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Miszori Sándorné Mártát középiskolás korában a könyv és az olvasás iránti szeretet vezette a 
könyvtárba. Könyvtárhasználóként megtapasztalhatta, hogy mennyit képes segíteni, nevelni, 
fejleszteni egy érdeklődő, az egyénre odafigyelő könyvtáros. Érettségi után, 1967-ben kezdett 
el dolgozni a Csepel Autógyár Művelődési Központ könyvtárában. Akkori főnökét, Máté 
György könyvtárvezetőt tanítómestereként tisztelte, nem múló hálával és szeretettel   emlegeti 
máig is. 
Beosztott könyvtárosi munka mellett végezte főiskolai tanulmányait és közben a gyakorlati 
munkában sajátította el azt, amit egyetlen főiskolán sem tudnak megtanítani: miként kell 
emberekkel helyesen viselkedni, bánni; a könyvtári munkát – a szó legnemesebb értelmében – 
szolgálatként végezni. 
Nem sokkal később  Máté György felkérte őt, hogy helyette vállalja a könyvtár további 
vezetését. Márti számára ez sorsdöntő kérdés volt (éppen a gyes időszakába lépett volna). 
Hosszas vívódás, megfontolás után  elvállalta.  
Nagy feladatot vállalt fel: a rendezetlen könyvhalmazból (mert akkor még az volt!) 
szakszerűen visszakereshető , jól használható  és kezelhető állományt kellett kialakítani. Az ő 
irányítása alatt – sokszor szakképzetlen munkatársakkal – teljesen rendbe tették a könyvtár 
alapvető dokumentumaként szolgáló címleltárkönyveket. Tényleges katalógusépítés is csak 
ekkor kezdődött el. Igazi könyvtárhasználati szabályzatot dolgozott ki az addig hallgatólagos 
megállapodásokon alapuló használati szokások helyett. 
A gyermekkönyvtári részleggel bővülő könyvtár átszervezése is plusz feladatot jelentett. 
(Építkezés közben is működtetni a könyvtárat és mellette elgondolni és megvalósítani a 
készülőfélben lévő gyermekkönyvtári részleget.) 



 
1985-ben a CSA Művelődési Központ élén történő igazgatóváltáskor teljes katalógusrevíziót 
kértek tőle, amit kb. 1 év leforgása alatt el is készített. Ez nem akármilyen teljesítmény volt, 
mert az elődök szakmai adósságait (hiányzó raktári és hiányos olvasói katalógustételek) 
kellett felszámolni.  
1985-től 1995-ig békés, jó hangulatú légkörben tevékenykedhetett, ebben az időszakban 
nevelte ki azt a szakmailag és emberileg megfelelő csapatot, amely képes egy technikailag jól 
felszerelt, színvonalas, a könyvtáros-társadalom és az olvasók által egyaránt igen elismert 
intézmény működtetésére. 
 
Ez volt a gyártelepi múlt. 
 
A rendszerváltás utáni idők viharai a könyvtárat sem kímélték. 1996-ban, az éppen frissen 
elvégzett nagyleltár után – ami önmagában is nagy  és megkerülhetetlen munka – közölték a 
Csepel Autógyárból, hogy az épületet eladják. Márti minden szellemi és fizikai erejét 
bevetette,hogy a könyvtár ne jusson más  szakszervezeti könyvtárak sorsára (ti. azokat 
kötetenként árusították ki!) Egy személyben volt könyveket csomagoló könyvtáros és 
önkormányzati vezetőkkel tárgyaló, minisztériummal, szakmai fórumokkal konzultáló 
szakember, vezető. 
Amikor eldőlt, hogy a könyvtár Szigethalomra kerül, férjével együtt készítette a tervrajzokat, 
kereste a lehető legjobb megoldásokat, hogy a még felújítási munkálatok alatt álló majdani 
könyvtárépületet hogyan lehetne  minél otthonosabbá, családiasabbá varázsolni az ésszerű 
szakmai, működési szempontok csorbulása nélkül. 
Ez az időszak emberpróbáló életformát követelt tőle: semmi más nem fért az életébe, csak a 
könyvtár. 
Egyértelműen az ő érdeme, hogy ez a mai majd 70.000 kötetes könyvtár megmenekült a 
biztosnak látszó pusztulástól és hogy a jelenlegi kiegyensúlyozott működése nem csak 
Szigethalom, de a térség településeinek lakosait is jól szolgálja - ez utóbbi által is öregbítve 
Szigethalom jó hírnevét. 
Márti maximálisan az olvasói érdekeket tartotta szem előtt. Az olvasói jogok sose 
csorbulhattak.  
A könyvtár Szigethalomra mentése volt egyik legfontosabb vállalása. A másikat is sikerre 
vitte, ti. a könyvtári épület bővítése, felújítása volt az a még nyugdíj előtt kitűzött célja, 
melyért éveken keresztül fáradságot nem ismerve, áldozatot vállalva dolgozott. E munkája 
nyomán valósult meg a Hegedüs Géza Városi Könyvtár rendezvény- és kiállító terme, mely 
sokféle rendezvénynek adott és ad szép helyszínt, többek között esküvőnek is. 
Vállalásai nyomán ma a város lakossága - és még a későbbi generációk is - színvonalasan 
működő, egyre szépülő kulturális közösségi teret birtokolhatnak, használhatnak, mely életüket 
döntően és pozitívan befolyásolja.  
 
Mindezek a szolgálatok és ezen értékek megteremtése a köz javára érdemessé tették őt arra az 
elismerésre, hogy Szigethalom díszpolgára lehessen! A megtisztelő díjat 2019. június 7-én a 
Városi Díjátadó Ünnepen vette át Fáki László polgármester úrtól. 
 
Kollégáimmal együtt gratulálunk volt igazgatónőnknek a díszpolgári kitüntetéshez! 
 
      Luttenberger Katalin 
        könyvtárigazgató 
 
 


