
✒✒ A Magyar Elektronikus Könyvtárért

(MEK) Egyesület elnöksége mély fájda-

lommal tudatja, hogy Zimányi Magdol-

na, egyesületünk alapító tagja, vezetõ-

ségi tagja, élete utolsó pillanatáig se-

gítõnk, bátorítónk, lelkiismeretünk és

szeretett barátunk, 2016. március 26-án

örökre távozott közülünk.

Zimányi Magda, az MTA Wigner Fizi-

kai Kutatóközpont Részecske- és Magfizi-

kai Intézet nyugdíjas tudományos mun-

katársa, a Számítógép Hálózati Központ

egykori vezetõje, nyolcvankét évet élt.

Zimányi Magda Budapesten született

1934-ben, dr. Györgyi Géza röntgenor-

vos és Zámor Magda gyermekeként.

Férje Zimányi József (1931–2006) Szé-

chenyi-díjas magyar fizikus, az MTA ren-

des tagja, a magyarországi magfizika és

nagyenergiájú fizika egyik úttörõje volt.

Zimányi Magda 1953 és 1958 között

matematikus oklevelet szerzett az Eöt-

vös Loránd Tudományegyetemen. 1992-

tõl 2004-ig az MTA KFKI Részecske- és

Magfizikai Kutatóintézet Számítógép

Hálózati Központjának vezetõje volt. El-

nöke volt a Nemzeti Információs Inf-

rastruktúra Fejlesztési Program etikai bi-

zottságának, elnökségi tagja a Neumann

János Számítógép-tudományi Társaság-

nak, tagja a HEP-CCC Technical

Advisory Sub-Comittee-nak, tagja a Ma-

gyar Internet Társaság Egyesületnek.

A hazai számítástechnikai kultúra el-

terjesztésében végzett munkájáért 2000-

ben Neumann-díjat, a hálózati mûszaki

fejlesztésben végzett tevékenységéért

2008-ban HUNGARNET-díjat kapott, az

Eötvös Loránd Fizikai Társulat pedig

Prométheusz-érmet adományozott neki. 

Intelligenciája, mûszaki és humán 

tájékozottsága, emberszeretete által ve-

zérelve folyton-folyvást a jót és a jobbí-

tás lehetõségeit kereste. 1999-es javasla-

ta alapján jött létre a MEK Egyesület.

Szívügye volt az elektronikus irodalom

terjesztése, eljuttatása minden érdeklõ-

dõhöz, különösen a határainkon túli

magyarsághoz. 

Figyelme, gondoskodása az egyesü-

let minden tevékenységére kiterjedt,

szerzõktõl szerzett közzétételi enge-

délyt, pályázatokat írt, az adófelajánlá-

sok ügyét intézte, s közben rendkívüli

szerénységgel és tapintattal segítette fia-

talabb munkatársait abban, hogy az

egyesület tevékenysége folyamatos és

hatékony maradjon, és minden meg-

nyilvánulásában az eredeti küldetésé-

nek szolgálatára irányuljon.

Bölcsessége és fegyelmezett alapos-

sága, toleranciája és következetessége,

kitartása és nyitott szellemisége, hihe-

tetlen munkabírása és elkötelezettsége

egyesületünk számára olyan erõforrást

és példát jelentett, amelyhez méltónak

kell maradnunk.

Köszönjük Zimányi Magdának azt a

rengeteg munkát, amit a Magyar Elekt-

ronikus Könyvtárért és annak olvasó-

táboráért végzett, köszönjük, hogy 

ismerhettük, tanulhattunk tõle, és sze-

rethettük Õt!

Nyugodjék békében! ■
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