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BARTÓK GERTRUD 

2017. október 

1.  

   10 éves a NetNagyi klub : lemezbemutató / Szilassi 

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

Téka Téma online utóda. - 07. évf. 09/10. sz. (2017. 

szeptember/október), p. 10. - ill.  

2.  

   A pálos rend története / Kerekesné Fuli Ankó. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma 

online utóda. - 07. évf. 09/10. sz. (2017. szeptem-

ber/október), p. 23-24. - ill. A tatai máltai idősek 

otthonában tartottak előadást a tatai könyvtár munka-

társai.  

3.  

   A szakma megújul / Duba Réka. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma online 

utóda. - 07. évf. 09/10. sz. (2017. szeptem-

ber/október), p. 48-49. - ill.  

4.  

   A tatai és a környékbeli vízimalmok rendszere és a 

megye megújuló energiaforrásai / Nász János. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma 

online utóda. - 07. évf. 09/10. sz. (2017. szeptem-

ber/október), p. 47. - ill.  

5.  

   A történelmet hozzák közelebb / K. Cs. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 230. sz. 

(2017. október 2.), p. 4. A dorogi könyvtárban író-

olvasó találkozót rendezett a Történelmiregényírók 

Társasága.  

6.  

   A várost bemutató kisfilm készült. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 232. sz. (2017. 

október 4.), p. 6. - ill. Az ácsi művelődési ház és 

könyvtár koordinálásával a várossá avatás 10. évfor-

dulójára helyismereti filmet készítettek.  

7.  

   A vértanúk és az özvegyek. - In: Kisalföld : a csa-

lád magazinja : komáromi kiadás. - 72. évf. 233. sz. 

(2017. október 5.), p. 8. Tatabánya, JAMK, október 

6: Papp Éva, az Országos Széchenyi Kör elnökségi 

tagjának előadása.  

8.     Az 1956-os forradalom és szabadságharc kriti-

kus kérdései / Nagy Mária. - In: Kemlib [Elektroni-

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

évf. 09/10. sz. (2017. szeptember / október), p. 22. - 

ill. Dr. Galambos István történész tartott előadást a 

tatai könyvtárban.   
9.  

   Az '56-os hősökre emlékeztek. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 252. sz. (2017. 

október 28.), p. 4. Megemlékezést tartottak a környei 

iskolai könyvtárban.  

10.  

   Az olvasás és az írás szerelmese : Anne Frank tör-

ténete / Goldschmidt Éva. - In: Kemlib [Elektronikus 

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

09/10. sz. (2017. szeptember-október), p. 24-25. - 

ill. Diákok számára rendezett emlékkiállítást a tatai 

könyvtár.   

11.  

   Az Országos Könyvtári Napok esztergomi rendez-

vényei / Hámosné Szőke Anna ; Zimonyi Zsanett. - 

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

ma online utóda. - 07. évf. 09/10. sz. (2017. szeptem-

ber/október), p. 18-19. - ill.  

12.  

   Bajna. - In: Regio regia : a közép-dunántúli régió 

üzleti magazinja. - 17. évf. 131. sz. (2017.), p. 29., 

37. - ill.    Tartalom: Bajna képviselte a megyét Bu-

dapesten : kastélyfelújítás, értékteremtés és –

őrzés. Erdősné Csík Katalin könyvtáros beszámolója 

a helyi értéktár működéséről.   

13.  

   Bakonysárkánytól Ácsig / Kissné Anda Klára. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma 

online utóda. - 07. évf. 09/10. sz. (2017. szeptem-

ber/október), p. 49-51. - ill. Az MKE megyei szerve-

zetének őszi kulturális, szakmai programja.  

14.  

   Bánya és Város konferencia / Veizer Tamás. - In: 

Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 234. 

sz. (2017. október 6.), p. 1., 2. - ill.  

   Tartalom: Az ipari turizmustól a modern települé-

sig: várostörténeti konferencia a 70. évforduló előtt.  

15.  

   Boldogan megöregedni : Borbélyné dr. Török Má-

ria előadásáról / Kovács Mihályné. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma online 

utóda. 07. évf. 09/10. sz. (2017. szeptember/október), 

mailto:bartok.gertrud@jamk.hu


p. 29. - ill. Az idős korról szóló előadás hangzott el a 

kömlődi könyvtárban.  

16.  

   Bővült az értéktár. - In: Kisalföld : a család maga-

zinja : komáromi kiadás. - 72. évf. 231. sz. (2017. 

október 3.), p. 9. Szeptember 28-án újabb 14 értékkel 

bővült a megyei értéktár, többek között a JAMK mu-

zeális gyűjteményével.  

17.  

   Búcsú a JAMK-tól / Dr. Voit Pál ; Szilassi Andrea 

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

Téka Téma online utóda. - 07. évf. 09/10. sz. (2017. 

szeptember/október), p. 5-6. - ill.  

18.  

   Bűntény a könyvtárban. - In: Kisalföld : a család 

magazinja : komáromi kiadás. - 72. évf. 232. sz. 

(2017. október 4.), p. 8. A JAMK-ban nyomozós 

játékot rendeznek a Könyvtári Hét programjainak 

részeként.  

19.  

   Csak (jog)tiszta forrásból / Duba Réka. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma 

online utóda. - 07. évf. 09/10. sz. (2017. szeptem-

ber/október), p. 7-8. - ill. A könyvtári hét nyitó ese-

ménye a szerzői jogi konferencia volt a JAMK-ban.   

20.  

   "Csak tiszta forrásból" : öko-vetélkedő / Nász Já-

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

Téka Téma online utóda. - 07. évf. 09/10. sz. (2017. 

szeptember/október), p. 11. - ill.  

21.  

   Családi vetélkedő. - In: Kisalföld : a család maga-

zinja : komáromi kiadás. - 72. évf. 246. sz. (2017. 

október 20.), p. 8. Október 21. JAMK: családi vetél-

kedő az Arany János-emlékév kapcsán.  

22.  

   Csapatépítő tréning és workshop Bajnán / Szilassi 

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

Téka Téma online utóda. - 07. évf. 09/10. sz. (2017. 

szeptember/október), p. 28. - ill.  

23.  

   Czigány György : [képhír]. - In: Kemlib [Elektro-

nikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 

07. évf. 09/10. sz. (2017. szeptember/október), p. 21. 

- ill. Az esztergomi könyvtár vendége volt Czigány 

György.  

24.  

   Dunai Éva operaénekes a városi könyvtárban / 

Hámosné Szőke Anna. - In: Kemlib [Elektronikus 

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

09/10. sz. (2017. szeptember/október), p. 20-21. - ill.  

25.  

   "Édesanyám sok szép szava" : Kelemen Petra Pi-

roska előadása / Makuvek Nóra. - In: Kemlib [Elekt-

ronikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 

07. évf. 09/10. sz. (2017. szeptember/október), p. 25-

26. - ill. Népművészeti előadást tartottak a tatai 

könyvtárban a könyvtári hét alkalmából.  

26.  

   Egy hét alatt háromszázan jártak a könyvtárban : a 

komáromiak idén is csatlakoztak az országos kezde-

ményezéshez / Nagy Tamás. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 239. sz. (2017. 

október 12.), p. 4.  

27.  

   "Egy korty derű" : vendégünk volt V. Kulcsár Ildi-

kó / Nagy Mária. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

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

09/10. sz. (2017. szeptember/október), p. 23. Író-

olvasó találkozó a tatai könyvtárban.  

28.  

   Együtt emlékeztek, énekeltek / Kiss T. József. - In: 

Kisalföld : a család magazinja : komáromi kiadás. - 

72. évf. 247. sz. (2017. október 21.), p. 10. - ill. 60 

éves a tatai Fazekas utcai általános iskola, amely 

zenetagozatos iskola. Az ünnepségen kitüntetés ka-

pott Szabó Szerafina könyvtáros.  

29.  

   eMagyarország pontok metamorfózisa : startol a 

GINOP 3.3.1 / Szilassi Andrea. - In: Kemlib [Elekt-

ronikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 

07. évf. 09/10. sz. (2017. szeptember/október), p. 35-

36. - ill.  

30.  

   Felkészülnek a modern idő kihívásaira / K. D. - In: 

Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 243. 

sz. (2017. október 17.), p. 2. - ill. Október 16. Tata-

bánya: a 17. ODR konferencia tanácskozásai a 

JAMK-ban.  

31.  

   Férjével kemény harcban állnak : Törésteszt című 

kötetét haragból írta Szabó T. Anna / W. P. - In: Ko-

márom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 253. sz. 

(2017. október 30.), p. 4. - ill.  

Író-olvasó találkozó a dorogi Gáthy Zoltán Városi 

Könyvtárban Szabó T. Annával.  

 

32.  

   Folyamatosan a jövőtől szorong : Peer Krisztián 

költő volt a dorogi Gáthy könyvtár vendége / Kovács 

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

évf. 235. sz. (2017. október 7.), p. 6. - ill.  



33.  

   Gazdagodik a megyei értéktár / Petrik József. - In: 

Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 231. 

sz. (2017. október 3.), p. 1., 6. - ill.    Tartalom: lajst-

romba került a Vitányvár, a Komáromi napok és a 

Gerenday Ház. Tizennégy új értéket vettek fel a me-

gyei értéktárba, többek között a JAMK muzeális 

gyűjteményét.  

34.  

   Hetente tudnak kölcsönözni. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 253. sz. (2017. 

október 30.), p. 4. A csolnoki könyvtár felújítása 

miatt heti egy napon lehet kölcsönözni az intézmény-

ben.  

35.  

   Kalapos Éva volt a vendégünk / Goldschmidt Éva. - 

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

ma online utóda. - 07. évf. 09/10. sz. (2017. szeptem-

ber/október), p. 40. - ill. Író-olvasó találkozó gyer-

mekeknek a tatai könyvtárban a könyvtári héten.  

36.  

   Kenguru a könyvtárban, ahova hatéves olvasó is jár 

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

évf. 237. sz. (2017. október 10.), p. 4.  

37.  

   Könyvtári hét a Heckenast Gusztáv Községi 

Könyvtárban / Csernátoni Bernadett. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma online 

utóda. - 07. évf. 09/10. sz. (2017. szeptem-

ber/október), p. 34. - ill.  

38.  

   Könyvtári hét a kistelepülési könyvtárakban / 

Szilassi Andrea. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

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

09/10. sz. (2017. szeptember/október), p. 27. - ill.  

39.  

   Könyvtári heti programok Mocsán / Varga Orsolya. 

- In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 07. évf. 09/10. sz. (2017. szept-

ember/október), p. 30. - ill.  

40.  

   KönyvtárMozi előadás Dömösön / Baltás Balázs. - 

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

ma online utóda. - 07. évf. 09/10. sz. (2017. szeptem-

ber/október), p. 33. - ill.  

41.  

   Köztünk élnek - Maráz Zsuzsanna. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 230. sz. (2017. 

október 2.), p. 4. - ill.  Az esztergomi könyvtár Köz-

tünk élnek c. sorozatának lesz a vendége Maráz Zsu-

zsanna futó.  

42.  

   Lefutotta a Spartathlont / Kovács Csilla. - In: Ko-

márom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 236. sz. 

(2017. október 9.), p. 1. , 4. - ill.    Tartalom: Október 

6. Esztergom, Helischer József Városi Könyvtár: 

Maráz Zsuzsanna ultrafutónő életéről, pályájáról.  

43.  

   Lezárult a "Tata forrásai és vizei" nyereményjáté-

kunk / Kerekesné Fuli Anikó. - In: Kemlib [Elektro-

nikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 

07. évf. 09/10. sz. (2017. szeptember/október), p. 25. 

- ill. A tatai könyvtár helyismereti kvízjátékot szerve-

zett a könyvtári héten.  

44.  

   Maráz Zsuzsanna : [képhír]. - In: Kemlib [Elektro-

nikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 

07. évf. 09/10. sz. (2017. szeptember/október), p. 21. 

- ill. Az esztergomi könyvtár Köztünk élnek c. soro-

zatának volt a vendége Maráz Zsuzsanna futó.  

45.  

   Megidézte a múltat : szerzetesrendek követendő 

szemlélettel / Bartók Gertrud ; Veizer Tamás. - In: 

Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 235. 

sz. (2017. október 7.), p. 6. - ill.  

46.  

   Megújuló energia szélből, vízből / V. T. - In: Ko-

márom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 235. sz. 

(2017. október 7.), p. 4. Kádár Péter Tatabányán tar-

tott előadást a vízimalmokról és a megújuló energia-

forrásokról a JAMK Öko-esték keretében.  

47.  

   Mit olvas az esztergomi könyvtárlátogató? / Ko-

vátsné Várady Eszter. - In: Kemlib [Elektronikus 

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

09/10. sz. (2017. szeptember/október), p. 15-18. - ill.  

48.  

   Moldova dedikált : a komlói időket és a kétkezi 

munkát is felidézték / Kovács Csilla. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 234. sz. (2017. 

október 6.), p. 6. - ill. Az esztergomi könyvtárba lá-

togatott Moldova György. 

49.  

   Moldova György volt a vendégünk / Zimonyi Zsa-

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

Téka Téma online utóda. - 07. évf. 09/10. sz. (2017. 

szeptember/október), p. 20. - ill.  

 50.  

   Népszerűek a programok. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 232. sz. (2017. 

október 4.), p. 6. - ill. A felújított ácsi könyvtár prog-

ramjairól.  



51.  

   Neuzer András : [képhír]. - In: Kemlib [Elektroni-

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

évf. 09/10. sz. (2017. szeptember/október), p. 21. - 

ill. Az esztergomi könyvtár vendége volt Neuzer 

András a Köztünk élnek sorozatban.  

52.  

   Nógrádi Gábor volt a vendégünk / Kovács Dóra. - 

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

ma online utóda. - 07. évf. 09/10. sz. (2017. szeptem-

ber/október), p. 29. - ill. A könyvtári héten Nógrádi 

Gábor volt a csolnoki könyvtár vendége.  

53.  

   Október 6. : Tatabánya. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 234. sz. (2017. október 6.), 

p. 5. Papp Éva tart előadást az aradi vértanúk özve-

gyeiről a JAMK-ban.  

54.  

   Ólból alakította ki műhelyét : sikeres vállalkozó 

volt a Köztünk élnek sorozat vendége / Walczer Pat-

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

évf. 238. sz. (2017. október 11.), p. 2. - ill.  

55.  

   Olvasópályázatok és kirándulások / Erősné Suller 

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

Téka Téma online utóda. - 07. évf. 09/10. sz. (2017. 

szeptember/október), p. 38. - ill.  

56.  

   Ora et labora! : imádkozz és tevékenykedj! / Nász 

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

Téka Téma online utóda. - 07. évf. 09/10. sz. (2017. 

szeptember/október), p. 9. - ill. Az Öko-esték szep-

temberi előadását Bartók Gertrud könyvtáros tartotta 

a szerzetesrendek tevékenységének ökológiai vetüle-

teiről.  

57.  

   Országos Könyvtári Napok Esztergomban. - In: 

Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 233. 

sz. (2017. október 5.), p. 5.  

58.  

   Összefoglaló a XLVI. Komárom-Esztergom Me-

gyei Könyvtári Hét tatabányai eseményeiből / Ador-

ján Mária ; Kissné Anda Klára ; Sóvágó Zsoltné ; [et 

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

Téka Téma online utóda. - 07. évf. 09/10. sz. (2017. 

szeptember/október), p. 12-14. - ill.  

59.  

   Összekötünk! : kézimunka kiállítás / Dollmayer 

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

Téka Téma online utóda. - 07. évf. 09/10. sz. (2017. 

szeptember/október), p. 26. - ill. A tatai kézimunka 

klub kiállítása a tatai könyvtárban a könyvtári héten.  

60.  

   Őszikék felolvasó délután. - In: Kisalföld : a család 

magazinja : komáromi kiadás. - 72. évf. 231. sz. 

(2017. október 3.), p. 8. Őszikék című felolvasó est a 

JAMK-ban, Arany János emlékére.  

61.  

   Ötven év felettiek szavalták kedvencüket / Kovács 

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

évf. 240. sz. (2017. október 13.), p. 2. Virág volt a 

vers... c. versmondó verseny az esztergomi könyvtár-

ban.  

62.  

   Programok : Oroszlány. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 230. sz. (2017. október 2.), 

p. 5. Az oroszlányi könyvtárban a Bakfark zeneiskola 

koncertje lesz.  

63.  

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

gyei 24 óra. - 28. évf. 230. sz. (2017. október 2.), p. 

5. - ill. A tatai városi könyvtárban kézimunkaklub 

lesz, előadást hallhatnak 1956-ról, valamint kihirdetik 

a gyermekrajzverseny végeredményét.  

64.  

   Programok : Dömös. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 233. sz. (2017. október 5.), 

p. 5.  A dömösi könyvtárban az Ivóvizeink megóvása 

c. filmet vetítik.  

65.  

   Programok : Oroszlány. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 233. sz. (2017. október 5.), 

p. 5. Víz és energia c. előadás lesz az oroszlányi 

könyvtárban.  

66.  

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

gyei 24 óra. - 28. évf. 233. sz. (2017. október 5.), p. 

5. A tatai városi könyvtárban Kalapos Éva részvéte-

lével író-olvasó találkozó lesz.  

67.  

   Programok : Komárom. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 234. sz. (2017. október 6.), 

p. 5. Könyvtári heti program a komáromi könyvtár-

ban: Pőcze László és Szép Ákos előadása.  

68.  

   Programok : Lábatlan. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 234. sz. (2017. október 6.), 

p. 5. Könyvtári heti gyermekprogramok a lábatlani 

könyvtárban.  

 



69.  

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

gyei 24 óra. - 28. évf. 234. sz. (2017. október 6.), p. 

5.  Deák Mária szociálpedagógus előadása a táti 

könyvtárban.  

70.  

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

gyei 24 óra. - 28. évf. 234. sz. (2017. október 6.), p. 

5. Kvízjáték a tatai forrásokról a tatai könyvtár szer-

vezésében.  

71.  

   Programok : Tatabánya. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 234. sz. (2017. október 6.), 

p. 5. Bartók Gertrud könyvtáros előadása a JAMK 

újvárosi fiókjában a hagyományőrzésről a Könyvtári 

Hét keretében.  

72.  

   Programok : Komárom. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 235. sz. (2017. október 7.), 

p. 5. Programok a komáromi városi könyvtárban.  

73.  

   Programok : Tatabánya. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 235. sz. (2017. október 7.), 

p. 5. A JAMK programjai: helyismereti séta, Musicz 

László és Bársony László előadása.  

74.  

   Programok : Tatabánya. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 235. sz. (2017. október 7.), 

p. 5. Könyves Vasárnap a JAMK-ban változatos 

programokkal.  

75.  

   Programok : Tatabánya. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 235. sz. (2017. október 7.), 

p. 5. Horváth Szabolcs Lépcsősoron c. kötetének 

bemutatója a Puskin Művelődési Házban.  

76.  

   Programok : Esztergom. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 245. sz. (2017. október 19.), 

p. 5. Medveczky Ádám karmester lesz az esztergomi 

könyvtár vendége.  

77.  

   Programok : Oroszlány. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 245. sz. (2017. október 19.), 

p. 4. Farkas Gábor és Bárdos József közös kiállítása 

nyílik meg az oroszlányi könyvtárban.  

78.  

   Programok : Tatabánya. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 247. sz. (2017. október 21.), 

p. 6. A József Attila Megyei és Városi Könyvtárban 

Arany János családi vetélkedőt rendeznek.  

79.  

   Programok : Nyergesújfalu. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 249. sz. (2017. 

október 25.), p. 5. Városi Tökmustra c. vidám prog-

ram lesz a nyergesújfalui könyvtárban.  

80.  

   Programok : Oroszlány. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 250. sz. (2017. október 26.), 

p. 5. Baba-mama klub lesz az oroszlányi könyvtár-

ban.  

81.  

   Programok : Bábolna. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 254. sz. (2017. október 31.), 

p. 5. A bábolnai könyvtárban gyerekkuckó lesz, kéz-

műves foglalkozással.  

82.  

   Programsoroló : Tata. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 232. sz. (2017. október 4.), 

p. 5. A tatai könyvtár szellemi akadályversenyt ren-

dez fiataloknak, valamint Kelemen Petra Piroska tart 

előadást.  

83.  

   Rockerekkel találkoztak a Műélmény Kávézóban / 

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

évf. 238. sz. (2017. október 11.), p. 4. - ill. Az orosz-

lányi könyvtárban a Magyar rocklegendák kiállítás és 

beszélgetés vendége volt Németh Oszkár, a Fonográf 

Együttes dobosa. Vele beszélgetett Németh Nyiba 

Sándor.  

84.  

   Rocklegendák a kiállítóteremben. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 232. sz. (2017. 

október 4.), p. 4. Zenetörténeti kiállítás az oroszlányi 

művelődési ház és könyvtárban.  

85.  

   Sajtófigyelő : 2017. augusztus-szeptember / Bartók 

Gertrud (összeáll.). - In: Kemlib [Elektronikus do-

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

09/10. sz. (2017. szeptember/október), p. 52-56.  

 

86.  

   "Sohonyais" találkozó Naszályon / Kristófné Szabó 

Szerafina. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : 

a Téka Téma online utóda. - 07. évf. 09/10. sz. (2017. 

szeptember/október), p. 31. - ill. Író-olvasó találkozó 

Sohonyai Edittel a naszályi könyvtárban.   

87.  

   Sokan kedvelik verseit : gyermekkorában sok időt 

töltött a Pilisben / W. P. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 251. sz. (2017. október 27.), 



p. 2. - ill. A kesztölci könyvtárban tartott szerzői estet 

Deák Márta.   

88.  

   Szakrális témákat fest : az ismert művésztanár alko-

tásait mutatják be. - In: Komárom-Esztergom megyei 

24 óra. - 28. évf. 244. sz. (2017. október 18.), p. 6. - 

ill.  Kolonics Péter kiállítása a Féja Géza Közösségi 

Házban Esztergomban. A kiállítást a dorogi könyvtár 

igazgatója, Szabó-Berghauer Zoltán nyitotta meg.   

89.  

   Szellemi akadályverseny az Öreg-tó partján / 

Goldschmidt Éva. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

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

09/10. sz. (2017. szeptember/október), p. 41. - 

ill. Szellemi akadályversenyt rendezett a tatai könyv-

tár középiskolásoknak.  

90.  

   "Szép tubicám, jó illatú piros rózsám" : népmese-

mondó verseny / Goldschmidt Éva. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma online 

utóda. - 07. évf. 09/10. sz. (2017. szeptem-

ber/október), p. 39. - ill. A tatai könyvtár gyermek-

részlegének népmese napi programja.  

91.  

   Szeptember végi programjainkról / László Kálmán-

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

Téma online utóda. - 07. évf. 09/10. sz. (2017. szept-

ember/október), p. 31. - ill. Szeptemberi programok a 

szákszendi könyvtárban.   

92.  

   Szinetár Miklós : [képhír]. - In: Kemlib [Elektroni-

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

évf. 09/10. sz. (2017. szeptember/október), p. 21. - 

ill. Az esztergomi könyvtár vendége volt Szinetár 

Miklós.   

93.  

   Szüret a rajzversenyen / Dományi Zsuzsanna. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma 

online utóda. - 07. évf. 09/10. sz. (2017. szeptem-

ber/október), p. 41-42. - ill. Népszokásokról írt ki 

rajzpályázatot a tatai könyvtár a könyvtári héten.   

94.  

   Táncsics Mihály nevét vette fel intézményünk / 

Borbély Ilona. - In: Kemlib [Elektronikus dokumen-

tum] : a Téka Téma online utóda. - 07. évf. 09/10. sz. 

(2017. szeptember/október), p. 32. - ill. Táncsics 

Mihály nevét vette fel a kultúrház és könyvtár Ácste-

széren.  

95.  

   Táncsics nevét kapta a kultúrház és könyvtár : ál-

landó kiállítás is nyílt a keresztelőünnepség keretében 

/ Palásti Péter. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 

óra. - 28. évf. 230. sz. (2017. október 2.), p. 5. - ill.  

96.  

   Tatabánya - Székelyudvarhely online helytörténeti 

vetélkedő / Halász Adél ; Szilassi Andrea. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma 

online utóda. - 07. évf. 09/10. sz. (2017. szeptem-

ber/október), p. 46. - ill. A JAMK munkatársai a szé-

kelyudvarhelyi könyvtárral szerveztek online vetél-

kedőt a Népház úti fiókkönyvtárban.   

97.  

   Terítéken a könyvtári internetes adatkezelés : a 

digitális jogokról és az e-könyvek használatáról ta-

nácskoztak / Veizer T. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 231. sz. (2017. október 3.), 

p. 2. - ill.  

98.  

   Tetőtérből jutnak a világhálóra : a számítógépterem 

mellett könyvtár és fejlesztőszoba van / P. P. - In: 

Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 231. 

sz. (2017. október 3.), p. 4. - ill.  

99.  

   Történelmi hagyományőrzés testközelből. - In: 

Kisalföld : a család magazinja : komáromi kiadás. - 

72. évf. 233. sz. (2017. október 5.), p. 8. Október 6. 

JAMK, Bartók Gertrud könyvtáros előadása az újvá-

rosi fiókkönyvtárban.  

100.  

   Újra Taizs Gergő ült a tatabányai slam poetry kép-

zeletbeli trónjára / Horváth Szabolcs. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma online 

utóda. - 07. évf. 09/10. sz. (2017. szeptem-

ber/október), p. 12. - ill.  

101.  

   Vitézes forgatag volt : Al Ghaoui Hesna is Lábat-

lanra látogatott / F. K. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 237. sz. (2017. október 10.), 

p. 2. - ill. Október 7. Lábatlan : könyvtári heti ren-

dezvények a Vitéz Sághy Antal Könyvtárban.  

102.  

   Vonzóbb programok : új terveket sző a most kine-

vezett könyvtárigazgató / Mikolasek Zsófia ; Veizer 

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

28. évf. 235. sz. (2017. október 7.), p. 4. - ill.  

 

103.  

   Zöld utat a jövőnek! : szakmai nap az ELTE Egye-

temi Könyvtárban / Nász János. - In: Kemlib [Elekt-

ronikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 

07. évf. 09/10. sz. (2017. szeptember/október), p. 37. 

- ill.  



 

BARTÓK GERTRUD 

2017. november 

1.  

   A művészetek kezdetei a könyvtárban. - In: Kisal-

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

évf. 257. sz. (2017. november 4.), p. 8. November 6. 

Tatabánya: Múzeum, művészet, muzsika című gyer-

mekprogram a JAMK-ban.  

   

2.  

   Az európai átlagnál több gyógyszert szedünk / V. 

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

évf. 275. sz. (2017. november 25.), p. 4. - ill.  A 

JAMK Öko-esték előadója volt dr. Czinege László, 

orvos-természetgyógyász.  

   

3.  

   Fotókiállítás nyílik a könyvtárban. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 266. sz. (2017. 

november 15.), p. 4. Fotókiállítás Oroszlányon a vá-

rosi könyvtárban.  

   

4.  

   Hamvából támadt fel a művelődési ház : hat hét 

múlva lesz hét éve, hogy leégett az épület / Palásti 

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

évf. 259. sz. (2017. november 7.), p. 4. - ill.  

   Tartalom: Eddig ötször kaptak arany minősítést  

Újjáépítették az ácsteszéri művelődési házat. A meg-

nyitó ünnepségen a Délibáb színház lépett fel, 

Mikolasek Zsófia JAMK igazgató vezetésével.   

   

5.  

   Hang hangszer is megszólalt : ásványok, faágak, 

kavicsok, illetve köréjük írt üzenetek / W. P. - In: 

Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 276. 

sz. (2017. november 27.), p. 4. - ill. Magyar Judit 

Mária Körök és Szívek c. kiállítása a dorogi könyv-

tárban.  

   

6.  

   Hőssé lett lények és a művészet : Noé bárkájától az 

állati farsangig bibliai háttérrel / V. T. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 271. sz. 

(2017. november 21.), p. 2. - ill. Kovács Éva tatabá-

nyai múzeumpedagógus a Múzeum, művészet, mu-

zsika sorozatban foglakozott gyermekekkel a JAMK-

ban.  

   

7.  

   Jelenleg Európában legjobb élni. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 270. sz.  

(2017. november 20.), p. 4. - ill. Bogáti Szabó István 

refromátus püspök előadása az esztergomi Helischer 

József Városi Könyvtárban a reformáció 500. évfor-

dulója alkalmából.  

   

 

8.  

   Könyvvel is megemlékeznek : helytörténeti tanul-

mányok a hetven év múltjából / V. T. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 269. sz. (2017. 

november 18.), p. 4. - ill. A Jó szerencsét! emlékév 

tiszteletére tudományos kiadványt jelentetett meg a 

megyei könyvtár.  

   

9.  

   Közel hozzák a tudást : Múzeum, művészet, muzsi-

ka : kisiskolásoknak / V. T. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 259. sz. (2017. 

november 7.), p. 2. - ill. A JAMK-ban gyermek-

könyvtári zenés előadássorozatot szerveztek kisisko-

lások számára.  

   

10.  

   Lélekbe markoló költemények / V. T. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 260. sz. 

(2017. november 8.), p. 2. - ill. Lackfi János író-

olvasó találkozóját a környei könyvtárban rendezték 

meg, a JAMK támogatásával.  

   

11.  

   Magyar nevelés. - In: Kisalföld : a család magazin-

ja : komáromi kiadás. - 72. évf. 266. sz. (2017. nov-

ember 15.), p. 8. A JAMK Népház úti fiókkönyvtárá-

ban tartják meg Virt László Magyar nevelés, népi 

gondolat : adalék a huszadik századi szellemtörténet 

egy fejezetéhez c. könyvének bemutatóját.  

   

12.  

   Más élethelyzetekben eligazítanak a versek : köl-

temények kontra számítógépes kütyük - vagy még-

sem? / Lackfi János ; Veizer Tamás. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 261. sz. (2017. 

november 9.), p. 5. - ill. Lackfi János a környei 

könyvtár vendége volt, a JAMK támogatásával.  

   

13.  

   Naplóregényt írt a televíziós riporter / V. T. - In: 

Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 274. 

sz. (2017. november 24.), p. 4. - ill. Szakács Zsuzsa 

Újraföstve : Nógrádi Szofi naplója c. könyvének 

bemutatója a tatai városi könyvtárban.  

   

14.  

   Politikai foglyokra emlékeztek. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 278. sz. (2017. 

november 29.), p. 4. Katona Csaba történész előadása 

a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyokról az orosz-

lányi könyvtárban.  

   

15.  

   Programok : Esztergom. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 8. - 28. évf. 258. sz. (2017. novem-



ber 6.), p. 5. Az esztergomi könyvtár vendége lesz 

Horváth György díszkovács, népi iparművész.  

   

16.  

   Programok : Oroszlány. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 258. sz. (2017. november 

6.), p. 5. Szádváry Gyula könyvbemutatója lesz az 

oroszlányi könyvtárban.  

   

17.  

   Programok : Tatabánya. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 261. sz. (2017. november 

9.), p. 5. NetNagyi Klub lesz a JAMK Népház úti 

fiókkönyvtárban.  

   

18.  

   Programok : Esztergom. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 264. sz. (2017. november 

13.), p. 5. Bogárdi Szabó István ref. püspök lesz az 

esztergomi könyvtár vendége a refomáció emlékéve 

alkalmából.  

   

19.  

   Programok : Tatabánya. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 264. sz. (2017. november 

13.), p. 5. A JAMK-ban könyvvásárt tartanak.  

   

20.  

   Programok : Esztergom. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 265. sz. (2017. november 

14.), p. 5. Forradalmi könyvekről szervezett beszél-

getést az esztergomi könyvtár a Pázmány Egyetem 

tanárainak közreműködésével.  

   

21.  

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

gyei 24 óra. - 28. évf. 265. sz. (2017. november 14.), 

p. 5. A tatai könyvtár munkatársai a máltai idősek 

otthonában tartanak előadást Ady Endréről.  

   

22.  

   Programok : Tatabánya. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 266. sz. (2017. november 

15.), p. 5. A JAMK Népház úti fiókkönyvtárában 

tartják meg Virt László Magyar nevelés, népi gondo-

lat : adalék a huszadik századi szellemtörténet egy 

fejezetéhez c. könyvének bemutatóját.  

   

23.  

   Programok : Oroszlány. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 272. sz. (2017. november 

22.), p. 5. Baba-mama klub lesz az oroszlányi könyv-

tárban.  

   

24.  

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

gyei 24 óra. - 28. évf. 274. sz. (2017. november 24.), 

p. 5. Interaktív könyvtárhasználati foglalkozások és 

vetélkedőket szerveztek diákoknak a tatai városi 

könyvtárban.  

   

25.  

   Szépnek látják a világot a Fénnyel Festők : nagyon 

erős kijelentést fogalmaznak meg az oroszlányi kiál-

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

óra. - 28. évf. 272. sz. (2017. november 22.), p. 4. - 

ill. Fotókiállítás Oroszlányon a városi könyvtárban.  

   

26.  

   Társasjátékot nyert a győztes : gyerekek vették 

birtokukba a dorogi könyvtárat / W. P. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 262. sz. 

(2017. november 10.), p. 5. - ill.  

   

27.  

   Tudományos műhelyeink alkotnak / Petrik József. - 

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

271. sz. (2017. november 21.), p. 1. , 3. - ill.  

   Tartalom: Alkotanak a műhelyek : számos érdekes-

ségről számoltak be a tatai várban Tudományos mű-

helyek KEM-ben című konferencia Tatán, a Kuny 

Domokos Múzeum szervezésében november 20-án, 

dr. Horváth Géza és ifj. Gyüszi László részvételével.  

   

28.  

   Tudományos nap a magyarságról / N. T. - In: Ko-

márom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 270. sz. 

(2017. november 20.), p. 3. ill. Magyarságtudományi 

nap Komáromban a Jókai Mór Városi Könyvtár szer-

vezésében.  

   

29.  

   Túráznak a malmokhoz / Veizer Tamás. - In: Ko-

márom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 256. sz. 

(2017. november 3.), p. 1., 4. - ill.  Tartalom: Mal-

mok nyomában : kincses Tata : megtekinthetik a régi 

épületeket . A megyei könyvtárban dr. Kádár Péter 

tartott előadást a tatai malmokról.  

   

30.  

   Versekkel villantanak / Taizs Gergő ; Veizer Ta-

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

évf. 269. sz. (2017. november 18.), p. 1., 4. - ill.  

   Tartalom: Verssel villantanak : irodalom, fotómű-

vészet és audiovizualitás Taizs Gergő a Tatabányai 

Múzeum Csemege c. kiállításáról és irodalmi estjéről, 

amelyen a JAMK munkatársa, Horváth Szabolcs is 

részt vett.  

 

   

31.  

   Veszélyes élelmiszer-hamisítás : egy kis természet-

tudomány Krakó László tanár úrral / W. P. - In: Ko-

márom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 258. sz. 

(2017. november 6.), p. 4. - ill. Krakó László ismeret-

terjesztő előadást tartott Táton a könyvtárban.  

  


