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BARTÓK GERTRUD 

2017. augusztus 

1. 

   A Borsod Megyei Szervezet szekcióülése / 

Kissné Anda Klára. - In: Kemlib [Elektronikus 

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

évf. 07/08. sz. (2017. július/augusztus), p. 33-34. 

- ill. 

 

 

2. 

   A Gyermekkönyvtáros Szekció és a Köz-

könyvtári Egylet ülése / Erősné Suller Ildikó ; 

Rigláné Berczeli Mária. - In: Kemlib [Elektroni-

kus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 

07. évf. 07/08. sz. (2017. július/augusztus), p. 

34-35. - ill. 

 

3. 

   A helyismereti könyvtárosok szekcióülése / Dr. 

Horváth Géza ; Kissné Anda Klára ; György 

Károlyné. - In: Kemlib [Elektronikus dokumen-

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

07/08. sz. (2017. július/augusztus), p. 35-37. - ill. 

 

 

4. 

   A természet intelligenciája : V. Öko-tábor / 

Nász János. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

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

07/08. sz. (2017. július/augusztus), p. 8-11. - ill. 

 

 

5. 

   Az államalapítóra emlékeztünk / Kerekesné 

Fuli Anikó. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

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

07/08. sz. (2017. július/augusztus), p. 15-16. - ill. 

 

 

6. 

   Az élet minősége : könyvtárosok a társadalom 

szolgálatában / Kiss Csabáné; Kissné Anda Klá-

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

Téka Téma online utóda. - 07. évf. 07/08. sz. 

(2017. július/augusztus), p. 31-33. - ill. 

 

7. 

   Az I. világháború Sík Sándor költeményeiben / 

Kerekesné Fuli Anikó. - In: Kemlib [Elektroni-

kus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 

07. évf. 07/08. sz. (2017. július/augusztus), p. 14. 

- ill. 

 

8. 

   Balatoni körút Nyulász Péterrrel és hőseivel / 

Goldschmidt Éva. - In: Kemlib [Elektronikus 

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

évf. 07/08. sz. (2017. július/augusztus), p. 28-29. 

- ill. 

 

9. 

   Digitális jólétről és globális fenyegetettségről 

az Infoparlamentben / Szilassi Andrea. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 07. évf. 07/08. sz. (2017. 

július/augusztus), p. 25. - ill. 

 

10. 

   Falták a betűket a füzitői gyerekek / N. R. - In: 

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

188. sz. (2017. augusztus 14.), p. 1., 3. 

   Tartalom: Együtt olvasták el a kötelezőket a 

Betűfalók 

 

11. 

   Jogi szekció: Határtalan - Együtt - Működés / 

Kissné Anda Klára. - In: Kemlib [Elektronikus 

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

évf. 07/08. sz. (2017. július/augusztus), p. 37-38. 

- ill. 

 

12. 

   Kiránduljunk az óceán mélyére! / Dományi 

Zsuzsanna. - In: Kemlib [Elektronikus dokumen-

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

07/08. sz. (2017. július/augusztus), p. 28. – ill. 

A tatai könyvtár öko-játékot hirdetett meg gyer-

mekek számára. 

 

13. 

   Kisplenáris ülés / Kissné Anda Klára. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 07. évf. 07/08. sz. (2017. 

július/augusztus), p. 33. 

 

mailto:bartok.gertrud@jamk.hu


14. 

   KönyvtárMozi konferencia Kecskeméten / 

Mikolasek Zsófia. - In: Kemlib [Elektronikus 

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

évf. 07/08. sz. (2017. július/augusztus), p. 17. - 

ill. 

 

15. 

   Könyvvásár : Környe. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 202. sz. 

(2017. augusztus 30.), p. 5. 

 

16. 

   Környezetvédelmi Világnap a komáromi 

könyvtár gyermekrészlegében / Nász János. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 07. évf. 07/08. sz. (2017. 

július/augusztus), p. 26. - ill. 

 

17. 

   Másképp mindenki más: 2. KemGuru olvasó-

tábor Bajnán / Mikolasek Zsófia. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma on-

line utóda. - 07. évf. 07/08. sz. (2017. júli-

us/augusztus), p. 18-19. - ill. 

 

18. 

   Megújulhat a középület. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 199. sz. 

(2017. augusztus 26.), p. 4. 

Héreg TOP forrásból felújítja az iskolát, óvodát 

és községi könyvtárat magában foglaló intézmé-

nyét. 

 

19. 

   Mezőgazdasági szervezet, múzeumi szekció / 

Kissné Anda Klára. - In: Kemlib [Elektronikus 

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

évf. 07/08. sz. (2017. július/augusztus), p. 38-39. 

- ill. 

 

20. 

   Nemzetiségek hete könyvtárainkban / Duba 

Réka ; Kissné Anda Klára ; Adorján Mária ; [et 

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

Téka Téma online utóda. - 07. évf. 07/08. sz. 

(2017. július/augusztus), p. 4-7. - ill. 

   Tartalom: Szlovák nemzetiségi rendezvény : 

rozpravky o zvieratkách : mesék az állatokról / 

Kissné Anda Klára. Roma nemzetiségi rendez-

vény : Indiától hazáig, amit a cigányságról tudni 

kell : történelmi időutazás / Adorján Mária. Né-

met nemzetiségi rendezvény : német néphagyo-

mányok / Sóvágó Zsoltné. Lengyel nemzetiségi 

rendezvény : a krakkói szentek / Szlatárovics 

Mónika. Görög nemzetiségi rendezvény : az is-

tenek köztünk járnak : mitológia az ógörög hét-

köznapokban / Nagy Éva 

 

21. 

   Olvasótábor, 2017 / Zimonyi Zsanett. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 07. évf. 07/08. sz. (2017. 

július/augusztus), p. 27-28. - ill. 

 

22. 

   Pindroch Csaba az esztergomi könyvtárban / 

Hámosné Szőke Anna. - In: Kemlib [Elektroni-

kus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 

07. évf. 07/08. sz. (2017. július/augusztus), p. 13. 

- ill. 

 

23. 

   Program : Tatabánya. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 201. sz. 

(2017. augusztus 29.), p. 5. 

A JAMK Népház úti fiókjában NetNagyi Klub 

lesz Szilassi Andrea vezetésével az okos városok 

témájában. 

 

24. 

   Program : Bábolna. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 202. sz. (2017. augusz-

tus 30.), p. 5. 

A bábolnai könyvtárban gyermekek számára 

kézműves foglalkozást tartanak. 

 

 

25. 

   Programok : Bábolna. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 195. sz. 

(2017. augusztus 22.), p. 5. 

Aug. 23-án a városi könyvtárban Gyerekkuckó c. 

kézműves foglalkozás lesz. 

 

26. 

   Sajtófigyelő / Bartók Gertrud [összeáll.]. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 07. évf. 07/08. sz. (2017. 

július/augusztus), p. 41-45. 

 

 

27. 

   Szent Lászlóról az idősek napközi otthonában / 

Kerekesné Fuli Anikó. - In: Kemlib [Elektroni-

kus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 

07. évf. 07/08. sz. (2017. július/augusztus), p. 

14-15. - ill. 



28. 

   Szöszmötölő a könyvtárban. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 190. sz. 

(2017. augusztus 16.), p. 12. 

 

29. 

   Társadalomtudományi szekció: a nyomtatott 

könyvtől a számítógépes adatbázisokig / Kissné 

Anda Klára. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

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

07/08. sz. (2017. július/augusztus), p. 38. 

 

30. 

   Újabb bölcsődefejlesztések: vita a reklámfelü-

letek hasznosításáról és mennyiségéről / V. T. - 

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

évf. 199. sz. (2017. augusztus 26.), p. 3. 

Rendkívüli testületi ülés Tatabányán számos 

napirendi ponttal. A megyei könyvtár igazgatói 

pályázatának elbírálására bizottságot hoztak lét-

re. 

 

31. 

   Ünnepi Könyvhét Dolák-Saly Róberttel / Kiss-

né Anda Klára. - In: Kemlib [Elektronikus do-

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

évf. 07/08. sz. (2017. július/augusztus), p. 7. - ill. 

 

32. 

   Város-olvasatok : Pálfy Sándor előadásáról / 

Hámosné Szőke Anna. - In: Kemlib [Elektroni-

kus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 

07. évf. 07/08. sz. (2017. július/augusztus), p. 12. 

- ill. 

 

33. 

   Záró plenáris ülés / Kissné Anda Klára. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 07. évf. 07/08. sz. (2017. 

július/augusztus), p. 40. - ill. 

 

BARTÓK GERTRUD 

2017. szeptember 

1. 

   A buszvégállomás jövője volt a téma / Veizer 

Tamás. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 

óra. - 28. évf. 222. sz. (2017. szeptember 22.), p. 

1., 2. - ill. 

   Tartalom: Szigorúan fellépnek a szemetelők 

ellen : három új elektromos töltőállomást telepí-

tenek 

Testületi ülés Tatabányán számos napirendi 

ponttal. A testület a szakminiszter döntésére vár 

a megyei könyvtár igazgatói posztjának betölté-

séhez. 

 

 

2. 

   A meséről szól minden / Nagy T. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 226. sz. 

(2017. szeptember 27.), p. 1. , 3. - ill. 

   Tartalom: Színes programokkal ünnepelnek 

Komáromban : a következő generációknak is 

tovább kell adni a népmesék, valamint az olvasás 

szeretetét 

 

3. 

   A régi lovardában lehet a tatai színház: tervek: 

a könyvtár költözése már biztos, de az egész 

művelődési ház kiürülhet / Török Zsuzsa. - In: 

Kisalföld : a család magazinja : komáromi ki-

adás. - 72. évf. 223. sz. (2017. szeptember 23.), 

p. 8. - ill. 

 

 

4. 

   Az asszonyfektető pornográf lett / Petrik. - In: 

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

228. sz. (2017. szeptember 29.), p. 3. 

A megyei Értéktár Bizottság újabb 14 értéket 

vett fel a nyilvántartásba, köztük a JAMK muze-

ális gyűjteményét is. 

 

5. 

   Benkő László íróval találkoztak a tataiak / VT. 

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

évf. 222. sz. (2017. szeptember 22.), p. 4. 

 

 

6. 

   Csütörtökig látható a környei antikvár / K. D. - 

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

évf. 213. sz. (2017. szeptember 12.), p. 5. - ill. 

 

 

7. 

   Háromnapos kulturális fesztivált rendeztek: 

helyi művészek is bemutatkoztak a rendezvé-

nyen / Kovács Csilla. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 224. sz. (2017. szept-

ember 25.), p. 4. - ill. 

Szeptember 20. Dorog: a Gáthy Zoltán Városi 

Könyvtárban helyi művészek bemutatkozó prog-

ramja. 

 



8. 

   Interjúk művésznagyságokkal : az irodalom és 

a zene kettőssége határozta meg az életét / Ko-

vács Csilla. - In: Komárom-Esztergom megyei 

24 óra. - 28. évf. 208. sz. (2017. szeptember 6.), 

p. 5. - ill. 

Czigány György és Bánhidy Vajk beszélgetése a 

rádiós személyiség életéről, családjáról az esz-

tergomi Helischer József Városi Könyvtárban. 

 

 

9. 

   Iskolák és magyar nyelvű bibliák / V. T. - In: 

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

228. sz. (2017. szeptember 29.), p. 5. - ill. 

Márkus Mihály nyugdíjas püspök előadása a 

JAMK-ban a reformáció 500. évfordulójáról, 

történeti-irodalmi vonatkozásairól. 

 

10. 

   Ismét útjára indult a KultFeszt Dorogon / K. 

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

28. évf. 221. sz. (2017. szeptember 21.), p. 2. 

Kulturális rendezvénysorozat a dorogi könyvtár-

ban, Szax Olivér kiállítása. 

 

 

11. 

   Kákonyi maradt az igazgató / F. K. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 229.  

sz. (2017. szeptember 30.), p. 3. 

Kákonyi Gellért lett ismét a nyergesújfalui mű-

velődési ház és könyvtár igazgatója. 

 

 

12. 

   Könyvek és történelem. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 214. sz. 

(2017. szeptember 13.), p. 2. 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a 

Helischer József Városi Könyvtár közös ismeret-

terjesztő sorozata Történelmi regény címmel 

szeptember 20-án. 

 

 

13. 

   Közösségfejlesztés és bűnmegelőzés. - In: Kis-

alföld : a család magazinja : komáromi kiadás. - 

72. évf. 212. sz. (2017. szeptember 11.), p. 9. - 

ill. 

A komáromi önkormányzat a Jókai Mór Városi 

Könyvtárral együttműködve közös pályázatot 

nyújtott be a Helyi identitás és kohézió erősítése 

című programhoz. 

14. 

   Központban a szerzetesek természeti felfogása 

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

- 28. évf. 220. sz. (2017. szeptember 20.), p. 2. - 

ill. 

Bartók Gertrud JAMK könyvtáros előadása az 

Öko-esték sorozatban a szerzetesekről. 

 

 

15. 

   Magyar népmesék és lábbábok. - In: Kisalföld 

: a család magazinja : komáromi kiadás. - 72. 

évf. 226. sz. (2017. szeptember 27.), p. 9. 

A népmese hete rendezvénysorozat eseményei 

Komáromban, köztük a Jókai Mór Városi 

Könyvtárban. 

 

 

16. 

   Népszokásokról a könyvtárban: a legtöbb fiatal 

csak internetezni jár, kevesen olvasnak / P. P. - 

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

évf. 219. sz. (2017. szeptember 19.), p. 4. 

 

 

17. 

   Olvasólámpa. - In: Kisalföld : a család maga-

zinja : komáromi kiadás. - 72. évf. 211. sz. 

(2017. szeptember 9.), p. 8. 

 

18. 

   Olvass és írj Anne Frankkal!. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 220. sz. 

(2017. szeptember 20.), p. 12. 

A tatai városi könyvtár utazó kiállítást szervezett 

diákok számára. 

 

 

19. 

   Programok : Oroszlány. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 223. sz. 

(2017. szeptember 23.), p. 5. 

Így írnak ők c. program az oroszlányi könyvtár-

ban: Karay Zoltán Út a kiegyensúlyozott kutyá-

hoz c. könyvének bemutatója. 

 

 

20. 

   Programok : Oroszlány. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 227. sz. 

(2017. szeptember 28.), p. 5. 

Baba-mama klubot rendeznek az oroszlányi 

könyvtárban. 



21. 

   Programok : Oroszlány. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 227. sz. 

(2017. szeptember 28.), p. 5. 

Fórumbeszélgetés a reformációról az oroszlányi 

könyvtárban. 

 

 

22. 

   Programok : Tata. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 28. évf. 227. sz. (2017. szept-

ember 28.), p. 5. 

Mesemondó versenyt rendeznek a tatai városi 

könyvtárban. 

 

 

23. 

   Programsoroló : Oroszlány. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 229. sz. 

(2017. szeptember 30.), p. 5. 

Az oroszlányi könyvtárban koncert és a magyar 

rocklegendákat bemutató vándorkiállítás lesz. 

 

 

24. 

   Slam poetry. - In: Kisalföld : a család magazin-

ja : komáromi kiadás. - 72. évf. 221. sz. (2017. 

szeptember 21.), p. 8. 

 

 

25. 

   Számos fejlesztés megvalósul. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 28. évf. 227. sz. 

(2017. szeptember 28.), p. 4. 

Nagyigmándon számos felújítás zajlik, többek 

között a könyvtárban is. 

 

 

26. 

   Táncsics Mihály lesz a névadó / P. P. - In: 

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

213. sz. (2017. szeptember 12.), p. 4. 

Táncsics Mihály teljesítménytúra Ácsteszéren. 

Borbély Ilona könyvtáros a könyvtár aznapi 

programjairól: népi iparművészeti kiállítás, elő-

adások. Simon M. Veronika állandó kiállításának 

megnyitója a galériában a falunak ajándékozott 

festményekből. 

 

 

27. 

   "Vitás" történelmi témákról is ír : ki-ki más-

ként értelmezi múltunkat a honfoglalás és a tatár-

járás idejéből / Benkő László ; Veizer Tamás. - 

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

évf. 226. sz. (2017. szeptember 27.), p. 5. - ill. 

Interjú Benkő László íróval életéről, munkássá-

gáról, a tatai könyvtárban megrendezett író-

olvasó találkozója kapcsán. 

 


