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BARTÓK GERTRUD 

2017. február 
1. 

   40 milliárd Tatabányának / Veizer Tamás. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 030. sz. (2017. 

február 4.), p. 1., 2. - ill. Cím2: Tervek a jövőnek : megújul 

a Tulipános ház és a volt bányászkórház a Modern Váro-

sok Program keretében a Megyei Könyvtár is megújul. 

  

2. 

   400 éve született Bartolomé Esteban Murillo / Kerekesné 

Fuli Anikó. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a 

Téka Téma online utóda. - 07. évf. 1/2. sz. (2017. janu-

ár/február), p. 20. - ill. A tatai könyvtár munkatársai az 

idősek otthonában tartottak előadást. 

  

3. 

   A Boquilla Negra Klarinét Zenekarral ünnepeltük a ma-

gyar kultúra napját / Kovácsné Svelik Beáta. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 

07. évf. 1/2. sz. (2017. január/február), p. 23-24. - ill. Az 

almásfüzitői könyvtár rendezvénye. 

  

 

4. 

   A Fehér király szerzője a könyvtárban / Hámosné Szőke 

Anna. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 07. évf. 1/2. sz. (2017. janu-

ár/február), p. 12-13. - ill. 

  

5. 

   A fenntartható egészség, és mit tehetünk érte? : Czinege 

László előadása / Sári Alíz Imola. - In: Kemlib [Elektroni-

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

1/2. sz. (2017. január/február), p. 7-8. - ill. Öko-est a Me-

gyei Könyvtárban. 

  

6. 

   A kitelepítésre emlékeznek. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 047. sz. (2017. február 24.), p. 1. , 

4. Cím2: Sváb könyvvel emlékeznek a németek kitelepíté-

sére. A dorogi könyvtár kiadványának ismertetése. 

  

7. 

   A magyar kultúra napja Grecsó Krisztiánnal és Kollár-

Klemencz Lászlóval / Kissné Anda Klára. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 

07. évf. 1/2. sz. (2017. január/február), p. 5. - ill. 

 

 

8. 

   A mottó: Megismerem - Megszeretem - Megőrzöm : 

döntőjéhez közeledik a háromfordulós megyei értéktár 

vetélkedő / V. T. - In: A mi Tatabányánk : Tatabánya Vá-

ros Önkormányzatának magazinja. - 07. évf. 02. sz. (2017. 

február 10.), p. 17. - ill. 

9. 

   A tatai Szent Balázs templom régészeti feltárásáról / Sári 

Alíz Imola. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a 

Téka Téma online utóda. - 07. évf. 1/2. sz. (2017. janu-

ár/február), p. 44-45. - ill. 

 

10. 

   A tavalyi év mérföldkő volt könyvtárunk életében / Var-

ga Zsuzska. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a 

Téka Téma online utóda. - 07. évf. 1/2. sz. (2017. janu-

ár/február), p. 21-23. - ill. 

  

11. 

   A terror pincéjétől Sissi-emlékszobáig / P. P. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 028. sz. (2017. 

február 2.), p. 4. A kisbéri művelődési ház és könyvtár idei 

programtervei. 

  

12. 

   A zenész tollat ragad, az író gitárral alkot : műfajok 

szerencsés találkozása zenei háttérrel / Kollár-Klemencz 

László ; Veizer Tamás. - In: Komárom-Esztergom megyei 

24 óra. - 28. évf. 036. sz. (2017. február 11.), p. 4. - ill. 

  

13. 

   Agytorna különféle könyvekkel : Olvasólámpa: közössé-

gi játékokkal is szórakoztak / V. T. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 036. sz. (2017. február 

11.), p. 4. - ill. 

  

14. 

   Áprilisban rendezik a nemzeti döntőt / V. T. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 038. sz. (2017. 

február 14.), p. 2. A József Attila vers- és prózamondó 

verseny regionális fordulójának ismertetése. 

  

15. 

   Az Extrém Fiúk a nyerők / P. A. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 045. sz. (2017. február 

22.), p. 1., 2. - ill.    Cím2: Az Extrém Fiúk lettek a nyerők 

: a mesevetélkedő utolsó fordulójára húsz csapat érkezett.  

 

16. 

   Az MKE 2016. utolsó negyedéve - kitekintéssel 2017-re 

is / Kissné Anda Klára. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

mentum] : a Téka Téma online utóda. - 07. évf. 1/2. sz. 

(2017. január/február), p. 49-51. - ill. 

  

17. 

   Az olvasására nevelést nem lehet elég korán kezdeni : a 

programra a jövőben a védőnőket, orvosokat és pszicholó-

gusokat is szeretnének meghívni / Sárai Evelyn. - In: Kis-

alföld : a család magazinja : komáromi kiadás. - 72. évf. 

047. sz. (2017. február 24.), p. 8. - ill. 

  

18. 

   Baba-mama klub. - In: Kisalföld : a család magazinja : 

komáromi kiadás. - 72. évf. 048. sz. (2017. február 25.), p. 

8. 

mailto:bartok.gertrud@jamk.hu


19. 

   Bepillantás Török-Zselenszky Tamás világába / 

Makuvek Nóra. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : 

a Téka Téma online utóda. - 07. évf. 1/2. sz. (2017. janu-

ár/február), p. 19. - ill. 

  

20. 

   Családban marad : versdélután / Dományi Zsuzsanna. - 

In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma 

online utóda. - 07. évf. 1/2. sz. (2017. január/február), p. 

37. - ill. 

  

21. 

   Digitálisan is elérhető a 24 óra / Zs. K. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 035. sz. (2017. február 

10.), p. 2. 

  

22. 

   Diótörő és Tulipiros : székhelye felújítása alatt is él a 

kultúrközpont / Fenyvesi Károly. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 028. sz. (2017. február 

2.), p. 3. - ill. 

  

23. 

   Döntőre készülnek : három percben : Horváth Géza / 

Horváth Géza ; V. T. - In: Komárom-Esztergom megyei 

24 óra. - 28. évf. 038. sz. (2017. február 14.), p. 2. - ill. 

  

24. 

   Dr. Bense Tamás az esztendő első rendezvényén / 

Hámosné Szőke Anna. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

mentum] : a Téka Téma online utóda. - 07. évf. 1/2. sz. 

(2017. január/február), p. 12. - ill. 

  

25. 

   eBeutalóról, eReceptekről és egészségvédelmi appokról 

a Netnagyi Klubban / Szilassi Andrea. - In: Kemlib [Elekt-

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

évf. 1/2. sz. (2017. január/február), p. 8-9. - ill. 

  

26. 

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

kiadás. - 72. évf. 036. sz. (2017.február 11.), p. 8. Golenya 

Ágnes tartott előadást a József Attila Megyei és Városi 

Könyvtárban. 

  

27. 

   Endrédi Béla fotókiállítása / Erdősné Csík Katalin. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma online 

utóda. - 07. évf. 1/2. sz. (2017. január/február), p. 30. - ill. 

  

28. 

   Értéktári film főszereplőkkel. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 042. sz. (2017. február 18.), p. 2. 

  

29. 

   Értetlenül állunk őseink tudása előtt / V. T. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 041. sz. (2017. 

február 17.), p. 6. 

  

30. 

   Farsang táján... / Kovácsné Svelik Beáta. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 

07. évf. 1/2. sz. (2017. január/február), p. 24. - ill. 

  

31. 

   Fejlesztési irányok, fenntarthatóság és esélyteremtés - 

másodszor / Kissné Anda Klára. - In: Kemlib [Elektroni-

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

1/2. sz. (2017. január/február), p. 46-49. - ill. 

 

32. 

   Felkészültek értékeinkből / Petrik József. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 039. sz. (2017. 

február 15.), p. 1.-2.    Cím2: A fiatalok tovább őrzik érté-

keinket : kétszázezren drukkolhattak élőben a diákoknak 

  

33. 

   Fenntartható erdő a természetőr szemével / Sári Alíz 

Imola. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 07. évf. 1/2. sz. (2017. janu-

ár/február), p. 10-11. - ill. 

  

34. 

   Gadányi Jenő festőművész és Esztergom : Rainer Péter 

könyvbemutatója / Csombor Erzsébet. - In: Kemlib [Elekt-

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

évf. 1/2. sz. (2017. január/február), p. 13-14. - ill. 

 

 35. 

   Használjuk tudatosan a médiumokat! / Nagy Ádám ; 

Veizer Tamás. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 

28. évf. 046. sz. (2017. február 23.), p. 1. , 3. - ill.    Cím2: 

Használjuk tudatosan a közösségi médiát! : nem kell egy-

ből "bedőlni" minden online hírnek 

  

36. 

   Hoztak, vittek, adakoztak / Zs. K. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 027. sz. (2017. február 

1.), p. 4. - ill. 

  

37. 

   Ijesztő télűző verset írtak : [képhír] / Danielovics Miklós. 

- In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 041. 

sz. (2017. február 17.), p. 1. - ill. 

  

38. 

   Irodalmi est. - In: Kisalföld : a család magazinja : komá-

romi kiadás. - 72. évf. 030. sz. (2017. február 4.), p. 8. 

Grecsó Krisztián és Kollár-Klemencz László közös iro-

dalmi estje a Megyei Könyvtárban. 

  

39. 

   Januári pillanatképek a gyermekrészleg rendezvényeiről 

/ Erősné Suller Ildikó. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

mentum] : a Téka Téma online utóda. - 07. évf. 1/2. sz. 

(2017. január/február), p. 35-36. - ill. 

  

40. 

   Képviselők vezették körbe a diákokat / P. J. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 045. sz. (2017. 

február 22.), p. 1. - ill. A megyei értéktár vetélkedő győz-

tesei és a zsűri tagjai – köztük a Megyei Könyvtár munka-

társa – a Parlamentbe látogattak. 

  

41. 

   Kertész vagyok! : gondolatok a fenntartható kertműve-

lésről / Nász János. - In: Kemlib [Elektronikus dokumen-

tum] : a Téka Téma online utóda. - 07. évf. 1/2. sz. (2017. 

január/február), p. 33-34. - ill. 



42. 

   Két televíziót kaptak tegnap. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 050. sz. (2017. február 28.), p. 2. 

Oroszlány a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület jóvol-

tából 2 tv-készüléket kapott. Az egyiket az Oroszlányi 

Közösségi Színtér és Könyvtárban helyezik el. 

  

43. 

   Korai könyves élménytár : minden héten Baba- és Mese-

szerda a Gyermekkönyvtárban / D. M. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 041. sz. (2017. február 

17.), p. 1.-2. - ill. 

  

44. 

   Könyvtárat fogadtak örökbe : a cégek egymillió forinttal 

támogatják a megújulást / P. A. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 035. sz. (2017. február 10.), p. 4. 

- ill. 

  

45. 

   KönyvtárMozi programok 2017-ben / Mikolasek Zsófia. 

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

online utóda. - 07. évf. 1/2. sz. (2017. január/február), p. 

25. - ill. 

  

46. 

   Kun Miklós történész a városi könyvtárban / Csombor 

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

Téka Téma online utóda. - 07. évf. 1/2. sz. (2017. janu-

ár/február), p. 14-15. - ill. 

  

47. 

   Mányoki Attila hosszútávúszó a könyvtárban / Hámosné 

Szőke Anna. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a 

Téka Téma online utóda. - 07. évf. 1/2. sz. (2017. janu-

ár/február), p. 15-16. - ill. 

  

48. 

   Megismerem, megszeretem, megőrzöm : helytörténeti 

vetélkedő diákoknak / Dr. Horváth Géza ; Szilassi Andrea. 

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

online utóda. - 07. évf. 1/2. sz. (2017. január/február), p. 

38-39. - ill. 

  

49. 

   Megismerem-Megszeretem-Megőrzöm : Popovics 

György: döntőjéhez közeledik a háromfordulós megyei 

értéktár vetélkedő / V. T:. - In: Komárom-Esztergom me-

gyei 24 óra. - 28. évf. 033. sz. (2017. február 8.), p. 3. 

  

50. 

   Megújult a könyvtár Vértessomlón is / Szilassi Andrea. - 

In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma 

online utóda. - 07. évf. 1/2. sz. (2017. január/február), p. 

27-28. - ill. 

  

51. 

   Megyei értékek voltak a középpontban : vetélkedő : tíz 

feladatot kellett megoldaniuk a döntős diákoknak / Kiss T. 

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

kiadás. - 72. évf. 040. sz. (2017. február 16.), p. 8. - ill. 

  

52. 

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

romi kiadás. - 72. évf. 046. sz. (2017. február 23.), p. 8. 

53. 

   Mesterségük címere : diákoknak meséltek az érdekes 

hivatásukról / V. T. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 

óra. - 28. évf. 045. sz. (2017. február 22.), p. 4. - ill. 

  

54. 

   Mindenki könyvvel tért haza a díjátadóról / D. M. - In: 

Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 042. sz. 

(2017. február 18.), p. 2. - ill. 

  

55. 

   Mondaíró pályázat felsősőknek. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 031. sz. (2017. február 

6.), p. 5. 

  

56. 

   Mudrák Attila fotóművész a könyvtárban / Hámosné 

Szőke Anna. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a 

Téka Téma online utóda. - 07. évf. 1/2. sz. (2017. janu-

ár/február), p. 17-18. - ill. 

  

57. 

   Nagy Ádám előadása a tudatos médiahasználatról / Sárai 

Alíz Imola. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a 

Téka Téma online utóda. - 07. évf. 1/2. sz. (2017. janu-

ár/február), p. 10. - ill. 

  

58. 

   [Nagy Edit könyvtáros festménye a vértessomlói iskolá-

ban a könyvtárátadó kapcsán.] : [képhír] / P. A. - In: Ko-

márom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 033. sz. (2017. 

február 8.), p. 5. - ill. 

  

59. 

   Nyílt nap az Arcanum Kft-vel / Bartók Gertrud. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma online 

utóda. - 07. évf. 1/2. sz. (2017. január/február), p. 32. - ill. 

  

60. 

   Nyugdíjasok filmklubja alakult Bajnán / Erdősné Csík 

Katalin. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 07. évf. 1/2. sz. (2017. janu-

ár/február), p. 31. - ill. 

  

61. 

   Olvasóklub a harmadik születésnapon / Nagy Edit. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma online 

utóda. - 07. évf. 1/2. sz. (2017. január/február), p. 9. - ill. 

  

62. 

   Összefogtak a közösségek erősítésére / V. T. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 048. sz. (2017. 

február 25.), p. 2. 

KönyvtárMozi Dömösön, beszélgetés Nász János könyvtá-

rossal. 

  

63. 

   Pályázat gyerekeknek / B. Cs. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 048. sz. 2017. február 25.), p. 2. 

A Megyei Könyvtár KSZR csoportja olvasóversenyt hirdet 

Szabó Magda születésének 100. évfordulója alkalmából. 

  

64. 

   Parlamenti látogatást ért a vetélkedőn elért győzelem : 

[képhír]. - In: Kisalföld : a család magazinja : komáromi 



kiadás. - 72. évf. 046. sz. (2017. február 23.), p. 8. - ill. A 

megyei értéktár vetélkedő győztesei és a zsűri tagjai – 

köztük a Megyei Könyvtár munkatársa – a Parlamentbe 

látogattak. 

  

65. 

   Pázmány Péter pozsonyi magánkönyvtárának újabb 

tizenhárom kötete / M. Horváth Mária. - In: Magyar 

könyvszemle. - 132. évf. 04. sz. (2016.), p. 479-489. - ill. 

  

66. 

   Programajánló : Oroszlány. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 030. sz. (2017. február 4.), p. 5. 

Az oroszlányi könyvtárban Ilyen a jazz c. zenés program 

lesz. 

  

67. 

   Programok : Tatabánya. - In: Komárom-Esztergom me-

gyei 24 óra. - 28. évf. 035. sz. (2017. február 10.), p. 5. 

Öko-esték a Megyei Könyvtárban Purisaca Golenya Ág-

nessel. 

  

68. 

   Programok : Komárom. - In: Komárom-Esztergom me-

gyei 24 óra. - 28. évf. 036. sz. (2017. február 11.), p. 5. A 

tél, ahogy kevesen ismerik c. gyermekkönyvtári fotópályá-

zat értékelése zajlott le a komáromi Jókai Mór Könyvtár-

ban. 

  

69. 

   Programok : Bábolna. - In: Komárom-Esztergom megyei 

24 óra. - 28. évf. 038. sz. (2017. február 14.), p. 5. A bá-

bolnai könyvtárban gyermekfoglalkozás lesz. 

  

70. 

   Programok : Komárom. - In: Komárom-Esztergom me-

gyei 24 óra. - 28. évf. 038. sz. (2017. február 14.), p. 5. A 

komáromi könyvtárban Baba-szerda c. program lesz. 

 

 

71. 

   Programok : Dorog. - In: Komárom-Esztergom megyei 

24 óra. - 28. évf. 042. sz. (2017. február 18.), p. 5. A doro-

gi könyvtárban A szeretet 5 nyelve c. programsorozat 

következő előadása lesz. 

  

 

72. 

   Programok : Esztergom. - In: Komárom-Esztergom me-

gyei 24 óra. - 28. évf. 042. sz. (2017. február 18.), p. 5. 

Mudrák Attila lesz az esztergomi könyvtár vendége a Köz-

tünk élnek c. sorozatban. 

  

73. 

   Programok : Dorog. - In: Komárom-Esztergom megyei 

24 óra. - 28. évf. 048. sz. (2017. február 25.), p. 5. A doro-

gi könyvtárban A szeretet 5 nyelve c. programsorozat 

következő előadása lesz. 

  

 

74. 

   Programok : Tatabánya. - In: Komárom-Esztergom me-

gyei 24 óra. - 28. évf. 048. sz. (2017. február 25.), p. 5. Az 

Olvasólámpa c. program következő alkalma lesz a Megyei 

Könyvtárban. 

75. 

   Programsoroló péntektől vasárnapig a megyén át: szá-

mos településünket érinti a kulturális rendezvénysorozat : 

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

évf. 032. sz. (2017. február 7.), p. 4. - ill. 

  

76. 

   Rejtélyes ősi kultúrák nyomában : Purisaca Golenya 

Ágnes előadása / Sári Alíz Imola. - In: Kemlib [Elektroni-

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

1/2. sz. (2017. január/február), p. 6-7. - ill. 

  

77. 

   Sajtófigyelő : 2016. december : 2017. január / Bartók 

Gertrud (szerk.). - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] 

: a Téka Téma online utóda. - 07. évf. 1/2. sz. (2017. janu-

ár/február), p. 52-54. 

  

78. 

   Slammerszöveg a szerelemről / H. Sz. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 037. sz. (2017. február 

13.), p. 2. 

  

79. 

   Számítógépes tanfolyam Bajnán / Erdősné Csík Katalin. 

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

online utóda. - 07. évf. 1/2. sz. (2017. január/február), p. 

29. - ill. 

  

80. 

   Szent Borbála emlékülés a Tatabányai Múzeumban / Sári 

Alíz Imola. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a 

Téka Téma online utóda. - 07. évf. 1/2. sz. (2017. janu-

ár/február), p. 40. - ill. 

  

81. 

   Szerzetesrendek Tata történelmében / Kerekesné Fuli 

Anikó. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 07. évf. 1/2. sz. (2017. janu-

ár/február), p. 20. - ill. 

  

82. 

   Szövegértő olvasók : három percben : Bencsik János / 

Bencsik János ; V. T. - In: Komárom-Esztergom megyei 

24 óra. - 28. évf. 030. sz. (2017. február 4.), p. 2. - ill. 

  

83. 

   Tornatermet, könyvtárat avattak : megyénk két kistelepü-

lésén is ünnepeltek tegnap : európai szintű beruházások / 

P. A. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 

030. sz. (2017. február 4.), p. 1., 2., 3. - ill.    Cím2: 

Könyvtárat avattak az iskolában: a falubeliek már Tatabá-

nyáról is gond nélkül kölcsönözhetnek.  

 

84. 

   Tóth Béláné keramikus volt februári vendégünk / 

Hámosné Szőke Anna. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

mentum] : a Téka Téma online utóda. - 07. évf. 1/2. sz. 

(2017. január/február), p. 17. - ill. 

 

85. 

   Új szemlélet, filmekkel : KönyvtárMozi - környezettuda-

tosítás / V. T. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 

28. évf. 033. sz. (2017. február 8.), p. 4. - ill. 

  



86. 

   Újabb könyvtárat fogadtak örökbe : [képhír]. - In: Kisal-

föld : a család magazinja : komáromi kiadás. - 72. évf. 

031. sz. (2017. február 6.), p. 9. - ill. 

  

87. 

   Valentin napi beiratkozási akció / Feketsné Kisvarga 

Anita. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 07. évf. 1/2. sz. (2017. janu-

ár/február), p. 5. - ill. 

  

88. 

   Váratlan névadó a Mackó-napon : több száz plüss várta a 

gyerekeket és szüleiket Nyergesen és Szőnyben. / F. K. ; 

D. M. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 

031. sz. (2017. február 6.), p. 5. - ill. Mackó-nap című 

gyermekprogramok a nyergesújfalui Ady Endre Műv. Ház 

és Könyvtár, és a szőnyi művelődési ház rendezésében. 

  

89. 

   Varázslatos babavilág / Erdősné Csík Katalin. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma online 

utóda. - 07. évf. 1/2. sz. (2017. január/február), p. 30-31. - 

ill. 

  

90. 

   Vivek Madar ayurveda terapeuta előadása / Erdősné Csík 

Katalin. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 07. évf. 1/2. sz. (2017. janu-

ár/február), p. 29-30. - ill. 

  

91. 

   WIFI-t is telepítettek a Dózsában : összefogtak és örökbe 

fogadtak egy-egy iskolai könyvtárat / V. T. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 039. sz. (2017. 

február 15.), p. 4. - ill. 

  

92. 

   Zenés kalandozás irodalmi háttérrel / V. T. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 039. sz. (2017. 

február 15.), p. 5. - ill. 

 

2017. március 
 

1. 

   A fenntarthatóságról a könyvtárban : az ökológiai kérdés 

napjainkban az első helyet foglalja el a problémák között / 

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

évf. 054. sz. (2017. március 4.) 

  

2. 

   A gróf lelkesítő szónoklata / N. T. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 075. sz. (2017. márci-

us 30.), p. 4. Ifj. Gyüszi László előadása Komáromban: 

„Egy Esterházy gróf a nemzetőrség élén Tatán” 

  

3. 

   Állami támogatással: megújul a könyvtár és a tömegköz-

lekedés. - In: Kisalföld : a család magazinja : komáromi 

kiadás. - 72. évf. 069. sz. (2017. március 23.), p. 1., 9. - ill.    

Cím2: Megújul a könyvtár és a városi tömegközlekedés 

  

4. 

   Az agostyáni ökofaluba mehetnek májusban a vetélkedő 

nyertesei / B. Cs. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 

óra. - 28. évf. 059. sz. (2017. március 10.), p. ill.4. 

  

5. 

   Bemutatták a Tanulótársakat. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 061. sz. (2017. március 13.), p. 2. 

Az oroszlányi könyvtár Így írnak ők c. sorozatának vendé-

ge volt Lázár Katalin óvónő, új könyvéről beszélt. 

  

6. 

   Bonyolult, de szép hivatás : a mentők munkájával ismer-

kedtek a tatabányai diákok / V. T. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 073. sz. (2017. márci-

us 28.) p. 2. - ill. 

  

7. 

   Ehető virágok / Wágner Zsanett. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 074. sz. (2017. márci-

us 29.), p. 1., 5. - ill.    Cím2: Finom, vitamindús virágok : 

kertünkben és a gyümölcsösön túl is teremhet az étkező-

asztalra-való 

  

8. 

   Harminc százalékkal emelnék a béreket / Gecsei Ádám. - 

In: Kisalföld : a család magazinja : komáromi kiadás. - 72. 

évf. 056. sz. (2017. március 7.), p. 8. 

Testületi ülés Bábolnán: könyvtári nyitva tartás és más 

témák. 

  

9. 

   Hatszázezeres adomány. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 071. sz. (2017. március 25.), p. 2. 

A Rákóczi Szövetség hatszázezer Ft értékű könyvado-

mányt ajánlott fel a Rákóczi Szövetség oroszlányi szerve-

zetének és a Városi Könyvtár számára. 

  

10. 

   Hisz a könyv jövőjében / Sárai Evelyn. - In: Kisalföld : a 

család magazinja : komáromi kiadás. - 72. évf. 057. sz. 

(2017. március 8.), p. 8. - ill. 

11. 

   Internet fiesta a Föld körül : virtuális kalandok az utazás 

jegyében a világháló segítségével / Veizer Tamás. - In: 

Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 069. sz. 

(2017. március 23.), p. 5. - ill. 

  

12. 

   Iskolai könyvtárakat fogadtak örökbe : munkaerőhiány : 

a problémára hatékony megoldást nyújthat az olvasás és 

szövegértés javítása / Kiss T. József. - In: Kisalföld : a 

család magazinja : komáromi kiadás. - 72. évf. 075. sz. 

(2017. március 30.), p. 9. - ill. 

  

13. 

   Katonadalok a könyvtárban / V. T. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 062. sz. (2017. márci-

us 14.), p. 1., 2. - ill.    Cím2: Népzenével gazdag múltunk 

nyomában : tegnap felcsendültek az 1848-as katonadalok : 

tisztelgés a tavaszi hadjárat hősei előtt. 

  



14. 

   Könyvet kell adni a gyerekek kezébe : könyvtár-

örökbefogadás : az értő olvasás hiánya indította el az akci-

ót / Kiss T. József. - In: Kisalföld : a család magazinja : 

komáromi kiadás. - 72. évf. 051. sz. (2017. március 1.), p. 

8. - ill. 

  

15. 

   Közösséget erősíthet a mozi a falvakban / V. T. - In: 

Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 075. sz. 

(2017. március 30.), p. 4. 

  

16. 

   Lonci bicajozása a kínai határig : közel-kelet és belső-

Ázsia kerékpáros-nézőpontból / Veizer Tamás. - In: Ko-

márom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 074. sz. (2017. 

március 29.), p. 4. - ill. 

  

17. 

   Megújul az Árpád gimi tékája is. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 052. sz. (2017. márci-

us 2.), p. 2. 

  

18. 

   Modern buszok járják a jövőben a város útjait / Veizer 

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

évf. 071. sz. (2017. március 25.), p. 1.-2. - ill.    Cím2: 

Vadonatúj buszokkal a búvülő ipari parkba : átszervezik a 

tömegközlekedést, modernizálják a könyvtárat. 

  

19. 

   Modern Városok. - In: Kisalföld : a család magazinja : 

komáromi kiadás. - 72. évf. 072. sz. 

(2017. március 27.), p. 8. A Modern Városok Program 

keretében megújul Tatabánya tömegközlekedése, és újjáé-

pítik a megyei könyvtár épületét. Schmidt Csaba polgár-

mester sajtótájékoztatója. 

  

20. 

   Netnagyi Klub. - In: Kisalföld : a család magazinja : 

komáromi kiadás. - 72. évf. 064. sz. (2017. március 17.), p. 

8. 

  

21. 

   Nyolcmilliós útfelujítások. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 066. sz. 2017. március 20.), p. 2. 

Könyvtár- és útfelújítás Vérteskethelyen. 

  

22. 

   Pöttöm Klubban a bölcsődéről / B. Cs. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 070. sz. (2017. márci-

us 24.), p. 4. A dorogi városi könyvtárban baba-mama 

klubfoglalkozást tartottak. 

  

23. 

   Programajánló : Tatabánya. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 061. sz. (2017. március 13.), p. 5. 

NetNagyi Klub március 18-án a JAMK Népház úti fiókjá-

ban a kibertámadásokról, előadó Szilassi Andrea volt. 

  

24. 

   Programajánló : Bajna. - In: Komárom-Esztergom me-

gyei 24 óra. - 28. évf. 069. sz. (2017. március 23.), p. 5. A 

bajnai Községi Könyvtárban fotótanfolyam lesz március 

25-én. 

25. 

   Programajánló : Oroszlány. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 069. sz. (2017. március 23.), p. 5. 

Az oroszlányi könyvtárban az Így írnak ők c. sorozat ven-

dége lesz Halmos Monika, aki kóstolóval egybekötött 

könyvbemutatót tart. 

  

26. 

   Programajánló : Tatabánya. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 069. sz. (2017. március 23.), p. 5. 

A JAMK gyermekkönyvtárában JaMóKa baba-mama 

klubfoglalkozás lesz március 27-én. 

  

27. 

   Programajánló : Tatabánya. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 072. sz. (2017. március 27.), p. 5. 

Mesesarok c. rendezvény lesz a József Attila Megyei és 

Városi Könyvtárban Salamon Zoltán testnevelővel. 

  

28. 

   Programok : Oroszlány. - In: Komárom-Esztergom me-

gyei 24 óra. - 28. évf. 060. sz. (2017. március 11.), p. 5. Az 

Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtárban Kertész 

Ágnes lesz az Én zeném sorozat vendége március 17-én. 

  

29. 

   Programok : Tatabánya. - In: Komárom-Esztergom me-

gyei 24 óra. - 28. évf. 065. sz. (2017. március 18.), p. 5. A 

JAMK Bánhidai Fiókkönyvtárában lesz Matkovics Lea 

előadása kerékpártúráiról március 23-án. 

  

30. 
   Széchenyi István európai útjai : "felébredtem és azt láttam, 

hogy az élet szolgálat " / Puskás Alexa. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 064. sz. (2017. március 17.), 

p. 4. - ill. Széchenyi emlékek nyomában című kiállítás nyílt az 

Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtárban. 

  

31. 

   Új radiátorok és tetőfelújítás. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 064. sz. (2017. március 17.), p. 2. 

Vérteskethelyen befejeződött a a községi könyvtár épüle-

tének korszerűsítése. 

  

32. 

   Versekkel érkezett Szilvási Csaba / H. Sz. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 057. sz. (2017. 

március 8.), p. 4. 

  

33. 

   Verseny : Tatabánya. - In: Komárom-Esztergom megyei 

24 óra. - 28. évf. 052. sz. (2017. március 2.), p. 5. Előzetes 

a JAMK Slam Poetry versenyének április 12-i fordulójáról. 

  

34. 

   Vízitúrák a Rábától a Tiszáig : ökobunkert, kétéltű jár-

gányt épített, könyvet ír a magyar népzenéről / Waszlavik 

"Gazember" László ; Veizer Tamás. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 063. sz. (2017. márci-

us 16.), p. 5. - ill. 

  

35. 

   Vonzó könyves akciók / Veizer Tamás. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 062. sz. (2017. márci-

us 14.), p. 3. - ill. 


