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Edutus Főiskolán / Nász János. In: Kemlib [Elektro-

nikus dokumentum] : a Téka Téma online 
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Jól haladnak a művelődési ház szigetelési munkálata-

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

évf. 259. sz. (2015. november 5.), p. 2. 

 

 

27. 

Királyfikról és királylányokról meséltek a Magyar 

Népmese Napján / Mennerné Papp Márta. - In: Kem-

lib [Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma online 

utóda. - 5. évf. 10. sz. 

(2015. október), p. 46-47. - ill. 

 

 

28. 

Könyves szerda. - In: Kisalföld : a család magazinja : 

komáromi kiadás. - 70. évf. 258. sz. 

(2015. november 4.), p. 8. 

 

 

29. 

Könyvgyűjtés a felvidéki magyar könyvtáraknak / 

Pásztor Péter. - In: Kemlib [Elektronikus dokumen-

tum] : a Téka Téma online utóda. - 5. évf. 10. sz. 
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Könyvtrailer pályázat a tatai könyvtárban / S. N. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma 
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Erzsébet. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : 

a Téka Téma online utóda. - 5. évf. 10. sz. (2015. 

október), p. 24-25. - ill. 

 

 

34. 

Lábatlan és Karva : élménybeszámoló az MKE Ko-

márom-Esztergom Megyei Szervezete őszi kirándu-

lásáról / Feketsné Kisvarga Anita. - In: Kemlib 
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