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1989 óta dolgozott a József Attila Városi Könyvtár fiókkönyvtárosaként. Akkor került a 
Nyugdíjas Otthonházba lakóként, szakmai múltja, másokért tenni akarása választotta ki erre a 
feladatra. 
Korábban a Megyei Művelődési Központtal egy épületben működő Szakszervezeti Könyvtár 
munkatársa volt. Munkája mellett népművelő-könyvtáros főiskolai végzettséget szerzett. 
Kezdetben Őri József szakmai irányításával, majd igazgatóként maga szervezte a megye 
üzemi könyvtárainak ellátását. Néhány munkatársával az akkori közös szerzeményezésű és 
feldolgozású „ellátórendszeri” modellt valósították meg, amely később a kistelepülési 
ellátásban is szerephez jutott.  
A könyvtár körzeti központja volt a vállalati-munkahelyi könyvtáraknak az egész megyében. 
Az egyes szakmákhoz kapcsolódó szakirodalom, ismeretterjesztő munkák és az általános 
művelődéshez szükséges szépirodalom gazdag gyűjteményét kezelte a néhány fős személyzet. 
Járták a megyét, cserélték és gondozták a gyűjtemény egységeit. Nem volt nyilvános 
könyvtár, de helyben is kölcsönöztek. A színház megalakulásával a Szakszervezetek Megyei 
Tanácsának könyvtára a Gárdonyi utcába költözött. Abba az épületbe, ahol korábban a József 
Attila Városi Könyvtár működött. A landorhegyi lakótelep nyugati részén a környéken élők 
nyilvános közkönyvtárává vált. Azok jártak ide, akik korábban is igénybe vették a könyvtári 
szolgáltatásokat - a József Attila Városi Könyvtárét – és nem mentek el az új épületébe. Itt 
dolgozott Kisgyörgy Erzsébet nyugdíjba vonulásáig, majd a JAVK fiókkönyvtárosa lett a 
Nyugdíjas Házban létesített fiókkönyvtárban. 
Kollégaként segítette a fiókkönyvtár állományának gyarapítását. Az időnkénti selejtezéshez is 
praktikus tanácsokat kaptunk tőle. A többfunkciós könyvtárhelyiségben üveges szekrénybe 
rendezte állományát. Mindig racionális légkör, precizitás és rend vette körül. 
Legendás képeslapgyűjteményének legszebb darabjait válogatta össze egy-egy tematikus 
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kiállításhoz. Hihetetlen rendszerező képességével átláthatóvá tette a több tízezres 
gyűjteményt. 
A gyűjtőpartnerekkel folytatott levelezés és csere, a gyűjtés, a baráti körrel való tartalmas 
együttlét töltötte ki az életét. Habár saját családot nem alapított, testvéreinek családjaival 
szerető kapcsolatban állt. 
Maga is járt könyvtárunkba olvasóként is. A környéken élő nővéréhez jött látogatóba, akkor 
benézett hozzánk is. 
A szakmai rendezvényeken tudtunk találkozni személyesen is. Humorral viszonyult egyre 
növekvő gyengeségeihez: nehezen járt, lassan beszélt, sokára jutott levegőhöz, mire felért a 
könyvtárba. 
Az utóbbi években rendezett kiállításainkkal hihetetlenül boldoggá tudtuk tenni. Mivel a 
Nyugdíjas Házban nem volt elég nagy tér, a JAVK tereiben került ezekre sor. Gondosan 
válogatta, szívvel-lélekkel rendezgette a kiválasztott anyagot, élvezte, hogy rá irányul a 
figyelem a megnyitókon is. 
Különleges egyéniséget, nem mindennapi rendszerező készségű embert, nagyszerű barátot 
vesztettünk el vele. Emlékét kegyelettel őrizzük. 
 
Novemberben emlékkiállítást tervezünk a tiszteletére. 
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