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1. 
A babák szerelmesei : 10 éves a táti Porcelánba-
ba Klub / Pappné Adolf Erzsébet. - In: Kemlib 
[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma on-
line utóda. - 6. évf. 5. sz. (2016. május), 
p. 14-15. - ill. 
 
 
2. 
A Nyitott Kapukon is nyitottak voltunk / Nász 
János. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : 
a Téka Téma online utóda. - 6. évf. 5. sz. (2016. 
május), p. 4. - ill. 
 
 
3. 
A szakember jött, látott és győzött Kisbéren : új 
igazgatója van a Wass Albert Művelődési Köz-
pontnak / Kőhalmi Endre ; Palásti Péter. - In: 
Komárom-Esztergom megyei 24 óra. 
27. évf. 110. sz. (2016. május 11.), p. 4. - ill. 
 
 
4. 
A színpadon a SZÖSZ / Kristófné Szabó Szera-
fina. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] a 
Téka Téma online utóda. - 6. évf. 5. sz. (2016. 
május), p. 19-20. - ill. 
 
 
5. 
Alternatív irodalomóra Vörös Istvánnal / Zimo-
nyi Zsanett. - In: Kemlib 
[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma on-
line utóda. - 6. évf. 5. sz. (2016. május), p. 29-
30. - ill. 
 
 
6. 
Drámaóra a könyvtárban / Bene Nikolett. - In: 
Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 
Téma online utóda. - 6. évf. 5. sz. (2016. május), 
p. 20. - ill. 

7. 
E-learningről és nyelvtanulásról Szomoron / 
Szilassi Andrea. - In: Kemlib [Elektronikus do-
kumentum] : a Téka Téma online utóda. - 6. évf. 
5. sz. (2016. május), p. 22-23. - ill. 
 
 
8. 
Fergeteges találkozó a könyvtárban / Dományi 
Zsuzsanna. - In: Kemlib [Elektronikus dokumen-
tum] : a Téka Téma online utóda. - 6. évf. 5. sz. 
(2016. május), p. 30-31. - ill. 
 
 
9. 
Fergeteges találkozó a könyvtárban / Dományi 
Zsuzsanna. - In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. - 
25. évf. 5. sz. (2016. május), p. 23-25. - ill. 
 
 
10. 
Görgei Artúr emlékezetéről Komáromban / Hor-
váth Géza. - In: Kemlib [Elektronikus dokumen-
tum] : a Téka Téma online utóda. - 6. évf. 5. sz. 
(2016. május), p. 32-34. - ill. 
 
 
11. 
Gyöngyékszer és mézeskalács kiállítás / Erdősné 
Csík Katalin. - In: Kemlib [Elektronikus doku-
mentum] : a Téka Téma online utóda. - 6. évf. 5. 
sz. (2016. május), p. 17-18. - ill. 
 
 
 
12. 
Haikukat írtak az iskolások : megyeszerte meg-
kezdődtek a gyermeknapi programok / N. Zs. - 
In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. 
évf. 121. sz. (2016. május 25.), p. 1. - ill. 
 
 
13. 
Hangfürdőzés a JAMK-ban / Sári Aliz Imola. - 
In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 
Téma online utóda. - 6. évf. 5. sz. (2016. május), 
p. 5-6. - ill. 
 



 
 
14. 
Hobbiból írt 26 könyvet / Várady Eszter ; Nemes 
Zsuzsanna. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 
óra. - 27. évf. 114. sz. (2016. május 17.), p. 1., 6. 
- ill. 
 
15. 
Így írnak ők... : így főznek ők... / Takács Tímea. 
- In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. - 25. évf. 5. 
sz. (2016. május), p. 26-27. - ill. 
 
 
16. 
Így írnak (s főznek) Ők / Béke Ildikó; Takács 
Tímea. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] 
: a Téka Téma online utóda. - 6. évf. 5. sz. (2016. 
május), p. 16. - ill. 
 
 
17. 
Iskolások remek tárlata : [hír] / F. K. - In: Komá-
rom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 
124. sz. (2016. május 28.), p. 2. 
 
 
18. 
Ismét a Windows 10-ről a NetNagyi Klubban / 
Szilassi Andrea. - In: Kemlib [Elektronikus do-
kumentum] : a Téka Téma online utóda. - 6. évf. 
5. sz. (2016. május), p. 7-9. - ill. 
 
 
19. 
Itt kedves emberek élnek : Azaum az ókori Ró-
mai Birodalom határvidékén bennünket is ka-
landra csábított / Petrik József. - In: Komárom-
Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 124. sz. 
(2016. május 28.), p. 6. - ill. 
 
 
20. 
Katalógus és szakácskönyv / W. Zs. - In: Komá-
rom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf.  
107. sz. (2016. május 7.), p. 1. , 4. - ill. 
 
 
21. 
Képalkotásról a könyvtárban / Sz. I. - In: Komá-
rom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 
113. sz. (2016. május 14.), p. 14. 
 
 

 
 
22. 
Könyvtári beszélgetés Ugron Zsolnával / Csom-
bor Erzsébet. - In: Kemlib [Elektronikus doku-
mentum] : a Téka Téma online utóda. - 6. évf. 5. 
sz. (2016. május), p. 11-12. - ill. 
 
 
23. 
Könyvtári könyvvásár. - In: Kisalföld : a család 
magazinja : komáromi kiadás. - 71. évf. 
107. sz. (2016. május 7.), p. 8. 
 
 
24. 
Könyvtármozitól kontyokig : nem csak program-
füzet, a kínálat is színesre sikeredett / Fenyvesi 
Károly. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 
óra. - 27. évf. 116. sz. (2016. 
május 19.), p. 6. - ill. 
 
 
25. 
Közelebb hozzák számunkra a múltat : egy héten 
át ismerkedhetnek a fiatalok is a nemzetiségek 
hagyományaival / V. T. - In: Komárom-
Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 
126. sz. (2016. május 31.), p. 1. - ill. 
 
 
26. 
Közösségi megosztás és öko-közösségek / Nász 
János. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : 
a Téka Téma online utóda. - 6. évf. 5. sz. (2016. 
május), p. 26-27. - ill. 
 
 
27. 
Köztünk élnek "extra" − dr. Bodri Ferencre és 
Dévényi Ivánra emlékeztünk / Csombor Erzsé-
bet. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a 
Téka Téma online utóda. - 6. évf. 5. sz. (2016. 
május), p. 12-13. - ill. 
 
 
 
28. 
Kulturális zarándoklat Érsekújvárra / Kissné 
Anda Klára. - In: Kemlib [Elektronikus doku-
mentum] : a Téka Téma online utóda. - 6. évf. 5. 
sz. (2016. május), p. 24-25. - ill. 
 
 



 
 
29. 
Kulturális zarándoklat Érsekújvárra / Kissné 
Anda Klára. - In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. - 
25. évf. 5. sz. (2016. május), p. 31-35. - ill. 
 
 
30. 
Lábatlan : 70. alkalom, rendhagyó helyszínen / 
Óvári Zsuzsanna. - In: Kemlib [Elektronikus 
dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 6. 
évf. 5. sz. (2016. május), p. 34-35. - ill. 
 
 
31. 
Megnyílt a művház felújított könyvtára Ácson : a 
fejlesztés összefogással,önkormányzati és pályá-
zati segítséggel valósult meg, 17 millió forintból 
/ Sz. I. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. 
- 27. évf. 106. sz. (2016. május 6.), p. 4. - ill. 
 
 
32. 
Megyei könyvtárosok kulturális zarándoklata / 
V. T. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 
27. évf. 103. sz. (2016. május 3.), p. 2. 
 
 
 
33. 
Megyénk könyvtárai a sajtóban : 2016. áprilisi 
újságmegjelenések / Nagy Edit. - In: Kemlib 
[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma on-
line utóda. - 6. évf. 5. sz. (2016. május), p. 37-
40. 
 
 
 
34. 
Mese nélkül felnőni : Mikolasek Zsófia előadása 
Bakonysárkányon / Bene Nikolett. - In: Kemlib 
[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma on-
line utóda. - 6. évf. 5. sz. (2016. 
május), p. 21. - ill. 
 
 
 
35. 
Modern város lesz Tatabánya / Török Zsuzsa. - 
In: Kisalföld : a család magazinja : komáromi 
kiadás. - 71. évf. 115. sz. (2016. május 18.), p. 
1., 9. - ill. 
 

 
 
36. 
Nemzetiségek randevúja : három percben : Kiss-
né Anda Klára / Kissné Anda Klára ; V. T. - In: 
Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 
124. sz. (2016. május 28.), p. 2. - ill. 
 
 
37. 
Netnagyi klub a beállításokról : [hír]. - In: Kisal-
föld : a család magazinja : komáromi kiadás. - 
71. évf. 117. sz. (2016. május 20.), p. 8. - ill. 
 
 
38. 
Olvasd velünk! : már a kistelepüléseken is / 
Mikolasek Zsófia. - In: Kemlib [Elektronikus 
dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 6. 
évf. 5. sz. (2016. május), p. 18-19. - ill. 
 
 
39. 
Olvasólámpa: az Arvisura. - In: Kisalföld : a 
család magazinja : komáromi kiadás. - 71. évf. 
107. sz. (2016. május 7.), p. 8. 
 
 
40. 
Öko-hét a gyermekkönyvtárban / Erősné Suller 
Ildikó. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] 
: a Téka Téma online utóda. - 6. évf. 5. sz. (2016. 
május), p. 28-29. - ill. 
 
 
41. 
Papírszínház gézengúzoknak : [hír] / W. Zs. - In: 
Komárom-Esztergom megyei 24 óra. 
27. évf. 126. sz. (2016. május 31.), p. 2. - ill. 
 
 
42. 
Programajánló : Tatabánya / W. Zs. - In: Komá-
rom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 
115. sz. (2016. május 18.), p. 5. - ill. 
 
 
 
43. 
Programajánló : Tatabánya / W. Zs. - In: Komá-
rom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf.  
115. sz. (2016. május 18.), p. 5. 
 
 



 
44. 
Régi és új kötetek a fiókkönyvtárban / P. P. - In: 
Komárom-Esztergom megyei 24 óra. 
27. évf. 120. sz. (2016. május 24.), p. 6. 
 
 
45. 
Réz András a városi könyvtárban / Csombor 
Erzsébet ; Kovátsné Várady Eszter. - In: Kemlib 
[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma on-
line utóda. - 6. évf. 5. sz. (2016. május), p. 10-
11. - ill. 
 
 
46. 
Tájékoztató az MKE 2016. évi küldöttközgyűlé-
séről / Dollmayer Bea. - In: Kemlib [Elektroni-
kus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 
6. évf. 5. sz. (2016. május), p. 36-37. - ill. 

 
47. 
Varró Dániel Várgesztesen / Zs. K. - In: Komá-
rom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 
112. sz. (2016. május 13.), p. 2. 
 
 
48. 
Zárt kapuk, nyitott ablakok : egy hónapig Pilis-
cséven látható a most megnyitott kiállítás. - In: 
Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 
111. sz. (2016. május 12.), p. 5. - ill. 
 


