együttes műsora 

december 6. Csehi Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 6. Duka Mikulásváró - Lukácsy Katalin előadása 
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december 6. Egervölgy Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 6. Egyházasrádóc Könyvtári ügyes kezek - jó játék a gyöngy 

december 6. Egyházasrádóc Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 6. Harasztifalu Könyvtári ügyes kezek - "Hull a pelyhes fehér hó…" 

december 6. Hegyhátsál Könyvtári ügyes kezek - Mikulásváró 

december 6. Hegyhátszentpéter Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 6. Hegyhátszentpéter Kalandozások kerékpárral - Nagy Tamás előadása 

december 6. Horvátlövő Könyvtári Mikulásváró zenével, verssel, mesével 

december 6. Ispánk Könyvtári varrókosár meglepetésekkel 

december 6. Nagytilaj Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 6. Pecöl Mikulásváró - Lukácsy Katalin előadása 

december 6. Pósfa Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 6. Szeleste Csipi és Csupi Mikulásvárója - Szamóca Színház 

december 6. Tanakajd Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 6. Vásárosmiske Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 6. Vásárosmiske Mikulásváró - Lufi Együttes műsora 

december 6. Vasasszonyfa Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 6. Vasszécseny Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel 

december 6. Velem Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 7. Balogunyom Meseláda 

december 7. Csákánydoroszló Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 7. Horvátzsidány Horvát nyelvű mesemondó verseny 

december 7. Hosszúpereszteg Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 7. Katafa Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 7. Kenéz A mikulás csizmája - Pető Ferenc előadása 

december 7. Meggyeskovácsi Mikulásváró - Orfeum Vándorszínpad előadása 

december 7. Nagymizdó Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel 

december 7. Narda Könyvtári ügyes kezek - karácsonyi készülődés 

december 7. Nemesrempehollós Könyvtári ügyes kezek - karácsonyi készülődés 

december 7. Pankasz Könyvtári ügyes kezek - karácsonyi készülődés 

december 7. Szentgotthárd - 

térségközpontú 

rendezvény 

Violin király és Hanga királykisasszony - Joós Tamás előadása 

december 7. Tanakajd Mikulásváró - Orfeum Vándorszínpad előadása 

december 7. Telekes Csengő-bongó - megzenésített versek a Tarisznyások Együttessel 

december 8. Csákánydoroszló Könyvtári ügyes kezek - karácsonyi készülődés 

december 8. Ikervár Megosztok, tehát vagyok - Klausz Melinda előadása 

december 8. Kőszegdoroszló A kamra kincsei - Joó Mónika előadása 

december 8. Nyőgér Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 8. Perenye Meseláda 

december 8. Szeleste Biztonságos internet - Klausz Melinda előadása 

december 8. Szentpéterfa Biztonságos internet - Klausz Melinda előadása 

december 8. Vásárosmiske Egészségünk védelme homeopátivával - Dr. Borcsányi-Andits Mónika 

előadása 

december 8. Vassurány Meseláda 

december 9. Bajánsenye Könyvtári ügyes kezek - advent idején 
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december 9. Balogunyom Kalandozások kerékpárral - Nagy Tamás előadása 

december 9. Bejcgyertyános Egészséges életmód - Sándorné Bogáth Margit előadása 

december 9. Csehi Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 9. Csénye Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 9. Harasztifalu Az ünnep azé, aki várja - Nagy Beáta előadása 

december 9. Ivánc Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 9. Ják A világháló sötét oldala - Klausz Melinda előadása 

december 9. Kemenespálfa Író-olvasó találkozó Magos Judittal 

december 9. Nyőgér A nő egészsége - Lovász Adrienn előadása 

december 9. Oszkó Jó bornak is kell a cégér - Vízvári Sándor előadása 

december 9. Oszkó Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 9. Őrimagyarósd Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 9. Pankasz Hagyományaink - Boglya Népzenei Együttes 

december 9. Peresznye Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 9. Sárvár Momó - záró rendezvény 

december 9. Simaság Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 9. Sorkifalud A világháló sötét oldala - Klausz Melinda előadása 

december 9. Söpte Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 9. Szarvaskend Könyvtári ügyes kezek - karácsonyi készülődés 

december 9. Szergény Mikulás és barátai - Lufi Együttes műsora 

december 9. Szombathely - 

térségközpontú rendezvény 

Könyvhódító - megyei záró rendezvény 

december 9. Vasszécseny Egészséges életmód, táplálkozás - Dr. Borcsányi-Andits Mónika előadása 

2016.12.09.-

2016.12.11. 
Velemér Számítástechnikai tanfolyam alapfokon 

december 10. Acsád Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 10. Apátistvánfalva Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 10. Csákánydoroszló Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 10. Daraboshegy Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 10. Döröske Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 10. Halastó Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 10. Hegyhátsál Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 10. Kőszegpaty Demény és Magos Judit - író-olvasó találkozó 

december 10. Mersevát Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 10. Nárai Az égig érő fa - Mesebolt Bábszínház előadása 

december 10. Nemesbőd Mikulás és barátai - Lufi Együttes műsora 

december 10. Nemesládony Csipi és Csupi Mikulásvárója - Szamóca Színház előadása  

december 10. Orfalu Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 10. Rátót Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 10. Répceszentgyörgy Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 10. Szarvaskend Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 10. Szatta  Bor és borkultúra Magyarországon - Vízvári Sándor előadása 

december 10. Szőce Ünnep idején - Körmendi Kastélyszínház előadása 

december 10. Tömörd Advent idején - Varga Kata Lina előadása 

december 10. Vasalja Könyvtári ügyes kezek - karácsonyi készülődés 
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december 10. Velem Az ünnep azé, aki várja - Nagy Beáta előadása 

december 11. Csehi Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 11. Egervölgy Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 11. Kercaszomor Könyvtári ügyes kezek - karácsonyi készülődés 

december 11. Magyarlak Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 11. Nagykölked Könyvtári ügyes kezek - karácsonyi készülődés 

december 11. Simaság Ünnepek ünnepe, karácsony éjjele - Orfeum Vándorszínpad előadása 

december 11. Szemenye Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 12. Csákánydoroszló Az égig érő fa - Mesebolt Bábszínház előadása 

december 12. Csehimindszent Mindszenty József élete - Kovács Gergely előadása 

december 12. Ják Meseláda 

december 12. Ják Meseláda 

december 12. Nemesbőd Boldogság-humor-szeretet - Horváth Ferenc előadása 

december 12. Nemesrempehollós Könyvtári ügyes kezek - karácsonyi készülődés 

december 12. Rábagyarmat Könyvtári ügyes kezek - karácsonyi készülődés 

december 12. Tanakajd Könyvtári ügyes kezek - karácsonyi készülődés 

december 12. Vámoscsalád Könyvtári ügyes kezek - karácsonyi készülődés 

december 12. Vasvár - térségközpontú 

rendezvény 

Rambó-versek - Dr. Fűzfa Balázs előadása 

december 13. Csánig Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 13. Csipkerek Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 13. Harasztifalu Könyvtári ügyes kezek - könyvtári Luca nap 

december 13. Nagyrákos Könyvtári ügyes kezek - karácsonyváró 

december 13. Nyőgér Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 13. Sorokpolány Meseláda 

december 13. Söpte Meseláda 

december 13. Tanakajd A kamra kincse - Joó Mónika előadása 

december 13. Velem Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 14. Balogunyom Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 14. Celldömölk - 

térségközpontú rendezvény 

A Nobel-díjas kém - Wisinger Istán újságíró kötetbemutatója 

december 14. Horvátzsidány Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 14. Ölbő Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 14. Szentpéterfa Jó bornak is kell a cégér - Vízvári Sándor előadása 

december 14. Tanakajd Meseláda 

december 14. Velemér Az ünnep azé, aki várja - Nagy Beáta előadása 

december 15. Ispánk Könyvtári varrókosár meglepetésekkel 

december 15. Kőszeg - térségközpontú 

rendezvény 

Arcok és keresztek - Sinkó Adrienn kötetbemutatója  

december 15. Ólmod Varázshegedű - kötetbemutató Csider Sándorral 

december 15. Rádóckölked Könyvtári ügyes kezek - karácsonyváró 

december 15. Szakonyfalu Karácsonyra várva - Tarisznyások Együttes műsora 

december 15. Szentpéterfa Meseláda 

december 15. Vasszécseny Író-olvasó találkozó Gacsályi Józseffel  

december 16. Bajánsenye Könyvtári ügyes kezek - karácsonyváró 

december 16. Bozsok Könyvtári ügyes kezek - advent idején 
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december 16. Felsőszölnök Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 16. Gór Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 16. Káld Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 16. Kisrákos Kinyílik a Meseláda - Németh Istvánné Baksa Eszter meséi 

december 16. Körmend - térségközpontú 

rendezvény 

"Gondolta a fene!": jelek és jelrendszerek a költészetben és a 

világban - Dr. Fűzfa Balázs előadása 

december 16. Körmend - térségközpontú 

rendezvény 

"Ki viszi át a szerelmet": a Rambó-vers, mint műfaj - Dr. Fűzfa 

Balázs előadása 

december 16. Magyarszombatfa Könyvtári ügyes kezek - könyvtári Luca nap 

december 16. Pinkamindszent Az ünnep azé, aki várja - Nagy Beáta előadása 

december 16. Sorkikápolna Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 16. Vasegerszeg Kerékpáros kalandozások a világ körül - Nagy Tamás előadása 

december 16. Vasszilvágy Az égig érő fa - Mesebolt Bábszínház előadása 

december 16. Velemér Könyvtári ügyes kezek - karácsonyváró 

december 16. Viszák Könyvtári ügyes kezek - karácsonyváró 

december 17. Bejcgyertyános Kerékpáros kalandozások a világ körül - Nagy Tamás előadása 

december 17. Chernelházadamonya Könyvtári ügyes kezek - karácsonyváró 

december 17. Csipkerek Ünnepelj velünk! - Garabonciás Együttes előadása 

december 17. Daraboshegy Könyvtári ügyes kezek - karácsonyi készülődés 

december 17. Gasztony Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 17. Halogy Hagyományaink - Boglya Népzenei Együttes előadása 

december 17. Hegyháthodász Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 17. Horvátzsidány Karácsonyra várva - Tarisznyások Együttes műsora 

december 17. Horvátzsidány Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 17. Magyarlak Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 17. Magyarszombatfa Karácsonyi népszokások Magyarszombatfán 

december 17. Molnaszecsőd Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 17. Püspökmolnári Ünnepek ünnepe, karácsony éjjele - Orfeum Vándorszínpad előadása 

december 17. Rátót Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 17. Szarvaskend Ünnepek ünnepe, karácsony éjjele - Orfeum Vándorszínpad előadása 

december 17. Szergény Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 17. Uraiújfalu Hagyományaink: a néptánc - Hámori Balázs előadása 

december 17. Vámoscsalád Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 17. Vasasszonyfa Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 17. Vasszécseny Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 17. Velemér Karácsonyi ének - Gerbert Judit előadása 

december 18. Kemestaródfa Könyvtári ügyes kezek - karácsonyi készülődés 

december 18. Kerkáskápolna Könyvtári ügyes kezek - karácsonyi készülődés 

december 18. Magyarnádalja Könyvtári ügyes kezek - karácsonyi készülődés 

december 18. Magyarszombatfa Ha a zene szól… - Rosta Géza előadása 

december 18. Meggyeskovácsi Ünnepek ünnepe, karácsony éjjele - Orfeum Vándorszínpad előadása 

december 18. Ólmod Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 18. Porpác Ünnepek ünnepe, karácsony éjjele - Orfeum Vándorszínpad előadása 

december 18. Rábatöttös Meseláda 

december 18. Szemenye Könyvtári ügyes kezek - advent idején 
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december 18. Vásárosmiske Hagyományaink - Boglya Népzenei Együttes 

december 18. Vasszentmihály Karácsony - Szó és Kép Színpad műsora előadása 

december 19. Csehimindszent Az ünnep azé, aki várja - Nagy Beáta előadása 

december 19. Csörötnek Segítsetek a hóembernek! - Csemete Bábszínház előadása 

december 19. Horvátzsidány Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 19. Jákfa Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 19. Nemesbőd Meseláda 

december 20. Hosszúpereszteg Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 20. Ispánk Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 20. Rönök Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 20. Velem Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 21. Csánig Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 21. Egyházasrádóc Könyvtári ügyes kezek - karácsonyi készülődés 

december 21. Gór A Biblia világa - Dr. Reisinger János előadása 

december 21. Ispánk Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 21. Ölbő Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 21. Pecöl Ünnepelj velünk! - Garabonciás Együttes előadása 

december 21. Perenye Könyvtári ügyes kezek - advent idején 

december 21. Tanakajd Karácsony - Szó és Kép Színpad előadása 

december 21. Vasszécseny Ünnepelj velünk! - Garabonciás Együttes előadása 

december 22. Szőce-Rimány Könyvtári ügyes kezek - betlehemi csillag 

december 23. Körmend - térségközpontú 

rendezvény 

Könyvtári karácsonyváró a Tarisznyások Együttessel 

december 23. Nagymizdó Könyvtári ügyes kezek - betlehemi csillag 

december 23. Szeleste Könyvtári ügyes kezek - betlehemi csillag 

december 24. Bucsu Könyvtári ügyes kezek - betlehemi csillag 

december 28. Bucsu Könyvtári ügyes kezek - téli szünidő 

december 29. Apátistvánfalva Könyvtári ügyes kezek - téli szünidő 

 

 

 

 

 

 

Szombathely, 2017. március 16. 

 

Nagy Éva 

igazgató 

 




