
Knerczer László
1928-2003

Fájó szívvel ismét a hazai papíripar egyik „nagy öregjét” búcsúztatjuk. Knerczer László, 
mindenki Laci bácsija tragikus hírtelenséggel hunyt el. A megrendülésbõl ocsúdva próbáljuk 
felidézni gazdag életútját, amely mindvégig a papíriparhoz kötötte. Segédmunkásként kezdte, s 
önerõbõl a ranglétrán fokról-fokra lépdelve egészen a vállalat termelési igazgatói posztjáig jutott. 

Fiatal fiúként a Csepeli Papírgyár legendás futballcsapatában rúgta a labdát, s érettségi után, 
1947-ben ez lett az elsõ munkahelye is. 

1952-ben kapta kézhez gépészmérnöki diplomáját a Budapesti Mûszaki Egyetemen, majd 
üzemvezetõként tért vissza a gyárba. Még ugyanebben az évben, alig huszonnégy évesen 
kinevezték a Pesterzsébeti Papír-és Nyersfedéllemezgyár igazgatójává. 

1957-tõl ismét a Csepeli Papírgyár következett: egy ideig a 14-es papírgép építését 
koordinálta, majd az „Öreghullám” üzem és a Zsákgyár vezetõje lett. A hatvanas évek derekán 
épült fel a csepeli hullámvertikum, amelynek õ volt a létesítményfelelõse, majd a termelés 
beindulásával az „Újhullám” üzem elsõ embere.

A következõ állomás már a Papíripari Vállalat Központja, ahol a Termelési Fõosztály 
Feldolgozó Osztályának vezetõi feladatait látta el. Egészen 1988-as nyugdíjba vonulásáig itt dolgozott, és eközben a vállalat 
számos beruházásában a feldolgozás-technológiai folyamatok kialakításáért, szervezéséért és magvalósításáért felelt.

Azóta is folyamatosan kijárt Csepelre, a halála elõtti napokban is egy újabb feladaton dolgozott a Dunapack Rt. 
Hullámtermékgyár megbízásából.

E rövid szakmai életrajz mellett álljon most itt néhány egykori munkatársának személyesebb hangú visszaemlékezése róla, 
mellyel emberi és vezetõi kvalitásait is érzékeltethetjük.

Zsoldos Benõ kutató-fejlesztõ, nyugdíjas:
Az utóbbi idõben is gyakran találkoztunk, s érdeklõdtem napi munkái iránt. Arra a kérdésemre, hogy a nemzetközi 

szakirodalmat is felhasználó, értékes tanulmányai hogyan hasznosulnak, szerényen csak így válaszolt: „Én elkészítem, a többi már 
nem az én dolgom.” 

Nagy szakismerettel rendelkezõ, bölcs ember volt.

Mezei János konstruktõr, Dunapack Rt. Hullámtermékgyár:
Embersége ragadott meg leginkább! Minden reggel végigment az üzemen és váltott néhány szót az emberekkel. Nem csak a 

termelés érdekelte, hanem a munkások egyéni bajai és örömei is. Becsülte az egyszerû munkásokat, emiatt õt is sokan szerették 
és tisztelték. Ezt két apró történettel illusztrálnám:

Amikor a kasírgép jól ment, az emberek leültek a lemezfal melletti padokra, s beszélgettek. Egyszer õ éppen arra járt, valaki 
meglátta, felugrott és tüsténkedni kezdett, hogy elfoglaltnak tûnjön. Akkor odalépett hozzá és csak annyit mondott: – „Maradj 
csak fiam, miattam nem kell felugrani! Én annak örülök, ha nincs dolgotok, ha ültök, mert akkor minden rendben van, s a lemezgép 
termel…”

A másik eset szintén emberi és vezetõi magatartására jellemzõ. Akkoriban kaptuk a legmodernebb Clark targoncákat, ezek 
nagyon fürgék voltak. A sofõrök sokszor száguldoztak az üzemben, s egyszer, valamelyikük olyan gyorsan vette a kanyart, hogy az 
egész rakat leborult, szétterült a bitumenen. Laci bácsi látta mi történt, szó nélkül odalépett, és segített összeszedni az íveket. 
Nem volt kiabálás, felelõsségre vonás, mégis mindenki megértette ezt a gesztust. Vezetõi példamutatása többet ért egy fegyelmi 
határozatnál, vagy prémium- megvonásnál… 

Starcz Zoltán vevõszolgálat, DP. Hullámtermékgyár
Nagyon fontos vezetõi erényének tartom, hogy nyitott és érdeklõdõ volt az újdonságok iránt. Nem túlzás azt állítani, hogy a 

hazai feldolgozás-technológia hatvanas évekbeli léptékváltása neki köszönhetõ. Abban is elévülhetetlen érdemei vannak, hogy 
az automata csomagológépek kiszolgálására alkalmas hullámtermékek megszülettek és elterjedtek. Lelkes híve volt a hullám-
termékek népszerûsítésének, sokrétû felhasználásának. Az õ vezetése alatt bíztató kísérleteket végeztünk, hogyan lehet kiváltani 
hpl-lel a faládát, a raklapot, és a mûanyag csomagolóeszközöket. 

De kereste is a kapcsolatot más, nem papíripari felhasználókkal. Vendégtanárként elõadásokat tartott az Iparmûvészeti 
Fõiskola belsõépítész szakos hallgatóinak. Itt kezdõdött tartós munkakapcsolata Gaul Emillel, akivel „kitalálták” a modul-
rendszerû papírinstallációt. Ezzel egy formatervezõi iskolát is teremtettek, így ma már megszokott látvány a hpl-bõl készült 
kiállítás-berendezés. Munkám során sok hazai és nemzetközi vásárra eljutok, és amikor egy újabb, ötletes papír-téralakítást látok, 
mindig eszembe jut Laci bácsi és a mi, hajdan volt elsõ próbálkozásunk…

(Összeállította: Kenyeres Ferenc)
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Ez volt a mottója a május 15-16-án Egerben szakmai érdekességet hallhattak, melyek közül 
tartott Nyomdász Vándorgyûlésnek*, melynek többet késõbbi lapszámunkban jelentetünk meg.
elsõ napján Egyesületi Tanácsülést is rendezett 
a PNYME. A fenti általános ismertetés után nézzük, mi 

Az eseményre regisztrált mintegy 320 részt- történt az elsõ napon rendezett Egyesületi Ta-
vevõ a képnapos programot Eger különbözõ nácsülésen?
intézményeiben bonyolította le, és így módja volt Elõször Pesti Sándor számolt be a 2002. év 
a fejlõdõ, szép várost is jobban megismerni. gazdálkodásáról. Bemutatta, hogy a bevétel és 

A házigazda az –1893-ben alapított és ma is kiadás az elõzõ évi 109-rõl 132 millió Ft-ra nõtt, 
igen eredményesen mûködõ – Egri Nyomda Kft. valamint a gazdálkodás eredménye is pozitív volt 
volt, melynek vezetõje üzemlátogatáson mutatta (4,5 millió Ft). Sikerült helyére tenni az évek óta 
be eredményeit az érkezõ vendégeknek. Az rendezetlen Heltai Alapítvány ügyét is. Az elkü-
Egyesületi Tanács az Eger hotelben ülésezett; az lönített számlán lévõ összeg felett most a Díj-
elsõ napi délutáni programot, melyen Dr. Nagy bizottság kezelésében rendelkezik az egyesület.
Imre polgármester és Kopka László, az Egri Pozitív változást jelent, hogy a PNYME saját 
Nyomda Kft. vezérigazgatója köszöntötte a kezébe vette könyvelését (az új munkatárs: 
megjelenteket, a Trinitárius templomban (mely Fodor Erzsébet). Az ÁFA-törvény módosulása 
valójában nem is templom) rendezték, ahol miatt az egyesület tevékenységének 90%-a 
ezután szakmai elõadások következtek. Elsõnek bekerült az ÁFA-körbe. Ez a cégeknek nem 
Dr. Csejtei István, a Külügyminisztérium fõtiszt- jelent különösebb változást, azon egyéni tagok 
viselõje „Bõvítés és reform az Európai Unióban” számára viszont, akik az ÁFÁ-t nem igényel-
címmel tartott elõadást. hetik vissza, áremelkedést okoz.

Az este kiemelkedõ eredménye a Szépasz- Az Ellenõrzõ Bizottság elnöke, Bálint Csaba 
szony Völgyében rendezett baráti találkozó volt. is méltatta a 2002. év kiegyensúlyozott gazdál-

Másnap új helyszínt ismert meg a közönség. A kodását, mely tisztes nyereséget is eredménye-
Mûvészetek Házában hat elõadásra került sor;  zett, (az Alapítvány státusváltozása miatt korri-
elsõként Gönci Beáta (ÖKO Pannon Kht) „A cso- gált bevételt figyelembevéve 1,2 millió Ft-ot).
magolási anyagok és hulladékok kezelése, nyil-
vántartása az Európai Uniós jogszabályok tükré- Az egyesület elnöke, Dr. Szikla Zoltán három 
ben” címmel adott elõ. Keller Péter, a Gazdasági tényezõt tartott említésreméltónak:
és Közlekedési Minisztérium KKV Stratégiai és - legfontosabb, hogy nõtt a PNYME aktivi-
Pályázati Fõosztályának munkatársa a Széchenyi tása (a bevétel és kiadás 20%-os növe-
Nemzeti Fejlesztési terv pályázati lehetõségeirõl kedése ezt igazolja)
tájékoztatta az érdeklõdõ közönséget. - az aktivitásnövekedés vagyonfelélés nélkül 

A többi elõadás a környezetvédelem, a digi- történt (erre mutat a nyereség)
tális nyomtatás és az új technológiák témakörét - a tagdíjbevétel sajnos csökkent 2002-ben 
ölelte fel. (okai: elöregedés és egyéb vizsgálandó té-

Nemcsak a helyszínek, hanem a témák is nyezõk!)
nagy változatosságot mutattak és az Egyesület 
vezetõinek jó szervezõkészségét dicsérték. Bár A résztvevõk a beszámolót, a mérleget és az 
alapvetõen nyomdásztalálkozó volt, a megjelent Ellenõrzõ Bizottság jelentését egyhangú sza-
papírosok és restaurátorok is sok hasznos vazással elfogadták.

Ez után Pesti Sándor a 2003. év elsõ négy 
hónapjának gazdálkodását vázolta: a bevételek

„Eger újra”
Papír- és Nyomdaipari

Mûszaki Egyesület

*Az elsõ vándorgyûlést 11 éve szintén Egerben tartották a
nyomdászok.
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és kiadások az éves terv idõarányos részének Végezetül Szikla Zoltán kiemelte a 2003. év 
kb. 75%-át teszik ki, az eredmény is pozitív. legfontosabb feladatát: a taglétszám csökke-
Kiemelte, hogy erõsíteni kell az aktivitást a 2. nésének megállítását (most 1648 fõ a létszám; 
félévben. A szaklapok helyzetét is stabilnak ne- ebbõl a Papír Szakosztályt 442-en alkotják), és 
vezte. Az egyesület bemutatását jól segíti az ennek érdekében azt, hogy foglalkozzunk a 
elindult Hírlevél. Örvendetes, hogy egy tucat új fiatalokkal!
jogi taggal bõvült az egyesület (számuk ma 137). Polyánszky Éva

HAZAI KRÓNIKA

Március 25-én tartotta a bécsi Ambassador 
Hotelben sajtótájékoztatóját a Neusiedler Rt. A 
cég külön figyelmet szentelt arra, hogy orosz, 
szlovák és magyar újságírók is jelen legyenek, 
nemcsak ellátásukról gondoskodott, hanem 
még szinkrontolmácsolást is biztosított szá-
mukra.  

A Neusiedler AG a Mondi Europe Group, az 
Anglo American plc leányvállalatának, 100 szá-
zalékos tulajdonában van. A cégcsoport az 
egyike az üzleti kommunikáció számára kiváló 
minõségû, alacsony klórtartalmú, illetve klór-
mentes, fehérített famentes papírt gyártó ve-
zetõ papírgyáraknak. 

Az elmúlt év legfontosabb mérföldköve a 
Sziktivkári Erdészeti Vállalat többségi 
tulajdonának megszerzése volt. Ezzel az üzleti 
tranzakcióval Oroszország egyik legnagyobb 
vertikálisan integrált cellulóz- és papírgyártó 
cége vált a cégcsoport tagjává, és ezzel a 
NEUSIEDLER AG az irodai kommunikációs 

megindították a „virtuális ügyfélszolgálati köz-
papírt gyártó, vezetõ európai vállalatok élvo-

pontjukat” (virtual Costumer Service Center = 
nalába emelkedett. 

vCSC), amelynek segítségével ügyfeleik on-
2002-ben sikerült értékesítési összforgal-

line ellenõrizhetik rendelésük pillanatnyi mát 47 %-kal növelnie.
állapotát. Az éves termelési kapacitás 1,7 millió tonna 

volt, ebbõl 1,4 millió tonna a mázolatlan, famen-
Az idei terveik között szerepel tes író-nyomó papír. 
• a forgalom növelése 1,5 milliárd euróra;A Neusiedler Csoportnak öt országban van-
• a megkezdett környezetvédelmi beruhá-nak gyárai: Ausztriában, Izraelben, Magyaror-

zások folytatása, többek között Magyar-szágon, Oroszországban, és Szlovákiában. 
országon is;A Neusiedler sajáttermék árbevétele 

• a rózsahegyi gyár kapacitásának bõvítése,körülbelül 24 %-kal nõtt és ezzel elérte az 1.216 
• Sziktivkárban a gyártott termékek minõsé-millió eurós szintet. 

gének javítása; ennek megvalósítására 2002-ben összesen 123,1 millió eurót költött 
közel 30 millió eurós beruházást ter-a cég termelésének és szolgáltatásainak to-
veznek;vábbfejlesztésére. Múlt év novemberében 

Keywords: Neusiedler, annual results

Jó évet zárt a Neusiedler Rt.

A teljes termelési volumen megoszlása
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• „a határok tágítása” a termékforgalma-
zásban: rövid távú terveik között szerepel 
az USA piacain, középtávú terveik között a 
kínai piacokon való elõretörés;

Az elképzelések megvalósításának bizto-
sítéka a vezetés, melyek között megtalálhatjuk 
Mag. Günther Hasslert  a Neusiedler elnökve-
zérigazgatóját, valamint az igazgató tanács új 
tagját, Dr. Peter Duvalt, aki 2003 márciusától a 
pénzügyek és információs folyamatok felelõse.

Isépy Zsuzsa
Dr. Peter Duval Günther Hassler

HAZAI KRÓNIKA

Befejezõdött a XI. Magyar Innovációs Nagydíj · 2002. évi Agrár Innovációs Díj: Champignon 
Pályázat, melynek sikerét a nagy számú beadott pá- Union Kft. (Gruiz Bio Interaktív System (BIS) 
lyamû is jelezte, idén másfélszer annyi (66 db) pálya- gombakomposzt; szabadalmi értékû techno-
mû érkezett be, mint  elõzõ évben. Az ünnepélyes  lógiai know-how)
díjátadásra 2003. március 27-én került sor az Or- · MSZH 2002. évi Innovációs Díja: Elektronika 
szágházban. Átviteltechnikai Szövetkezet (Kábelmérõ 

Az Innovációs Nagydíjat Mádl Ferenc köztár- mûszercsalád)
sasági elnök nyújtotta át a 2002. évi Innovációs · MKIK 2002. évi Innovációs Díja: MOL Magyar 
Nagydíjban részesülõ társaságnak, a Richter Gedeon Olaj- és Gázipari Rt.  (MOL TEMPO 99 EVO ®Vegyészeti Gyár Rt.-nek, „Paroxetin, a Rexetin  új környezetbarát, prémium motorbenzin kifej-
magyar antidepresszáns készítmény hatóanyaga” c. lesztése, gyártása és forgalmazása a MOL Rt-
innovációjáért. nél)

· BKIK 2002. évi Innovációs Díja: MultiRáció További díjazottak:
Gazdaság- és Pénzügyinformatikai Fejlesztõ 

· GKM 2002. évi Innovációs Díja: MEDISO és Szolgáltató Kft. (A Magyar Office irodai szoft-
Orvosi Berendezés Fejlesztõ és Szerviz Kft. A vercsalád kifejlesztése és piaci  bevezetése)
(Nucline™ DH-V és D90 kétdetektoros kame-

· IMFA 2002. évi Innovációs Díja: Dunaferr  Acél-ra-család)
mûvek Kft. (Az acélgyártás során képzõdõ kon-

· OM 2002. évi Innovációs Díja: BorsodChem Rt. verter salak csapolás közbeni érzékelésének 
(Új mûanyag alapanyag gyártása) kifejlesztése, mennyiségének meghatározása 

· IHM 2002. évi Innovációs Díja: KÜRT Comp- és a salak csökkentésének megoldása.
uter Rendszerház Rt. (Az Informatikai Bizton-

®sági Technológia (IBiT ) módszertanának és A Nagydíjat a Magyar innovációs Szövetség 
alkalmazástechnológiájának kidolgozása, vala- alapította 1992-ben. Az értékelés alapja a következõ 
mint a hazai és a nemzetközi piaci beve- három szempont, fontossági sorrendben:
zetése)

1.  üzleti eredmény és egyéb elõny· 2002. évi Környezetvédelmi Innovációs Díj: 
® 2.  eredetiség, újszerûségGRP Plasticorr Kft. (PLASTIMOL D  a meg-

3.  társadalmi hasznosságbízható talaj- és vízvédelem, veszélyes folya-
dékokat tároló tartályok kettõsfalúvá tétele) Polyánszky Éva

Magyar Innovációs
Nagydíj

2002
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Új tulajdonosa van a Magyar United Rt.-nek. Az United bekebelezésével a csoport éves 
Az eredeti többségi tulajdonos United machinery forgalma eléri a 430 millió dollárt.
Container Inc. pénzügyi problémák miatt fuzionál- A Magyar United olyan hullámosító berende-
ni kényszerült a szintén amerikai Marquip Ward zésekhez gyárt kisebb gépeket (tekercselõ-, elõ-
Inc.-vel. Az így létrejövõ új cég, A Marquip Ward- melegítõ), gépalkatrészeket, amelyeket az anya-
United Inc. (amely a Barry-Wehmiller befektetõ- vállalat azelõtt külsõ cégtõl vásárolt – mondta el 
csoport tagja) papír és alumínium csomagoló- Szemerits József, a magyarországi cég képvise-
anyagot gyárt, éves forgalma mintegy 200 millió lõje. Az 54 fõt foglalkoztató, a Dunapack terü-
dollár. A Barry-Wehmiller csoport az utóbbi 14 év- letén mûködõ társaság 90 százalékban exportra 
ben huszonkét csomagolóipari céget vett meg az termel, amibõl 70 százalék megy az USA-ba. 
Egyesült Államokban, amelyeknek mûködése a Éves árbevétele 1,5 milliárd forint.
csomagolóipar szinte minden területére kiterjed. Forrás: Népszabadság, 2002.11.21.

Gazdát cserélt a Magyar United

Magyar Nyomda- és Papíripari
Szakmai Szövetség

A magyarországi papírgyártó társaságok – kö- A nyomdászok szövetsége elfogadta a papí-
zös érdekeik képviselete céljából  – 3 éve szakmai rosok indítványát, és így a Fõvárosi Bíróság 2003. 
szövetségbe tömörültek, amely az erõs, tekintélyes február 12-i határozatával bejegyezte a szövetség 
Magyar Nyomdász Szakmai Szövetség Papír új nevét:
Szekciójaként mûködött. Ilyen néven vált tagjává az „Magyar Nyomda- és Papíripari  Szakmai 
Európai Papírgyártók Szövetségének, a CEPI-nek. Szövetség”

Már a megalakulás pillanatától  felmerült az A szövetségen belül változatlan formában 
igény, hogy a szövetség nevében is jusson kifeje- mûködik a Papír Szekció, melynek vezetõje Dr. 
zésre a papír elnevezés. Kardos György.

Március 27-én mintegy 20 cég képviselõi jelen- A PNYME regisztrált  jogi tagjainak száma 140. 
tek meg a jogi tagoknak rendezett értekezleten, Az Egyesület célja továbbra is az, hogy olyan szak-
melyre a MTESZ Budai Konferenciaközpontjában mai szervezet legyen, amely összefogja a nyomdá-
(Fõ utcai székház)  került sor. szokat, papírgyártókat, könyvkötõket, restaurátoro-

kat és papírkereskedõket.
Fábián Endre fõtitkár köszöntötte a megjelen- Fábián úr kiemelte a hazai rendezvények és a 

teket, és bevezetõ elõadásában röviden értékelte a külföldi szakmai utak közösségformáló erejét, szak-
PNYME tevékenységét. mai értékét.

Elmondta, hogy a nyomdaipar jelentõsen átala-
kult, több nagy nyomda eltûnt, sok kis nyomda jött  létre, Pesti Sándor ügyvezetõ beszámolt a  2002. évi te-
a közepes méretû nyomdák megerõsödtek. A PNYME vékenységrõl, melyet jól illusztrálnak az alábbi adatok:
területi szervezetei nem funkcionálnak igazán jól, ezért – A PNYME  2002-ben 12 vidéki  és 8 buda-
fontos a jogi tagokkal való rendszeres találkozás. pesti helyszínen szervezett rendezvényt. 

A Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület
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– 11 külföldi eseményre jutottak el az Egye- A szakmai folyóiratokról szólva Fábián Endre 
sület szervezésében a tagok. elmondta, hogy sok nyomdaipari lap van a pia-

– 341 fõ vett részt a Gyomaendrõd és Kecs- con, az Egyesület célja az, hogy a Magyar Gra-
kemét helyszíneken megrendezett Nyom- fika elsõsorban szakmai jellegû lap legyen.
dász Vándorgyûlésen, és 136 fõ a Fehér- A 2003. évi tervek ismertetése során el-
míves napokon Esztergomban és Pár- mondták, hogy erõsíteni kívánják az oktatási te-
kányban. vékenységet, EU-ra felkészítõ és szakmai tan-

– A küldöttközgyûlésen a meghívottak 96 %- folyamokat terveznek.
a vett részt. Kérték, hogy a tagok éljenek az Egyesület 

– Debrecenben 78 résztvevõvel került meg- rendezvényei és kiadványai által biztosított mar-
rendezésre a XX. Nyomdaipari karban- keting lehetõségekkel, a tagcsoportok rendez-
tartók tanácskozása, 88-an utaztak Pécsre vényeikrõl adjanak információkat.
a Flexonyomtató szimpóziumunkra és 68- A kommunikáció élénkítése és modernizá-
an vettek részt a VI. Fórum a minõségrõl lása érdekében 2003-ban új kollégával bõvült a 
címû elõadássorozaton Dunaújvárosban. titkárság.

A PNYME célja az egyesület presztízsé-
Az elmúlt esztendõ jelentõs eseménye volt a nek tovább erõsítése , a tagság létszámának 

zökkenõmentes vezetõváltás és a saját kézbe bõv ítése, színvonalas szakma i programok 
vett könyvelés. szervezése és a kiegyensúlyozott gazdál-

A 130 millió Ft körüli bevételt 4 fõállású alkal- kodás .
mazott és a sok „önkéntes” kolléga teremtette elõ. K. P.

Átadták a Magyar Országos Közös Ka- a világbanki projektnek is, amely  a z országos 
talógus (MOKKA) informatika rendszerének szaki rodal mi infor máció s rends zer bõví-
központi adatbázisát Budapesten, az Orszá- tésével együtt  a szakkönyvtárak fejlesztését 
gos Széchényi Könyvtárban (OSZK). Az 1996- célozta.

Az igazgató kiemelte: a hét évvel ezelõtt tól folyamatosan fejlesztett MOKKA rend-
szerében a 15 legnagyobb magyar könyvtár –   létrehozott MOKKA tagkönyvtárai a magyar ál-

köztük a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, a lományokban található külföldi dokumentu-
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, az mok mintegy 70 százalékát, a magyar doku-
OSZK, valamint tíz felsõoktatási könyvtár és mentumoknak pedig lényegében 100 százalé-
két szakkönyvtár – egységesített adatbázisa kát birtokolják. Mint mondta, a projekt fõ célja 
érhetõ el az olvasóközönség és a könyvtári mára megvalósult: a könyvtárak látogatói az 
szakma számára. A rendszert a 15 tagkönyv- ország bármely, hálózati kapcsolattal rendel-
tárat tömörítõ MOKKA egyesület megbízásá- kezõ pontjáról letölthetik, hogy a keresett do-
ból az OSZK üzemelteti. kumentum mely könyvtárban található.

Máder Béla, a szegedi József Attila Tudo- A központi adatbázis 1,7 millió bibliográfiai 
mányegyetem Egyetemi Könyvtárának igaz- rekordot tartalmaz, ezen belül mintegy hat-
gatója, a projekt ötletadója az ünnepségen vanezer, 1900 elõtt kiadott dokumentum címét 
utalt arra: az adatbázis létrehozását az 1990- és adatait õrzi.
es évek elején megalkotott új könyvtári törvény 
alapozta meg. Tájékoztatása szerint a rend- Forrás: Népszabadság, 2003.03.13. 26 
szer létrehozásában nagy szerepe volt annak old.

(www.mokka.hu)
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