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1. 

   A Gerecse titkairól az Alkotóházban / Erdősné 

Csík Katalin. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

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

05/06. sz. (2017. május/június), p. 19. 

- ill. 

  

2. 

   A Kéktúra útvonala mentén / Nász János. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 07. évf. 05/06. sz. (2017. 

május/június), p. 4. - ill. 

  

3. 

   A költészet a sors sajátos leképezése / Kiss T. 

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

máromi kiadás. - 72. évf. 141. sz. (2017. június 

20.), p. 8. - ill. 

  

4. 

   A MOKKA közgyűlésén az OSZK fejlesztési 

terveiről is hallottunk / Szilassi Andrea. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 07. évf. 05/06. sz. (2017. 

május/június), p. 24-26. - ill. 

  

5. 

   Az esztergomi könyvtár a Comedium Corsón / 

Hámosné Szőke Anna. - In: Kemlib [Elektroni-

kus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 

07. évf. 05/06. sz. (2017. május/június), p. 13-14. 

- ill. 

  

6. 

   Csapatépítés Dunaalmáson / Mikolasek Zsófia. 

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

ka Téma online utóda. - 7. évf. 05/06. sz. (2017. 

május/június), p. 18. - ill. 

  

7. 

   Elindult "Az én könyvtáram" projekt / Farkas 

Ferenc. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] 

: a Téka Téma online utóda. - 07. évf. 05/06. sz. 

(2017. május/június), p. 23-24. - ill. 

  

8. 

   Eredményes olvasóinkat díjaztuk / Erősné 

Suller Ildikó. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

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

05/06. sz. (2017. május/június), p. 28. - ill. 

  

9. 

   Fenntartható város és művészet / Nász János. - 

In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 07. évf. 05/06. sz. (2017. 

május/június), p. 5-6. - ill. 

  

10. 

   Flashmob a Flashmob együttestől / Horváth 

Szabolcs. - In: Kemlib [Elektronikus dokumen-

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

05/06. sz. (2017. május/június), p. 9. - ill. 

A Forgórózsa Fesztivál keretében a Flashmob 

együttes villámlátogatást tett a József Attila Me-

gyei és Városi Könyvtárban. 

  

11. 

   Gyerekprogramok. - In: Kisalföld : a család 

magazinja : komáromi kiadás. - 72. évf. 141. sz. 

(2017. június 20.), p. 8. 

Szöszmötölő című gyermek programok a 

JAMK-ban. 

 

 

12. 

   Gyermeknap 2017. - Környezetvédelem gyere-

keknek / Erősné Suller Ildikó. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma on-

line utóda. - 07. évf. 05/06. sz. (2017. má-

jus/június), p. 27. - ill. 

  

 

mailto:bartok.gertrud@jamk.hu


13. 

   Hamisításról és szerzői jogról közérthetően / 

Bartók Gertrud. - In: Kemlib [Elektronikus do-

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

évf. 05/06. sz. (2017. május/június), p. 26. 

  

14. 

   Hangfürdőben fürödhettek a könyvtárban / P. 

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

28. évf. 137. sz. (2017. június 15.), p. 2. 

  

15. 

   Író-olvasó - In: Komárom-Esztergom megyei 

24 óra. - 28. évf. 139. sz. (2017. június 17.), p. 4. 

A szomori könyvtár rendezvényei a JAMK 

KSZR osztályával történő együttműködés kere-

tében. 

  

16. 

   Ismét Nyitott Kapuk / Nász János. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma on-

line utóda. - 07. évf. 05/06. sz. (2017. má-

jus/június), p. 9. - ill. 

  

17. 

   Jubilált a Slam Poetry! / Horváth Szabolcs. - 

In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 07. évf. 05/06. sz. (2017. 

május/június), p. 10. - ill. 

  

18. 

   Kerényi Imre a könyvtárban / Hámosné Szőke 

Anna. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : 

a Téka Téma online utóda. - 07. évf. 05/06. sz. 

(2017. május/június), p. 14-15. - ill. 

  

19. 

   Kis táblákon és nagy asztalon. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 142. sz. 

(2017. június 21.), p. 4. 

  

20. 

   Könyv ünnepre (is) : három percben : Kissné 

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

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

130. sz. (2017. június 7.), p. 2. - ill. 

  

21. 

   Könyves szerda Arany János jegyében / 

Makuvek Nóra. - In: Kemlib [Elektronikus do-

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

évf. 05/06. sz. (2017. május/június), p. 17. - ill. 

  

22. 

   Könyvtár. - In: Komárom-Esztergom megyei 

24 óra. - 28. évf. 130. sz. (2017. június 7.), p.4. 

A dömösi Kőrösy László Községi Könyvtár 

szolgáltatásairól. 

  

23. 

   Könyvtármozi. - In: Komárom-Esztergom me-

gyei 24 óra. - 28. évf. 132. sz. (2017. június 9.),  

p. 4. 

  

24. 

   KönyvtárMozi Mocsán és Máriahalmon / Nász 

János. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : 

a Téka Téma online utóda. - 07. évf. 05/06. sz. 

(2017. május/június), p. 22. - ill. 

  

25. 

   Könyvvásár. - In: Kisalföld : a család magazin-

ja : komáromi kiadás. - 72. évf. 139. sz. (2017. 

június 17.), p. 8. - ill. 

  

26. 

   Közösségépítés új vezetővel. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 126. sz. 

(2017. június 1.), p. 12. - ill. 

Németh Ferenc lett a vértesszőlősi művelődési 

ház és könyvtár új vezetője. 

  

27. 

   Lackfi János volt a vendégünk / Dományi Zsu-

zsanna. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] 

: a Téka Téma online utóda. - 07. évf. 05/06. sz. 

(2017. május/június), p. 29. - ill. 

  

28. 

   Legtöbben regényeket kerestek szünidőre: vá-

sár a József Attila könyvtárban: ritkaságok töm-

kelege / Veizer Tamás. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 141. sz. 

(2017. június 20.), p. 1. , 3. - ill. 



29. 

   Mesehősök a változó világban : négy kötetre 

tervezett regényfolyammal jelentkezett a tatabá-

nyai szerző / Tomcsik Nóra ; Veizer Tamás. - In: 

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

136. sz. (2017. június 14.), p. 6. - ill. 

  

30. 

   Naszályon is elvitték a Danikáné lányát / Kris-

tófné Szabó Szerafina. - In: Kemlib [Elektroni-

kus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 

07. évf. 05/06. sz. (2017. május/június), p. 21-22. 

- ill. 

  

31. 

   Népek kultúrája : alle Vögel in der Bibliothek / 

Dollmayer Bea. - In: Kemlib [Elektronikus do-

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

évf. 05/06. sz. (2017. május/június), p. 29-30. - 

ill. 

  

32. 

   Okos városok intelligens közösségi szolgálta-

tással / Szilassi Andrea. - In: Kemlib [Elektroni-

kus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 

07. évf. 05/06. sz. (2017. május/június), p. 7-8. - 

ill. 

  

33. 

   Okos városok, okos szolgáltatásokkal / V. T. - 

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

évf. 132. sz. (2017. június 9.), p. 6. 

 

34. 

   Olvasólámpa. - In: Kisalföld : a család maga-

zinja : komáromi kiadás. - 72. évf. 139. sz. 

(2017. június 17.), p. 8. - ill. 

  

35. 

   Önkéntesek a szőlősi táborban / Szénási Szi-

monetta. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 

óra. - 28. évf. 141. sz. (2017. június 20.), p. 1., 5. 

- ill. 

   Tartalom: Rendhagyó angolórák a Vértes Ago-

rájában : olasz és örmény önkéntesek tartják a 

foglalkozásokat 

  

36. 

   Önmagára figyelő belterjes képzőművészet : 

Tatabánya : egységet tükröző városkép nélkül / 

Wehner Tibor ; Veizer Tamás. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 3. - 28. évf. 140. sz. 

(2017. június 19.), p. 4. - ill. 

  

37. 

   Patara a könyvek világában is / Kerekesné Fuli 

Anikó. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] 

: a Téka Téma online utóda. - 07. évf. 05/06. sz. 

(2017. május/június), p. 16. - ill. 

  

38. 

   Programok : Oroszlány. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 143. sz. 

(2017. június 22.), p. 5. 

Így írnak Ők... c. program az oroszlányi könyv-

tárban: Haraszthy László előadása a Vértes ter-

mészeti kincseiről. 

  

39. 

   Sajtófigyelő : 2017. április / Bartók Gertrud 

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

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

05/06. sz. (2017. május/június), p. 41-44. 

  

40. 

   Sajtófigyelő : 2017. május / Bartók Gertrud 

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

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

05/06. sz. (2017. május/június), p. 44-45. 

  

41. 

   Scylla és Charybdis közt : utazás és egzotikum 

az irodalomban / Hámosné Szőke Anna. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 07. évf. 05/06. sz. (2017. 

május/június), p. 11-12. - ill. 

  

42. 

   Szakmai kirándulás Nyitrára és Apponyba / 

Kissné Anda Klára. - In: Kemlib [Elektronikus 

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

évf. 05/06. sz. (2017. május/június), p. 38-40. - 

ill. 

  



43. 

   Születésnap a skanzenben / Dr. Horváth Géza. 

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

ka Téma online utóda. - 07. évf. 05/06. sz. (2017. 

május/június), p. 31-32. - ill. 

A XV-ös akna megnyitásának 75. évfordulóján 

múzeumi emlékülést tartottak a tatabányai bá-

nyászati skanzenben. 

  

44. 

   Találkozás egy profi slammerrel / Makuvek 

Nóra. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : 

a Téka Téma online utóda. - 07. évf. 05/06. sz. 

(2017. május/június), p. 17. - ill. 

  

45. 

   Tatán mutatta be új könyvét Turczi István. - In: 

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

137. sz. (2017. június 15.), p. 2. 

  

46. 

   Túrautak és leírások a nagy elődök nyomában / 

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

28. évf. 138. sz. (2017. június 16.), p. 2. - ill. 

Szádváry Gyula agrármérnök és túrázó előadása 

a kék túra útvonalról a JAMK-ban. 

  

47. 

   Turizmus és könyvtár / Erdősné Csík Katalin. - 

In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 07. évf. 05/06. sz. (2017. 

május/június), p. 20. - ill. 

  

48. 

   Ünnepi Könyvhét. - In: Kisalföld : a család 

magazinja : komáromi kiadás. - 72. évf. 131. sz. 

(2017. június 8.), p. 9. 

  

49. 

   Véget ért az Andersen meséje című sorozat / 

Dollmayer Bea. - In: Kemlib [Elektronikus do-

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

évf. 05/06. sz. (2017. május/június), p. 30. - ill. 
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1. 

  Ács : [képhír] / V. Zs. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 167. sz. 

(2017. július 20.), p. 4. - ill. 

A felújított ácsi községi könyvtár a művelődési 

házban várja olvasóit. 

 

2. 

   Az olvasást népszerűsítik Párkány sétálóutcá-

ján : a felvidéki városban hat éve valósították 

meg az ötletet, népszerűsége azóta is töretlen / 

Kovács Csilla. - In: Komárom-Esztergom me-

gyei 24 óra. - 28. évf. 159. sz. (2017. július 11.), 

p. 2. - ill. 

 

3. 

   Jó akció után most leltároznak. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 152. sz. 

(2017. július 3.), p. 4. 

A lábatlani Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtár 

könyvvásárt tartott. 

  

4. 

   Olvasásra nevelés a cél a klubban. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 173. sz. 

(2017. július 27.), p. 4. 

 

5. 

   Olvasótábor Bajnán a megye legjobbjainak / K. 

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

28. évf. 158. sz. (2017. július 10.), p. 4. 

  

6. 

   Ópusztaszerre kirándulnak : változatos prog-

ramok várnak az idősekre a jövőben is. - In: 

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

154. sz. (2017. július 5.), p. 4. - ill. 

Únyon a helyi könyvtárban működik az idősek 

klubja.



7. 

   Programok : Tatabánya. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 171. sz. 

(2017. július 25.), p. 5. 

Szöszmötölős Szerda lesz a JAMK gyermek-

könyvtárában. 

 

 

8. 

   Remek olvasnivalók a nyári melegben. - In: 

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

166. sz. (2017. július 19.), p. 4.

9. 

   Táncsics-szobor Szerbiában. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 157. sz. 

(2017. július 8.), p. 2. 

A bácskossuthfalvi Táncsics-szobor felállítását 

az ácsteszéri könyvtár is kezdeményezte. 

  

10. 

   Zárva tart a kultúrház. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 170. sz. 

(2017. július 24.), p. 4. 

Belső felújítási munkák miatt zárva tart a táti 

kultúrház és könyvtár. 

 

 

 


