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József Attila Városi Könyvtár, kistérségi ellátás 
 

Az év második felében mind az 50 községi könyvtárba 6 alkalommal 
szállítottunk dokumentumokat a kistérségi társulásokkal kötött megállapodásnak 
megfelelően. 

Személyi változás miatt átadás-átvétel történt Bocföldén és Csonkahegyháton. 
 Csokahegyháton a Községi Önkormányzat képviselő Testülete díszpolgárrá 
avatta nyugdíjba vonulása alkalmából Baksa Lajosnét, aki a községi könyvtárban 53 
évig dolgozott. 

 
Nitsch Erzsébet,  Baksa Lajosné és Pál Éva 

 
Tételes, soros állományellenőrzés törént Baktüttösön, Pusztaedericsen és 

Tófejen. 
Alapfokú és haladó szintű számítógépes oktatást tartottunk Csonkahegyháton és 

Kiskutason. A két tanfolyamot 12 fő végezte el sikeresen. A tanfolyamok vezetői 
Kereki Judit és Szekerené Farkas Matild voltak. 

„5 éve az EU-ban” címmel  kiállítási tablók vándoroltatására került sor 
havonkénti váltásban a következő helyszíneken: JAVK, Lakhegy, Bak, Kustánszeg, 
Becsvölgye, Tófej, Nagykapornak és az Öveges József ÁMK. A kiállítás megnyitását 
minden alkalommal vetélkedő követte a kiállítási anyag tartalmából. 
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A csonkahegyháti internet tanfolyam résztvevői 

 
 

 
Az október 5-i szakmai nap egyik előadója Szombathelyről 

Némethné Takács Hajnalka 
 
 
 Október 5-én könyvtárunkban szakmai nap megrendezésére került sor. Elsőként 
„A mozgókönyvtári ellátás örömei és bánatai a szombathelyi kistérségben” címmel 
tartott előadást Némethné Takács Hajnalka, a BDMK munkatársa. Ezt követte Pál Éva 
összefoglalója „Községi könyvtáraink helyzete a mozgókönyvtári ellátás keretében” 
címmel. Az előadásokat korreferátumok követték: Öcsi Erzsébet mondanivalóját 
hallgathattuk meg „Olvasóközönség a teskándi községi és iskolai könyvtárban” címmel. 
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Nagy József átveszi a díjat Bogár Imrétől 

 
 
 Őt követte Szekér Beáta, aki ”Községi könyvtárunk szolgáltatásai Milejszegen” 
címmel foglalta össze tapasztalatait. Végezetül Lakatos György beszámolója 
következett „A tófeji lakosok lehetőségei az új integrált közösségi házban” címmel. A 
szünet után Nitsch Erzsébet könyvtárigazgató könyvtárunk kulturális programkínálatát 
ajánlotta a megjelentek figyelmébe. A szakmai nap zárásaként az „Olvasónkért-díj” 
átadására került sor. A díjat Major Árpád, a díj alapítója és Bogár Imre az alapítvány 
kuratóriumának elnöke adta át. Az idei kitüntetést Nagy József babosdöbrétei 
könyvtáros vehette át a 40 éve sikeres és odaadó községi könyvtárosi munkájáért. 

A 150 éve született Benedek Elek tiszteletére mesék felolvasására került sor a 
szentkozmadombjai községi könyvtárban. A környező településekről számos fiatal és 
idős résztvevő érkezett. A rendezvényt az ünnepelt műveiből készült könyvkiállítás 
színesítette. 

Október elején zajlott az Országos Nagyi Könyvtári Napok. Ez alkalomból 3 
községi könyvtárban  kerültek sorra az érdekesebbnél –érdekesebb rendezvények. 
Puszaedericsen „Egészségesen a tevékeny nagyikért” címmel a község háziorvosa 
tartott előadást korunk betegségeiről: a magas vérnyomásról a cukorbetegségről és az 
infarktusról. Az eseményt szűréssel kötötték egybe. Kustánszegen a „Csalogató 
rétessütő versenyen” 5 csapat indult 15 fővel. A rétesekből nagy volt a választék, 
összesen 10 féle rétes került az asztalokra. A rendezvényt a  baki Pántlika 
Néptáncegyüttes műsora, valamint táncház zárta. Zalatárnokon „Éneklő nagyik és papik 
a közösségért” címmel a helyi Kéknefelejcs Népdalkör és a Kishottói Népdalkör dalait 
hallhatta a nagy létszámú közönség. A műsor közös énekléssel zárult. 

A gyermekkönyvhetek alkalmából 6 előadást rendeztünk a községi 
könyvtárakban: Ecsedi Erzsébet színművész Teskándon és Gellénházán szerepelt, 
Kelemen Gyula előadóművész zenés műsorát Csonkahegyháton és Becsvölgyén 
hallhatták a gyerekek, valamint Kanizsa József tartott író-olvasó találkozót Bakon és 
Nagykapornakon. Az előadásokon közel 800 fő vett részt. 

 
          Pál Éva 
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