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1. 

   1,8 milliárd forintból épül az új könyvtár: tu-

dásközpont : a köteteket lifttel lehet majd szállí-

tani a raktárból az olvasótérbe / Török Zsuzsa. - 

In: Kisalföld : a család magazinja : komáromi 

kiadás. - 72. évf. 281. sz. (2017. december 2.), p. 

1., 9. - ill. 

  

2. 

   A könyvtári digitalizálás jelene és jövője / Bar-

tók Gertrud. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

mentum] : a Téka Téma online utóda. - 07. évf. 

11/12. sz. (2017. november/december), p. 22. - 

ill. Az OSZK és a Könyvtári Intézet a hazai 

könyvtári digitalizálás helyzetéről szervezett 

szakmai napot. 

  

3. 

   A reformáció kezdetének 500 évfordulója al-

kalmából Bogárdi Szabó István volt a vendégünk 

/ Hámosné Szőke Anna. - In: Kemlib [Elektroni-

kus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. -  

07. évf. 11/12. sz. (2017. november/december), 

p. 14-15. - ill. 

  

4. 

   A szeretet virraszt / Kerekesné Fuli Anikó. - 

In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 07. évf. 11/12. sz. (2017. 

november/december), p. 19. - ill. A tatai könyv-

tár munkatársai a halloween és a halottak napja 

témában tartottak előadást a máltai idősek ottho-

nában. 

  

5. 

   Advent: Oroszlány. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 286. sz. (2017.  decem-

ber 8.), p. 5. Karácsonyi kézműves foglalkozás 

lesz az oroszlányi könyvtárban. 

  

6. 

   Advent: Oroszlány. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 287. sz. (2017. decem-

ber 9.), p. 5. Adventi program és kézműves fog-

lalkozás lesz az oroszlányi könyvtárban. 

7. 

   Arany Jánost idézte meg az író : rendhagyó 

irodalomórát tartottak a dorogi diákoknak / 

Walczer Patrik. - In: Komárom-Esztergom me-

gyei 24 óra. - 28. évf. 285. sz. (2017. december 

7.), p. 2. - ill. 

  

8. 

   Átadták a megyei közgyűlés díjait: Fazekas 

Sándor miniszter szerint értékmentő, értékőrző 

munkát végeznek a közösségek / Kiss T. József. 

- In: Kisalföld : a család magazinja : komáromi 

kiadás. - 72. évf. 287. sz. (2017. december 9.), p. 

9. - ill. A JAMK muzeális gyűjteménye is beke-

rült az értéktárba. 

  

9. 

   Bemutatja új könyvét a püspök. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 294. sz. 

(2017. december 18.), p. 2. 

December 18-án Beer Miklós: Mindig velem 

című könyvének bemutatója lesz a Helischer 

József Városi Könyvtárban 

  

10. 

   Bemutatták a művház terveit. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 291. sz. 

(2017. december 14.), p. 2. Közmeghallgatás 

Piliscséven. Felújítják a könyvtárat is magában 

foglaló művelődési házat. 

  

11. 

   Bosnyák Viktória Tatabányán / Adorján Mária 

; Sóvágó Zsoltné. - In: Kemlib [Elektronikus 

dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 07. 

évf. 11/12. sz. (2017. november/december), p. 6-

7. - ill. 

  

12. 

   Bűntény a bibliotékában / Mikolasek Zsófia. - 

In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 07. évf. 11/12. sz. (2017. 

november/december), p. 8-9. - ill. 

  

13. 

   Csillaglesen / Klinger Ágnes. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma on-

line utóda. - 07. évf. 11/12. sz. (2017. novem-

ber/december), p. 20. - ill. A JAMK támogatásá-

mailto:bartok.gertrud@jamk.hu


val Kesztölcön tartott előadást Moczik Csaba 

csillagász. 

  

14. 

   Édes-mézes csodákat állítottak ki : az oroszlá-

nyi bemutató látogatói dönthetnek az idei győz-

tesekről is / G. L. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 285. sz. (2017. decem-

ber 7.), p. 1. - ill. 

  

15. 

   Élelmiszert vittek a Bakonyaljára : minden 

hónapban kapnak adományt a rászoruló családok 

/ Nagy T. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 

óra. - 28. évf. 297. sz. (2017. december 21.), p. 2. 

- ill. 

  

16. 

   Endrei Judit a könyvtárban / Nagy Edit. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 07. évf. 11/12. sz. (2017. 

november/december), p. 7-8. - ill. 

  

17. 

   Esztergom évlapjai 2017 című kötet. - In: Ko-

márom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 294. 

sz. (2017. december 18.), p. 4. 

Akönyv bemutatója december 14-én Esztergom-

ban a Helischer József Városi Könyvtár és a Ba-

lassi Bálint Társaság szervezésében. 

  

18. 

   Fábián László könyve Balla András fotográfus-

ról / Hámosné Szőke Anna. - In: Kemlib [Elekt-

ronikus dokumentum] : a Téka Téma online utó-

da. - 07. évf. 11/12. sz. (2017. novem-

ber/december), p. 15-16. - ill. 

  

19. 

   Felhívás / Kissné Anda Klára. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma on-

line utóda. - 07. évf. 11/12. sz. (2017. novem-

ber/december), p. 39. Az MKE az 50. vándor-

gyűlést szervezi, amelyen kiállításon kívánja 

bemutatni a vándorgyűlések történetét. 

  

20. 

   Fény született a településen. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 288. sz. 

(2017. december 11.), p. 4. - ill. 

A Fényklub előadása a piliscsévi könyvtárban, 

Déri Zsuzsánna újságíró, terapeuta részvételével. 

  

 

21. 

   Garfield a könyvtárban / Dományi Zsuzsanna. 

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

ka Téma online utóda. - 07. évf. 11/12. sz. (2017. 

november/december), p. 27. - ill. 

  

22. 

   Gyermekfoglalkozás a Kőrösi László Községi 

Könyvtárban / Baltás Balázs. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma on-

line utóda. - 07. évf. 11/12. sz. (2017. novem-

ber/december), p. 21. - ill. 

  

23. 

   Hajóépítők, hajóácsok, hajógyártás Komárom-

ban / Bartók Gertrud. - In: Kemlib [Elektronikus 

dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 07. 

évf. 11/12. sz. (2017. november/december), p. 

32-33. A komáromi múzeum és a megyei nép-

művészeti egyesület közös konferenciát rende-

zett a komáromi hajóépítésről, amelyhez a mú-

zeum kiállítással is csatlakozott. 

  

24. 

   Hazai könyvtárak, nemzetközi irányvonalak / 

Kissné Anda Klára. - In: Kemlib [Elektronikus 

dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 07. 

évf. 11/12. sz. (2017. november/december), p. 

36-38. - ill. 

  

25. 

   Horváth György díszkovács életútjával ismer-

kedhetünk meg / Hámosné Szőke Anna. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 07. évf. 11/12. sz. (2017. 

november/december), p. 12-13. - ill. 

  

26. 

   Interaktív könyvtár épül / V. T. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 280. sz. 

(2017. december 1.), p. 1., 2. - ill. Az új tervek 

megőrzik a régi épület értékeit: modern és inter-

aktív könyvtára lesz Tatabányának és a megyé-

nek - új szolgáltatásokkal. 

  

 

27. 

   Irányt mutattak kortársaiknak / V. T. - In: Ko-

márom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 287. 

sz. (2017. december 9.), p. 4. A JAMK Népház 

úti fiókjában mutatták be Virt László Magyar 

nevelés, népi gondolat c. könyvét. 

  

 



28. 

   Keira négylábú angyalai / Hajnal Dóra. - In: 

Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 

291. sz. (2017. december 14.), p. 1., 4. - ill. 

Filotás Mária mesekönyvének bemutatója a ko-

máromi könyvtárban a gyermekkönyvhéten. 

  

29. 

   Kiegészítik, mélyítik a gyerekek tudását / N. T. 

- In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. 

évf. 286. sz. (2017. december 8.), p. 2. - ill. 

Tanórákhoz kapcsolódó könyvtári foglalkozások 

a komáromi könyvtár gyermekrészlegében. 

  

30. 

   Könyvklub vakoknak / Kerekesné Fuli Anikó. 

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

ka Téma online utóda. - 07. évf. 11/12. sz. (2017. 

november/december), p. 17-18. - ill. 

A tatai vakok intézetének lakói számára indított 

klubot a tatai könyvtár. Az első összejövetel té-

mája Ady volt. 

  

31. 

   Könyvtári évkönyvek a helyismeret szolgála-

tában / Dr. Horváth Géza. - In: Kemlib [Elektro-

nikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. 

- 07. évf. 11/12. sz. (2017. november/december), 

p. 28-31. - ill. 

  

32. 

   Medveczky Ádám Kossuth-díjas karmester az 

esztergomi könyvtárban / Hámosné Szőke Anna. 

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

ka Téma online utóda. - 07. évf. 11/12. sz. (2017. 

november/december), p. 13-14. - ill. 

  

33. 

   Megújul a tatabányai könyvtár / P. L. - In: Ma-

gyar Hírlap : politikai napilap. - 50. évf. 280. sz. 

(2017. december 1.), p. 13. 

  

34. 

   Megyénk kiválóságait díjazta a közgyűlés / 

Petrik József. - In: Komárom-Esztergom megyei 

24 óra. - 28. évf. 287. sz. (2017. december 9.), p. 

1., 2. – ill. A megye díjait adták át Oroszlányon, 

valamint az értéktár új tagjainak okleveleit, töb-

bek között a JAMK muzeális gyűjteményének. 

  

35. 

   Megyénkbe is megjött a Télapó, a kicsik barát-

ja / K. D. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 

óra. - 28. évf. 284. sz. (2017. december 6.), p. 1., 

3. - ill. Ovis közgyűlés ülésezett: a munka után 

jólesett a kakaó és a vajas kalács is. Mikulás-

programok a tatabányai városházán és az orosz-

lányi könyvtárban. 

  

36. 

   Mikulásország krampuszokkal. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 282. sz. 

(2017. december 4.), p. 4. - ill. A lábatlani 

könyvtárban Mikulás-ünnepséget szerveztek. 

  

37. 

   Mindig legyünk önmagunk! : a tatai Könyves 

Szerda vendége volt Tolvaly Ferenc író / V. T. - 

In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. 

évf. 298. sz. (2017. december 22.), p. 4. 

  

38. 

   Modern és interaktív könyvtára lesz Tatabá-

nyának: [képhír]. - In: Regio regia : a közép-

dunántúli régió üzleti magazinja. - 17. évf. 132. 

sz. (2017.), p. 27. - ill. 

  

39. 

   Novemberi szellő / Kerekesné Fuli Anikó. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 07. évf. 11/12. sz. (2017. 

november/december), p. 17. - ill. 

A tatai könyvtár munkatársai Ady Endréről tar-

tottak előadást a máltai szeretetszolgálat idősek 

otthonában. 

  

 

40. 

   Női győztes a decemberi Slam Poetryn / Hor-

váth Szabolcs. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

mentum] : a Téka Téma online utóda. - 07. évf. 

11/12. sz. (2017. november/december), p. 9. - ill. 

  

 

41. 

   Olvasólámpa. - In: Kisalföld : a család maga-

zinja : komáromi kiadás. - 72. évf. 288. sz. 

(2017. december 11.), p. 8. A JAMK olvasókör-

ének következő találkozója dec. 11-én lesz. 

  

 

42. 

   Partnerségben a múzeumokkal : nemzetközi 

tudományos konferencia Egerben / Bartók 

Gertrud. - In: Kemlib [Elektronikus dokumen-

tum] : a Téka Téma online utóda. - 07. évf. 

11/12. sz. (2017. november/december), p. 23. - 

ill. 



43. 

   Programok: Oroszlány. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 285. sz. 

(2017. december 7.), p. 5. Az oroszlányi könyv-

tárban Könyves bütykölde c. kézműves foglalko-

zás lesz. 

  

44. 

   Programok: Tatabánya. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 282. sz. 

(2017. december 4.), p. 5. Tóth Enikő tart elő-

adást gyermekeknek a JAMK gyermekkönyvtári 

programja keretében. 

  

45. 

   Programok: Tatabánya. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 282. sz. 

(2017. december 4.), p. 5. A Borostyán együttes 

lép fel a JAMK-ban. 

  

46. 

   Programok: Oroszlány. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 283. sz. 

(2017. december 5.), p. 5. Mézeskalács kiállítás 

nyílik az oroszlányi könyvtárban. 

  

47. 

   Programok: Oroszlány. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 284. sz. 

(2017. december 6.), p. 5. Mikulás-ünnepség lesz 

az oroszlányi könyvtárban. 

  

48. 

   Programok: Tata. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 284. sz. (2017. decem-

ber 6.), p. 5. Tolvaly Ferenc lesz a tatai könyvtár 

Könyves szerda c. programjának vendége. 

  

49. 

   Programok: Esztergom. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 288. sz. 

(2017. december 11.), p. 5. Száraz Miklós 

György [a név rosszul szerepel a cikkben!] író 

lesz az esztergomi könyvtár vendége. 

  

50. 

   Programok: Komárom. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 288. sz. 

(2017. december 11.), p. 5. Gyermekkönyvhét 

kezdődik a komáromi könyvtárban. 

  

51. 

   Programok: Tatabánya. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 288. sz. 

(2017. december 11.), p. 5. Olvasólámpa c. prog-

ram lesz a JAMK-ban. 

  

52. 

   Programok: Komárom. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 290. sz. 

(2017. december 13.), p. 5. Gyermekkönyvheti 

programok a komáromi könyvtárban. 

  

53. 

   Programok: Komárom. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 290. sz. 

(2017. december 13.), p. 5. Horváth Mariann 

református lelkész előadása Karácsony a művé-

szetben címmel a komáromi könyvtárban. 

  

54. 

   Programok: Oroszlány. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 290. sz. 

(2017. december 13.), p. 5. Luca napi programok 

az oroszlányi könyvtárban. 

  

55. 

   Programok: Nyergesújfalu. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 291. sz. 

(2017. december 14.), p. 5. Kovátsné Várady 

Eszter könyvtárigazgató író-olvasó találkozója a 

Térségi Közösségi Házban. 

  

56. 

   Programok: Komárom. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 292. sz. 

(2017. december 15.), p. 5. A gyermekkönyvhét 

záró rendezvénye a komáromi könyvtárban: 

kézműves foglalkozás. 

  

57. 

   Programok: Oroszlány. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 293. sz. 

(2017. december 16.), p. 5. Az oroszlányi könyv-

tárban karácsonyi kézműves foglalkozás lesz. 

  

58. 

   Programok: Tatabánya. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 294. sz. 

(2017. december 18.), p. 5. Bartók Gertrud elő-

adása a JAMK-ban a hadviselésről a művészet-

ben. 

  

59. 

   Sajtófigyelő: 2017. október / Bartók Gertrud 

[összeáll.]. - In: Kemlib [Elektronikus dokumen-

tum] : a Téka Téma online utóda. - 07. évf. 

11/12. sz. (2017. november/december), p. 40-45. 



60. 

   Sajtófigyelő: 2017. november / Bartók Gertrud 

[összeáll.]. - In: Kemlib [Elektronikus dokumen-

tum] : a Téka Téma online utóda. - 07. évf. 

11/12. sz. (2017. november/december), p. 46-47. 

  

61. 

   SeniorNet klubok a világban / Szilassi Andrea. 

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

ka Téma online utóda. - 07. évf. 11/12. sz. (2017. 

november/december), p. 10-11. - ill. 

  

62. 

   Szabad témákkal verseltek : rekordszámú ver-

senyző indult a slam poetry versenyen a megyei 

könyvtárban / Veizer Tamás. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 284. sz. 

(2017. december 6.), p. 5. - ill. 

  

63. 

   Színjáték a szeretet nevében / Szlatárovics 

Mónika. - In: Kemlib [Elektronikus dokumen-

tum] : a Téka Téma online utóda. - 07. évf. 

11/12. sz. (2017. november/december), p. 26. - 

ill. A Széchenyi István Művelődési Házban ren-

deztek gyermekek számára tematikus Ki mit 

tud?-ot. 

  

64. 

   Születésnapján az ünnepelttől kapott ajándékot 

a város / Bartók Gertrud. - In: Kemlib [Elektro-

nikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. 

- 07. évf. 11/12. sz. (2017. november/december), 

p. 35. - ill. Id. Gyüszi László Tatabányai krónika 

c. kötetét a Tatabányai Múzeumban mutatta be a 

szerző és Kiss Vendel történész. 

 

  

65. 

   Tragédiaként éli meg a magyarság fogyását / 

W. P. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra.   

- 28. évf. 293. sz. (2017. december 16.), p. 2. - 

ill. Az esztergomi könyvtár vendége volt a 

Könyvtári beszélgetések sorozatban Száraz Mik-

lós György. 

 

  

66. 

   Új központi könyvtár épül / Mikolasek Zsófia. 

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

ka Téma online utóda. - 07. évf. 11/12. sz. (2017. 

november/december), p. 4-5. - ill. Sajtótájékozta-

tó a JAMK-ban: a Modern Városok Program 

keretében a megyei könyvtár épületét átépítik.  

67. 

   Újdonságok és régiségek a megyei kincsek 

között : a könyvtár muzeális gyűjteménye az 

értéktárat gazdagítja / Dr. Horváth Géza ; Veizer 

Tamás. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 

óra. – 28. évf. 281. sz. (2017. december 2.), p. 4. 

- ill. 

  

68. 

   Újévi malacot is "pingáltak" : téli figurák raj-

zolási technikáját tanította Zelenyák Attila / Haj-

nal Dóra. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 

óra. - 28. évf. 297. sz. (2017. december 21.), p. 4. 

- ill. Rendhagyó olvasóbarát rajzóra a Jókai Mór 

Városi könyvtár gyermekkönyvtárában. 

  

69. 

   Újraföstve: Szakács Zsuzsa könyvbemutatója / 

Sinkó Ildikó. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

mentum] : a Téka Téma online utóda. - 07. évf. 

11/12. sz. (2017. november/december), p. 18. - 

ill. A tatai könyvtárban Szakács Zsuzsa részvéte-

lével rendeztek író-olvasó találkozót. 

  

70. 

   XVIII. Országos ODR Konferencia Tatabá-

nyán / Hatvani István. - In: Kemlib [Elektronikus 

dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 07. 

évf. 11/12. sz. (2017. november/december), p. 5-

6. - ill. 

  

71. 

   XXI. századi tudásközpont lesz a könyvtárból. 

- In: A mi Tatabányánk : Tatabánya Város Ön-

kormányzatának magazinja. - 07. évf. 10. sz. 

(2017. december 22.), p. 7. - ill. 

  

BARTÓK GERTRUD 

2018. január 
 

1. 

   A Himnusz is várta a versek barátait. - In: Ko-

márom-Esztergom megyei 24 óra. - 29. évf. 018. 

sz. (2018. január 22.), p. 1., 6. - ill. Remek prog-

ramokkal készülnek: kiállításokkal, előadások-

kal, műsorokkal, ünnepeljük a magyar kultúra 

napját. Mikolasek Zsófia és Gyüszi László be-

szélget Nyáry Krisztiánnal a JAMK-ban.  

 

2. 

   A magyar kultúra kicsiké és nagyoké / Sárai 

Evelyn. - In: Kisalföld : a család magazinja : 



komáromi kiadás. - 70. évf. 77. sz. (2015. április 

1.)- 73. évf. 020. sz. (2018. január 24.), p. 8. - ill. 

Magyar Kultúra napi megemlékezések Komá-

romban: Jókai Mór Városi Könyvtár, Egressy 

Béni Alapfokú Művészeti Iskola, Jókai Film-

színház. 

  

3. 

   A repülés szerelmese / Dr. Zámbori János ; 

Walczer Patrik. - In: Komárom-Esztergom me-

gyei 24 óra. - 29. évf. 015. sz. (2018. január 18.), 

p. 1., 5. - ill. Dr. Zámbori János orvos volt az 

esztergomi könyvtár vendége.  

  

4. 

   "A szellem legelső kötelessége az önismeret" : 

évtizedes kutatómunka eredménye a mostani 

kötet, amit a Kortárs Galériában mutattak be / V. 

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

29. évf. 019. sz. (2018. január 23.), p. 5. - ill. 

Monostori Imre: Szekfű Gyula a változó időben 

c. könyvét Szénási Zoltán mutatta be a Kortárs 

Galériában. 

  

5. 

   Az élelem termelése volt mindig a fő kérdés / 

Veizer Tamás. - In: Komárom-Esztergom me-

gyei 24 óra. - 29. évf. 014. sz. (2018. január 17.), 

p. 4. - ill. Az Öko-esték sorozatban Bartók 

Gertrud könyvtáros tartott előadást a JAMK-ban. 

  

6. 

   Az iskolába költöznek az ovisok : előrelátható-

lag április végére elkészül a község új könyvtára 

/ G. L. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. 

- 29. évf. 026. sz. (2018. január 31.), p. 4. - ill. 

  

7. 

   Csepelen jön az új igazgató / Fenyvesi Károly. 

- In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. -  29. 

évf. 016. sz. (2018. január 19.), p. 1.-2. - ill. 

A nyergesújfalui Ady Endre Művelődési Köz-

pont igazgatója ismét Kákonyi Gellért lett.  

 

8. 

   Előadás. - In: Kisalföld : a család magazinja : 

komáromi kiadás. - 73. évf. 005. sz. (2018. janu-

ár 6.), p. 9. Selmecbánya helye és szerepe Tata-

bánya külékapcsolati rendszerében címmel tart 

előadást a JAMK-ban Bársony László január 8-

án. 

  

9.    Előadás. - In: Kisalföld : a család magazinja 

: komáromi kiadás. - 73. évf. 011. sz. (2018. ja-

nuár 13.), p. 8. Bartók Gertrud könyvtáros tart 

előadást a JAMK Öko-esték sorozatában. 

  

10. 

   Endrei dedikált : [képhír]. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 29. évf. 025. sz. 

(2018. január 30.), p. 1. - ill. Endrei Judit az 

oroszlányi könyvtár Így írnak ők c. programjá-

nak vendége volt. 

  

11. 

   Érzelmi kötelék a két város között : Selmecbá-

nya és Tatabánya testvértelepülések lettek a Jó 

szerencsét! emlékévben / Török Zsuzsa. - In: 

Kisalföld : a család magazinja : komáromi ki-

adás. -  73. évf. 009. sz. (2018. január 11.), p. 8. - 

ill. Január 8. JAMK: Bársony László előadása 

Selmecbánya és Tatabánya kapcsolatáról. 

  

12. 

   Esztergomi történetek : ismert családokat mu-

tatnak be a könyvben / W. P. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 29. évf. 026. sz. 

(2018. január 31.), p. 6. - ill. Az esztergomi 

könyvtárban mutatták be Szendrei Róbert és 

Osvai László helytörténeti kiadványát. 

  

13. 

   Fejlesztő foglalkozást tartottak / W. P. - In: 

Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 29. évf. 

006. sz. (2018. január 8.), p. 4. Játékos gyermek 

foglalkozás a dorogi Gáthy Zoltán Városi 

Könyvtárban. 

  

14. 

   Feledyt nem feledik : Esztergomban vendéges-

kedett a riporter / Feledy Péter ; Walczer Patrik. - 

In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 29. 

évf. 026. sz. (2018. január 31.), p. 1., 5. - ill. A 

Könyvtári beszélgetések c. program vendége volt 

Feledy Péter az esztergomi könyvtárban. 

  

15. 

   Gyermekkuckó. - In: Kisalföld : a család ma-

gazinja : komáromi kiadás. - 73. évf. 024. sz. 

(2018. január 29.), p. 8. Kézműves foglalkozás 

lesz a bábolnai könyvtárban. 

  

 

16. 

   Író-olvasó találkozó Nyáry Krisztiánnal. - In: 

Kisalföld : a család magazinja : komáromi ki-

adás. - 73. évf. 020. sz. (2018. január 24.), p. 11. 

  



17. 

   Jótékonysági vásárt tartanak. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 29. évf. 011. sz. 

(2018. január 13.), p. 4. Jótékonysági könyvvásár 

lesz a környei könyvtár és a művelődési ház 

szervezésében. 

  

18. 

   Kortársaknak is üzen az írók magánélete / V. 

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

29. évf. 023. sz. (2018. január 27.), p. 4. - ill. 

Nyáry Krisztián író-olvasó találkozója és könyv-

bemutatója volt a JAMK-ban. 

  

19. 

   Könyvbemutató. - In: Kisalföld : a család ma-

gazinja : komáromi kiadás. - 73. évf. 019. sz. 

(2018. január 23.), p. 8. - ill. JAMK , január 24. : 

Nyáry Krisztián Fölébredett a Föld című könyv-

bemutatója, előzetes. 

  

20. 

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

gazinja : komáromi kiadás. - 73. évf. 007. sz. 

(2018. január 9.), p. 8. - ill. A Muravidéki Baráti 

Kör Kulturális Egyesület könyvbemutatója a 

tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban. 

  

21. 

   Könyves szerda a könyvtárban. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 29. évf. 004. sz. 

(2018. január 5.), p. 4. - ill. Virt László könyv- és 

Nagy Zoltán DVD-bemutatója (A hegy: mozaik-

képek Márton Áron életéből) tatai könyvtárban. 

  

22. 

   Könyves szerda a könyvtárban. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 29. évf. 007. sz. 

(2018. január 9.), p. 2. Január 10. Tata, Móricz 

Zsigmond Városi Könyvtár: a Muravidéki Baráti 

Kör könyvbemutatója. 

  

23. 

   NetNagyi Klub. - In: Kisalföld : a család ma-

gazinja : komáromi kiadás. - 73. évf. 016. sz. 

(2018. január 19.), p. 8. - ill. A JAMK Népház 

úti fiókjában az okosodó háztartásokról lesz elő-

adás. 

  

24. 

   Öt éven át kutakodott: jeles emberek szerethe-

tőbb arcát tárja elénk / W. P. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 29. évf. 026. sz. 

(2018. január 31.), p. 6. - ill. Csiffáry Gabriella 

Magyarázom a bizonyítványom - híres magyarok 

az iskolában c. kötetének bemutatója a dorogi 

könyvtárban. 

  

25. 

   Program: Tata. - In: Komárom-Esztergom me-

gyei 24 óra. - 29. évf. 015. sz. (2018. január 18.), 

p. 5. Kézimunka klubfoglalkozás lesz a tatai 

könyvtárban. 

  

26. 

   Programok: Tatabánya. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 29. évf. 006. sz. 

(2018. január 8.), p. 5. Január 8. JAMK, Bársony 

László előadása, Selmecbánya helye és szerepe 

Tatabánya külkapcsolati rendszerében.  

  

27. 

   Programok: Esztergom. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 29. évf. 006. sz. 

(2018. január 8.), p. 5. Január 8. ifj. Cseke Lász-

ló, a Szent György Lovagrend kancellárja lesz a 

vendég a Helischer József Városi Könyvtárban. 

  

 

28. 

   Programok: Bábolna. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 29. évf. 006. sz. 

(2018. január 8.), p. 5. Január 8. gyermekfoglal-

kozás a bábolnai Városi Könyvtárban. 

  

 

29. 

   Programok: Tata. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 29. évf. 013. sz. (2018. január 

16.), p. 5. A tatai könyvtár munkatársai a Him-

nuszról tartanak előadást a máltai idősek ottho-

nában. 

  

30. 

   Programok: Tata. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 29. évf. 013. sz. (2018. január 

16.), p. 5. Könyves Szerda c. program keretében 

Jean Marie Cador könyvbemutatója lesz a tatai 

könyvtárban. 

  

 

31. 

   Programok: Tatabánya. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 29. évf. 016. sz. 

(2018. január 19.), p. 5. A JAMK Népház úti 

fiókkönyvtárában NetNagyi Klub lesz az 

okosházak témájában. 

  



32. 

 

    Programok : Oroszlány. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 29. évf. 022. sz. 

(2018. január 26.), p. 5. Baba-mama klub, vala-

mint Műélmény Kávézó lesz az oroszlányi 

könyvtárban. 

  

33. 

   Programok : Tata. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 29. évf. 022. sz. (2018. január 

26.), p. 5. Diavetítéses program lesz a tatai 

könyvtárban Petrozsényi Eszter vezetésével. 

  

34. 

   Sebességet váltott az új Modern Városok Prog-

ram / Veizer Tamás. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 29. évf. 020. sz. (2018. január 

24.), p. 1., 3. – ill. Simon Róbert Balázs államtit-

kár sajtótájékoztatója Tatabányán a fejlesztések-

ről, felújításokról. 

  

35. 

   Stabil csapat végzi munkáját / F. K. - In: Ko-

márom-Esztergom megyei 24 óra. - 29. évf. 022. 

sz. (2018. január 26.), p. 3. Testületi ülés Nyer-

gesújfalun. A könyvtár elmúlt évi tevékenysége. 

  

36. 

   Tanácsadás. - In: Kisalföld : a család magazin-

ja : komáromi kiadás. - 73. évf. 009. sz. (2018. 

január 11.), p. 8. Január 12. JAMK : ingyenes 

pénzügyi tanácsadás. 

  

37. 

   Tradíciókra épülő kapcsolatok: Selmecbányán 

él a bányamérnök aranymosó világbajnok / VT. - 

In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 29. 

évf. 008. sz. (2018. január 10.), p. 3. - ill. 

Január 8. JAMK: Selmecbánya helye és szerepe 

Tatabánya külkapcsolati rendszerében címmel 

tartott előadást Bársony László 

  

38. 

   Vágynak a digitális tudásra: nem csak a számí-

tógép, hanem a barátság is összetartja a 

NetNagyikat / Körtvélyfáy Dina. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 29. évf. 018. sz. 

(2018. január 22.), p. 5. - ill. A tatabányai 

NetNagyi Klub tagjai nyilatkoztak arról, mire 

használják az internetet és a digitális eszközöket. 

  

39. 

   Városépítés a megyeszékhelyen kormányzati 

támogatással: Tatabányának új lendületet és mil-

liárdokat ad a Modern Városok Program / Simon 

Róbert Balázs ; Veizer Tamás. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 29. évf. 026. sz. 

(2018. január 31.), p. 6. - ill. Simon Róbert Ba-

lázs államtitkár a tatabányai városfejlesztési pro-

jektről nyilatkozott. A projekt keretében kap új 

épületet a megyei könyvtár is. 

  

40. 

   Vetélkedő. - In: Komárom-Esztergom megyei 

24 óra. - 29. évf. 016. sz. (2018. január 19.), p. 5. 

Brummogó c. gyermekvetélkedő lesz a tatai 

könyvtárban. 

 

 


