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1. 

3 kérdés, 3 válasz : három percben : Kovátsné Vá-

rady Eszter / Kovátsné Várady Eszter ; V. T. - In: 

Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 

56. sz. (2016. március 7.), p. 4. - ill. 

 

 

2. 

A fejedelemre emlékeztek : [hír] / W. Zs. - In: Ko-

márom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 75. 

sz. (2016. március 31.), p. 2. 

 

 

3. 

A világhírű operaénekesnő ma is egyszerű ember-

nek vallja magát / Csombor Erzsébet. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma online 

utóda. - 6. évf. 3. sz. (2016. 

március), p. 17-18. - ill. 

 

 

4. 

A víz az úr! : kiállítás a könyvtárban. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma online 

utóda. - 6. évf. 3. sz. (2016. március), p. 16. 

 

 

5. 

A Windows 10-ről a NetNagyi Klubban / Szilassi 

Andrea. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] 

: a Téka Téma online utóda. - 6. évf. 3. sz. (2016. 

március), p. 9-12. - ill. 

 

 

6. 

Angolul játszottak : [képhír]. - In: Kisalföld : a 

család magazinja : komáromi kiadás. - 71. évf. 55. 

sz. (2016. március 5.), p. 8. - ill. 

 

 

7. 

Bábelőadás Dágon / Rónai Edina. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma online 

utóda. - 6. évf. 3. sz. (2016. március), p. 24. - ill. 

 

8. 
Bányászat a szépirodalomban / Petényi Erzsébet. 

- In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 6. évf. 3. sz. (2016. március), 

p. 8. - ill. 

 

 

9. 

Bogárháton : jelmezbe bújt bogarak / Klinger Ág-

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

Téka Téma online utóda. - 6. évf. 3. sz. (2016. 

március), p. 23. - ill. 

 

 

10. 

Bujna Zoltán, a biciklis dervis : a sportember 107 

nap alatt 7400 kilométert kerekezett / W. Zs. - In: 

Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 

55. sz. (2016. március 5.), p. 4. - ill. 

 

 

11. 

Digitalizált 24 óra : fél évszázad hírei megtalálha-

tók az interneten 

/ Horváth Géza ; Veizer Tamás. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 71. sz. (2016. 

március 25.), p. 1.-2. - ill. 

 

 

12. 

Dr. Pák Gábor: minden szakma a pénz után megy 

: édesapja egykoron lovaskocsival járta körbe a 

betegeket / Nemes Zsuzsanna. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf.  

53. sz. (2016. március 3.), p. 4. - ill. 

 

 

13. 

Dr. Pák Gábor orvos volt a vendégünk / Csombor 

Erzsébet. - In: Kemlib [Elektronikus dokumen-

tum] : a Téka Téma online utóda. - 6. évf. 3. sz. 

(2016. március), p. 15-16. - ill. 

 

 

14. 

Egy tartalmas év a megyei szervezet mögött és 
előtt / Kissné Anda Klára. - In: Kemlib [Elektronikus 

dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 6. évf. 3. 

sz. (2016. március),  

p. 37-40. - ill. 

mailto:dr.horvath.geza@jamk.hu


15. 

Felolvasták a hazug sünt : [hír] / W. Zs. - In: Ko-

márom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 53. 

sz. (2016. március 3.), p. 2. 

 

 

16. 

Gregory Heyworth előadása: Elárulják titkukat a 

régi kéziratok / Szilassi Andrea. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma online 

utóda.- 6. évf. 3. sz. (2016. március),  

p. 27. - ill. 

 

 

17. 

Gyógyítás gyógynövényekkel : Könyvbemutató 

Pöltl Jánosnéval / Kissné Anda Klára. - In: Kem-

lib [Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma on-

line utóda. - 6. évf. 3. sz. (2016. március), p. 6-7. 

- ill. 

 

 

18. 

Hadtörténeti kiállítás és vetélkedő / Erdősné Csík 

Katalin. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] 

: a Téka Téma online utóda. - 6. évf. 3. sz. (2016. 

március), p. 22. - ill. 

 

 

19. 

Húsvét a kistelepüléseken. - In: Kemlib [Elektro-

nikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. 

- 6. évf. 3. sz. (2016. március), p. 24. - ill. 

 

 

20. 

Húsvéti szöszmötölő / Halász Adél ; Zs. K. - In: 

Komárom-Esztergom megyei 24 óra. 

 - 27. évf. 67. sz. (2016. március 21.), p. 2. - ill. 

 

 

21. 

Ismerős arc a könyvtárban / Makuvek Nóra. - In: 

Könyvtári levelező/lap. - 28. évf. 3. sz. (2016.), p. 

18-19. - ill. 

 

 

22. 

Ismerős arc a könyvtárban : könyves Szerda End-

rei Judittal / Makuvek Nóra. - In: Kemlib [Elekt-

ronikus dokumentum] : a Téka Téma online 

utóda. - 6. évf. 3. sz. (2016. március), p. 

13. - ill. 

 

23. 

Jutalomút a győzteseknek : diákok hadtörténeti 

vetélkedője / F. K. - In: Komárom-Esztergom me-

gyei 24 óra. - 27. évf. 57. sz. (2016. március 8.), 

p. 5. - ill. 

 

 

 

24. 

Keresztényüldözés a 21. században : Dr. Győrfi 

Károly: Magyarországnak nincs szégyenkezniva-

lója / Nemes Zsuzsanna. - In: Komárom-Eszter-

gom megyei 24 óra. - 27. évf. 53. sz. (2016. már-

cius 3.), p. 4. 

 

 

 

25. 

Kertész leszek! / Nász János. - In: Kemlib [Elekt-

ronikus dokumentum] : a Téka Téma online 

utóda. - 6. évf. 3. sz. (2016. március), p. 25-27. - 

ill. 

 

 

 

26. 
Kicsiknek mesélt a rendőrkapitány / Zs. K. - In: A 

mi Tatabányánk : Tatabánya Város Önkormány-

zatának magazinja. - 06. évf. 3. sz. (2016. március 

11.), p. 1., 14. - ill. 

 

 

 

27. 
Könyvtáros készségek, kompetenciák és átala-

kuló hivatás / Kissné Anda Klára. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma online 

utóda. - 3. sz. (2016. március),  

p. 34-37. - ill. 

 

 

28. 
KSZR Műhelynapok Szeged, 2016. március 9-10. 

/ Mikolasek Zsófia. - In: Kemlib [Elektronikus 

dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 6. 

évf. 3. sz. (2016. március), p. 19-20. - ill. 

 

 

 

29. 

Kulturális wellness : három percben : Nász János 

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

- 27. évf. 69. sz. (2016. március 23.), p. 2. - ill. 

 



30. 

Megyénk könyvtárai a sajtóban : 2015. december 

- 2016. február / Nagy Edit. - In: Kemlib [Elekt-

ronikus dokumentum] : a Téka Téma online 

utóda. - 6. évf. 3. sz. (2016. március), 

p. 41-45. 

 

 

31. 

Mesesarok : [hír]. - In: Kisalföld : a család maga-

zinja : komáromi kiadás. - 71. évf. 64. sz. 

(2016. március 17.), p. 8. 

 

 

32. 

Mesesarok] / [képhír]. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 27. évf. 66. sz. (2016. március 

19.), p. 3. - ill. 

 

 

33. 

Minél előbb színpadra akart állni / Nemes Zsu-

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

- 27. évf. 71. sz. (2016. március 25.), p. 1. , 5. - ill. 

 

 

 

34. 

Netnagyi Klub : [hír]. - In: Kisalföld : a család 

magazinja : komáromi kiadás. - 71. évf. 65. sz. 

(2016. március 18.), p. 8. 

 

 

 

35. 

Nyitott Napok 2.0 / Máté János. - In: Könyvtári 

levelező/lap. - 28. évf. 3. sz. (2016.), p. 7-13. - ill. 

 

 

 

36. 

Olvasóvá nevelés könyvtári eszközökkel / Erősné 

Suller Ildikó. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

mentum] : a Téka Téma online utóda. - 6. évf. 3. 

sz. (2016. március), p. 28-29. - ill. 

 

 

 

37. 

Online vetélkedő az Internet Fiestán / Mikolasek 

Zsófia. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] 

: a Téka Téma online utóda. - 6. évf. 3. sz. (2016. 

március), p. 21. - ill. 

 

38. 

Öko-est Gyukics Péterrel / Nagy Edit. - In: Kem-

lib [Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma on-

line utóda. - 6. évf. 3. sz. (2016. március), p. 4. - 

ill. 

 

 

39. 

Ökoesték. - In: Kisalföld : a család magazinja : 

komáromi kiadás. - 71. évf. 55. sz. (2016. 

március 5.), p. 8. 

 

 

40. 

[Papp Cecília kiállítása a tatabányai könyvtárban] 

: [képhír] / Zs. K. - In: Komárom-Esztergom me-

gyei 24 óra. - 27. évf. 52. sz. (2016. március 2.), 

p. 4. - ill. 

 

 

41. 

Pénteki húsvéti babrálgató : az újvárosi fiók-

könyvtárban már elkezdődött az ünnepi készülő-

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

óra. - 27. évf. 66. sz. (2016. március 19.), p. 2. - 

ill. 

 

 

42. 

Programajánló : Oroszlány / W. Zs. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf.  

66. sz. (2016. március 19.), p. 5. 

 

 

43. 

Programajánló : Tatabánya / W. Zs. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 

67. sz. (2016. március 21.), p. 5. 

 

 

 

44. 

Siker a Nagy Könyvelhagyó Hétvégén / Dományi 

Zsuzsanna. - In: Kemlib [Elektronikus dokumen-

tum] : a Téka Téma online utóda. - 6. évf. 3. sz. 

(2016. március), p. 14. - ill. 

 

 

 

45. 

Szoknya Blues a könyvtárban / W. Zs. - In: Ko-

márom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 70. 

sz. (2016. március 24.), p. 2. 

 



46. 

Történetek a nagyvilágból : "A szórakoztató iro-

dalomban is fontosak a jó sztorik" / Kovátsné Vá-

rady Eszter ; Veizer Tamás. - In: Komárom-Esz-

tergom megyei 24 óra. - 27. évf. 66. sz. (2016. 

március 19.), p. 4. - ill. 

 

 

47. 

Új helytörténeti könyv jelent meg / V. T. - In: Ko-

márom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 61. 

sz. (2016. március 12.), p. 3. - ill. 

 

48. 

Újságíróként megbukna / Kepes András ; Wágner 

Zsanett. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 

óra. - 27. évf. 70. sz. (2016. március 24.), p. 1., 5. 

– ill. 

 

 

49. 

Üldözött keresztények / Nemes Zs. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra.- 27. évf. 57. sz. 

(2016. március 8.), p. 5. 

 

 

50. 

Veszíts el egy könyvet! / Kissné Anda Klára ; V. 

T. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. 

évf. 66. sz. (2016. március 19.), p. 1., 2. - ill.

51. 

Vincze Gábor Péter színművész / Csombor Erzsé-

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

Téka Téma online utóda. - 6. évf. 3. sz. (2016. 

március), p. 16-17. - ill. 

 

 

52. 

Volt egyszer egy... / Zimonyi Zsanett. - In: Kem-

lib [Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma on-

line utóda. - 6. évf. 3. sz. (2016. március), p. 30. - 

ill. 

 

 

53. 

Völgyvidéken és hegygerincen át : megyejárás - a 

Gerecsébe "zárt" festői szépségű kis faluban ba-

rangoltunk : picinyke posta : a könyvtáros hazajár 

/ Petrik József. - In: Komárom-Esztergom megyei 

24 óra. - 27. évf. 54. sz. (2016. március 4.), p. 6. - 

ill. 

 

 

54. 

Zöld hősök a József Attila Megyei és Városi 

Könyvtárban / Sári Aliz Imola. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma online 

utóda. - 6. évf. 3. sz. (2016. március), p. 5. 

- ill. 

 


