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BAKSA LAJOSNÉ 51 ÉVE KÖNYVTÁROSA A 
CSONKAHEGYHÁTI KÖZSÉGI KÖNYVTÁRNAK 

 
 
Erről az örömteli hírről a "Csonkahegyháti Hírmondó" V. évfolyamának X. 

számában a következőket olvashatjuk: "2007. október 15-én a zalaegerszegi József 
Attila Városi Könyvtár igazgatója, a könyvtári szakmai napon különdíjat adott át Baksa 
Lajosnénak, mindnyájunk Gizus nénijének, az 51 éve Csonkahegyhát községben végzett 
könyvtári munkájának elismeréseként. Községünk önkormányzata a település lakói 
nevében is szeretettel gratulál ezen alkalomból és köszönetét fejezi ki  a több évtizedes 
lelkiismeretes tevékenységéért." Salamon Mária polgármester. 
 

 
 
 
A díjat Major Árpád, a József Attila Városi Könyvtár igazgatója alapította -

Olvasóinkért -díj néven - azoknak a községi könyvtárosoknak, akik a Zalaegerszeg és 
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás községeiben könyvtárosként dolgoznak, és 
hosszabb időn át kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, tevékenységükkel, 
hozzáállásukkal aktívan részt vettek az olvasási kultúra terjesztésében. A díj egy oklevél 
és egy Németh János keramikus művész által készített kisplasztika, amelyet a JAVK 
Olvasóinkért Alapítvány évente egy-egy községi könyvtárosnak adhat a József Attila 
Városi Könyvtár és a Deák Ferenc Megyei Könyvtár vezetése javaslata alapján. Az 
átadásra minden év őszén a József Attila Városi Könyvtárban kerül sor. 

Gizus néni az elmúlt évek során mindig mosolygósan fogadott minket 
ezüstősz hajával, amikor új könyvek kiszállítására, vagy állományrendezésre, 
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állományellenőrzésre került sor. Az új dokumentumokat egyenként kézbe vette, és már 
azon gondolkodott, melyik olvasójának fog örömet okozni az új szerzemények 
ajánlásával. 

Különösen örült akkor, amikor folyóiratokkal is gazdagodhatott a könyvtár, mert 
ezzel több lett a betérők, a látogatók száma. 

Tanulságképpen megkértük Gizus nénit meséljen, nekünk az elmúlt évtizedek 
sikeres és fáradságos könyvtári tevékenységéről. 

1925. január 1-én születtem Csonkahegyháton egy ötgyermekes család negyedik 
gyermekeként. Szüleim, Sáfár Antal és Szabó Júlianna földművelőként dolgoztak. Az 
elemi iskola 6 osztályát szülőfalumban végeztem, majd a polgárit Zalaegerszegen, 
magántanulóként a Notre Dame-i katolikus iskolában. 1944 július 21-én házasságot 
kötöttem Baksa Lajos református tanítóval. Két gyermekünk született: Attila, aki 
építészmérnök és Ildikó, aki orosz-történelem szakos tanárnő. 5 unokával és egy 
dédunokával büszkélkedhetem. 

1956-ban Szabó Eleknétől vettem át a könyvtár irányítását. Abban az időben 
mindössze egy szekrényre való könyvvel rendelkezett a könyvtár, amely az akkori 
iskolában volt található. Az idők során a könyvtár több helyen is működött. Többek 
között a mai óvoda helyén található épületben kaptunk egy szobát, majd a kultúrház 
megépülésével áthelyeződött, amely a mai faluház helyén volt található. A ’90-es 
években, a faluház épülésének ideje alatt egy évig a polgármesteri hivatal épületében 
volt a gyűjtemény. 1994 óta állandó helye a faluház emelete, ahol 6200 könyvtári 
dokumentum található. 

A ’60-as években lényegesen több olvasó kereste fel a könyvtárat, mint 
napjainkban. Ennek oka, hogy nem volt olyan elterjedt a Tv, rádió, nem is beszélve a 
számítógépről, így az egyik szabadidő eltöltési mód az olvasás volt. Olvasóim között 
egyaránt voltak fiatalok és idősebbek is. 

Egy időben a falu kulturális életének megszervezése is a feladataim közé tartozott, 
különböző előadásokat hallgathatott a közönség mezőgazdaságról, egészségről, 
valamint többféle foglalkozáson is részt lehetett venni, mint pl: népi hímzőkörön. 

Heti két alkalommal várom az olvasókat. Örömmel veszem, hogy sokat kikérik a 
véleményemet egy-egy könyvvel kapcsolatban, sőt akad olyan is, aki rám bízza a 
döntést. 

Életem során mindig is közel álltak szívemhez a könyvek, ha csak tehettem, 
szívesen lapoztam Jókai Mór valamelyik regényét, az utóbbi időben pedig nagy 
kedvenceim közé tartoznak Wass Albert, Nyírő József vagy éppen Fekete István 
művei. 

Pályafutásom során két kitüntetést is átvehettem, amelyeket nagyon köszönök. 
További munkájához sok sikert és jó egészséget kívánunk! 
 
 
 Pál Éva 




