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A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója

1998.

LONDONI TANULMÁNYÚT
Az angol Könyvtári Egyesület Helyismereti Csoportjának
meghívására a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Szervezetének tíz tagja hat napot töltött Londonban, ahol közművelődési
könyvtárakkal, ill. a helyismereti gyűjteményekkel ismerkedett.

Tájékoztató az 1997. évi
CLVL törvényről

Tanfolyamok

Olvastuk...

Morzsa

Az Internetről ajánljuk

A Hungarika névkataszterben szereplő megyei
személyiségek
1. rész

Elizabeth Melrose, az angol Könyvtári Egyesület Helyismereti Csoportjának vezetője volt Londonban a kalauzunk, ő ismertette
az angol közművelődési könyvtárak helyzetét, amelyeket az önkormányzatok tartanak fenn. Az állam pályázatokból támogatta az intézményeket, ez hasonló a mi Nemzeti Kulturális Alapunkhoz. A továbbképzési rendszerük jól kiépített - kb. ötévenként mindenki részt vesz
valamilyen továbbképzésen.
Részt vettünk az angol Könyvtári Egyesület Helyismereti
Csoportjának tanácskozásán, ahol meghallgattuk beszámolójukat múlt
évi munkájukról, pénzügyi elszámolásukról. Megismertettek bennünket
nemzeti kapcsolataikkal, családi kutatásaikkal, melyek a '90-es években
kerültek egyre jobban előtérbe. Martin Hayes helyismereti könyvtáros
bemutatta a "Família" projektet.
Megtekintettük a Nemzetközi Könyvkiállítást, mely sok
standjával, a nyüzsgő, tárgyaló emberekkel nagyon lenyűgöző látvány
volt. Az általunk ismert, különböző nemzetiségű kiadók színpompás
kiállításai, könyvei, CD-i, CD-ROM-jai óriási területen helyezkedtek
el. A Cartográfiai Kiadó térképeivel, könyveivel más, útikönyvkiadással foglalkozó céggel együtt mutatkozott be.
Láttuk az új British Library-t, melyet húsz éve kezdtek
tervezni, öt éve építeni. Az átköltözés a múlt év végén kezdődött el. A
történelmi tudományok olvasóterme 1998. április 21-én nyílt meg az
olvasók előtt. A térképtár, a zenei, a keleti, az indiai, a technikai gyűjtemény átköltöztetése folyamatos. A vörös téglából épült ötszintes
épület jól illeszkedik környezetéhez. A hatalmas előcsarnokban Shakespeare szobrának másolata, valamint III. György gyűjteménye utóbbi zárt, klimatizált szekrénysorban - látható. A különböző szinteken más-más színű a bútorzat és ennek megfelelő a falak festése is. A
belépés ingyenes, de a kutatás lehetőségét kérvényezni kell. Minden
egyes kérvényt külön bírálnak el, az olvasókat a világ minden tájáról
fogadják. Évente százezer látogatójuk van.
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Meglátogattuk a kensingtoni Public
Library-t, ahol Carrie Starren helyismereti könyvtáros mutatta be az egész könyvtárat. Röviden ismertette a történetét: 1888-ban egy kocsma mellett alakították ki elődjét, melyet lebombáztak. 1960-ban
adták át mai formájában. Az egész földszint egyetlen
tér, polcokkal vannak elválasztva a különböző gyűjteményrészek. A biztonsági részből (ahol a kölcsönző pult is található) juthat a látogató a kölcsönzői
térbe. A prézens állomány oldalt helyezkedik el. A
polcokon a dokumentumok amerikai rendszerben
találhatók, minden egyes dokumentum biztonsági
csíkkal van ellátva. A gyermekrészleg a tér utolsó
részében van, ahol a felnőttekéhez hasonlóan a
könyvek mellett videó és CD is kölcsönözhető (a
videó 2, ül. 3 fontért). Nagyon sok gyermekcsoportot fogadnak. Külön, részletes tájékoztatást kaptunk
a helyismereti gyűjteményről, ahol a könyvek, térképek mellett levéltári anyagokat is gyűjtenek. Angliában a könyvtárak helyismereti gyűjteményei látják
el a levéltári funkciókat is, ül. ez fordítva is igaz,
mert van olyan is, ahol az adott település vagy városi
kerület levéltárában van a helyismereti gyűjtemény.
Itt őrzik az önkormányzatok anyagait, az iskolai
értesítőket, a kerület templomainak kéziratait, anyakönyveit. (Ez nem teljesen általános, mert van, ahol
nem adják át az önkormányzati intézmények a
gyűjteményt, vagy csak megőrzésre és nem tulajdonba.)
A múlt századi anyag kb. 80%-a mikrofilmen van, ezek használatához az olvasóknak több
berendezés áll rendelkezésükre. A leolvasók között
van olyan is, mely másolatkészítésre is alkalmas. A
számítógépesítés folyamatban van, a könyvtárban
már csak itt található cédulakatalógus, mely több
funkciós, analitikus feltárásra is alkalmas. Naponta
átlag harminc olvasója van a részlegnek. A látogatók
között megtaláljuk a tanulókat (9-10 éves kortól) nekik minden tanévben ki kell dolgozniuk egy
helytörténeti témát -, családkutatók, helytörténészek,
érdeklődők. Évente kb. 800 levelet kapnak, de ezek
közül csak az "egyszerűbb" kérdésekre válaszolnak.
(Az egy-egy kérdés megválaszolására fordított idő
nem lehet több harminc percnél. Ha ennyi idő alatt
nem lehet megoldani, akkor azt kérik, hogy az érdeklődő személyesen kutasson a könyvtárban. Ekkor
természetesen szívesen segítenek.)
A Westminster Archives-ben (levéltárban) is voltunk. Ez kerületi levéltár és helytörténeti
könyvtár is egyben. A kilencvenes években épük
intézmény eredetileg levéltárnak készült, ahol
eszázadi dokumentumok vannak elhelyezve. (A
gyűjtemény megegyezik s kensigtoni helytörténeti
gyűjteménnyel.) Itt az anyag kb. 80%-a mikrofilmen
is megtalálható. A számítógépesítéshez még nem
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fogtak hozzá - pénz hiányában. A westminsteri apátság kéziratgyűjteménye - "letétként" - náluk található, minden egyes betelt egyházi anyakönyvet átadnak megőrzésre. (így láttuk Margit hercegnő gyerekeinek születési bejegyzését is.) A levéltárban
kerestek számunkra magyar vonatkozású dokumentumot. Egyet találtak - egy 1956-os kereskedelmi és
vendéglátó helyeket bemutató évkönyvet - ahol fel
voltak sorolva a magyar vendéglátó helyek. A levéltáros szerint a Gaál Vendéglő még ma is működik. A könyvtárban bárki kutathat, minden dokumentum rendelkezésére áll, nemcsak a brit állampolgároknak, így több napig dolgozott náluk egy
magyar kutató is London magyar vonatkozásairól.
A szakmai programon túl láttuk London
nevezetességeit is. Ellátogattunk Windsor-ba, megnéztük a Westminster apátságot, a parlamentet, a Big
Ben-t, a Downing Street 10-et, a Towert és a TowerBrigt, a British Múzeum egyiptomi, görög és római
gyűjteményét, mely mindenki számára lenyűgöző
élmény vok. Sétáltunk a Hyde Parkban, a kínai negyedben és a Soho-ban.
Az egész londoni tanulmányút felejthetetlen vok. Külön köszönettel tartozunk a két győri kolléganőnek - Gáncsné Nagy Erzsébetnek és
Mennyeiné Várszegi Juditnak - a nagyszerű munkájukért. Gáncsné Erzsinek az egyheti tolmácsolásért,
a sok fordításért is.

Gulyás Erzsébet
Jászberény, Városi Könyvtár
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal
Művelődési és Népjóléti Iroda
5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. Tel: 56-423-203
TÁJÉKOZTATÓ 1
1998. január l-jével hatályba lépett a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi
CLVI. számú törvény
A törvény rendelkezései értelmében közhasznú szervezetekké minősíthetők a már
korábban nyilvántartásba vett társadalmi szervezetek, alapitványok, közalapítványok, köztestületek és közhasznú társaságok, amennyiben a törvényben előirt
követelményeknek megfelelnek, 1998. május 31-ig kérhetik közhasznú szervezetként történő nyilvántartásukat. A törvény vonatkozik a magánszemély által létrehozott alapítványra is! Amennyiben eddig a határidőig kérelmüket a módosított
alapszabállyal, alapító okirattal, az illetékes megyei bíróságtól nem kérik,
nem tarthatnak igényt a törvény szerinti kedvezményekre. Ilyen kedvezmény pl.,
a magánszemélyek a törvény hatálybalépését követően csak a közhasznú szervezetek részére mondhatnak le adójuk 1%-áról, vagy az alapítványt, egyesületet támogató személy, vagy szervezet részére csak a közhasznú szervezet adhat ki igazolást, amely adócsökkentésre jogosit, stb.
A közhasznú szervezet lehet közhasznú és kiemelten közhasznú.
A kérelem benyújtásához szükséges az alapitó okiratok, alapszabályok (a törvényi szövegben létesítő okirat a megfogalmazás) a törvényben megjelölt tartalommal történő módosítása. A módosítás minden esetben szükséges, mivel a törvény
több olyan új elemet tartalmaz, amelyeket eddig nem kellett alapitó okiratban,
illetve alapszabályban rögzíteni.
Fontosabb módosítások, amelyekre célszerű figyelni:
Közhasznú szervezeteknél:
• az alapítvány, társadalmi szervezet, stb. milyen közhasznú tevékenységet
folytat (a 26.§. C.) pontja tételesen felsorolja ezeket a tevékenységeket);
• tagsággal rendelkező szervezet esetén (pl. diáksport-egyesület) nem zárja
ki, hogy szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhessen;
• vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében
végez;
• gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt célja szerinti
tevékenységére fordítja;
• politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőjelöltet nem állíthat;
• rögzíteni kell a legfelsőbb szerv (alapítványnál kuratórium, társadalmi
szervezetnél a közgyűlés, stb.) üléseinek gyakoriságát, amely évi egy alkalomnál kevesebb nem lehet;
• az ülések összehívásának rendjét (ki hívja össze az ülést, hogyan, napirend
közlésének módja: pl. írásos meghívó);
• az ülések nyilvánossága, a határozathozatal módja, mikor határozatképes;
• a vezető tisztségviselők összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok (a 8.§.
és 9.§-ban részletesen rögzíti az összeférhetetlenségi szabályokat);
• ha a közhasznú szervezet éves bevétele eléri az 5 millió forintot, felügyelő
bizottságot kell létrehozni, melynek eljárási szabályait szintén itt kell
szabályozni (ll.§.);
' A dokumentumot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Művelődési és Népjóléti Irodájának kérésére közöljük.
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•

évenként közhasznúsági jelentést kell készíteni, melynek elfogadása a legfelsőbb szerv, kuratórium, közgyűlés, stb. hatásköre, igy ezt is be kell
építeni az alapító okiratba ( 1 9 . § . ) .
Mindezeket az alapitó okiratban, alapszabályban kell szabályozni akkor is, ha
eddig SZMSZ szabályozta.
•

Ha az alapítványnak, társadalmi szervezetnek, stb. nincs Szervezeti és M ű k ö dési Szabályzata, akkor szintén az alapitó okiratba kell b e é p í t e n i :
• rendelkezni olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a vezető szerv (kuratórium, közgyűlés, stb.) döntéseinek tartalma, időpontja, hatálya, v a lamint a döntést támogatók és ellenzők számaránya kiderül;
• a döntésnek az érintettekkel való közlés m ó d j a , illetve nyilvánossága;
• iratokba való betekintés rendje;
• a működés, a szolgáltatások igénybe vételének módja, beszámolói közlések
nyilvánossága.

Ha van Szervezeti és M ű k ö d é s i Szabályzata, akkor azt kell az alapitó okiratban
rögzíteni, hogy ezeket a kérdéseket az SZMSZ szabályozza.
Kiemelten közhasznú szervezeteknél tartalmazni kell továbbá, hogy a közhasznú
szervezet olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvényi felhatalmazás alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek, vagy
a helyi önkormányzatnak keli gondoskodni, valamint, hogy tevékenységének és
gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi v a g y az országos sajtó útján n y i l vánosságra hozza.
Közalapitványoknál a Ptk. 74/G.§.(5)bek. értelmében a kuratórium ellenőrzésére
jogosult szervet létre kellett h o z n i . E szervezet feladata és hatásköre a f e l ügyelő bizottsággal m e g e g y e z ő , tehát külön felügyelő bizottságot nem kell l é t rehozni, csak, ha a hatáskörére és működésére vonatkozó szabályok az alapitó
okiratban nincsenek szabályozva, ezt kell p ó t o l n i és célszerű a nevét is f e l ügyelő bizottságra v á l t o z t a t n i .
A közhasznúsági nyilvántartásba vételt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságnál
(5000 Szolnok, Baross u. 1. s z . Dr. Körtvélyessy Lajos biró, titkár végzi) kell
kérni. A kérelemben rögzíteni kell, hogy m i l y e n közhasznú fokozatban kéri (közhasznú, kiemelten k ö z h a s z n ú ) , m i l y e n célra (26.§.c./pont), valamint,, hogy a
szervezet éves bevétele eléri vagy nem éri el az 5 m i l l i ó forintot. Ha kiemelten közhasznú szervezetként kéri a nyilvántartásba vételt, akkor a kérelemben
rögzíteni kell azt i s , h o g y m e l y i k törvény alapján végez kiemelten közhasznú
feladatot.
A kérelemhez csatolni k e l l :
A módosított létesítő okiratot (alapitó okirat, alapszabály, s t b . ) ;
Összeférhetetlenségi nyilatkozatokat (kuratórium elnöke, egyesület elnöke,
felügyelő b i z o t t s á g ) ;
Egyesületnél: a közgyűlés jegyzőkönyvét és a jelenléti ivet.
Kiemelten közhasznú s z e r v e z e t n é l : az önkormányzat igazolását arról, hogy az
5.§. a./ pontjában m e g h a t á r o z o t t feladatot ellátja akkor, ha ezt a feladatot
az önkormányzattal közös m e g á l l a p o d á s alapján látja e l .
A kérelmet egyesületnél az egyesület elnöke Írja alá.
Alapítványnál az alapitó okiratot és a kérelmet valamennyi alapitónak alá kell
Írni.
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A kérelmet aláírhatja a kuratórium elnöke is, ha az összes alapitó részére irásos meghatalmazást adott, amelyet a kérelemhez szintén csatolni kell.
A tájékoztatót figyelemfelhívásnak
időben meg tudják tenni.

szántuk,

hogy

Buncsek Zoltánné
főtanácsos

a

szükséges

intézkedéseket

Dr. Györgyi Lajos
irodavezető

TANFOLYAMOK

Háromnapos
Internet-tanfolyam
az OSZK KMK-ban!
1. nap: az Internet technikai alapjai, elektronikus
levelezés
2. nap: böngészés "könyvtár módra"
3. nap: hogyan készítsünk saját honlapot?
Részvételi díj: 5000 Ft
Időpontok:
május 13-15. (szerda-péntek)
május 18-20. (hétfő-szerda)
Felvilágosítás:
a 2243-820-as telefonon
Jelentkezni lehet
Országos Széchényi Könyvtár
Könyvtártudományi és Módszertani Központ
oktatási és módszertani osztály
Budapest, Budavári Palota, F-épület 1827
vagy a sunt@oszk.hu e-mail címen
IDŐBEN SZOLUNK...
az Országos Széchényi Könyvtár
Könyvtártudományi és Módszertani Központ
tanfolyamairól...
Egyéves könyvtárosasszisztens-iskola
A tanfolyamot a 10/1995 (IX. 22.) sz. MKM-rendelet
alapján szervezzük.
Az oktatás szeptember közepén indul,
és 1999. június közepén záróvizsgával fejeződik be.
A képzés kéthetente két napot vesz igénybe.
A jelentkezés feltétele: érettségi.
Jelentkezési határidő: 1998. augusztus 25.
A tanfolyam díja: félévenként 22 ezer Ft, a záróvizsga díja: 6000 Ft.

Alapfokú számítógép-kezelő, -használó tanfolyam
Témakörei:
számítástechnikai alapismeretek, hálózatkezelés,
elektronikus levelezés, Internet, adatbázis-kezelés,
látványtervezés/grafika, szövegszerkesztés, táblázatkezelés.
A szakképesítést adó képzést a művelődési és közoktatási miniszter által kiadott
központi program alapján szervezzük.
A két féléves oktatás szeptemberben kezdődik
(havonta két egymást követő nap),
a záróvizsgára 1999 júniusában kerül sor.
Jelentkezési határidő: 1998. augusztus 15.
A tanfolyam díja: félévenként 22 ezer Ft, a záróvizsga díja: 6000 Ft.
Címünk:
Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi
és Módszertani Központ
oktatási és módszertani osztály
Budapest, Budavári Palota, F-épület 1827
Telefon:
2243-821 Törökné Jordán Katalin (asszisztenstanfolyam)
TANFOLYAM A VFMK-BAN
ISMÉTELTEN
AJÁNLJUK
SZÁMÁBAN

OLVASÓINK
A

FIGYELMÉBE
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LEGUTÓBBI

MEGHIRDETETT

KÖNYVTÁROS-

ASSZISZTENSI

TANFOLYAMUNKAT.

JELENTKEZÉSEKET MÉG ELFOGADUNK!
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BEMUTA TJÜK MEGRENDELŐINKET
VÁROSI KÖNYVTÁR TISZAFÜRED

H

elyek és esetek válogatják, de
valamirevaló városnak van valamirevaló dolgozószobája, amelyből
- mindennapi eset - elérhető mondjuk
a legnagyobb hazai vagy külföldi
hírügynökség, a Yokohamái mozik
műsora, megtudható hol. mit írtak a
városból s a városról a múlt hónapban, tavaly, tíz-, húsz-, harminc évvel
ezelőtt, hogy kicsoda, s minő nyelven.

kivágatokkal, egymás mellett, évek.
hónapok és napjaik szerint.

em messze a Tiszától van egy
városka, amelyben talán nem
teljesen véletlenül, ha 30 évvel korábbi dolgokról s eseményekről érdeklődik a diplomamunkát készítő
bölcsész, vagy a napi penzumán
dolgozó publicista, interpellációját
hegyező önkormányzati képviselő,
perceken belül kézhez kaphat egy
bizony, már időrágta iratgyűjtőt,
rajzlapokra ragasztózott újságcikk-

gy másik városkában, az előbbihez nem messze, s ahol ugyancsak a könyvtár a "mindenki dolgozószobája", az előbbihez igazán hasonlító iratgyűjtők sorakoznak a
polcokon, méterszámra, lassan 25
éve, évenként 12 db. Mellettük cédulakatalógus, sok ezer cédulácskával, hogy a városra, az itt élőkre, az
elszármazottakra, gazdaságra, társadalomra, kultúrára vonatkozó írások
el nem veszők legyenek szerzőjük,
címük, tartalmuk szerint. Az időnek
kútja mélyül persze, a kézzel írogatott, "optimán" pötyögtetett cédulákat
számítógép váltotta fel, s azóta, ha
kéri,
polgár
és
polgármester
egyidőben ugyanazon nyomtatóról
kap irodalomjegyzéket,
ahogyan
használhatja. Ahogy kéthetenkénti.

N

E

2-4 órára visszatérő látogatónak az
előző havi cikkmásolatokkal kezdi,
hónapok, évek óta.
e hát hogy is tudhatnánk Tiszafüreden másképpen, mit olvassanak Tiszafüredről mondjuk Vasban, Baranyában. És Yokohamából
miért is kérdeznék a tiszafüredi
könyvtár számítógépét, ha nem
ilyesmiért, s lehet, hogy holnapután.
E gyűjtemény nélkül nehezen jelenhet meg évkönyv, adattár, monográfia, kronológia, s ha nem is jelenik
meg, tudható mégis: a jelen nem más,
mint híd a múlt és a jövő között.

D

T T a erre járnak, nézzék meg egy
X I alkalommal
Gaál Sándor
[Observer Híradó, 1998. február]

Olvass, vagy fizess!
"Pénzt vagy kultúrát!" - ilyen választás elé állítják
újabban a közlekedési szabálysértésen kapott fiatalokat a spanyol Costa del Sol Benalmadena városkájában. Vagy kifizetik a pénzbüntetést - amely ritkán van húszezer forintnak megfelelő összeg alatt -,
vagy elolvasnak egy jó könyvet.
Az ötlet Enrique Bolin polgármestertől származik,
aki felfigyelt rá, hogy a városban a közlekedési szabálysértések egy ötödét fiatal motorosok követik el.
A mindössze 27 ezer lakosra 4000 motorkerékpár
jut.

kérdőív alapján bizonyítaniuk kell, hogy elolvasta a
könyvet. A csalások elkerülése érdekében, no meg
azért, hogy a fiatalok valóban átgondolják, amit
olvastak, arra is válaszolniuk kell, hogy szeretnéneke más véget a műnek, s ha igen, milyet.
A polgármester ötletét eleinte kinevették, de a három hónappal ezelőtti kezdet óta már vagy százan
kérték a pénzbírság olvasásra változtatását. A kezdeményezők a szülők vokak, hiszen végső soron
nekik kell kifizetni a büntetéseket...

A megbüntetetteknek el kell menniük a városka
könyvtárába, s ott ki kell választaniuk az elolvasandó könyvet, majd egy hónap múlva ugyanott egy

[A forrást mint "jó" könyvtárosok sajnos nem jegyeztük fel, de kár lett volna kihagyni.©]
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MORZSA
Kedves kollégáimtól a könyvtárukba járó periodikák
listáját kérte a megyei könyvtár; a '97-es, '98-as évekét.
Azzal a régebbi céllal, hogy lelőhely-nyilvántartást
vezet számítógépen a megye minden közkönyvtára
számára elérhetően, hasznosíthatóan. Megszámlálván a
beérkezett listákat (csak 32-ig kellett tudni!) szörnyen
megijedtem. Rossz statisztikát küldtem a KSH-nak,
MKM-nek, KMK-nak? Azt írtam ui. nekik, hogy 80
könyvtára van a megyének. S ez biztosan nem jó szám,
mert a TÁKISZ meg azt írta nekem, hogy a náluk vezetett törzskönyvben hat városi könyvtár, tíz AMK,
egy községi könyvtár és egy kJubkönyvtár van!

No és komolyan: legyen megyei folyóirat -nyilvántartás
vagy ne legyen?
cs

Tessenek megmondani, hova lett a többi?
Tavaly még megvoltak!

Az INTERNETRŐL AJÁNLJUK. ..
ahttp://elvira.mavinformatika.hu/ címet: (...)

(...) és az új keresőt, az AltaVizslát.

Címe:
http://altavizsla.matav.hu/
így néz ki:

Mindenféle vasúti információval együtt megtudhatjuk pl. azt
is (az alábbiaknál persze sokkal részletesebben), hogy miként lehet vonaton eljutni (délelőtt.) Záhonytól Szentgotthárdig:
Útvonalajánlat:
sz.
1.
2.
3.

Indulás
06:15
06:15
11:02

Érkezés
20:46
20:58
07:38

Tartam
14ó31p
14ó43p
20ó 36p

km
912
912
912

Átszállás
7
6
9

Sza nap

" Interneti

'midben
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A HUNGARIKA NÉVKATASZTERBEN SZEREPLŐ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI SZEMÉLYISÉGEK (1 rész)
Czinóber Miklós (szolnoki)
Szolnok 1899.11.15Tanulmányok: F. Mo.
Külföldön: 1925 után- Fr.
festőművész
BJ1981-(A)F
Buk Miklós
Idegennyelvű neve: Buk, Mose
Kunmadaras 1907.07.13 - Haifa
1962.10.06.
Tanulmányok: F. Mo.
Külföldön: IL
történész
PIM + - Gyo
Czakó Béla György
Jászladány 1923.04.23Tanulmányok: F. Mo.
Külföldön: 1958- Au. 196???-US
általános mérnök, tervezőmérnök
HIA1966F-BJ1981-(A)F
Garalmre
Névváltozata: Boczonádi Gara Imre
Jászberény 1902 Tanulmányok: F. Mo. (USA)
Külföldön: 1945 után- Au. 1951- CA
szobrászművész, keramikusművész, az
"Artist's Studio Canada" tulajdonosa
Gy-K 1977(A) F - Gyo F - ÁA
1982(A) F - MJ.:Többnyire 1996(A) F
Földes Jolán
Későbbi neve: Kelemen Kálmánné
Névváltozata: Földes Jolanda
Kenderes 1903.12.20 - London 1961
Tanulmányok: K. Mo. F. Au., Fr.
Külföldön: 1945 után- NBr.
író
BJ 1981- (A) F - MEL 1963-65(A-) F Vgy + Ér+Tr - Gy + - PIM 1990 F - MÉL
1994(A-)F
*PIM 1990, MÉL 1994: 1963
Dósa Géza
Kenderes 1897Tanulmányok: F. Mo.+Kan
Külföldön: CA;CL
vegyész, osztályvezető
BJÍ981-(A)F
Kocsis Imre
Karcag 1937.05.12Tanulmányok: K. F. NSZK
Külföldön: 1956- NSZK
festőművész, grafikusművész, szobrászművész

T. a színek 1982(A) F - PH/3 1979(A)
F-BJ1981-(A)F
Kocsis Szűcs Ferenc
Kunmadaras 1930 Tanulmányok: K. Mo. F. Au.+Ol. (D.
1960)
Külföldön: 1956- Au.IT; 1960-US
geológus, főiskolai tanár
PH/3 1979(A) F - BJ 1981- (A) F GyoF-ÁA1982(A)F
Halász György
Szomok 1935.06.15Tanulmányok: F. Mo. (Svd.)
Külföldön: 1957- Svd.
orvos, osztályos főorvos, író
NyMSZA 1982(A) F - Gyo
Valkó Imre
Álneve:
Idegennyelvű neve: Valko, Emery L
Abony 1902.09.01 -Boston
1975.03.12.
Tanulmányok: K. Mo. F. Au. (D.
1926)
Külföldön: HU; 1929- NM; 1939- CA;
1942-US
vegyészmérnök, egyetemi tanár, fizikai
kémikus
MTTT1986(A)F-Gyo
Magyary Gyula
Idegennyelvű neve: Magyary, Giulio
(de)
Szolnok 1901.10.12 -Roma
1988.01.19.
Tanulmányok: K. Mo. F. Au.
Külföldön: 1929- Au. 1943- IT
katolikus pap, a Szt. Péter bazilika
tiszteletbeli kanonokja, egyetemi
tanár
BJ 1981- (A) F - MH 1988.5.4(A) F
RHíN)
Bacsó Károly
Jászberény 1890.05.17Tanulmányok: K. Mo. F. No.
Külföldön: 1918 után- No.CH; 1963US
erdőmémök, kutató
BJ1981-(A)F
Baksa Csaba
Kunhegyes 1934Tanulmányok: F. M o , Au., USA
Külföldön: Au.US;CA
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református lelkész (magyar egyház),
egyházi lapkiadó, egyházi és
szociológiai író
HIA1966(A)F-Gyo
Avi-Saul, Mordechaj
Névváltozata: Avi-Shaul, Mordechai Avi-Saul, Mordeháj
Eredeti neve: Mandel
Szolnok 1898.05.17 - Tel Aviv 1988
Tanulmányok: F. Mo.+Ps.
Külföldön: 1919- Jug. 1921-PSOL
héber író, műfordító, kiadó
PH/3 1979(A) F - BJ 1981- (A) F Gyo - Borbándi Gy. Nymil 1992.(A-) F
Oláh Arré Éva
Névváltozata: Oláh Éva
Szolnok 1943Tanulmányok: F. Mo. (Au.) (Ol.)
Külföldön: 1969- Ol.
szobrászművész, grafikusművész,
tanár
T.a színek 1982(A) F - BJ 1981- (A) F
- Gyo - MN 1994.228. H.(A-) + Ér+T+K
Beniczky Ádámné Horváth KataHn
Névváltozata: Beniczky Katalin
KarcagTanulmányok: F. Mo. (Sv.,Fr.)
Külföldön: 1964?- USA
tanár, könyvtáros, esszéíró
KL1988.141.(A) + e-ÁA1982(A) + Gyo
Fábián Ervinné Beér Hóna Mária
Idegennyelvű neve: Beér, Elén Mary
Szolnok 1894.03.15Külföldön: Rom.
ifjúsági író
RMIL1981(A-)F
Gerő János
Idegennyelvű neve: Gero, John- Geroe
John
Törökszentmiklós 1929.07.11 Tanulmányok: F. Mo.
Külföldön: 1956??- USA
vegyész, biokémikus, kutató
BJ 1981- (A) F - BD: HJA 1971(A) F
(folytatjuk)

A rövidítések feloldását az utolsó részt
követően közöljük!

2

A nevek kigyűjtését a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Szekciójának megbízásából Komlósi József (Székesfehérvár, Vörösmarty Mihály Megyei
Könyvtár) végezte.
KAPTÁR
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