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2015 szeptember 
 
NAGY EDIT 

 
1. 

8 éves lett a tatabányai NetNagyi Klub / Szilassi 

Andrea. - In: Kemlib [Elektronikus dokumen-

tum] : a Téka Téma online utóda. - 5. évf. 9. sz. 

(2015. szeptember), p. 9-10. - ill. 

 

 

2. 

A népmese jó oktató. - In: Kisalföld : a család 

magazinja : komáromi kiadás. - 70. évf. 228. sz. 

(2015. szeptember 29.), p. 9. - ill. 

 

 

3. 

Bemutatjuk a jelölteket / Finta Márk. - In: Ko-

márom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 215. 

sz. (2015. szeptember 14.), p. 1., 5. - ill. 

 

 

4. 

Beszámoló az Egyházi Könyvtárak Egyesületé-

nek 2015. évi konferenciájáról / Mészáros Zol-

tán. - In: Könyvtári levelező/lap. - 27. évf. 9. sz. 

(2015. szeptember), p. 6-9. - ill. 

 

 

5. 

Beszélgetés Benyák Zoltánnal és Varró Dániellel 

/ Varga Orsolya. - In: Kemlib [Elektronikus do-

kumentum] : a Téka Téma online utóda. - 5. évf. 

9. sz. (2015. szeptember), p. 16-17. - ill. 

 

 

6. 

Elmerültünk a Balatonban / Goldschmidt Éva. - 

In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5. évf. 9. sz. (2015. szept-

ember), p. 28. - ill. 

 

 

7. 

Évfordulós emlékülés : a szakmai kapcsolatokat 

erősítik a civilek is / Veizer Tamás. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 210. sz. 

(2015. szeptember 8.), p. 2. - ill. 

 

 

8. 

Fejlődik a majki Bányászati Múzeum : elkészült 

az idáig összegyűjtött dokumentumok és archív 

fotók digitalizálása / W. Zs. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 226. sz. 

(2015. szeptember 26.), p. 5. - ill. 

 

 

9. 

Felgyújtották az Olvasólámpát : Ismét találkoz-

tak a tatabányai könyvbarátok a megyei könyv-

tárban. / V. T. - In: Komárom-Esztergom megyei 

24 óra. 26. évf. 216. sz.(2015. szeptember 15.), 

p. 4. - ill. 

 

 

10. 

Folyóirat a könyvtárban : [hír]. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 227. sz. 

(2015. szeptember 28.), p. 2. 

 

 

11. 

Gyermekkönyvtárosok szakmai napja Székesfe-

hérvárott / Goldschmidt Éva. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma onli-

ne utóda. - 5. évf. 9. sz. (2015. szeptember), 

p. 19-20. - ill. 

 

 

12. 

Gyermekkönyvtárosok szakmai napja Székesfe-

hérvárott / Goldschmidt Éva. - In: Könyvtári 

levelező/lap. - 27. évf. 9. sz. (2015. szeptember), 

p. 23. - ill. 

 

 

13. 

Hármas ünnep Kondor Katalinnal az esztergomi 

könyvtárban / Kovátsné Várady Eszter. 

In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5. évf. 9. sz. 

(2015. szeptember), p. 13-14. - ill. 
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14. 

Hírek a gyermekkönyvtár szeptemberi esemé-

nyeiről / Zimonyi Zsanett. - In: Kemlib [Elektro-

nikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. 

- 5. évf. 9. sz. (2015. szeptember), 

p. 29. - ill. 

 

 

15. 

Informatikai-pedagógiai projektek a nagyvilág-

ban / Szilassi Andrea. - In: Könyvtári levele-

ző/lap. - 27. évf. 9. sz. (2015. szeptember), p. 26-

29. - ill. 

 

 

16. 

Ismerjük meg együtt! Tábor az esélyegyenlőség 

jegyében / Szerencsi Edina. - In: Kemlib [Elekt-

ronikus dokumentum] : a Téka Téma online utó-

da. - 5. évf. 9. sz. (2015. szeptember), 

p. 37. 

 

 

17. 

Kistelepülések könyvtárai : fontos, hogy jól mű-

ködjön a helyi dokumentumok szolgáltatója / 

Zsíros Krisztina. - In: Komárom-Esztergom me-

gyei 24 óra. - 26. évf. 212. sz. (2015. szeptember 

10.), p. 4. - ill. 

 

 

18. 

Kódolvasó a könyvtárban : selejtezés után is 

bőven maradtak kötetek. In:Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. 26. évf. 228. sz. 

(2015. szeptember 29.), p. 4. - ill. 

 

 

 

19. 

Komáromi könyvtárosok kirándulása Balatonfü-

reden / Deák Anikó. - In: Kemlib [Elektronikus 

dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 5. 

évf. 9. sz. (2015. szeptember), 

p. 20-21. - ill. 

 

 

20. 

Kondor Katalin Esztergomban : hármas ünnep a 

Helischer József Könyvtárban 

/ Kovátsné Várady Eszter. - In: Könyvtári leve-

lező/lap. - 27. évf. 9. sz. (2015. szeptember), 

p. 16-18. - ill. 

21. 

Könyvajánló : Vitaszek Zoltán: A legelső - Ko-

márom-Esztergom megyei legek könyve. 

In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5. évf. 9. sz. (2015. 

szeptember), p. 30-31. - ill. 

 

 

22. 

Könyvajánlókkal versenyezhetnek / Török Zsu-

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

romi kiadás. - 70. évf. 220. sz. (2015. szeptember 

19.), p. 8. - ill. 

 

 

23. 

Könyvbemutató : Pifkó Péter: Töredékek a kirá-

lyi városról / Kovátsné Várady Eszter. 

In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5. évf. 9. sz. 

(2015. szeptember), p. 30. - ill. 

 

 

24. 

Könyvtárhasználati foglalkozások és egyebek / 

Mikolasek Zsófia. - In: Kemlib [Elektronikus 

dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 5. 

évf. 9. sz. (2015. szeptember), p. 18. 

 

 

25. 

Könyvtáros szemmel az OSZK-ban és Vecsésen 

/ Kissné Anda Klára. - In: Kemlib [Elektronikus 

dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 5. 

évf. 9. sz. (2015. szeptember), 

p. 32-35. - ill. 

 

 

26. 

Könyvtárosok megyei találkozója : [hír]. - In: 

Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 

206. sz. (2015. szeptember 3.), p. 2. 

 

 

27. 

Középkeresztes a századik vendég. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 215. sz. 

(2015. szeptember 14.), p. 2. 

 

 

28. 

Köztünk élnek sorozat Hegedűs Andrással / 

Szűcs Katalin. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

mentum] : a Téka Téma online utóda. - 5. évf. 9. 

sz. (2015. szeptember), p. 14-15. - ill. 



29. 

Köztünk élnek sorozat Klotz Józseffel / Szűcs 

Katalin. - In: Kemlib [Elektronikus dokumen-

tum] : a Téka Téma online utóda. - 5. évf. 9. sz. 

(2015. szeptember), p. 15. - ill. 

 

 

30. 

Kultúra, piac, választék : sokasodó ujjlenyoma-

tok a Magyar Értékek térképén / V. T. - In: Ko-

márom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 222. 

sz. (2015. szeptember 22.), p. 3. - ill. 

 

 

31. 

Lapszerkesztő, irodalomtörténész, könyvtáros és 

egyéb : Monostori Imre 70. születésnapjára.  

In: Új forrás : komárom megyei antológia. - 47. 

évf. 7. sz. (2015.), p. 71-74. 

 

 

32. 

Megyénk könyvtárai a sajtóban / Nagy Edit. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5. évf. 9. sz. (2015. szept-

ember), p. 37-40. 

 

 

33. 

Mesefilmek és rajziskola : [hír]. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 227. sz. 

(2015. szeptember 28.), p. 4. 

 

 

34. 

Mesepedagógia  a könyvtárban : [hír]. - In: Ko-

márom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 219. 

sz. (2015. szeptember 18.), p. 4. - ill. 

 

 

35. 

Okostelefonok / Vitéz Veronika. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma onli-

ne utóda. - 5. évf. 9. sz. (2015. szeptember), p. 

36. - ill. 

 

 

 

36. 

Öko-tábor 2015. : Otthonunk a Föld, édes ha-

zánk, Magyarország / Nász János. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma onli-

ne utóda. - 5. évf. 9. sz. (2015. szeptember), 

p. 22-25. - ill. 

37. 

Szám János akvarelljei a könyvtárban / Veizer 

Tamás. - In: Komárom-Esztergom megyei 

24 óra. - 26. évf. 210. sz. (2015. szeptember 8.), 

p. 4. 

 

 

38. 

Születésnapi köszöntés könyvbemutatóval / Ta-

kács Anna. - In: Könyvtári 

levelező/lap. - 27. évf. 9. sz. (2015. szeptember), 

p. 19-22. - ill. 

 

 

39. 

Új tárgyi eszközök a kistelepülési könyvtárakban 

/ Mikolasek Zsófia. - In: Kemlib [Elektronikus 

dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 5. 

évf. 9. sz. (2015. szeptember), 

p. 18. 

 

 

40. 

Vendégség és szeretet : Slezák Ágnes / V. T. - 

In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 26. évf. 219. sz. (2015. szept-

ember 18.), p. 2. - ill. 
 

2015 október 
 
NAGY EDIT 

 

1. 

A természet és a történelem vonzásában : komáromi 

amatőr költő mutatta be legújabb verseskötetét a vá-

rosi könyvtárban / V. T. - In: Vasárnapi 24 Óra : 

Komárom-Esztergom megyei hetilap 18. évf. 40. sz. 

(2015. október 25.), p. 3. - ill. 

  

  

2. 

A zene és Dorog a könyvtárban. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 231. sz. (2015. 

október 2.), p. 2. 

  

  

3. 

A zene és Dorog pavilonnal / F. K. - In: Vasárnapi 24 

Óra : Komárom-Esztergom megyei hetilap. 

18. évf. 37. sz. (2015.október 4.), p. 1. - ill. 

  

 4. 

Az aradi 13 emlékezete : a kivégzett honvédtisztek 

kopjafái előtt tisztelegtek. - In: A mi Tatabányánk : 

Tatabánya Város Önkormányzatának magazinja. - 5. 

évf. 10. sz. (2015. október 9.), p. 15. - ill. 



 5. 

Dolgoznak a közért : kiemelt feladatuk a helyi gyere-

kek összefogása / Fenyvesi Károly. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 242. sz. (2015. 

október 15.), p. 4. - ill. 

  

  

6. 

Fontos a meseolvasás : csak hétfőn és szerdán van 

nyitva a könyvtár. - In: Komárom-Esztergom megyei 

24 óra. - 26. évf. 239. sz. (2015. október 12.), p. 4. - 

ill. 

  

  

7. 

Használjuk a médiát : Oroszlányban topon van a 24 

Óra olvasottsága / Wágner Zsanett. - In: Vasárnapi 24 

Óra : Komárom-Esztergom megyei hetilap. - 18. évf. 

37. sz. (2015. október 4.), p. 3. - ill. 

  

  

8. 

Idén sem marad el a zarándoklat. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 233. sz. 

(2015. október 5.), p. 1. - ill. 

  

  

9. 

Keresztény Hét vasárnapig : kiállítás, erényes gaz-

dálkodás, szentmisék, hangverseny / Zs. K. - In: A mi 

Tatabányánk : Tatabánya Város Önkormányzatának 

magazinja. - 5. évf. 10. sz. (2015. október 9.), 

p. 10. - ill. 

  

  

10. 

Kiállítástól a mackós vetélkedőig. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 231. sz. 

(2015. október 2.), p. 4. 

  

  

11. 

Komáromiak értéktára : a könyvtári héten a település 

kincseit mutatták be / V. T. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 237. sz. (2015. 

október 9.), p. 2. - ill. 

  

  

12. 

Könyvek között internet : október 30-án a komáromi 

zsebsün együttes lép fel. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 26. évf. 247. sz. (2015. október 21.), 

p. 4. - ill. 

  

  

13. 

Köztünk élnek...a könyvtárban : [Hír]. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 244. sz. 

(2015. október 17.), p. 2. 

 14. 

Megkezdődött a 44. Könyvtári Hét : vasárnap és hét-

főn / Zs. K. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 

óra. - 26. évf. 234. sz. (2015. október 6.), p. 1. - ill. 

  

 

15. 

Megújult a könyvtár. - In: Komárom-Esztergom me-

gyei 24 óra. - 26. évf. 253. sz. (2015. október 29.), 

p. 4. - ill. 

  

 

16. 

Mesél az alpolgármester. - In: Kisalföld : a család 

magazinja : komáromi kiadás. - 70. évf. 252. sz. 

(2015. október 28.), p. 8. 

  

 

17. 

Mesélő Újváros. - In: Komárom-Esztergom megyei 

24 óra. - 26. évf. 230. sz. (2015. október 1.),  

p. 1-2. ill. 

  

  

18. 

Mesevár Óvoda új nevelőkkel : gyakori programok-

kal vonzzák a helyieket a könyvtárba. 

In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 

246. sz. (2015. október 20.), p. 4. - ill. 

  

 

19. 

Nyugdíjazásakor tért vissza a versekhez : egy hét 

alatt 350-en fordultak meg a könyvtárban / Sárai 

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

romi kiadás. - 70. évf. 240. sz. (2015. október 13.),  

p. 8. - ill. 

  

  

20. 

Országos könyvtári adatbázisról értekeztek : 

testvérkönyvtári megállapodást kötött a József Attila 

megyei és Városi könyvtár az érsekújvárival / zs. K. - 

In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 

246. sz. (2015. október 20.), p. 2. - ill. 

  

21. 

Öreg prés a parkban : a régi iskola épületében műkö-

dik az új könyvtár. - In: Komárom-Esztergom megyei 

24 óra. - 26. évf. 240. sz. (2015. október 13.), p. 4. - 

ill. 

  

 

 

22. 

Régi célok, új funkciók : Papp Éva. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 244. sz. 

(2015. október 17.), p. 4. - ill. 

  



 23. 

Sokszínű könyvtári lehetőségek. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 234. sz. 

(2015. október 6.), p. 4. - ill. 

  

 

  

24. 

Szétrajzás a könyvtárban : [hír]. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra - 26. évf. 237. sz. 

(2015. október 9.), p. 2. 

 

 

25. 

Szirénázhatnak is a helyi gyerekek : a X. Országos 

Könxyvtári Napok mai községi esemé-

nye:Biztonságos élet csolnokon / F. K. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 

234. sz. (2015. október 6.), p. 4. - ill. 

26. 

Újrahasznosított üzenet a költemény / V. T. - In: 

Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 

239. sz. (2015. október 12.), p. 3. - ill. 

  

  

27. 

Véget ért a könyvhét : ingyenes beiratkozás volt va-

sárnap a könyvtárban / Zs. K. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 239. sz. (2015. 

október 12.), p. 1.l 

  

  

 

28. 

Vers- és szövegműhely indul. - In: Kisalföld : a csa-

lád magazinja : komáromi kiadás. - 70. évf. 234. sz. 

(2015. október 6.), p. 9. 

ráfiája 

 

 

 

 

 


