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Legyesbénye egy 1730 fõs község Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében, Szerencstó1 öt kilométerre.

Az utóbbi években nagy fejlõdésen ment át a
település, hiszen Hlivják László polgármester
meghirdetett programja keretében megvalósult a
földgázberuházás, melynek eredményeképpen
minden telekre be vezettük a földgázt, tavaly avat-
tuk a csecsemó'központot, felújítottuk az orvosi
rendelõt, új buszmegállók készültek. A könyvtár
megvalósítása is a program egyik része volt, és
most ez is teljesült.

Egy, az Ipari Robbanó Kft. tulajdonát képezõ,
XIX. században épült kúriát az önkormányzat
rendelkezésére bocsátott a cég. Az épületet kívül-
belül átalakítottuk, alnihez a Robbanó cég ötszáz-

ezer forinttal járult hozzá. A belsõ berendezése-
ket az önkormányzat saját eró'bõl finanszírozta,
de a teljes átalakításhoz nagy segítséget kaptunk
a Belügyminisztérium részéró1 Lampert Mónika
minisztertõl, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzattól, személy szerint Gyár-
fás Ildikó elnöktõl és Szabó Györgyalelnöktõl.

Szabó György a könyvtárunk avatásán sze-
mélyesen is vendégünk volt, és ünnepi beszédé-
ben kiemelte, hogy nagyon örül a kezdeménye-
zésnek, hiszen manapság az önkormányzatok
nehéz anyagi helyzete miatt talán ezek a kulturá-

'lis létesítmények kissé háttérbe szorultak.
Az avatóünnepségen megjelent a község apra-

ja-nagyja. Mindenki érdeklõdéssel várta, hogy az
új könyvtárunk megnyissa kapuit. Az iskolás
mazsorettcsoport színvonalas mûsort adott, de az
énekkar és a szavalatok is hozzájárultak az ün-
nepség színvonalához. Profi zenészek is szóra-
koztattak bennünket, egy dél-amerikai együttes

fellépésével.
Bár községünknek volt lakossági kölcsönzés-

re alkalmas könyvállománya, annak nem volt egy
állandó helye, sokszor méltatlan körülmények
közé kényszerült az utóbbi évtizedekben. A most
kínálkozó lehetõséget azonban az önkormányzat
nem szalasztotta el.

Új könyvtárunkban helyet kapott egy iroda,
egy nagy könyvtárhelyiség és egy olvasószoba.

Az olvasószobában az iskolások könyvtári
órákat tartanak, késóob pedig pályázatok segítsé-
gével egy "teleház" kialakítását szeretnénk meg-
valósítani, az internetezés lehetõségével a község
lakossága részére.

Jelenleg 4200 kötetünk van. A helyhiány mi-
att már évek óta szinte egyáltalán nem vásárol-
tunk könyvet. Most összeraktuk a községi könyv-
tárat az iskoláéval, ahonnan kb. ezer kötet könyv-
vel gazdagodott állományunk. Így egy kétfunkci-
ós könyvtárunk lett.

Az új, szép, színvonalas könyvtárunkat már
csak fejleszteni kellene. Reméljük, hogy pályáza-
tok benyújtásával és az önkormányzat további
támogatásával állományunk gyarapodni fog, és
színvonalas szórakozási lehetõséget tudunk kínálni
a község lakossága számára. Folyóiratok meg-
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rendeléséveI, melyek helyben olvashatók, próbál-
juk azokat a lakosokat is becsalogatni, akik eddig
kevésbé szerettek olvasni.

Bízunk abban, hogy aki ide betér majd egy
újságot elolvasni, egy-egy könyvet is a kezébe
vesz, és így észrevétlenül olvasóvá válik.

;-.. ,

Németh Eva

könyvtárvezetõ

ségi önkormányzatok egyaránt használhatják,
mú"ködjön közösségi házként. Használjuk közö-
sen, érezzük otthon magunkat benne, és vigyáz-
zunk is rá közösen, hogy ne jusson arra a sorsra,
amelyre az alsó tagozatos iskola épülete! Erre
hívok fel ma itt mindenkit" -mondta a polgár-
mester asszony.

Ozora, december 1. Profi könyvtáravató szer-
vezése, profi pályázatírás után. Az iskolai és köz-
ségi könyvtár felújítására az NKÖM "Korszerû
könyv.tárakkal..." pályázati támogatásából, illetve
öneróoõl került sor. (Az épületrészben festés, új
burkolat, berendezés, számítógépek, internet-hoz-
záférés, és a könyvtárban két részmunkaidõs
könyvtáros alkalmazása.) Egy rendkívül hátrányos
helyzetû faluban több intézmény felújítása után a
település önkormányzata irodalmi, történelmi tá-
jai örökségének õrzéséhez (Petõfi Sándor, Illyés
Gyula, Ozorai Pipo, Csapó Vilmos) s természe-
tesen a lakossághoz méltó könyvtárat nyitott.

Döbrököz. Avatás december 9-én, a téli gyer-
mekkönyvhét gazdag irodalmi-mûvészeti megyei
programsorozatába illeszkedõen. Korábban a
mûvelõdési ház (könyvtárral) használhatatlanná

Könyvtá,ravatások loInában

Új, felújított könyvtárhelyiségeket, korszerû szol-
gáltatások fogadására, közvetítésére képes, Csip-
kerózsika-álmukból felébresztett könyvtárakat
adtak-adunk át az ünnepek elõtti hetekben Tolná-
ban.

A kedvezõ változásoknak Váraiján, Ozorán,
Döbröközön, majd Õcsényben, Kisszékelyben,
Kakasdon örülhetnek az olvasók. Hõgyészen épül
kb. tízmillió forintos beruházással az új nagyköz-
ségi könyvtár (pályázati támogatás: Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma /NKÖM/,
"Korszerû könyvtárakkal az Európai Unióba").

Mindenütt bõvítették a nyitvatartási idõt, iga-
zodva a lakosság (várható) igényeihez.

Ízelítõ az eseményekból

Váraija, november 16. Ködös vasárnap reg-
gel. Aggódunk, lesz-e közönség. S jönnek, isten-
tisztelet elõtt, sokan. Búcsú, Erzsébet-naphoz kö-
zel, évszázados sváb hagyományok szerint.
Kerbájtolás. A templomi búcsú szokásai szerint
egy-egy pohár bor kínálása az ünnepi mûsor
közben (a köszöntó'k között az utolsó vagyok,
így szerényen eltakarom a poharam a töltögetés-
kor). A magyar-német nyelvû irodalmi-zenei
mûsor után birtokba veszik az olvasók a hat szá-
mítógéppel felszerelt "búcsúfia" könyvtárt.

A váraljai bibliotéka emeleti, zsúfolt raktár-
könyvtárból került új helyre.

"Nagyon fájó momentum volt mind jómagam,
mind a képviselõ-testület, mind a falu életében
az, hogy ez év szeptemberében a testület az isko-
la bezárása mellett kellett, hogy döntsön. Aztán
rögtön felmerült a kérdés, hogy mi történjen az
épülettel. Több ötlet is kavargott a fejekben erró1,
végül úgy döntöttünk, hogy legyen az épület
mindenkié. Fiatalok, idõsek, egyesületek, kisebb-
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