ÜNNEPELŐ KÖNYVTÁROSOK
„KÉRELMÉRE, TEKINTETTEL NEGYVEN ÉVES SZOLGÁLATI
IDEJÉRE, 2012. MÁJUS 28-TÓL NYUGDÍJAS.”

Stéber Ferencné Csögi Ágnes könyvtáros
pályafutását 1975. július 1-jével az egykori lenti
nagyközségi központi könyvtárban kezdte, a járás
területén
működő
könyvtárak
módszertani
gondozását végezte. Ugyanebben az évben felvételt
nyert a Szombathelyi Tanárképző Főiskolára, ahol
1979-ben könyvtáros – magyar nyelv és irodalom
szakos általános iskolai tanári képesítést szerzett.
Elkötelezettsége révén azonban mindvégig kitartott
választott hivatása és munkahelye mellett. Az
egykori Lenti Járás, a mai kistérség aprófalvaiban
fáradtságot nem kímélve, esetenként igen mostoha
körülmények között végezte hálózatgondozói
munkáját, szervezte a községi könyvtárak
munkáját, nagy türelemmel és odaadással segítette
a könyvtárosok tevékenységét. Magas szakmai
tudásának, kitartó munkájának, állandó tenni akarásának és újító szándékának
köszönhetően, a Lenti Kistérség 50 településén valósul meg könyvtári szolgáltatás.
Több évtizedes, példaértékű, hivatástudattal végzett könyvtárosi munkájával
hozzájárult a Városi Könyvtár Lenti magas színvonalú közkönyvtári, közművelődési
tevékenységéhez, Lenti és a Lenti Kistérség lakosságának könyvtári ellátásához.
Elévülhetetlen érdemei vannak a kistérségi ellátórendszer, illetve a mozgókönyvtári
szolgáltatás megszervezésében és működtetésében.

Kedves Ági!
Elérkezett a megérdemelt pihenés időszaka, nyugdíjba vonultál. Elköszöntél
tőlünk, elköszöntünk Tőled.
A 37 esztendőt azonban, melyet a lenti könyvtárban munkával töltöttél, nem lehet
könnyű magad mögött hagyni. Sok-sok év, amely a könyvtárhoz, a kollégákhoz, az
olvasókhoz, a városunkhoz és a vidékhez köt ezer szállal, emlékkel! Ezért a búcsú, az
elköszönés nem lehet végleges, mindig visszavárunk. Szükségünk van a tanácsaidra,
tapasztalataidra, vagy éppen egy jó kis beszélgetésre veled.
Köszönjük az együtt töltött időt, hogy része lehettünk az életednek, hogy része
voltál, és mindig része leszel az életünknek!
Szeretettel kívánunk családod körében eltöltött örömteli, boldog, pihentető, mégis
izgalmas nyugdíjas éveket, jó egészséget, önfeledt nevetést és új kalandokat!
A Városi Könyvtár Lenti munkatársai

3

ÜNNEPELŐ KÖNYVTÁROSOK
Stéber Ferencné Csögi Ágnest a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban 2012.
szeptember 7-én a hálózati értekezleten emléklappal köszöntötte Kiss Gábor, a megyei
könyvtár igazgatója, megköszönve a zalai kistelepülések könyvtári ellátásáért végzett
kiemelkedő munkáját. (a szerk.)
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