
A különbözõ zenei, illetve zenéhez
kapcsolódó rendezvények szervezése ter-
mészetesen összehangolt munkát igényel
az OIK munkatársaitól nem csupán zene-
mûtári, hanem könyvtári szinten is. 

A könyvtárosok és a zenemûtárosok
gondolatban ezerszer is végigjárják a le-
hetséges utakat, hogy mit lehetne tenni a
’semmi’ vagy ’alig’ állománygyarapítás
mellett azért, hogy továbbra is meg tud-
ják szólítani jelenlegi és leendõ olvasói-
kat. Magas színvonalú, sokrétû munká-
juk mellett rendezvények szervezésével
csatlakozhatnak és épülhetnek be könyv-
táruk életébe, illetve a tágabb értelemben
vett kulturális élet vérkeringésébe. 
A koncertek és az elõadások ingyenesek,
így lehetõvé válik, hogy az elõadásokat
bárki látogassa, ezzel segítve kulturális
élményhez juttatni azokat is, akik egyéb
módon nehezebben tudják azt megolda-
ni, de igényük van rá. Az OIK és zene-
mûtára 2012 õszétõl is szeretettel várja
olvasóit, látogatóit olyan tervezett kon-
certekre, mint Catherine Nardiello zon-
gorakoncertje, a Kammerton Együttes
koncertje, egy Kodály–Debussy est, Ru-
dolf András és Szilvásy Viktória koncert-
je, vagy az immár hagyományos évzáró
karácsonyi koncert. ■
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2012. április 29-én nagyon megsimogat-
ta a szívemet a szeretet. A 2000-ben vég-
zett könyvtárszakos hallgatók megle-
petés nyugdíjasbúcsúztatót szerveztek 
számomra Nyíregyházán, a Tölgyes étte-
remben. 

A történet menete a következõ volt:
április 27-én felhívott egy volt hallgatónk
– akivel a végzés óta is szorosabb kap-
csolatban vagyok, ti. az elsõ kisfiának én
vagyok a keresztanyja –, hogy a hosszú
hétvége két napját Nyíregyházán töltik.
Vadaspark, nosztalgiázás, találkozás is-
merõsökkel, nyíregyházi csoporttársak-
kal, barátokkal stb. Találkoznék-e velük
egy korai vacsora kapcsán a Tölgyesben,
kérdezte, majd telefonálnak, amikor
megérkeztek. 29-én háromnegyed négy-
kor megszólalt a telefonom, itt vagyunk,
várjuk Jolika nénit a Tölgyesben. Negyed
ötre érkeztem meg. Kinn ültek a teraszon
egy hosszú asztal mellett, és nemcsak õk,
hanem még tíz kedves volt tanítvány mo-
solygott rám csillogó szemmel, várva a
reakciómat. Ami persze nem maradt el:
elsírtam magam. Harminckilenc szál
gyönyörû rózsával és egy hatalmas fény-
képkerettel leptek meg, amibe sok fény-
kép belefér. A rózsák a szakmában eltöl-
tött évek számát szimbolizálták. 

Igen, ha június 30-án végképp elme-
gyek, akkor harminckilenc évet és öt hó-
napot töltöttem el ebben a csodálatos és
semmihez sem hasonlítható szakmában,
amit én mindig hivatásként próbáltam
megélni. Ezt próbáltam átadni a hozzám
beosztott gyakorló hallgatóknak is. 
A visszaigazolás soha nem maradt el.
2002-ben és 2003-ban a hallgatók sza-

Így is be lehet fejezni!

✒✒    Bajnok Lászlóné



vazatai alapján én lettem az év gyakorlat-
vezetõje, majd 2004-ben egy a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Könyvtáros-
egyesület által kiírt pályázaton tizenheten
írták rólam, hogy miattam lettek könyv-
tárosok. Nagyon büszke vagyok ezekre a
„kitüntetésekre”! 2010-ben a szakma is
elismerte munkásságomat a Bibliotéka
Emlékéremmel, de a hallgatóktól kapott
elismerés mindig többet jelentett szá-
momra, hiszen amögött élõ kapcsolatok,
eleven emberi sorsok húzódtak meg. 

Nehezen tudtam elfogadni, hogy vége
van életem aktív korszakának, de sajnos
napjainkban a körülmények inkább afelé
kényszerítik az embert, hogy lépje meg a
nyugdíjaztatását. Ezt tettem én is. 

Azt gondolom, hogy amíg az embert
ilyen meglepetések érik nyugdíjba mene-
tele alkalmából, addig büszkén mondhat-
ja: megérte, nem éltem hiába! 

És most név szerint is megköszönöm
az április 29-ei búcsúztatón részt vevõ 
fiatal kollégáimnak, hogy vették a fárad-
ságot és eljöttek az ország különbözõ ré-
szeibõl, szereztek egy vidám és boldog
estét számomra.

Köszönöm Szigethy Katának, Péter-
nek és a három „kis manónak”: Gergõ-
nek, Petyának és Benõkének. Köszönöm
Gyuricza Ivettnek, Mihalovics Mikinek és
Vikinek, Holp Andrisnak és Anitának,
Szabó Antinak, Ibolyának és a két „kis
manónak”: Lilinek és Eszternek. Köszö-
nöm Kis Szilárdnak és Ildikónak, Papp
Robinak, aki online volt velünk, valamint
Bajnok Lacinak.

Végezetül minden kedves nyugdíjba
menõ kollégámnak ilyen felejthetetlen
befejezést kívánok! ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2012. május32


