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al ban emlekezunk meg rola.

Augusztusi számunkban sajnálatos módon *
hiányosan jelent meg az idei MKE Emlékérem
kitüntetettjeinek névsora, ezért most a teljes lis- L " 1, kí ' 1 ttát közöljük. opasgat 0- na a

2002-ben a Magyar Könyvtárosok Egyesülete A Berzsenyi Dániel Könyvtár (9700 Szom-
MKE Emlékéremmel jutalmazta bathely, Dr. Antall József tér 1.) felkínálja meg-
Dr. Ambrus Andrásné (Könyvtáros tanárok Egye- vételre 3M típusú, keveset használt, áthelyezhe-
sülete) tõ, egykapus lopásgátló berendezését bruttó J, 5
Gáncsné Nagy Erzsébet (Helyismereti Könyvtá- millió Ft-ért (áfatartalom 25%), a szállító
rosok Szervezete) MEDIMAT KFT, telepítés ében biztosított garan~
Haraszti Pálné (MKE fõtitkár) ciával, részletfizetési lehetõséggel. Érdeklõdni a (94)
Kégli Ferenc (Bibliográfiai Szekció) 313-530-as telefonon lehet, a gazdasági osztályon,

Timkó lstvánné (Békés Megyei Szervezet) ,
Zs ok Gizella (Dunamenti Könyvtár, Komárom) Uj könyvtár Kabán

áldozatos munkáját.

Kocsi László politikai államtitkár (NKÖM) ün-
Dr. Ambrus Andrásné az emlékérmetmég át- nepi beszédével avatták fel október 14-én Kabán

vehette, az elismerés szavai még neki is szóltak, a Nagyközségi Könyvtárt.
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