
Szõcs Géza, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium kul-

túráért felelõs államtitkára és Halász János, a Nem-

zeti Erõforrás Minisztérium parlamenti államtitkára

a magyar kultúra napja alkalmából 2012. január 19-

én kulturális elismeréseket adott át a Petõfi Irodal-

mi Múzeumban.

A nemzeti erõforrás miniszter Bibliotéka Em-

lékérmet adományozott azoknak a könyvtárosok-

nak, akik irányító, elméleti vagy gyakorlati munká-

jukkal jelentõs mértékben hozzájárultak a magyar

könyvtári kultúra fejlõdéséhez: 

• Blaskóné Majkó Katalinnak, a Magyar Képzõmû-

vészeti Egyetem Egyetemi Könyvtár, Levéltár és

Képzõmûvészeti Gyûjtemény fõigazgatójának,

• Dr. Danku Györgynek, az Országos Széchényi

Könyvtár tudományos kutatójának,

• Fülöp Ágnesnek, a Központi Statisztikai Hivatal

Könyvtár tudományos titkárának,

• Kraus Sándorné Soldos Katalinnak, az Óbudai

Múzeum és Könyvtár olvasószolgálat-vezetõjének,

• Melykóné Tõzsér Juditnak, a hatvani Kodály Zol-

tán Általános Iskola könyvtáros-tanárának, 

• Mitróné Kádár Évának, a krasznokvajdai Községi

Könyvtár vezetõjének,

• Dr. Sasváry Zoltánnénak, az MTA Zenetudomá-

nyi Intézet Zenetudományi Szakkönyvtár vezetõjé-

nek,

• Dr. Szatmári Istvánnénak, a Fõvárosi Szabó Ervin

Könyvtár nyugalmazott könyvtárvezetõjének,

• Varga Évának, a Beregszászi Járás Központosított

Könyvtárhálózat igazgatójának,

• Vaskeba Katalinnak, a Nagyszõlõsi Járási Köz-

pontosított Könyvtárhálózat igazgatójának.

• Dr. Horváth Sándor Domonkos, a Galgóczi Erzsé-

bet Városi Könyvtár és Közösségi Tér igazgatója a

Gyõr Közmûvelõdéséért díjat vehette át a magyar

kultúra napja alkalmából rendezett gyõri ünnepségen.

Gratulálunk a kitüntetett kollégáknak, és további

munkájukhoz sok sikert kívánunk! ■
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Boleráczki Margit volt a vendége a Móricz
Zsigmond Városi Könyvtár Jogi estek címû
sorozatának 2012. február 2-án. A bírónõ a
családjog témakörében tartott elõadást, és
ezt a nem egyszerû témát olyan világosan,
közérthetõen taglalta, hogy még véletlenül
sem terhelte hallgatóságát a szokásos jogi
szóhasználattal. 

Az életközösségek megszokott problémá-
iról szólt, a felbomló családokban elõforduló
jogi nehézségekrõl, a gyermekekkel kapcso-
latos megoldandó helyzetekrõl, a családnak,
mint vagyonközösségnek megoldást igénylõ
és eldöntendõ gondjairól. Megértést segítõ
példákkal színesítette a szabályok ismerteté-
sét, s a hallgatóság már az elõadás legelején
aktívan részt kért a beszélgetésben. Sok kér-
dést tettek fel, s a bírónõ mindegyiket kapás-
ból megválaszolta. Tanácsokat is adott olyan
esetekben, amikor a kérdés nem tartozott
szorosan az õ szakterületéhez. Elmondta, ho-
vá forduljanak jogorvoslatért a kérdezõk, 

mely szolgáltatás vagy szociális szervezet
tud segíteni az adott helyzetben. Repült az
idõ, s az elõadás végén még néhányan négy-
szemközti beszélgetésre is félrevonták az
elõadót, mert nem akarták a nyilvánosság elé
tárni a személyes problémájukat, így a
könyvtár zárásáig nyúlt az esti beszélgetés,
faggatózás. 

Nagyon elégedetten távozott mindenki, és
többen kérték, ha lesz rá mód, máskor is hív-
juk meg a jogásznõt, mert szívesen kérdez-
nének tõle más alkalommal is, hiszen taná-
csai megvilágították a terepet a jog sokak
számára nehezen követhetõ útvesztõjében. ■

✒✒    petro

Családjogi elõadás a jogi esteken

Kitüntetések


