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Legyesbényeegy 1730 fõs község Borsod-AbaújZemplén megyében, Szerencstó1öt kilométerre.
Az utóbbi években nagy fejlõdésen ment át a
település, hiszen Hlivják László polgármester
meghirdetett programja keretében megvalósult a
földgázberuházás, melynek eredményeképpen
minden telekre bevezettük a földgázt, tavaly avattuk 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
rendelkezésérebocsátott a cég. Az épületet kívülbelül átalakítottuk, alnihez a Robbanó cég ötszáz-

ezer forinttal járult hozzá. A belsõ berendezéseket az önkormányzat saját eró'bõl finanszírozta,
de a teljes átalakításhoz nagy segítségetkaptunk
a Belügyminisztérium részéró1Lampert Mónika
minisztertõl, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzattól, személy szerint Gyárfás Ildikó elnöktõl és Szabó Györgyalelnöktõl.
Szabó György a könyvtárunk avatásán személyesen is vendégünk volt, és ünnepi beszédében kiemelte, hogy nagyon örül a kezdeményezésnek, hiszen manapság az önkormányzatok
nehézanyagi helyzete miatt talán ezek a kulturá'lis létesítmények kissé háttérbe szorultak.
Az avatóünnepségenmegjelent a község apraja-nagyja. Mindenki érdeklõdéssel várta, hogy az
új könyvtárunk megnyissa kapuit. Az iskolás
mazsorettcsoportszínvonalas mûsort adott, de az
énekkar és a szavalatok is hozzájárultak az ünnepség színvonalához. Profi zenészek is szórakoztattak bennünket, egy dél-amerikai együttes
fellépésével.
Bár községünknek volt lakossági kölcsönzésre alkalmas könyvállománya, annak nem volt egy
állandó helye, sokszor méltatlan körülmények
közé kényszerült az utóbbi évtizedekben. A most
kínálkozó lehetõséget azonban az önkormányzat
nem szalasztottael.
Új könyvtárunkban helyet kapott egy iroda,
egy nagy könyvtárhelyiség és egy olvasószoba.
Az olvasószobában az iskolások könyvtári
órákat tartanak, késóob pedig pályázatok segítségével egy "teleház" kialakítását szeretnénkmegvalósítani, az internetezéslehetõségévela község
lakosságarészére.
Jelenleg 4200 kötetünk van. A helyhiány miatt már évek óta szinte egyáltalán nem vásároltunk könyvet. Most összeraktuka községi könyvtárat az iskoláéval, ahonnan kb. ezer kötet könyvvel gazdagodottállományunk. Így egy kétfunkciós könyvtárunk lett.
Az új, szép, színvonalas könyvtárunkat már
csak fejleszteni kellene. Reméljük, hogy pályázatok benyújtásával és az önkormányzat további
támogatásával állományunk gyarapodni fog, és
színvonalasszórakozásilehetõségettudunk kínálni
a község lakossága számára. Folyóiratok meg-
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rendeléséveI, melyek helyben olvashatók, próbáljuk 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.
;-..
,
NémethEva
könyvtárvezetõ

Könyvtá,ravatások

loInában

Új, felújított könyvtárhelyiségeket, korszerû szolgáltatások fogadására,közvetítésére képes, Csipkerózsika-álmukból felébresztett könyvtárakat
adtak-adunk át az ünnepek elõtti hetekbenTolná-

ban.
A kedvezõ változásoknak Váraiján, Ozorán,
Döbröközön, majd Õcsényben, Kisszékelyben,
Kakasdon örülhetnek az olvasók. Hõgyészenépül
kb. tízmillió forintos beruházássalaz új nagyközségi könyvtár (pályázati támogatás: Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma /NKÖM/,
"Korszerû könyvtárakkal az Európai Unióba").
Mindenütt bõvítették a nyitvatartási idõt, igazodva a lakosság (várható) igényeihez.

ségi önkormányzatok egyaránt használhatják,
mú"ködjönközösségi házként. Használjuk közösen, érezzük otthon magunkat benne, és vigyázzunk is rá közösen, hogy ne jusson arra a sorsra,
amelyre az alsó tagozatos iskola épülete! Erre
hívok fel ma itt mindenkit" -mondta a polgármesterasszony.
Ozora, december 1. Profi könyvtáravató szervezése,profi pályázatírásután. Az iskolai és községi könyvtár felújítására az NKÖM "Korszerû
könyv.tárakkal..." pályázati támogatásából,illetve
öneróoõl került sor. (Az épületrészbenfestés, új
burkolat, berendezés,számítógépek,internet-hozzáférés, és a könyvtárban két részmunkaidõs
könyvtáros alkalmazása.)Egy rendkívül hátrányos
helyzetû faluban több intézmény felújítása után a
település önkormányzata irodalmi, történelmi tájai örökségének õrzéséhez(Petõfi Sándor, Illyés
Gyula, Ozorai Pipo, Csapó Vilmos) s természetesena lakossághoz méltó könyvtárat nyitott.
Döbrököz. Avatás december 9-én, a téli gyermekkönyvhét gazdag irodalmi-mûvészeti megyei
programsorozatába illeszkedõen. Korábban a
mûvelõdési ház (könyvtárral) használhatatlanná

Ízelítõ az eseményekból
Váraija, november 16. Ködös vasárnap reggel. Aggódunk, lesz-e közönség. S jönnek, istentisztelet elõtt, sokan. Búcsú, Erzsébet-naphozközel, 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 töltögetéskor). A magyar-német nyelvû irodalmi-zenei
mûsor után birtokba veszik az olvasók a hat számítógéppel felszerelt "búcsúfia" könyvtárt.
A váraljai bibliotéka emeleti, zsúfolt raktárkönyvtárból került új helyre.
"Nagyon fájó momentum volt mind jómagam,
mind a képviselõ-testület, mind a falu életében
az, hogy ez év szeptemberébena testület az iskola 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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