
mennyi szolgalelkü, jobbadán szinte bur-
gonyaképü népei is kiemelkedhetnek a
középszerüség zsibbasztó állásábul: ugyan
hogy tudnék kételkedni én, hogy jó irány-
zattal a lelkes, deli termetû, vitézképû ma-
gyar ne érhetné el az emberi kifejlés legma-
gasb fokát is? És azért a haza boldogságá-
ért, csak jó irányzat! A többi megvan, és 
élni s virágozni fog a nekem annyira drága
’keleti raj’!” 

Remélem, nem okozunk csalódást Szé-
chenyinek!

A következõ, áprilisi olvasókörben gróf
Széchenyi István Selyemrül címû, 1840-ben
íródott kötetérõl, valamint Kunoss Endre
A selymészet kézikönyve. Vagyis népszerû
útmutatás a szederfák ültetése, ápolása és a
selyemhernyók tenyésztése ügyében címû,
1843-ban megjelent könyvérõl fogunk be-
szélgetni. 

Várhatóan minden hónap elsõ hétfõjén
lesz olvasókör. A selyem témája után a kö-
vetkezõ könyvek várnak bemutatásra: báró
Prónay Gábor Vázlatok Magyarhon népéle-
tébõl, illetve Tóthfalusi Miklós Konyhaker-
tész. Õszinte utmutatás fõleg azon tisztelt
magyar nõk számára akik a konyhakerté-
szettel okszerûen foglalkozni ohajtanak.
Gruner-Förster, Poiteau-Vilmorin…szerént. 

Szeretettel várjuk az érdeklõdõket! ■
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Kitüntetések

2010. március 15-e alkalmából 
a Magyar Köztársasági Érdemrend
tisztikeresztje kitüntetést kapta

Ramháb Mária, a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat Kecskeméti Katona 
József Könyvtár igazgatója,

a Magyar Köztársasági Érdemrend 
lovagkeresztje kitüntetést
Dr. Skaliczki Judit, az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium nyugalmazott
fõosztályvezetõ-helyettese 

és
Dr. Praznovszki Mihály irodalomtörté-
nész, az Eötvös Károly Megyei 
Könyvtár nyugalmazott igazgatója,

a Magyar Köztársasági Arany 
Érdemkereszt kitüntetést
Varga Béla, a Veszprémi Megyei
Könyvtár nyugalmazott igazgatója,

a Magyar Köztársasági Bronz 
Érdemkereszt kitüntetést
Dr. Burián Antalné, a Fõvárosi 
Szabó Ervin Könyvtár gazdasági 
igazgató-helyettese, 

Miniszteri Elismerõ Oklevél kitüntetést 
Haszonné Kiss Katalin, a Fõvárosi 
Szabó Ervin Könyvtár Zenei 
Gyûjtemény vezetõje,

Bánffy Miklós-díjat 
Péliné dr. Bán Éva, az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium nyugalmazott
vezetõ fõtanácsosa,

és
Sáray László nyugalmazott könyvtáros,
a Tokaji Írótábor Egyesület titkára,

József Attila-díjat 
Dr. Tatár Sándor költõ, mûfordító, 
a Magyar Tudományos Akadémia 
fõkönyvtárosa.

Gratulálunk a kitüntetetteknek, 
és további sikeres munkálkodást, 
jó egészséget kívánunk!


