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2015. december – 2016. január 
 
NAGY EDIT 

 
1.  

2015. évi tapasztalataink az iskolai közösségi 

szolgálatról / Feketsné Kisvarga Anita. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5-6. évf. 12-1. sz. (2015. 

december-2016. január), p. 4-7. - ill.  

   

2.  

80 éves lett a Magyar Könyvtárosok Egyesülete / 

Feketsné Kisvarga Anita. - In: Kemlib [Elektro-

nikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. 

- 5-6. évf. 12-1. sz. (2015. december-2016. ja-

nuár),   

p. 36-39. - ill.  

   

3.  

A Mikulás Pillangóországban / Goldschmidt 

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

Téka Téma online utóda. - 5-6. évf. 12-1. sz. 

(2015. december-2016. január), p. 28. - ill.  

   

4.  

A ritmus bűvöletében / Deák Anikó ; Veizer Ta-

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

27. évf.  

13. sz. (2016. január 16.), p. 1. , 4. - ill.  

   

5.  

Advent a könyvtárban / Csombor Erzsébet. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5-6. évf. 12-1. sz. (2015. 

december-2016. január), p. 14-15. - ill.  

 

 

6.  

Adventi beszélgetés : Bencsik János a JAMK-

ban / Feketsné Kisvarga Anita. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma on-

line utóda. - 5-6. évf. 12-1. sz. (2015. december-

2016. január), p. 8-9. - ill.  

   

7.  

Adventi gyermekprogramok / Erősné Suller Il-

dikó. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : 

a Téka Téma online utóda. - 5-6. évf. 12-1. sz. 

(2015. december-2016. január), p. 25. - ill.  

   

8.  

Aki szerette a kötelező olvasmányokat / Petro-

zsényi Eszter. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

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

12-1. sz. (2015. december-2016. január), p. 10-

11. - ill.  

   

9.  

Átörökített értékeink : helytörténeti kiadványok 

révén jelenik meg múltunk / Horváth Géza ; 

Veizer Tamás. - In: Komárom-Esztergom me-

gyei 24 óra - 27. évf. 7. sz. (2016. január 9.), p. 

4. - ill.  

   

10.  

Bárdos István életrajza / Horváth Géza. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5-6. évf. 12-1. sz. (2015. 

december-2016. január), p. 32-33. - ill.  

   

11.  

Bárdos István művelődéstörténész volt a vendé-

günk / Csombor Erzsébet. - In: Kemlib [Elektro-

nikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. 

- 5-6. évf. 12-1. sz. (2015. december-2016. ja-

nuár), p. 31-32. - ill.  

   

12.  

Családi versdélután / Dományi Zsuzsanna. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5-6. évf. 12-1. sz. (2015. 

december-2016. január), p. 13. - ill.  

   

13.  

Dóka Péter és az írópalánták találkozása / Erősné 

Suller Ildikó. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

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

12-1. sz. (2015. december-2016. január), p. 25-

26. - ill.  
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14.  

Egy könyvtáros két helyen : [hír] / P. P. - In: Ko-

márom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 19. 

sz. (2016. január 23.), p. 2.  

   

15.  

Előadásajánlat a TED-ről: Jon Nguyen / Szilassi 

Andrea. - In: Kemlib [Elektronikus dokumen-

tum] : a Téka Téma online utóda. - 5-6. évf. 12-

1. sz. (2015. december-2016. január), p. 24. - ill.  

   

16.  

Európa már megtelt : "nem menekültek, hanem 

gazdasági bevándorlók" / Nemes Zsuzsanna. - 

In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. 

évf. 13. sz. (2016. január 16.), p. 2. - ill.  

   

17.  

Földrajzi fekvése miatt vált hadszíntérré a kór-

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

romi kiadás. - 71. évf. 8. sz. (2016. január 11.), 

p. 8.   

   

18.  

Frissült tanulságok / Kovács Imre Attila. - In: 

Magyar napló : a Magyar Írószövetség lapja. - 

28. évf.   

1. sz. (2016. január), p. 62-64. - ill.  

   

19.  

Hidak mentén a Tiszán : [hír] / Zs. K. - In: Ko-

márom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 9. 

sz.  

(2016. január 12.), p. 2.  

   

20.  

Így mesélt Nyáry Krisztián / Szabó Berghauer 

Zoltán. - In: Kemlib [Elektronikus dokumen-

tum] : a Téka Téma online utóda. - 5-6. évf. 12-

1. sz. (2015. december-2016. január), p. 18. - ill.  

   

21.  

Irodalmi délután : [hír]. - In: Kisalföld : a család 

magazinja : komáromi kiadás. - 71. évf. 15. sz. 

(2016. január 19.), p. 8.  

   

 

22.  

Irodalmi kávéház / Makuvek Nóra. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] :  a Téka Téma on-

line utóda. - 5-6. évf. 12-1. sz. (2015. december-

2016. január), p. 11. - ill.  

   

23.  

Istennel a tűzvonalban / Petrozsényi Eszter. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5-6. évf. 12-1. sz. (2015. 

december-2016. január), p. 12. - ill.  

   

24.  

Jótékonysági könyvvásár : [hír] / Zs. K. - In: Ko-

márom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 12. 

sz. (2016. január 15.), p. 2.  

   

25.  

"Katonai szakképzettsége: színész" : könyvbe-

mutató Szilágyi Tiborral / Csombor Erzsébet. - 

In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5-6. évf. 12-1. sz. (2015. 

december-2016. január), p. 15-16. - ill.  

   

26.  

Kézműves foglalkozás az Advent jegyében / Be-

nis Józsefné. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

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

12-1. sz. (2015. december-2016. január), p. 20. - 

ill.  

   

27.  

Könyvbemutató : a Táti-szigetek és természeti 

értékei / Krakó László. - In: Kemlib [Elektroni-

kus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 

1. évf. - 5-6. évf. 12-1. sz. (2015. december-

2016. január), p. 34-35. - ill.  

   

28.  

Könyvtári majmocskák / Dományi Zsuzsanna. - 

In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5-6. évf. 12-1. sz. (2015. 

december-2016. január), p. 26-27. - ill.  

   

29.  

Linkajánló / Vitéz Veronika. - In: Kemlib [Elekt-

ronikus dokumentum] : a Téka Téma online 

utóda. - 5-6. évf. 12-1. sz. (2015. december-

2016. január), p. 40. - ill.  

   

30.  

Megújult a betűk világa : [hír] / [Fenyvesi Ká-

roly]. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. 

- 27. évf. 21. sz. (2016. január 26.), p. 4. - ill.  

   

31.  

[Megyénk könyvtárai a sajtóban] : 2015. novem-

beri és decemberi cikkek bibliográfiája / Nagy 

Edit. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : 



a Téka Téma online utóda. - 5-6. évf. 12-1. sz. 

(2015. december-2016. január), p. 41-43.  

   

 

32.  

Méltóképpen ünnepeltek : retrokiállítás Doro-

gon, elismerések Oroszlányban, a két Komárom 

közös műsora / V. T. ; N. Zs. ; P. A. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 20. sz. 

(2016. január 25.), p. 4. - ill  

  

  

33.  

Nyugdíjba vonult Mucha Ildikó / Szabó-

Berghauer Zoltán. - In: Kemlib [Elektronikus do-

kumentum] : a Téka Téma online utóda. - 5-6. 

évf. 12-1. sz. (2015. december-2016. január), p. 

17-18. - ill.  

   

 

34.  

Olvasólámpa a könyvtárban / Zs. K. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra.- 27. évf. 6. sz.  

(2016. január 8.), p. 2.  

   

 

35.  

Orientalista lesz a vendég / F. K. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 5. sz.  

(2016. január 7.), p. 2.  

   

   

36.  

Rajzos karácsony / Goldschmidt Éva. - In: Kem-

lib [Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma 

online utóda. - 5-6. évf. 12-1. sz. (2015. decem-

ber-2016. január), p. 27. - ill.  

   

37.  

Sikeres hagyományteremtő könyvvásár Kör-

nyén : Szabad a Téka! elnevezéssel jótékonysági 

rendezvényt szervezetek a magyar kultúra napjá-

nak alkalmából / Zs. K. - In: Komárom-Eszter-

gom megyei 24 óra. - 27. évf. 22. sz. (2016. ja-

nuár 27.), p. 2. - ill.  

   

 

38.  

Szilágyi Tibor szerencséje / Szilágyi Tibor ; Ne-

mes Zsuzsanna. - In: Komárom-Esztergom me-

gyei 24 óra. - 27. évf. 24. sz. (2016. január 29.), 

p. 1. 5. – ill.  

   

39.  

Tatai töredékek / Dományi Zsuzsa ; Goldschmidt 

Éva ; Petrozsényi Eszter. - In: Könyvtári leve-

lező/lap. - 28. évf. 1. sz. (2016.), p. 31-37. - ill.  

 

 

40.  

Teljes személycsere / Palásti Péter. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 19. sz. 

(2016. január 23.), p. 1. 2. - ill.  

   

41.  

Új irodalmi kiadvány / Tonomár István ; V. T. - 

In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. 

évf.   

9. sz. (2016. január 12.), p. 1., 2. – ill.  

   

 

42.  

Ünnep megyeszerte : különféle programok a ma-

gyar kultúra napján. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 27. évf. 18. sz. (2016. január 

22.), p. 4. - ill.  

   

 

  43.  

Változó világ III-IV. : ökológiai előadássorozat 

Budapesten / Nász János. - In: Kemlib [Elektro-

nikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. 

- 5-6. évf. 12-1. sz. (2015. december-2016. ja-

nuár), p. 21-24. - ill.  

   

 

44.  

Vértestolnán is megújult a könyvtári szolgáltató-

hely / Mikolasek Zsófia. - In: Kemlib [Elektroni-

kus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 

5-6. évf. 12-1. sz. (2015. december-2016. ja-

nuár), p. 19. - ill.  

   

 

45.  

"Vithánvár omladékai" / László János. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5-6. évf. 12-1. sz. (2015. 

december-2016. január), p. 29-31. - ill.  

   

 

46.  

Zenés irodalmi est az Advent jegyében / Kissné 

Anda Klára. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

mentum] : a Téka Téma online utóda. - 5-6  

  

 



2016. január - február 
 
NAGY EDIT 

 

1.  

2016. évi változások az e-közigazgatásban / Szi-

lassi Andrea. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

mentum] : a Téka Téma online utóda. - 6. évf. 2. 

sz. (2016. február), p. 25-26. - ill.  

   

2.  

A családokért : döntések a kedvező demográfiai 

fordulat érdekében. - In: A mi Tatabányánk : Ta-

tabánya Város Önkormányzatának magazinja. - 

6. évf. 2. sz. (2016. február 12.), p. 7. - ill.  

   

3.  

A Dorogi Füzetek 26 évének 48 kötete / Horváth 

Géza. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : 

a Téka Téma online utóda. - 6. évf. 2. sz. (2016. 

február), p. 28-31. - ill.  

   

4.  

A K 1.0 műhelysorozat második állomása / Nagy 

Ádám. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] 

: a Téka Téma online utóda. - 6. évf. 2. sz. (2016. 

február), p. 32-33. - ill.  

   

5.  

A megnyerő szóvivő: Győrfi Pál / Csombor Er-

zsébet. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] 

: a Téka Téma online utóda. - 6. évf. 2. sz. (2016. 

február), p. 19-21. - ill.  

   

6.  

A rátóti csikótojásról mesélt : a kicsik megnéz-

hették a járőr egyenruháját és felszerelését / Zs. 

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

27. évf. 49. sz. (2016. február 27.), p. 1. - ill.  

   

   

7.  

A TextLib helye és jövője az országos könyvtári 

integrált számítógépes rendszerben / Kissné 

Anda Klára. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

mentum] : a Téka Téma online utóda. - 6. évf. 2. 

sz. (2016. február), p. 4-10. - ill.  

   

8.  

Állati farsang / Goldschmidt Éva. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma on-

line utóda. - 6. évf. 2. sz. (2016. február), p. 27. - 

ill.  

   

9.  

"Az akvarell maga a líra..." : a lélek dallam című 

verseskötetének bemutatójára is sor került / Pus-

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

27. évf. 35. sz. (2016. február 11.), p. 3. - ill.  

  

  

10.  

Az alkotás csendje / Csombor Erzsébet. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 6. évf. 2. sz. (2016. feb-

ruár), p. 16-17. - ill.  

   

11.  

Az "Olvasólámpa" erősödő fényében / Nagy 

Edit. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : 

a Téka Téma online utóda. - 6. évf. 2. sz. (2016. 

február), p. 12. - ill.  

   

 

12.  

Bemutatkozik a Táti Kultúrház és Könyvtár / 

Hámos László. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

mentum] : a Téka Téma online utóda. - 6. évf. 2. 

sz. (2016. február), p. 22-23. - ill.  

   

13.  

Dorogon járt a Kossuth Rádió. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 50. sz. 

(2016. február 29.), p. 4.  

   

 

14.  

Egy kis esti természettudomány a táti könyvtár-

ban / Krakó László. - In: Kemlib [Elektronikus 

dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 6. 

évf. 2. sz. (2016. február), p. 23-24. - ill.  

   

15.  

Farkas Bertalan dandártábornok a könyvtárban / 

Csombor Erzsébet. - In: Kemlib [Elektronikus 

dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 6. 

évf. 2. sz. (2016. február), p. 18-19. - ill.  

   

 

16.  

Győrfi Pál volt a vendég / Nemes Zsuzsanna. - 

In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. 

évf.   

41. sz. (2016. február 18.), p. 1. , 4. - ill. Tarta-

lom: Mindig a legrosszabb forgatókönyvre ké-

szülnek : Győrfi Pál már kisgyermekkorában is 

életeket akart menteni.  

   



17.  

Integetett az űrhajóból / Nemes Zsuzsanna. - In: 

Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 

35. sz. (2016. február 11.), p.1. , 5. - ill.  

 

18.  

Januári és februári kiállításainkról / Nagy Edit. - 

In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 6. évf. 2. sz. (2016. feb-

ruár), p. 11. - ill.  

   

19.  

Kézműves ötletek és applikáció-ajánlatok a Net-

Nagyi Klubban / Szilasi Andrea. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma on-

line utóda. - 6. évf. 2. sz. (2016. február), p. 13-

14. - ill.  
   

20.  

Klikk / Vitéz Veronika. - In: Kemlib [Elektronikus 

dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 6. évf.  

2. sz. (2016. február), p. 37-38. - ill.  

   

21.  

Konferencia a könyvtárban / Zs. K. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 39. sz.  

(2016. február 16.), p. 3.  

   

22.  

Könyvbemutató : Keresztényüldözés a 21. század 

elején / Csombor Erzsébet. - In: Kemlib [Elektroni-

kus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 6. 

évf. 2. sz. (2016. február), p. 21. - ill.  

 

23.  

Kukucskamanó, a tűzoltó : Mesedélután a József At-

tila -Könyvtárban / W. Zs. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 27. évf. 29. sz. (2016. február 4.), p. 

5. - ill.  

   

24.  

Macik serege a régi iskolában : a kilencven brum-

mogó fülest mintegy kétszáz cimborája várja otthon / 

Fenyvesi K. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 

óra. - 27. évf. 26. sz. (2016. február 1.), p. 2. - ill.  

   

25.  

Merjenek álmodni! : Városkép - hazánk szakrális 

központja Esztergom / Philipp Frigyes ; Veizer Ta-

más. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. 

évf. 44. sz. (2016. február 22.), p. 4. - ill.  

 

26.  

Mesesarok. - In: Kisalföld : a család magazinja : ko-

máromi kiadás. - 71. évf. 47. sz. (2016. február 25.), 

p. 8.  

   

27.  

Óriás bábok érkeztek Ostravából : március végéig lá-

togatható az Oroszlányban nyitott kiállítás / P. A. - 

In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra - 27. évf. 27. 

sz. (2016. február 2.), p. 1. - ill.  

  

  

28.  

"Öltözz Pirosba!" / Makuvek Nóra. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma online 

utóda. -- 6. évf. 2. sz. (2016. február), p. 15. - ill.  

 

 

29.  

Számítógépes tanfolyam / F. K. - In: Komárom-Esz-

tergom megyei 24 óra. - 27. évf. 45. sz.  

(2016. február 23.), p. 2.  

 

  

30.  

Száztíz munkahelyet teremtenek : Tulajdonosváltás 

utáni lendület az SCS Stahlschmidt tatabányai gyárá-

ban / Tornyos István ; Mórocz Károly. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 36. sz. 

(2016. február 12.), p. 14. - ill.  

   

 

31.  

Szeresd a Földet! / Goldschmidt Éva. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma online 

utóda. - 6. évf. 2. sz. (2016. február), p. 27. - ill.  

 

 

32.  

Szülinapos szervezeteket köszöntött az MKE Elnök-

sége / Kissné Anda Klára. - In: Kemlib [Elektronikus 

dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 6. évf. 2. 

sz. (2016. február), p. 33-36. - ill.  

   

 

33.  

Több mint félmilliós ajándékot kapott a város / W. 

Zs. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. 

évf. 38. sz. (2016. február 15.), p. 4.  

  

  

34.  

Váratlan fordulat / Palásti Péter. - In: Komárom-Esz-

tergom megyei 24 óra. - 27. évf. 29. sz.  

(2016. február 4.), p. 2. – ill.  

   

 

35.  

Világháborús emlékek : kutatók, gyűjtők, haditudósí-

tók lesznek a diákok / F. K. - In: Komárom-Eszter-

gom megyei 24 óra. - 27. évf. 30. sz. (2016. február 

5.), p. 5. - ill.    
 


