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SÁMUELNÉ ÁBRAHÁM MÓNIKA 
 
Könyvtárak: az internet használata a köz-
pontban. - In: Grátisz. - 15. évf. 18. sz. (2014. 
10. 31.), p. 5. - ill. 
 
Túra, előadások a Nagy Háborúról : múltidéző 
: felkészületlen hadsereggel támadta meg a Mo-
narchia Szerbiát / V. T. - In: Komárom-
Esztergom megyei 24 óra. - 25. évf. 254. sz. 
(2014. 10. 31.). – p. 3. 
 
Könyvtárak: az internet a központban : ren-
dezvény : a megye könyves intézményei is 
csatlakoztak a programhoz / V.T. - In: Komá-
rom-Esztergom megyei 24 óra. - 25. évf. 250. sz. 
(2014. 10. 27.), p. 5. - ill. 
 
Több mint kétszáz könyvet kaptak : Ácsteszér 
: [hír]. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. 
- 25. évf. 250. sz. (2014. 10. 27.), p. 3. 
 
Az egészség dinamikájáról a megyei könyv-
tárban. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 
óra. - 25. évf. 253. sz. (2014. 10. 30.), p. 3. - ill. 
 
Két születésnapot is megünnepeltek az orosz-
lányi könyvtárban / Wágner Zs. - In: Komá-
rom-Esztergom megyei 24 óra. - 25. évf. 252. sz. 
(2014. 10. 29.), p. 4. 
 
Főszerepben az irodalom : könyves : díjtalan 
beiratkozás, könyvböngésző és sok-sok mu-
zsika / V. Zs. - In: Komárom-Esztergom megyei 
24 óra. - 25. évf. 245. sz. (2014. 10. 20.), p. 4. - 
ill. 
 
Új arculat a könyvtárban : népszerűsítés : 
modern feltételek között művelődhetnek a 
kecskédiek / Wágner Zsanett. - In: Komárom-
Esztergom megyei 24 óra. - 25. évf. 243. sz. 
(2014. 10. 17.), p. 4. - ill. 
 

 

 

 

 

 
Több mint 1,2 millió forintért vettek szakmai 
kiadványokat is : Ászár / P. P. - In: Komárom-
Esztergom megyei 24 óra. - 3. évf. 232. sz. 
(1992. okt. 1.)- ISSN 0863-9168. - 25. évf. 242. 
sz. (2014. 10. 16.), p. 1. - ill. 
 
Tehetséges szavalók kerestetnek : [hír]. - In: 
Komárom-Esztergom megyei 24 óra.  - 25. évf. 
238. sz. (2014. 10. 11.), p. 3. 
 
Elsődleges információforrás legyen a könyv-
tár : konferencia : Schmidt Csaba: kulcsfon-
tosságú projekt a tatabányai tudásközpont 
létrehozása. - In: Komárom-Esztergom megyei 
24 óra. - 25. évf. 234. sz. (2014. 10. 07.), p. 1. - 
ill. 
 
A Kőrössy-könyvtár újra kinyitotta ajtaját : 
Dömös : [hír]. - In: Komárom-Esztergom me-
gyei 24 óra. - 3. évf. 232. sz. (1992. okt. 1.)- 
ISSN 0863-9168. - 25. évf. 259. sz. (2014. 11. 
07.), p. 3. 
 
A versek olyan üzenetek, melyeknek ma is 
helyük van : Kisbér / P.P. - In: Komárom-
Esztergom megyei 24 óra. - 3. évf. 232. sz. 
(1992. okt. 1.)- ISSN 0863-9168. - 25. évf. 267. 
sz. (2014. 11. 17.), p. 2. 
 
Almásfüzitő és Szőny a II. világháborúban : 
[hír]. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. 
- 3. évf. 232. sz. (1992. okt. 1.)- ISSN 0863-
9168. - 25. évf. 274. sz. (2014. 11. 25.), p. 2. 
 
Az I. világháború emlékezete / V. T. - In: A mi 
Tatabányánk : Tatabánya Város Önkormányza-
tának magazinja. - 1. évf. 1. sz. (2011. aug. 12.) 
– ISSN 2062-9516. - 4. évf. 11. sz. (2014. 11. 
07.), p. 13. - ill. 
 



"Az idő aztán úgyis kiemeli, ami igazán érté-
kes!" : találkozó : Jelenits István piarista 
szerzetessel, tanárral beszélgettünk Hrabal 
kapcsán az irodalomról, hitről, értékekről / 
Veizer. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 
óra. - 25. évf. 266. sz. (2014. 11. 15.), p. 5. - ill. 
 
Beszélgetés és bemutató : Évkönyv : "Minden 
nemzedéknek újra meg kell teremtenie a kul-
túráját" / Veizer Tamás. - In: Komárom-
Esztergom megyei 24 óra. - 3. évf. 232. sz. 
(1992. okt. 1.)- ISSN 0863-9168. - 25. évf. 274. 
sz. (2014. 11. 25.), p. 4. - ill. 
 
Boldogságom szigete / Goldschmidt Éva. - In: 
Könyvtári levelező/lap. - 26. évf. 10. sz. (2014.), 
p. 21. - ill. 
 
Bombázások Komáromban : hetven év : fel-
idézték a szörnyű eseményeket a városi 
könyvtárban. - In: Komárom-Esztergom me-
gyei 24 óra. - 25. évf. 265. sz. (2014. 11. 14.), p. 
2. - ill. 
 
Dr. Kocsis László az érzelmeink irányításáról 
tartott előadást : Tatabánya / V. T. - In: Komá-
rom-Esztergom megyei 24 óra. - 25. évf. 262. 
évf. (2014. 11. 11.), p. 4. 
 
Egy konzervatív úr a baloldali zarándokok 
között / Sinkó Ildikó. - In: Könyvtári levele-
ző/lap. - 26. évf. 10. sz. (2014.), p. 20. - ill. 
 
Előadás az I. világháború 100. évfordulóján : 
[hír]. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. 
- 25. évf. 267. sz. (2014. 11. 17.), p. 3. 
 
Gyermekversek gyermeki lélekkel : találkozó 
: Lackfi János költő volt az Agora és a diákok 
vendége tegnap Tatabányán / Veizer Tamás. - 
In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 25. 
évf. 260. sz. (2014. 11. 08.), p. 2. - ill. 
 
Helytörténet könyvbemutatóval : [hír]. - In: 
Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 25. évf. 
269. sz. (2014. 11. 19.), p. 2. 
 
Infovilág mindenkinek / V. T. - In: Komárom-
Esztergom megyei 24 óra. - 25. évf. 278. sz. 
(2014. november 29.), p. 2. - ill. 
 
Jelenits István gondolatai Hrabal novellája 
kapcsán / V. T. - In: Komárom-Esztergom me-

gyei 24 óra. - 25. évf. 263. sz. (2014. 11. 12.), p. 
4. - ill. 
 
Közös klubnap a budapesti és a tatabányai 
netnagyiknak / Szilassi Andrea. - In: Könyvtári 
levelező/lap. - 26. évf. 10. sz. (2014.), p. 22-25. - 
ill. 
 
Lázár Zsófia lesz a vendég : [hír] / Wágner. - 
In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 25. 
évf. 258. sz. (2014. 11. 06.), p. 3. - ill. 
 
"Minden nemzedéknek újra meg kell terem-
tenie a kultúráját" / [Veizer Tamás]. - In: Grá-
tisz : Komárom-Esztergom megyei információs 
hirdetési lap. - 15. évf. 20. sz. (2014. 11. 28.), p. 
6. 
 
Műhelybeszélgetés könyvbemutatóval / V. T. - 
In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 25. 
évf. 262. évf. (2014. 11. 11.), p. 2. - ill. 
 
Nagyfalusi Tibor : (1937-2014) / Várady Eszter. 
- In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. - 23. évf. 9. 
sz. (2014.), p. 44-46. 
 
Nagyfalusi Tiborra emlékezem / Czirok Fe-
renc. - In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. - 23. 
évf. 9. sz. (2014.), p. 46-47. 
 
Szindbád hazamegy a Dobó-gimnáziumban : 
Esztergom. - In: Komárom-Esztergom megyei 
24 óra. - 25. évf. 267. sz. (2014. 11. 17.), p. 2. 
 
Társasjáték-bemutató a városi könyvtárban : 
Dorog : [hír]. - In: Komárom-Esztergom megyei 
24 óra. - 25. évf. 260. sz. (2014. 11. 08.), p. 3. 
 
Tégy az egészségedért / V. T. - In: A mi Tata-
bányánk : Tatabánya Város Önkormányzatának 
magazinja. - 4. évf. 11. sz. (2014. 11. 07.), p. 8. 
 
Történelmi időutazáson : évforduló : az első 
világháború katonai eseményeit idézték fel / 
Veizer Tamás. - In: Komárom-Esztergom me-
gyei 24 óra. - 25. évf. 268. sz. (2014. 11. 18.), p. 
2. - ill. 
 
Versek az örökkévalóságról : találkozó : a 
gyerekek formálták az íráshoz való viszonyo-
mat / Veizer Tamás. - In: Komárom-Esztergom 
megyei 24 óra. - 25. évf. 266. sz. (2014. 11. 15.), 
p. 5. - ill. 
 


