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Cikkek bibliográfiája, 2016. június 
 
NAGY EDIT 

 

1. 

A könyv ünnepe : három percben : Kissné Anda 

Klára / Kissné Anda Klára ; V. T. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 130. sz. 

(2016. június 4.), p. 2. - ill. 

  

  

2. 

A mesék is közelebb hoznak : Garajszki Margit a 

szlovák irodalomról, kapcsolatokról és megértés-

ről / Garajszki Margit ; Veizer Tamás. - In: Ko-

márom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 136. 

sz. (2016. június 11.), p. 5. - ill. 

  

  

3. 

A művész gyötrelmei : verseivel ellentétben a 

költő ismét brillírozott / Palásti Péter. - In: Ko-

márom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 142. 

sz. (2016. június 18.), p. 4. - ill. 

  

  

4. 

A vers legyen veletek! : a kultúra nem stratégiai 

pont, de vannak még, akik támogatják / Kiss T. 

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

máromi kiadás. - 71. évf. 140. sz. (2016. június 

16.), p. 8. - ill. 

  

  

5. 

Bartók: A fából faragott királyfi : Garajszki Mar-

git írónő a szlovák nemzetiségi önkormányzat 

vendége / V. T. - In: Komárom-Esztergom me-

gyei 24 óra. - 27. évf. 130. sz. (2016. június 4.), 

p. 4. - ill. 

  

  

 

6. 

Beiratkozás : Tatabánya / W. Zs. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 134. sz. 

(2016. június 9.), p. 5. 

  

7. 

Elfelejtett háborús hősök : hiánypótló - huszon-

három év kutatómunka kellett a kötethez / Kiss 

T. József. - In: Kisalföld : a család magazinja : 

komáromi kiadás. - 71. évf. 139. sz. (2016. jú-

nius 15.), p. 9. - ill. 

  

  

8. 

Ezeréves kötődéseink : Konrad Sutarski: a költő, 

aki saját hazáját is a hátán cipeli el hozzánk / 

Konrad Sutarski ; Veizer Tamás. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 132. sz. 

(2016. június 7.), p. 4. - ill. 

  

  

  

9. 

Felsőbb osztályba léptek. - In: Komárom-Eszter-

gom megyei 24 óra. - 27. évf. 145. sz. (2016. jú-

nius 22.), p. 4. 

  

  

10. 

Hatvannyolcan verseltek. - In: Kisalföld : a csa-

lád magazinja : komáromi kiadás. - 71. évf. 

135. sz. (2016. június 10.), p. 10. 

  

  

11. 

Író, újságíró az újabb vendég : [hír] / összeáll. 

Fenyvesi Károly. - In: Komárom-Esztergom me-

gyei 24 óra. - 27. évf. 148. sz. (2016. június 25.), 

p. 2. 

  

  

12. 

Kavicsba zárt múlt után Kötelékek : bemutatták 

a komáromi Szentirmai Mária második könyvét / 

D. M. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. 

- 27. évf. 134. sz. (2016. június 9.), p. 4. - ill. 

  

  

13. 

Kiállítás a legjobb művekből : kihirdették a Ver-

sek képekben fotópályázat eredményeit / V. T. - 

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

évf. 138. sz. (2016. június 14.), p. 2. - ill. 
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14. 

Könyv készült az elfeledett repülős hősökről : a 

háborúban a világ két legerősebb légierejével is 

szembetalálkoztak a magyar pilóták / V.T. - In: 

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

141. sz. (2016. június 17.), p. 4. - ill. 

  

  

15. 

Könyvbemutató: Színház, lovak, szerelmek / V. 

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

27. évf. 134. sz. (2016. június 9.), p. 6. - ill. 

  

  

16. 

Művelődési Ház a régi kastélyban : legendák - 

többek szerint Haynau és napóleon tettei is köt-

hetők az épülethez / Gecsei Ádám. - In: Kisal-

föld : a család magazinja : komáromi kiadás. - 

71. évf. 127. sz. (2016. június 1.), p.8. - ill. 

  

  

17. 

Olvasásért könyvjutalom : három percben : 

Erősné Suller Ildikó / Erősné Suller Ildikó ; V. T. 

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

évf. 136. sz. (2016. június 11.), p. 2. - ill. 

  

  

18. 

Olvasótábor kirándulásokkal / N. Zs. - In: Komá-

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

148. sz.(2016. június 25.), p. 3. 

 

 

19. 

Orbán Viktor esete a humánökológiával / Bárkay 

Tamás. - In: Népszabadság. - 74. évf. 148. sz. 

(2016. június 25-26.), p. 12. - ill. 

  

  

20. 

Örökbe fogadják a könyvtárakat : egymillió fo-

rintnyi támogatást adnak a cégek / Zs. K. - In: 

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

145. sz. (2016. június 22.), p. 1. 

  

  

21. 

Programajánló : Tát / F. K. - In: Komárom-Esz-

tergom megyei 24 óra. - 27. évf. 134. sz. (2016. 

június 9.), p. 5. A kertvárosi kultúházban Szepesi 

Zsuzsanna költő lesz az író-olvasó találkozó ven-

dége, bemutatják Az ősz játéka c. kötetét. 

22. 

Programajánló : Tatabánya / K. L. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 137. sz. 

(2016. június 13.), p. 5. Olvasólámpa a JAMK-

ban irodalmi kvízekkel. 

  

  

23. 

Programajánló : Tata / W. Zs. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 137. sz. 

(2016. június 13.), p. 5. A tatai Móricz Zsigmond 

Könyvtárban lesz az Ünnepi Könyvhét kapcsán 

Turczczi István A fázisrajzoló átmeneti gyötrel-

mei c. kötetének bemutatója. 

  

  

24. 

[Programajánló] : Oroszlány / W. Zs. - In: Ko-

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

141. sz. (2016. június 17.), p. 5. - ill. Az Oroszlá-

nyi Közösségi Színtér és Könyvtár nyári szünetet 

köszöntő fesztivált szervez, a könyvtár leselejte-

zett könyveiből könyvvásárt tartanak. 

  

  

25. 

Programajánló : Oroszlány / W. Zs. - In: Komá-

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

147. sz. (2016. június 24.), p. 5. Urbán Szabó 

Krisztina pszichológus Macskanapló c. könyvét 

mutatják be az oroszlányi könyvtár Így írnak ők 

c. rendezvényén. 

  

  

26. 

Programok : Tatabánya / W. Zs. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 151. sz. 

(2016. június 29.), p. 5. A JAMK gyermek-

könyvtára szöszmötölős szerdákkal és játszodás 

csütörtökökkel várja a nyári szünetben a gyere-

keket. 

  

  

27. 

Regényes életúton : Benkő Péter rajongásig sze-

reti a lovakat, kutyákat / Benkő Péter ; Veizer 

Tamás. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 

óra. - 27. évf. 141. sz. (2016. június 17.), p. 4. - 

ill. 

  

 28. 

Saját bálnát készítettek / W. Zs. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 142. sz. 

(2016. június 18.), p. 2. 



29. 

Sutarski a két nép barátságáról írt könyvet : a 

lengyelek és a magyarok a keresztény Európa 

védőbástyái a múltban és a jelenben / V. T. - In: 

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

127. sz. (2016. június 1.), p. 4. - ill. 

  

  

30. 

Tizenöten "egy műhelyben" gazdagítják a várost 

/ Petrik. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 

óra. - 27. évf. 138. sz. (2016. június 14.), p. 2. 

  

  

31. 

Töretlen a bizalom : [hír] / F. K. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 138. sz. 

(2016. június 14.), p. 2. 

  

  

32. 

Újra itt a Kézműves nyár : [hír] / összeáll. Feny-

vesi Károly. - In: Komárom-Esztergom megyei 

24 óra. - 27. évf. 148. sz. (2016. június 25.), p. 2. 

  

  

33. 

[Ünnepi Könyvheti rendezvények a Gáthy Zol-

tán Városi Könyvtár és Helytörténeti gyűjtemény 

rendezésében.] : [Képhír]. - In: Komárom-Esz-

tergom megyei 24 óra. - 27. évf. 136. sz. (2016. 

június 11.), p. 3. - ill. 

  

  

34. 

Versek varázsolták el a diákokat / V. T. - In: Ko-

márom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 128. 

sz. (2016. június 2.), p. 3. - ill. 

  

  

35. 

Versírók versenye : az Emlék-ez-és-fásli és a 

Visz a két legjobb költemény / Wágner Zsanett. - 

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

évf. 133. sz. (2016. június 8.), p. 6. - ill. 

  

  

36. 

Zöld út a környezetvédelemhez : elméleti és gya-

korlati feladatok vártak az érdeklődőkre a hely-

színeken / Wágner Zsanett. - In: Komárom-Esz-

tergom megyei 24 óra. - 27. évf. 131. sz. (2016. 

június 6.), p. 5. - ill. 
 

Cikkek bibliográfiája, 2016. július 
 
NAGY EDIT 

 

1. 

2016. májusi újságmegjelenések / szerk. Nagy 

Edit. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : 

a Téka Téma online utóda. - 6. évf. 6-7. sz. 

(2016. június-július), p. 43-46. - ill. 

  

  

2. 

A Felvidéken jártak az MKE KEMSZ tagjai / 

Krstófné Szabó Szerafina ; Kissné Anda Klára. - 

In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 6. évf. 6-7. sz. (2016. jú-

nius-július), p. 40-42. - ill. 

  

  

3. 

A gyerekek számára is fontos a biztonság : az 

UNICEF felmérést készített és pályázatot hirde-

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

romi kiadás. - 71. évf. 160. sz. (2016. július 9.), 

p. 4. - ill. 

  

4. 

A "Kertész leszek!" sorozat májusi programjáról 

: fenntartható falvak / Nász János. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma on-

line utóda. - 6. évf. 6-7. sz. (2016. június-július),  

p. 26-28. - ill. 

  

  

5. 

Ablakok a múltra : Spóner Hajnalka fotográfus 

kiállítása / Csombor Erzsébet, Kovátsné Várady 

Eszter. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] 

: a Téka Téma online utóda. - 6. évf. 6-7. sz. 

(2016. június-július), p. 14-15. - ill. 

  

  

6. 

Amatőr versírók - profi versek / Kissné Anda 

Klára. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : 

a Téka Téma online utóda. - 6. évf. 6-7. sz. 

(2016. június-július), p. 4-6. - ill. 

  

7. 

B. Stenge Csaba könyvbemutatója / Kissné Anda 

Klára. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : 

a Téka Téma online utóda. - 6. évf. 6-7. sz. 

(2016. június-július), p. 33-34. - ill. 

  



8. 

Barátkoztak Julival, aki egy afrikai csótány / W. 

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

27. évf. 155. sz. (2016. július 4.), p. 3. - ill. 

  

  

9. 

Beleszólnának a gyerekek : a hivatalok megbuk-

tak, a könyvtárak csillagos ötöst kaptak / Csejk 

Miklós. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 

óra. - 27. évf. 160. sz. (2016. július 9.), p. 8. - ill. 

  

  

10. 

Elismerték Kecskés Ildikó eddigi munkáját : a 

szakemberek az első zöldkönyvtárként emelték 

ki a tatabányai bibliotékát / V. T. - In:  Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 165. sz. 

(2016. július 15.), p. 4. - ill. 

  

  

11. 

Élménygyűjtés sajtkukac módra / Szlezákné 

Molnár Katalin. - In: Kemlib [Elektronikus do-

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

6-7. sz. (2016. június-július), p. 31-32. - ill. 

  

  

12. 

Falunap roadshow 2016. / Fink Noémi, Szilassi 

Andrea. - In: Kemlib [Elektronikus dokumen-

tum] : a Téka Téma online utóda. - 6. évf. 6-7. 

sz. (2016. június-július), p. 16-18. - ill. 

  

  

13. 

Folytatódnak a felújítások : tovább fejlődnek és 

szépülnek a településrészek városunkban / Zs. K. 

- In: A mi Tatabányánk : Tatabánya Város Ön-

kormányzatának magazinja. - 6. évf. 7. sz. (2016. 

július ), p. 14. - ill. 

  

  

14. 

Futóversenyen a JAMK csapata / Fink Noémi. - 

In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 6. évf. 6-7. sz. (2016. jú-

nius-július), p. 28-29. - ill. 

  

  

15. 
Honismereti akadémia és molnárfecskék / Óvári Zsu-

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

Téka Téma online utóda. - 6. évf. 6-7. sz. (2016. jú-

nius-július), p. 35-36. – ill. 

16. 

Jutalomkirándulás Oroszkára, a Hadtörténeti 

Múzeumba / Erdősné Csík Katalin. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma on-

line utóda. - 6. évf. 6-7. sz. (2016. június-július), 

p. 20. - ill. 

17. 

Kalandozó tábor / Molnár Tímea, Takács Tímea. 

- In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a 

Téka Téma online utóda. - 6. évf. 6-7. sz. (2016. 

június-július), p. 30. - ill. 

  

  

18. 

Komáromi Csobbanó Fesztivál Bereczki Zoltán-

nal : kincskeresés, Mesterporta, Ringató a Bri-

getio Gyógyfürdőben : bemutatkozik a múzeum 

és a Monostori Erőd / M. K. - In: Komárom-Esz-

tergom megyei 24 óra. - 27. évf. 170. sz. (2016. 

július 21.), p. 12. - ill. 

  

  

19. 

Könyvbemutató : [Hír]. - In: Magyar hírlap : po-

litikai napilap. - 49. évf. 158. sz. (2016. július 

7.), p. 15. 

  

  

20. 

Könyvtári beszélgetés Stoffán Györggyel Zadra-

vecz Istvánról / Csombor Erzsébet. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma on-

line utóda. - 6. évf. 6-7. sz. (2016. június-július), 

p. 13-14. - ill. 

  

  

21. 

Könyvtári rendezvényeinkről / Varga Orsolya. - 

In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 6. évf. 6-7. sz. (2016. jú-

nius-július), p. 22. - ill. 

  

  

22. 

Környezetvédelmi világnapon a JAMK / Nász 

János. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : 

a Téka Téma online utóda. - 6. évf. 6-7. sz. 

(2016. június-július), p. 9-10. 

- ill. 

  

  

23. 

KSZR műhelynapok Kecskeméten / Mikolasek 

Zsófia. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] 



: a Téka Téma online utóda. - 6. évf. 6-7. sz. 

(2016. június-július), p. 21. - ill. 

  

  

24. 

Kulturális program a budapesti EzüstNet Egye-

sülettel / Szilassi Andrea. - In: Kemlib [Elektro-

nikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. 

- 6. évf. 6-7. sz. (2016.  június-július), p. 29. - ill. 

  

  

25. 

Különdíjat ért a Nagyi mesél / F. K. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 153. sz. 

(2016. július 1.), p. 3. - ill. 

 

 

26. 

Olajba álmodott tájképek : Blaschek Judit festő 

kiállítása a megyei könyvtárban / V. T. - In: Ko-

márom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 160. 

sz. (2016. július 9.), p. 4. - ill. 

  

  

27. 

Olvasunk még könyveket. - In: Komárom-Esz-

tergom megyei 24 óra. - 27. évf. 158. sz. (2016. 

július 7.), p. 1., .6. - ill. 

  

  

28. 

Osho szívcsakra meditáció a könyvtárban / Sári 

Aliz Imola. - In: Kemlib [Elektronikus dokumen-

tum] : a Téka Téma online utóda. - 6. évf. 6-7. 

sz. (2016. június-július), p. 10-12. 

- ill. 

  

  

29. 

Sajtkukacok vándorúton : jól sikerült a könyvtár 

szervezte nyári tábor / W. Zs. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 160. sz. 

(2016. július 9.), p. 5. - ill. 

  

 

30. 

Sárkányok, egerek és gyöngyök is a táborban : a 

reneszánsz udvarok után most már jöhetne a kör-

nyezettudatosság és a hulladék újrahasznosítása / 

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

27. évf. 171. sz. (2016. július 22.), p. 2. - ill.  

31. 

Tajvani képek és szlovákiai népművészet aTata-

bányai Múzeumban / Szilassi Andrea. - In: Kem-

lib [Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma 

online utóda. - 6. évf. 6-7. sz. (2016. 

június-július), p. 25-26. - ill. 

  

  

32. 

Találkozás Manon Moreauval Tatán / Kristófné 

Szabó Szerafina. - In: Kemlib [Elektronikus do-

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

6-7. sz. (2016. június-július), p. 23-24. - ill. 

  

  

33. 

További felújítások : folytatódnak az energetikai 

korszerűsítések / Zs. K. - In: A mi Tatabányánk : 

Tatabánya Város Önkormányzatának magazinja. 

- 6. évf. 7. sz. (2016. július ), p. 3. - ill. 

  

  

34. 

Varázslatos Mesék a Tejúton : a táborozók na-

gyon jól olvastak a Kemguruval is / Fenyvesi 

Károly. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 

óra. - 27. évf. 160. sz. (2016. július 9.), p. 14. - 

ill. 

  

  

35. 

Varázslények, csodalények : Olvasótábor Bajnán 

/ Mikolasek Zsófia. - In: Kemlib [Elektronikus 

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

évf. 6-7. sz. (2016. június-július), p. 

18-20. - ill. 

  

  

36. 

Vendégünk volt Benkő Péter színművész / 

Kissné Anda Klára. - In: Kemlib [Elektronikus 

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

évf. 6-7. sz. (2016. június-július), p. 8-9. - ill. 

  

  

37. 

Versek képekben - fotópályázat / Tarjánné Tiha-

nyi Tímea. - In: Kemlib [Elektronikus dokumen-

tum] : a Téka Téma online utóda. - 6. évf. 6-7. 

sz. (2016. június-július), p. 7. - ill. 


