
„Elveszíteni egy barátot, megsiratni, eltemetni.

Figyelni a csöndre, ami ilyenkor átöleli az em-

bert. Aztán fülelni egy hangra, ami megszólal

mellettünk, s azt mondja: »Vigyázzatok min-

denkire. Az élet olyan nagyon szép!«”.

(Vujity Tvrtko)

Meghalt egy bará-
tom, aki évtizedeken
keresztül biztos pont
volt az életemben.
Sokunknak kollégá-
ja, kedves ismerõse,
a mindig mosolygós
Lenke úgy küzdött,
harcolt az életéért,
mint ahogyan küz-
dött, harcolt egy

egész életen át azért, hogy a szakmájá-
ban, könyvtárosként is a legtöbbet, a leg-
jobbat, a maximumot hozza ki magából
és környezetébõl. 

Hatvanegy évet élt. Reménykedett,
hogy az utolsó pillanatban megszerzett
nyugdíj-jogosultsága után még élvezheti
családja körében a várva várt nyugdíjas
éveket, hogy ezután csak férjének, imá-
dott fiainak és unokájának élhet. Amikor
a betegségérõl beszélt, soha nem lemon-
dó, hanem mindig bizakodó volt. „Még
vannak terveim, nem adom fel!” – mond-
ta néhány hónappal ezelõtt. 

2014. július 18-án, pénteken hajnal-
ban, hosszú küzdelem után feladta. 

Ez a küzdés jellemezte az egész szak-
mai pályafutását is. Mindig képes volt
megújulni, tele volt ötletekkel, tele volt
tervekkel. Ez a szemlélet élete utolsó pil-
lanatáig vele volt. Szeretett élni, szerette

a munkáját és szerette a családját. Hiány-
zik. Kevesebb lett a szakma, és kevesebb
lettem én is.  

Olyan embert veszítettünk el Lenke
személyében, aki az elmúlt évtizedekben
sokat tett a szentesi könyvtárért, sokat
dolgozott azért, hogy ismert és elismert
könyvtárrá váljon. Szerették az olvasók,
hiszen mindenkihez volt egy kedves sza-
va, mosolya. Elismerték munkáját a vá-
ros vezetõi és a szakma irányítói is. 

Szakmai pályafutását a Szentes Városi
Könyvtárban kezdte. 1974 és 1980 között
a gyermekkönyvtár, majd 1980-tól a fel-
nõtt könyvtár munkatársaként dolgozott.
1980 és 1983 között járási módszertani
könyvtáros, 1984-tõl tájékoztató könyv-
táros volt. 1998 és 2000 között Hódme-
zõvásárhelyen a Németh László Városi
Könyvtár informatikai csoportvezetõje,
majd 2001-tõl a Szentes Városi Könyvtár
vezetõje lett. 

A kezdetektõl aktív részt vállalt a
szakmai közéletben. 1980-tól tagja volt
a Magyar Könyvtárosok Egyesületének.
1994-tõl a Városi Könyvtár Információs
Infrastruktúra Fejlesztési Program képvi-
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selõje, majd a HUNGARNET Egyesület
Könyvtáros Szekciójának tagja. Csong-
rád megyében az elsõk között kapcsoló-
dott be a könyvtár-informatikai fejlesz-
tõmunkába. Több szakmai elismerése
mellett megkapta a Szentesért bronz fo-
kozatú kitüntetést. Kimagasló szakmai
munkájáért 2009-ben neki ítélték a
Csongrád Megye Közmûvelõdéséért dí-
jat. Aktívan tevékenykedett az Informati-
kai és Könyvtári Szövetség elnökségé-
ben.

Néhány hónappal ezelõtt arról beszél-
gettünk, õsszel megünnepeljük, hogy a
„triumvirátus”, ahogy mi hívtuk magun-
kat, a makói, a csongrádi és a szentesi
nyugdíjba vonult könyvtárigazgatók,
együtt megünnepeljük az õ nyugdíjba vo-
nulását is. Azt tervezte, hogy jövõre már
õ is ott lesz a csongrádi konferencián.
Megígérte nekem. Ez volt hosszú évtize-
des együttmûködésünk, barátságunk so-
rán az elsõ eset, amikor nem tartotta be
az ígéretét. Mindezekre már nem kerül-
het sor, de a te emléked, szellemed, Len-
ke, mindig ott lesz velünk.

Hiányzol. Hiányzol mint kolléga, hiány-
zol mint barát, hiányzik a csendes neve-
tésed és az a hihetetlen optimizmus, ami
belõled áradt. 

Nyugodj békében! ■
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