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Térítésmentesen használhatták az internetes
szolgáltatásokat ezen az estén a számítógépes
kabinetbe betérõk. Fogyatékkal élõ olvasóink is
szívesen jöttek el hozzánk, s mint ahogy koráb-
ban, ezúttal is minden segítséget megkaptak
könyvtárosainktól.

A diákzenekarok és a táncosok fellépése nagy
sikert aratott. Minden fellépõnk ingyen jött el
mûsorával. Reméljük, egy újfajta kapcsolat ala-
kulhat ki az intézmény és az amatõr csoportok
között. A zenei blokk a fiatalok mellett a felnõt-
teket is vonzotta, de nagy öröm volt látni a sok
tizenévest, aki szinte újra felfedezte a megyei
könyvtárat.

Éjfélkor pergõtûz táncshow-val búcsúztunk a
lelkes könyvtárlátogatóktól.

Most már ismert az ünnepi nyitva tartás sta-
tisztikája: 2200-nál is több látogató, több száz
beiratkozó, közel ezer kikölcsönzött és három-

száz visszakerült dokumentum,
fáradt, de nagyon lelkes, boldog
könyvtáros stáb.

Az Eötvös Károly Megyei
Könyvtár igazgatójaként pedig
köszönetemet fejezem ki kollé-
gáimnak lelkesedésükért, kitar-
tásukért, önzetlen munkájukért:

Pálmann Judit

Mély meg-
rendüléssel
vettük a hírt,
hogy kollé-
gánk, Elekes
Péter 2008.
a u g u s z t u s
27-én el-
hunyt.

Ismerve
Péter szerénységét, aki ellenáll-
na minden dicsõítésnek, a róla
szóló megemlékezés is csak
rövid és tényszerû.

21 évesen, 1972-ben került
az Országos Széchényi Könyv-
tár Nemzetközi Csereszolgála-

tára. Végigjárta a ranglétra fokozatait. Csoma-
golóként kezdett, majd könyvtárkezelõként dol-
gozott a gyarapítási osztályon. Az itt töltött idõ
volt talán munkaviszonyának legszebb korsza-
ka, amire mindig örömmel gondolt vissza.

Az utóbbi években végzettségének megfele-
lõen a könyvtár jogi teendõit látta el. Munkáját a
segítõkészség és a lelkiismeretesség jellemezte.

Nagy tudású ember volt, aki haláláig hû ma-
radt a könyvtárhoz.

A nyár elején aggódva figyeltük, mint sová-
nyodik, s amikor szóvátettük, csak nincs valami
baj, elhessentette a kérdést: szilfidebb vagyok.
Sajnos, többrõl volt szó.

2008. augusztus elején kezdte meg rendes évi
szabadságát, amelyrõl már nem tért vissza kö-
zénk. 2008. szeptember 3-án lett volna 57 éves.

Emlékét megõrizzük!
Szénási Péterné

Elekes Péter
1951–2008


