
Gyászol az Ózdi Mûvelõdési In-
tézmények. A Városi Könyvtár
munkatársa, szakmai csoportve-
zetõje, Tokaji Magdolna életének
56. évében elhunyt. Életútja az
elmúlt évtizedekben összefonó-
dott városunk kulturális életével.

1954. október 4-én született
Ózdon. Általános iskolai tanul-
mányait a Gyártelepi Általános
Iskolában végezte, majd 1973-
ban érettségizett a József Attila
Gimnáziumban. 1974 és 1978
között a Putnoki Nagyközségi és
az Ózd Járási Könyvtár munka-
társa volt. 1977-ben fõiskolai ké-
pesítést szerzett, okleveles nép-
mûvelõ-könyvtáros lett. 1978-tól
az Ózdi Népmûvelési Intézmé-
nyek Kun Béla Könyvtárban
folytatta szakmai pályafutását,
ahol a könyvtári munka minden
területét megismerve elmélyültek
szakmai ismeretei. 1983-tól,
hasznosítva népmûvelõi végzett-
ségét, az Ózdi Népmûvelési Intézmények
közmûvelõdési koordinátora lett. 

A közönséghálózat kiépítésében, az intéz-
mény mûsorpolitikájának kialakításában vett
részt. 1985-tõl közmûvelõdési elõadói mun-
kakört töltött be. Ennek keretében a vizuális
kultúra, a Munkás Képzõmûvész Kör és az
ismeretterjesztés területével foglalkozott,
többek között szervezõje volt a Királdi Alko-
tótábornak.

1985-ben kötött házasságot Kustor Gyula
képzõmûvész, földrajz-rajz szakos tanárral.
Két lányuk született, 1986-ban Annamária,
1990-ben Kata.

1988-tól a Brassói úti Általános Mûvelõ-
dési Központ munkatársa lett, ahol tudását
népmûvelõként és könyvtárosként is kama-
toztatta. 1994-ben került a Városi Központi
Könyvtárba tájékoztató könyvtárosnak,
1997-tõl pedig szakmai csoportvezetõ volt
haláláig. 

Az elmúlt évtizedek egyik meghatározó
közmûvelõdési, közgyûjteményi szakembere
távozott most közülünk, egy rendkívül mû-
velt, olvasott ember, akinek nagy szerepe
volt abban, hogy kiteljesedett a Városi
Könyvtár értékmegõrzõ és értékközvetítõ te-
vékenysége, nemcsak a városban, hanem a
kistérségben egyaránt.

Õ maga írta nem is olyan régen: „Szeren-
csés vagyok. Ott dolgozhatom, ahol már
gyerekkoromban megálmodtam: könyvek
között. Ott dolgozhatom, ahol megszámlál-
hatatlan könyvtári esemény – felnõtt és gyer-
mekprogramok, könyvbemutatók, kiállítá-
sok – megszületésénél bábáskodhattam. Ott
dolgozhatom, ahol kollégáimmal annyi szép
szakmai sikerben volt részem, de a nehézsé-
geken is átsegített az egymás iránti lojalitás.
A közös múlt és a jelenben épülõ közös jövõ
összekapcsol minket.”

Emléke szívünkben örökké él. ■
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