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2015  május  
 
NAGY EDIT 

 
1. 

II. Cool-túra : iskolák vetélkedője Tatabányán a 

József Attila Megyei és 

Városi Könyvtár közreműködésével / Petényi 

Erzsébet. - In: Könyvtári levelező/lap. - 27. évf. 

5. sz. (2015. május), p. 8-12. - ill. 

 

2. 

A Délibáb Színház regionális sikere : [hír]. - In: 

Komárom-Esztergom megyei 24 óra. 

26. évf.118. sz. (2015. május 21.), p. 2. - ill. 

 

3. 

A kézirat szellemi ujjlenyomat / Izsáki Zsuzsan-

na. - In: Kisalföld : a család magazinja : komá-

romi kiadás. - 70. évf. 113. sz. (2015. május 15.), 

p. 9. - ill. 

 

4. 

A vers legyen veletek! és kézirat-kiállítás : [hír]. 

- In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. 

26. évf. 107. sz. (2015. május 8.), p. 2. 

 

5. 

Becsukták a kapukat / Veizer Tamás. - In: Ko-

márom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 125. 

sz. (2015. május 30.), p. 1., 3. - ill. 

 

6. 

Dobai Péter a könyvtár vendége. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 109. sz. 

(2015. május 11.), p. 3. 

 

7. 

Élénk szlovákiai kapcsolatok / V. T. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 

107. sz. (2015. május 8.), p. 2. - ill. 

 

 

8. 

Előadás az okostelefonokról diákoknak Naszá-

lyon / Szilassi Andrea. - In: Könyvtári levele-

ző/lap. - 27. évf. 5. sz. (2015. május), p. 32-33. - 

ill. 

9. 

Évszakok az érzelmek tükrében / Makuvek Nóra. 

- In: Könyvtári levelező/lap. - 27. évf. 5. sz. 

(2015. május), p. 19. - ill. 

 

10. 

Finy Petra meseíró a községi könyvtárban : [hír]. 

- In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra 

26. évf. 104. sz. (2015. május 5.), p. 2. 

 

11. 

Friss, közéleti hang az irodalomban / Petrozsényi 

Eszter. - In: Könyvtári levelező/lap. - 27. évf. 4. 

sz. (2015. április), p. 26. 

 

12. 

Gyerekek bábbal, könyvvel : a soron következő 

rendezvények többsége a családosoknak kedvez. 

- In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. 

évf. 122. sz. (2015. május 27.), 

p. 4. - ill. 

 

13. 

Gyönyörű faragások a kisbéri művházban : szép 

tárgyak : Ádám József évtizedek óta kizárólag 

saját örömére alkotja műveit / P. P. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. 

26. évf. 102. sz. (2015. május 2.), p. 4. - ill. 

 

14. 

Hogy haladjanak a korral. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 109. sz. 

(2015. május 11.), p. 2. 

 

15. 

Így ír Kósa Csaba andrásfai újságíró. - In: Ko-

márom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 108. 

sz. (2015. május 9.), p. 4. - ill. 

 

16. 

Jól elférünk Grecsó Krisztián mellett. - In: Ko-

márom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 109. 

sz. (2015. május 11.), p. 3. 

 

17. 

Kínok után, szabadon : fizikai és lelki próbatétel 

a bolíviai börtönökben / Barlangi Gergő. - In: 

Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 

123. sz. (2015. május 28.), p. 4. - ill. 

mailto:dr.horvath.geza@jamk.hu


18. 

Kis falu, sok program : Bajnán mindig történik 

valami / VK. - In: Regio regia : a közép-

dunántúli régió üzleti magazinja. - 15.[14.] évf. 

117. sz. (2015.), p. 45. - ill. 

 

19. 

Kis települések a nagy háborúban. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra.  - 26. évf. 

115. sz. (2015. május 18.), p. 2. - ill. 

 

20. 

Kisháború Háromszéken : [hír]. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 124. sz. 

(2015. május 29.), p. 2. 

 

21. 

Kiváló költőink kézzel írt kéziratai : Parnasszus : 

rendhagyó, különleges kiállítás a 20. születésnap 

alkalmából / P. P. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 26. évf. 113. sz. (2015. május 

15.), p. 2. - ill. 

 

22. 

Könyvtári beszélgetések : [hír]. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 124. sz. 

(2015. május 29.), p. 2. 

 

23. 

Könyvtári éjszaka Esztergomban felvidéki diá-

kok részvételével / Szűcs Katalin ; Marcali Ma-

rianna. - In: Könyvtári levelező/lap. - 27. évf. 5. 

sz. (2015. május), p. 13-16. - ill. 

 

24. 

Könyvtárosok sikeres szakmai fóruma a megye-

székhelyen / V. T. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 26. évf. 103. sz. (2015. május 

4.), p. 4. - ill. 

 

25. 

Még rajzolni is lehet a falra a bábolnai könyvtár-

ban. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 

26. évf. 108. sz. (2015. május 9.), p. 14. 

 

26. 

Nagy válogatás a megyei könyvtárban : [Hír]. - 

In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. 

26. évf. 104. sz. (2015. május 5.), p. 2. - ill. 

 

27. 

Országos gálán a Délibáb. - In: Kisalföld : a csa-

lád magazinja : komáromi kiadás. - 70. évf. 

118. sz. (2015. május 21.), p. 9. 

28. 

Remek hobbi a bélyeggyűjtés! / Goldschmidt 

Éva. - In: Könyvtári levelező/lap. - 27. évf. 

5. sz. (2015. május), p. 17. - ill. 

 

29. 

Rumlis Rumini, avagy kalandozás egy kisegérrel 

/ Dományi Zsuzsa. - In: Könyvtári levelező/lap. - 

27. évf. 5. sz. (2015. május), p. 20. - ill. 

 

30. 

Tóásó Előd mesélt a sorsáról / Barlangi. - In: 

Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 

122. sz. (2015. május 27.), p. 3. 

 

31. 

Vendégünk volt Závada Pál / Petrozsényi Eszter. 

- In: Könyvtári levelező/lap. - 27. évf. 5. sz. 

(2015. május), p. 18-19. - ill. 

 

2015  június 
 
NAGY EDIT 

 
1. 

20 év Parnasszus : utazó kézirat-kiállítás Tatán / 

Sinkó Ildikó. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

mentum] : a Téka Téma online utóda. - 5. évf. 5-

6. sz. (2015. május-június), p. 10. - ill. 

 

2. 

A Szomolányi-gyűjtemény Tatabányán. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5. évf. 5-6. sz. (2015. má-

jus-június), p. 38-39. - ill. 

 

3. 

Applikáció-ajánlatok / Vitéz Veronika. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5. évf. 5-6. sz. (2015. má-

jus-június), p. 41. - ill. 

 

4. 

Az emberi kapcsolatok kulcsa az olvasás / Kó-

kai-Szabó Hedvig. - In: Kemlib [Elektronikus 

dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 5. 

évf. 5-6. sz. (2015. május-június), p. 16. - ill. 

 

5. 

Beszámoló a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok 

Egyesületének szakmai napjáról / Roncz Melin-

da. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a 

Téka Téma online utóda. - 5. évf. 5-6. sz. (2015. 

május-június), p. 39-40. - ill. 



6. 

Buzukival a bemutatón / V. T. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 138. sz. 

(2015. június 15.), p. 3. - ill. 

 

7. 

Csillagközi utazás Moczik Csabával / Feketsné 

Kisvarga Anita. - In: Kemlib [Elektronikus do-

kumentum] : a Téka Téma online utóda. - 5. évf. 

5-6. sz. (2015. május-június), p. 4-5. - ill. 

 

8. 

Dani a könyvtárban / Kristófné Szabó Szerafina. 

- In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Té-

ka Téma online utóda. - 5. évf. 5-6. sz. (2015. 

május-június), p. 20-21. - ill. 

 

9. 

Digitálisan is lehet : Horváth Géza / V. T. - In: 

Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 

135. sz. (2015. június 11.), p. 2. - ill. 

 

10. 

Élet az élet után : R. Kárpáti Péter előadása / 

Takács Tímea. - In: Kemlib [Elektronikus do-

kumentum] : a Téka Téma online utóda. - 5. évf. 

5-6. sz. (2015. május-június), p. 15. 

- ill. 

 

11. 

Gyermeknap 2015. / Erősné Suller Ildikó. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5. évf. 5-6. sz. (2015. má-

jus-június), p. 25. - ill. 

 

12. 

Happy Birthday, Róma! / Márku Mónika. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5. évf. 5-6. sz. (2015. má-

jus-június), p. 31-32. - ill. 

 

 

13. 

Háromszék a hősi ellenállás jelképe / Sárai 

Evelyn. - In: Kisalföld : a család magazinja : 

komáromi kiadás. - 70. évf. 130. sz. (2015. júni-

us 5.), p. 10. - ill. 

 

 

14. 

Helyi színek / Veizer Tamás. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 138. sz. 

(2015. június 15.), p. 3. - ill. 

 

15. 

Így ír Grecsó Krisztián. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra.. - 26. évf. 126. sz. 

(2015. június 1.), p. 2. - ill. 

 

16. 

Így írnak Ők Kósa Csabával / Takács Tímea. - 

In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5. évf. 5-6. sz. (2015. má-

jus-június), p. 15. - ill. 

 

17. 

Irodalmi folyóiratot indítanak. - In: Kisalföld : a 

család magazinja : komáromi kiadás. - 70. 

évf. 150. sz. (2015. június 29.), p. 8. 

 

18. 

Író-invázió a kistelepülési könyvtárakban / 

Mikolasek Zsófia. - In: Kemlib [Elektronikus 

dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 5. 

évf. 5-6. sz. (2015. május-június), p. 17. - ill. 

 

19. 

Írók és olvasók együtt ünnepeltek : [hír]. - In: 

Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 

150. sz. (2015. június 29.), p. 4. - ill. 

 

20. 

Író-olvasó találkozó Balázs Ágnessel / Benis 

Józsefné. - In: Kemlib [Elektronikus dokumen-

tum] : a Téka Téma online utóda. - 5. évf. 5-6. 

sz. (2015. május-június), p. 18. - ill. 

 

21. 

Kovács Marianna mesemondó a könyvtárban / 

Zimonyi Zsanett. - In: Kemlib [Elektronikus 

dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 5. 

évf. 5-6. sz. (2015. május-június), p. 29-30. - ill. 

 

22. 

Könyvbemutató a szerző halála után : [hír]. - In: 

Komárom-Esztergom megyei 24 óra. 

26. évf. 145. sz. (2015. június 23.), p. 2. 

 

23. 

Könyvtáros tett esküt : [hír]. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 126. sz. 

(2015. június 1.), p. 2. 

 

24. 

Kreatív könyvtár : Három percben : Nász János / 

V. T. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 

26. évf. 129. sz. (2015. június 4.), p. 4. - ill. 

 



25. 

Lobbanékony és szívós : az értelmes munka a 

legjobb, a legolcsóbb életelixír. - In: A mi Tata-

bányánk : Tatabánya Város Önkormányzatának 

magazinja. - 5. évf. 6. sz. (2015. június 12.), p. 6. 

- ill. 

 

26. 

Megvan végre a barokk pár / Laczó Balázs. - In: 

Kisalföld : a család magazinja : komáromi ki-

adás. - 70. évf. 150. sz. (2015. június 29.), p. 1., 

4. - ill. 

 

27. 

Miért szép? : olvasólámpa Vázsonyi Judittal / 

Kissné Anda Klára. - In: Kemlib [Elektronikus 

dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 5. 

évf. 5-6. sz. (2015. május-június), p. 6-7. - ill. 

 

 

28. 

Németh László után Szekfű Gyulát kutatja / V. 

T. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. 26. 

évf.140. sz. (2015. június 17.), p. 2. 

 

29. 

Nyitott kapuk rendezvénysorozat / Erősné Suller 

Ildikó. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] 

: a Téka Téma online utóda. - 5. évf. 5-6. sz. 

(2015. május-június), p. 26. - ill. 

 

30. 

Orvostörténészre emlékeznek : [hír]. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 

óra. - 26. évf. 150. sz. (2015. június 29.), p. 2. 

 

31. 

Petrás Mária az esztergomi könyvtárban / Vá-

rady Eszter. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

mentum] : a Téka Téma online utóda. - 5. évf. 5-

6. sz. (2015. május-június), p. 13. - ill. 

 

32. 

Posztumusz könyvbemutató Pribojszki Mátyás 

emlékére / Szűcs Katalin. - In: Kemlib [Elektro-

nikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. 

- 5. évf. 5-6. sz. (2015. május-június), p. 12. - ill. 

 

33. 

Pro Urbe díjat kapott Nagyfalusi Tibor. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5. évf. 5-6. sz. (2015. má-

jus-június), p. 12. - ill. 

 

34. 

Puszirablók Oroszlányon / Takács Tímea. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5. évf. 5-6. sz. (2015. má-

jus-június), p. 30. - ill. 

 

35. 

Remek hobbi a bélyeggyűjtés! / Goldschmidt 

Éva. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] 

a Téka Téma online utóda. - 5. évf. 5-6. sz. 

(2015. május-június), p. 27. - ill. 

 

36. 

Rumlis Rumini, avagy kalandozás egy kisegérrel 

/ Dományi Zsuzsa. - In: Kemlib [Elektronikus 

dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 5. 

évf. 5-6. sz. (2015. május-június), p. 28-29. - ill. 

 

37. 

Sajátságos sváb ízek és mesék / V. T. - In: Ko-

márom-Esztergom megyei 24 

óra. - 26. évf. 135. sz. (2015. június 11.), p. 3. - 

ill. 

 

38. 

Sikertörténet / Szluka Zsuzsanna. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma onli-

ne utóda. - 5. évf. 5-6. sz. (2015. május-június), 

p. 18-20. - ill. 

 

39. 

Tabletsuli a Netnagyi Klubban / Szilassi Andrea. 

- In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Té-

ka Téma online utóda. - 5. évf. 5-6. sz. (2015. 

május-június), p. 7-9. - ill. 

 

40. 

Tóásó Előd és Lukács Csaba az esztergomi vá-

rosi könyvtárban / Anonimus. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma onli-

ne utóda. - 5. évf. 5-6. sz. (2015. május-június), 

p. 13-14. - ill. 

 

41. 

Új elnökség az MKE élén / Kissné Anda Klára. - 

In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5. évf. 5-6. sz. (2015. má-

jus-június), p. 35-38. - ill. 

 

42. 

Újul a könyvtár : [hír]. - In: Kisalföld : a család 

magazinja : komáromi kiadás. - 70. évf. 

130. sz. (2015. június 5.), p. 10. 

 



43. 

Vendégünk volt Závada Pál / Petrozsényi Eszter. 

- In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Té-

ka Téma online utóda. - 5. évf. 5-6. sz. (2015. 

május-június), p. 11. - ill. 

 

44. 

Verses formában a történelem : Tinódi Lantos 

Sebestyén szavát meghallották az oroszlányi 

vitézek is / W. Zs. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 26. évf. 143. sz. (2015. 

június 20.), p. 4. - ill. 

45. 

Visszatekintés a múltra : Rabi Lenke könyvbe-

mutatója / Varga Orsolya. - In: Kemlib [Elektro-

nikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. 

- 5. évf. 5-6. sz. (2015. 

május-június), p. 33-34. - ill. 

 

46. 

Zenei gyermekvarázs / Goldschmidt Éva. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5. évf. 5-6. sz. (2015. má-

jus-június), p. 28. - ill. 

 


