
KSZR településekről 2017-ben rögzített cikkbibliográfia 
 
1.,   Könyvtárunk életéből / Gárgyánné Gyöngyi. - In: Baracsi szó : a baracsi 
önkormányzat lapja. - 24. évf. 11. sz. (2016. nov.), p. 6-7. - ill. 
   Tartalom: A Könyvtárban történt. - A baracsi könyvtár az Országos 
Könyvtári Napok keretében megtartott programjairól. 
*Baracs 
 
2.,   Könyvtár. - In: Karácsonyi hírharang : a nagykarácsonyi önkormányzat 
lapja. - 26. évf. 4. sz. (2016. dec.), p. 10. - ill. 
   2016. dec. 1-jén érkeztek a Nagykarácsonyi könyvtárba a budapesti 
Csalogány Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskolájából 
gyerkek, akik a Mikulásházban is jártak, majd a könyvtár könyveivel 
ismerkedtek. 
*Nagykarácsony 
 
3.,   Kemény év volt, sok munkával / Müller Miklós ; [Rip.] Balogh Tamás. - In: 
Dunaújvárosi hírlap : városi napilap ISSN 1219-8153. - 28. évf. 5. sz. (2017. 
jan. 6.), p. 5. - ill. 
   Interjú Nagykarácsony polgármesterével a településfejlesztési 
beruházásokról. 
*Nagykarácsony 
 
 4.,  Kedvenc újévi sztorik / (vv). - In: Fejér megyei hírlap : a megye 
napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 7. sz. (2017. jan. 9.), p. 7. 
- (Kulturmix) 
   A szerző neve: Varga József, V. 
   Újévi történeteket mesélő érdeklődőket várnak jan. 12-én az úrhidai 
könyvtárban. 
*Úrhida 
 
5.,   Makk Marcsisok a könyvtárban / Horváth István. - In: Az én falum 
Mezőfalva. (2016. okt.), p. 8. - ill. 
   A mezőfalvi Makk Marcsi Családi Napközi gyermekei szept. 29-én könyvtári 
foglalkozáson vettek részt a Móricz Zsigmond Könyvtárban. 
*Mezőfalva 
 
6.,   Meséljünk mindennap! ; Könyvbörze és ismeretterjesztő totó. - In: 
Ráckeresztúri Hírmondó : Ráckeresztúr Község Önkormányzatának Lapja. (2016. 
okt.), p. 13. - ill. 
   A ráckeresztúri könyvtárban a mese varázserejéről hangzott el előadás a 
magyar népmese napján. Az Országos Könyvtári Napok keretében könyvvásárt 
rendeztek. Az 1956-os forradalom 60. évfordulójára totót állítottak össze.  
*Ráckeresztúr 
 
7.,   Kedves könyvbarátok! / Gécziné Erdélyi Veronika. - In: Táci Hírmondó. - 2. 
évf. 4. sz. (2016.), p. 8. 
   A táci községi könyvtárban nov. 3-tól könyvvásárt tartanak a leselejtezett 
kötetekből. 
*Tác 



 
8.,   A nyár folyamán megvalósult fejlesztések : a felújított könyvtár. - In: 
Alcsútdobozi hírek : Közéleti lap ISSN 2061-6422. - 23. évf. 9. sz. (2016. 
szept.), p. 9. - ill. 
   Az alcsútdobozi könyvtár belső tereiről, berendezéséről készült fotók. 
*Alcsútdoboz 
 
 9.,  A tudás szolgálatában / Szecsődi Zsoltné. - In: Felcsúti hírlap. - 6. évf. 
1. sz. (2017. jan.), p. 4. - ill. 
   2016. december közepén rendhagyó irodalomóra volt a felcsúti könyvtárban. 
*Felcsút 
 
10.,   Művelődési lehetőség / Horváth László. - In: Dunaújvárosi hírlap : városi 
napilap ISSN 1219-8153. - 28. évf. 27. sz. (2017. febr. 1.), p. 4. - ill. 
   A mezőfalvi könyvtár szolgáltatásairól, tevékenységéről az idei évben. Az 
online katalógus a Vörösmarty Mihály Könyvtár integrált könyvtári rendszerén 
keresztül érhető el. 
*Mezőfalva 
 
11.,   Két szalagátvágás volt egy nap : nemzedékek találkahelye: az idősotthon ad 
helyet a községi könyvtárnak / B. Kiss László. - In: Fejér megyei hírlap : a 
megye napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 30. sz. (2017. febr. 4.), p. 4. 
- ill. 
   Csókakőn febr. 3-án felavatták az új községi könyvtárat és a felújított 
Tölgyfa utcát. 
*Csókakő 
 
 12.,  A könyvekben felejtett, régi emlékek : lepréselt négylevelű lóhere, 
vonatjegy, szentkép, kártyanaptár és Vámos Miklós rejtélyes üzenete / Gajdó 
Ágnes. - In: Vasárnapi Fejér megyei hírlap ISSN 1786-7703. - 18. évf. 5. sz. 
(2017. febr. 5.), p. 4. - ill. 
   *Ráckeresztúr 
 
 13.,  Könyvtári közlemények / Csókás Elekné. - In: Válinfó. - 8. évf. 1. sz. 
(2017. jan. 19.), p. 10-11. - ill. 
   Csókás Elekné a 2017-es évfordulók kapcsán Arany János és Mikszáth Kálmán 
életútját idézi. A könyvtármozi filmjeiről. 
*Vál 
  
14.,  Szülői klub, pszichológussal / (vv). - In: Fejér megyei hírlap : a megye 
napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 33. sz. (2017. febr. 8.), p. 3. 
- (Röviden) 
   A szerző neve: Varga József, V. 
   Az úrhidai könyvtárban Nemesné Somlai Gitta tart előadást. 
*Úrhida 
Család 
 
 
 
 



15.,   A pázmándi írónő : advent 3. vasárnapjának vendége volt Velencei Rita. 
- In: Pázmándi Hírvivő : a pázmándi önkormányzat lapja : független havilap. 
- 4. évf. 11-12. sz. (2016. nov. - dec.), p. 8. - ill. 
   Velencei Rita Levendulaméz című könyvét mutatta be a pázmándi könyvtárban. 
*Pázmánd 
 
16.,   Igazgyöngyök és drágakövek : baracskai vendégek is részt vettek a 
könyvtári irodalmi felolvasóesten / Gajdó Ágnes. - In: Fejér megyei hírlap : 
a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 44. sz. (2017. febr. 21.), p. 4. 
- ill. - (Lakóhelyünk - Ercsi és környéke) 
*Ráckeresztúr 
*Baracska 
 
17.,   Igazgyöngy, afrikai hangulatban / (vv). - In: Fejér megyei hírlap : a 
megye napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 47. sz. (2017. febr. 24.), p. 4. 
- ill. - (Lakóhelyünk - Polgárdi és környéke) 
   A szerző neve: Varga József, V. 
   Antal Judit Igazgyöngy 3 - Út Afrika tetejére című könyvének bemutatóját 
tartották jan. végén a fülei könyvtárban. 
*Füle 
 
18.,   Képeslap és virág nőnapra / (vv). - In: Fejér megyei hírlap : a megye 
napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 49. sz. (2017. febr. 27.), p. 2. 
- (Röviden) 
   A szerző neve: Varga József, V. 
   Febr. 28-án kézműves foglalkozást tartanak az úrhidai könyvtárban. 
*Úrhida 
 
19.,   Beszélgetés az életről / (sznj). - In: Fejér megyei hírlap : a megye 
napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 52. sz. (2017. márc. 2.), p. 3. 
- (Röviden) 
   A szerző neve: Szanyi-Nagy Judit 
   A Sukorói Könyvtár és Borház márc. 2-i programján mentálhigiénés szakember 
és pszichológus tart előadást és bemutatják az életútelemzést is. 
*Sukoró 
 
20.,   Internet Fiesta a könyvtárban / (sznj). - In: Fejér megyei hírlap : a 
megye napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 67. sz. (2017. márc. 21.), p. 2. 
- (Röviden) 
   A szerző neve: Szanyi-Nagy Judit 
   A 18. alkalommal megrendezésre kerülő Internet Fiestán a váli, bicskei és 
a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár valamint a Gárdonyi Géza 
Művelődési Ház és Könyvtár szervez programokat. 
*Vál 
 
21.,   Kiállítás és totó a könyvtárban / (gá). - In: Fejér megyei hírlap : a 
megye napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 67. sz. (2017. márc. 21.), p. 4. 
- (Röviden). (Lakóhelyünk - Ercsi és környéke) 
   A szerző neve: Gajdó Ágnes 
   Az Internet Fiesta keretében márc. 22-én fotókiállítás nyílik Ráckeresztúr 



régen és ma címmel a ráckeresztúri könyvtárban, márc. 23-án ismeretterjesztő 
totót tölthetnek ki az érdeklődők. 
*Ráckeresztúr 
 
22.,   Töriest a könyvtárban / (bkl). - In: Fejér megyei hírlap : a megye 
napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 68. sz. (2017. márc. 22.), p. 4. 
- (Röviden). (Lakóhelyünk - Mór és környéke) 
   A szerző neve: Kiss László, B. 
   A bodajki könyvtárban Kozma Ferenc tart előadást márc. 23-án. 
*Bodajk 
 
23.,   Telegdi volt a vendég : közel tíz éve figyeli környezetét és az 
állatvilágot / Horváth László. - In: Dunaújvárosi hírlap : városi napilap 
ISSN 1219-8153. - 28. évf. 70. sz. (2017. márc. 24.), p. 4. - ill. 
*Baracs 
*Mezőfalva 
 
24.,   A meseírás napja / (sznj). - In: Fejér megyei hírlap : a megye napilapja 
ISSN 0133-0403. - 62. évf. 76. sz. (2017. márc. 31.), p. 3. - (Röviden) 
   A szerző neve: Szanyi-Nagy Judit 
   A váli Civil Központ és Könyvtárban ápr. 2-án az óvodás korú gyermekek 
számára szerveznek programot. 
*Vál 
 
25.,   Lerakódások ellen / (str). - In: Fejér megyei hírlap : a megye napilapja 
ISSN 0133-0403. - 62. évf. 78. sz. (2017. ápr. 3.), p. 4. - (Röviden). 
(Lakóhelyünk - Gárdony és környéke) 
   A szerző neve: Töttő Rita, S. 
   A Sukorói Könyvtár és Borházban életmódtanácsadó tart előadást ápr. 7-én. 
*Sukoró 
 
26.,   Tavaszköszöntő múltidézés : nagy sikert arattak a településről készült 
képpárok bemutatásával / Gajdó Ágnes. - In: Fejér megyei hírlap : a megye 
napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 78. sz. (2017. ápr. 3.), p. 7. - ill. 
   A ráckeresztúri könyvtár rendhagyó szabadtéri kiállítást rendezett az 
Internet Fiesta keretében. 1986-ban az akkori tanácselnök megbízásából 
végigfotózták a település utcáit, egy közösségi szolgálatos diák elkészítette 
a fotók 2017-es változatát. 
*Ráckeresztúr 
 
27.,   Verselnek az ünnepen / (vv). - In: Fejér megyei hírlap : a megye napilapja 
ISSN 0133-0403. - 62. évf. 84. sz. (2017. ápr. 10.), p. 5. - (Röviden) 
   A szerző neve: Varga József, V. 
   A Fülei Általános Iskola és a Petőfi Sándor Művelődési Ház közösen szervez 
versmondó versenyt a Költészet Napja alkalmából ápr. 11-én. Felnőttek és 
gyerekek egyaránt szerepelhetnek a programon. 
*Füle 
 
 
 



28.,   Húsvét és a világháló / (vv). - In: Fejér megyei hírlap : a megye 
napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 85. sz. (2017. ápr. 11.), p. 3. 
- (Röviden) 
   A szerző neve: Varga József, V. 
   Ápr. 13-án húsvéti kézműveskedés lesz az úrhidai közösségi ház 
könyvtártermében. Az internet klub ápr. 18-án várja az érdeklődőket a 
közösségi ház teleházába. 
*Úrhida 
 
29.,   Nem ment ki a divatból : az a szerencsés, ha a művelődési ház a közösségi 
tér a településen / Tábiné Nyúl Gabriella ; [Rip.] Balogh Tamás. - In: 
Dunaújvárosi hírlap : városi napilap ISSN 1219-8153. - 28. évf. 87. sz. 
(2017. ápr. 13.), p. 7. - ill. 
   Tábiné Nyúl Gabriella az előszállási művelődési ház vezetője, könyvtárosa. 
*Előszállás 
 
30.,   Költemények az utcán / Gajdó Ágnes. - In: Fejér megyei hírlap : a megye 
napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 87. sz. (2017. ápr. 13.), p. 3. - ill. 
   A ráckeresztúri könyvtár idén is csatlakozott a Posztolj verset az utcára! 
országos akcióhoz. Több, mint negyven vers került a település oszlopaira, 
kerítéseire, virágládáira. 
*Ráckeresztúr 
 
31.,   Versmaratonnal ünnepeltek / (hl). - In: Dunaújvárosi hírlap : városi 
napilap ISSN 1219-8153. - 28. évf. 88. sz. (2017. ápr. 15.), p. 4. - ill. 
   A szerző neve: Horváth László 
   Négy órán keresztül szavaltak a baracsi faluházban a költészet napja 
alkalmából. 
*Baracs 
 
32.,   Könyvtári óra / Kerékné Fülöp Annamária. Könyvtárban voltunk a 
nagycsoportosokkal / Hartal Istvánné. - In: Sukorói Hírforrás. - 5. évf. 1. 
sz. (2017.), p. 6. - ill. 
   A Sukorói Könyvtár és Borház febr. 14-15-i gyermekfoglalkozásairól. 
*Sukoró 
 
33.,   Könyvtári élet / Valásekné Kaszner Tímea. - In: Bakonycsernyei rikkancs : 
a bakonycsernyei önkormányzat lapja ISSN 2063-5117. - 9. évf. 2. sz. (2017. 
máj.), p. 7. - ill. 
*Bakonycsernye 
 
34.,   "Titkos jelentés". - In: Bodajki szó : a Bodajki Önkormányzat lapja : 
Bodajk. - 28. évf. 1. sz. (2017.), p. 9. - ill. 
   Jan. 26-án Titkos ügynökök a hidegháború címmel tartott előadást Kozma 
Ferenc, a 3Falu Táncműhely vezetője a bodajki könyvtárban, a Töri estek 
sorozat keretében. 
*Bodajk 
 
 
 



35.,   Gróf Nádasdy Borbála látogatása / Valásekné Kaszner Tímea. - In: 
Bakonycsernyei rikkancs : a bakonycsernyei önkormányzat lapja ISSN 2063-5117. 
- 9. évf. 1. sz. (2017. márc.), p. 6. - ill. 
   Jan. 27-én a bakonycsernyei könyvtár látta vendégül az 5 kötetes szerzőt. 
*Bakonycsernye 
 
 36.,  Népszerű a malom : gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt kitűnő szórakozás 
/ Horváth László. - In: Dunaújvárosi hírlap : városi napilap ISSN 1219-8153. 
- 28. évf. 110. sz. (2017. máj. 13.), p. 4. - ill. 
   Volman Ferenc, Európa-bajnok bronzérmes sportoló sokat tesz a malom 
népszerűsítéséért, többek között részt vett egy elektronikus malomprogram 
kifejlesztésében, amely már hozzáférhető a baracsi könyvtárban, de ő 
szervezte a baracsi majális malomversenyét is. 
*Baracs 
 
37.,   Olvasóklub és Nyárváró / (vv). - In: Fejér megyei hírlap : a megye 
napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 112. sz. (2017. máj. 16.), p. 2. 
- (Röviden) 
   A szerző neve: Varga József, V. 
   Máj. 16-án tartja összejövetelét az úrhidai olvasóklub. 
*Úrhida 
 
38.,   Ráckeresztúri mesélő képek : fényképes időutazást tehettek a helyiek a 
róluk készült fotók révén / Gajdó Ágnes ; fotó Gajdó Ágnes. - In: Fejér 
megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 112. sz. (2017. 
máj. 16.), p. 4. - ill. - (Lakóhelyünk - Ercsi és környéke) 
   Ráckeresztúron Időutazás a múltba címmel szabadtéri fotókiállítást 
rendezett a könyvtár. 
*Ráckeresztúr 
 
39.,   Könyvet a hátizsákba! / Nagy Enikő ; fotó Csendes Krisztina. - In: 
Felcsúti hírlap. - 6. évf. 2. sz. (2017. febr.), p. 3. - ill. 
   Szecsődi Zsoltné, a felcsúti könyvtár vezetője a település könyvtáráról. A 
felcsúti könyvtár állományát a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár 
dolgozói tették elérhetővé a Fejér megyei könyvtár online katalógusában. 
*Felcsút 
 
40.,   Könyvtári közlemények / Csókás Elekné. - In: Válinfó. - 8. évf. 2. sz. 
(2017. márc. 22.), p. 9. - ill. 
   A váli könyvtár eddigi, 2017-ben lezajlott programjairól. 
*Vál 
 
41.,   Előadás a könyvtárban / Gárgyán Attiláné. - In: Baracsi szó : a baracsi 
önkormányzat lapja. - 25. évf. 4. sz. (2017. ápr.), p. 7. - ill. 
   Márc. 22-én Telegdi Ágnes volt a baracsi könyvtár vendége, a Széchenyi 
Zsigmond Általános Iskola diákjainak tartott ismeretterjesztő előadást. 
*Baracs 
 
 
 



42.,   Könyvtár : könyvtári hétköznapok / Halászné Czeiner Judit. - In: 
Karácsonyi hírharang : a nagykarácsonyi önkormányzat lapja. - 27. évf. 1. sz. 
(2017. ápr.), p. 10. - ill. 
   A nagykarácsonyi községi könyvtár programjairól. 
*Nagykarácsony 
 
43.,   Irány a könyvtár!. - In: Ráckeresztúri Hírmondó : Ráckeresztúr Község 
Önkormányzatának Lapja. - 5. évf. 4. sz. (2017. ápr.), p. 13. - ill. 
   Arany János születésének évfordulójára kiállítással és nyereményjátékkal 
készült a ráckeresztúri könyvtár. Márc. 22-én az Internet Fiesta keretén 
belül fotókiállítás nyílt Ráckeresztúr régen és ma címmel. 
*Ráckeresztúr 
 
44.,   Író-olvasó találkozó Telegdi Ágnessel / Horváth István. - In: Az én falum 
Mezőfalva. (2017. ápr.), p. 9. - ill. 
   Márc. 22-én a mezőfalvi könyvtár szervezésében találkoztak a gyerekek az 
íróval. 
*Mezőfalva 
 
45.,   Világ-háló : internettel a Föld körül / Nagy Enikő ; fotó Varga Ildikó. 
- In: Felcsúti hírlap. - 6. évf. 4. sz. (2017. ápr.), p. 5. - ill. 
   A felcsúti könyvtár is bekapcsolódott a 18. Internet Fiesta program 
sorozatába. Márc. 24-én az Endresz György Általános Iskola diákjai 
honismereti feladatokat oldottak meg és virtuális osztálykirándulást 
terveztek az internet segítségével. 
*Felcsút 
 
46.,   Könyvbemutató volt a szári kultúrházban / Szabó Tiborné. - In: Kisbíró 
2066 : Szár és Újbarok önkormányzatainak havi tájékoztatója. - 21. évf. 4. 
sz. (2017. ápr.), p. 2. - ill. 
   A Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében az Imedias kiadó 
mutatta be kiadványait a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban. A 
Svábok bejövetele c. kötetet a szervezők vásárolták meg a könyvtár számára. 
*Szár 
 
47.,   KönyvtárMozi / Gasznerné Wajzer Renáta. - In: Pusztavámi krónika. - 6. 
évf. 5. sz. (2017. máj.), p. 3. 
   A pusztavámi könyvtár új szolgáltatása keretében a Vad magyarország c. 
filmet nézték meg a helyi álalános iskola diákjai. Bemutatkozott a 
Vadmadárkórház is márc. 31-én. Ápr. 10-én A hazudós egér c. mesét nézték meg 
az iskolások, majd a Vörösmarty Mihály Könyvtár munkatársa tartott 
foglalkozást a gyerekeknek. 
*Pusztavám 
 
48.,   Könyvtári könyvheti kvíz / gá. - In: Fejér megyei hírlap : a megye 
napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 132. sz. (2017. jún. 9.), p. 3. 
- (Röviden) 
   A szerző neve: Gajdó Ágnes 
   Ráckeresztúron tíz kérdésből álló feladatlapot tölthetnek ki az érdeklődők. 
*Ráckeresztúr 



 
49.,   Könyvtárban a kiállítás képei / (HL). - In: Dunaújvárosi hírlap : városi 
napilap ISSN 1219-8153. - 28. évf. 136. sz. (2017. jún. 14.), p. 4. - ill. 
   A szerző neve: Horváth László 
   A mezőfalvi Kiss Kálmán Művelődési Ház és Móricz Zsigmond Könyvtár 
együttműködésében elkészült a település elmúlt 13 évét bemutató fotókiállítás 
albuma, a könyvtárban lesz megtekinthető. 
*Mezőfalva 
  
50.,   Kölyökolvasók Kecskeméten : a megyéből öt fehérvári és egy ráckeresztúri 
diák utazott a rendezvényre / (gá). - In: Fejér megyei hírlap : a megye 
napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 137. sz. (2017. jún. 15.), p. 3. - ill. 
   A szerző neve: Gajdó Ágnes 
*Ráckeresztúr 
 
51.,   Könyvtárban a kiállítás képei / (HL). - In: Dunaújvárosi hírlap : városi 
napilap ISSN 1219-8153. - 28. évf. 146. sz. (2017. jún. 26.), p. 4. 
   A szerző neve: Horváth László 
   A József nádor-napokról készült fotókból album készült, amelyet a községi 
könyvtár őriz. 
*Mezőfalva 
 
52.,   Szüreti bálok emlékei / (BT). - In: Dunaújvárosi hírlap : városi napilap 
ISSN 1219-8153. - 28. évf. 152. sz. (2017. júl. 3.), p. 4. - (Röviden) 
   A szerző neve: Balla Tibor 
   Elektronikus feldolgozás céljából kisapostagi szüreti bálokról készült 
régi fényképeket szeretne összegyűjteni Farkas Cintia. Az anyagokat a 
könyvtárban várja, digitalizálás után visszakapják a tulajdonosok. 
*Kisapostag 
 
53.,   Tábori élményözön : vízpart helyett könyvtárszobában töltötték az időt 
/ Horváth László. - In: Dunaújvárosi hírlap : városi napilap ISSN 1219-8153. 
- 28. évf. 162. sz. (2017. júl. 14.), p. 4. - ill. 
*Baracs 
 
54.,   Elektronikus könyvtári újítás. - In: Fejér megyei hírlap : a megye 
napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 165. sz. (2017. júl. 18.), p. 4. 
- (Röviden). (Lakóhelyünk - Ercsi és környéke) 
   A Vörösmarty Mihály Könyvtár munkatársai elektronikusan feldolgozzák a 
ráckeresztúri könyvtár anyagát. 
*Ráckeresztúr 
 
55.,   Minikiállítás a lovagkirályról : a Szent László-évben Ráckeresztúr is 
emlékezik, bemutatják az uralkodót / gá ; fotó Gajdó Ágnes. - In: Fejér 
megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 165. sz. (2017. 
júl. 18.), p. 4. - ill. - (Lakóhelyünk - Ercsi és környéke) 
   A szerző neve: Gajdó Ágnes 
   A ráckeresztúri könyvtár kiállítással emlékezik meg Szent László 
királyról. 
*Ráckeresztúr 



 
56.,   Rizling túra az éjszakában / (sznj). - In: Fejér megyei hírlap : a megye 
napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 170. sz. (2017. júl. 24.), p. 3. 
- (Röviden) 
   A szerző neve: Szanyi-Nagy Judit 
   Ötödik alkalommal rendezik meg Lajoskomáromban baráti társaságok számára a 
programot, melyre aug. 25-én kerül sor. A helyi könyvtárban jelentkezhetnek a 
csapatok. 
*Lajoskomárom 
 
57.,   Könyvtári munka, nyáron : mit csinálnak a könyvtárosok nyáron? / Gajdó 
Ágnes. - In: Vasárnapi Fejér megyei hírlap ISSN 1786-7703. - 18. évf. 30. sz. 
(2017. júl. 29.), p. 1., 4. - ill. 
   A települési könyvtárakban végzett KSZR-munkáról, az utólagos 
állományfeldolgozásról. 
*Ráckeresztúr 
 
58.,   Keresztúri képeskönyv. - In: Ráckeresztúri Hírmondó : Ráckeresztúr Község 
Önkormányzatának Lapja. - 5. évf. 5. sz. (2017. máj.), p. 16. - ill. 
   A ráckeresztúri községi könyvtár Facebook oldalán tekinthető meg a több, 
mint ezer fotót tartalmazó gyűjtemény. 
*Ráckeresztúr 
 
59.,   Több műfajban kötetlenül lehet pályázni / gá. - In: Fejér megyei hírlap : 
a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 189. sz. (2017. aug. 15.), p. 4. 
- (Lakóhelyünk - Ercsi és környéke) 
   A szerző neve: Gajdó Ágnes 
   Ráckeresztúr fennállásának 670. évfordulója alkalmából az önkormányzat és 
a könyvtár alkotói, fotó- és videópályázatot hirdet. 
*Ráckeresztúr 
 
60.,   Rajzpályázatot hirdetett meg a könyvtár / lp. - In: Fejér megyei hírlap : 
a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 190. sz. (2017. aug. 16.), p. 4. 
   A szerző neve: Laci Patrícia 
   Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából rajzpályázatot 
hirdetnek Pátkán. 
*Pátka 
 
61.,   Nyáron is vár(t) a könyvtár. - In: Elő-szó kisbíró helyett : Előszállás 
Nagyközség Önkormányzatának lapja. - 6. évf. 3. sz. (2017.), p. 7-8. - ill. 
   A szerző Tábiné Nyúl Gabriella. 
   Beszámoló és képriport az előszállási községi könyvtár nyári 
programjairól. 
*Előszállás 
 
62.,   Kiállítás Fellegi Imréről / (bkl). - In: Fejér megyei hírlap : a megye 
napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 202. sz. (2017. aug. 30.), p. 4. 
- (Lakóhelyünk - Bodajk és környéke) 
   A szerző neve: Kiss László, B. 
   Születésének 90. évfordulója alkalmából a Bodajki Városi Könyvtár 



kiállításon mutatta be Fellegi Imre életét és munkásságát. 
*Bodajk 
 
63.,   Horváth Béla könyvbemutatója / (HL). - In: Dunaújvárosi hírlap : városi 
napilap ISSN 1219-8153. - 28. évf. 208. sz. (2017. szept. 6.), p. 4. 
- (Röviden) 
   A szerző neve: Horváth László 
   Szept. 20-án a mezőfalvi könyvtárban tartják a könyvbemutatót. 
*Mezőfalva 
 
64.,   A könyvtárban történt / Gárgyán Attiláné. - In: Baracsi szó : a baracsi 
önkormányzat lapja. - 25. évf. 8. sz. (2017. aug.), p. 5-6. - ill. 
   Beszámoló és képriport a baracsi községi könyvtár nyári olvasótáboráról. 
*Baracs 
 
65.,   A könyvtárból a könyvtárról / Buresné Mészáros Edit. - In: Új krónika : 
Csór. - 12. évf. 2. sz. (2017. júl. 27.), p. 10. 
   A csóri könyvtár a Vörösmarty Mihály Könyvtár KSZR hálózatának tagja. A 
könyvtáros tájékoztatója. 
*Csór 
 
66.,   Üstben főtt a szilvalekvár Magyaralmáson : a vidám együttlét örömét 
hasznos tevékenységgel társították - versenyeztek a helyben készült pálinkák 
is / B. Kiss László. - In: Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 
0133-0403. - 62. évf. 213. sz. (2017. szept. 12.), p. 3. - ill. 
   Szept. 9-én szilvalekvárfőző és pálinkaversenyt rendeztek Magyaralmáson a 
faluház udvarán. A Faluházban a magyaralmási könyvtár könyvbörzét tartott. 
*Magyaralmás 
 
67.,   Kölcsönzésre fel! : bővült a ráckeresztúri bibliotéka kínálata / (gá). 
- In: Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 213. 
sz. (2017. szept. 12.), p. 4. - ill. - (Lakóhelyünk - Ercsi és környéke) 
   A szerző neve: Gajdó Ágnes 
*Ráckeresztúr 
 
68.,   Könyvtári élet / Halászné Czeiner Judit. - In: Karácsonyi hírharang : a 
nagykarácsonyi önkormányzat lapja. - 27. évf. 2. sz. (2017. júl.), p. 8. 
- ill. 
   A nagykarácsonyi községi könyvtár programjai: Posztolj verset utcára, 
bűnmegelőzési előadás, ünnepi könyvheti vetítés. 
*Nagykarácsony 
 
69.,   Csellengők hídja a könyvtárban / vv. - In: Fejér megyei hírlap : a megye 
napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 229. sz. (2017. szept. 30.), p. 4. 
- (Röviden) 
   A szerző neve: Varga József, V. 
   Incze Zsuzsa tart előadást a sárszentmihályi könyvtár meghívására okt. 
2-án. 
*Sárszentmihály 
 



70.,   Jenői Alkotói Társulás / (vv). - In: Fejér megyei hírlap : a megye 
napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 221. sz. (2017. szept. 21.), p. 16. 
   A szerző neve: Varga József, V. 
   A Jenői Művészeti Társulás kiállítása a helyi könyvtárban nyílik szept. 
30-án. 
*Jenő 
 
 71.,  Hétvégi mozi a könyvtárban / sznj. - In: Fejér megyei hírlap : a megye 
napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 223. sz. (2017. szept. 23.), p. 4. 
- ill. - (Röviden) 
   A szerző neve: Szanyi-Nagy Judit 
   Szept. 23-án könyvtármozi keretében Az eszkimó asszony fázik és a 
Pendragon legenda c. filmet vetítik Jenőn. 
*Jenő 
 
72.,   Itthon vagy! Alkotói társulás / (vv). - In: Fejér megyei hírlap : a megye 
napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 226. sz. (2017. szept. 27.), p. 3. 
- (Röviden) 
   A szerző neve: Varga József, V. 
   A Jenői Alkotói Társulás könyvtárbeli kiállításával kezdődnek a község 
programjai a Magyarország, szeretlek... országos rendezvénysorozat 
keretében. 
*Jenő 
 
73.,   Az olvasás hete, meseelőadással. - In: Fejér megyei hírlap : a megye 
napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 230. sz. (2017. okt. 2.), p. 4. 
- (Röviden). (Lakóhelyünk - Martonvásár és környéke) 
   Az Országos Könyvtári Napok baracskai programjai. 
*Baracska 
 
74.,   Lélekmelengető alkotói tárlat / V. Varga József. - In: Fejér megyei 
hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 230. sz. (2017. okt. 
2.), p. 16. - ill. 
   Jenőben 2. alkalommal nyílt meg a helyi alkotók kiállítása szept. 30-án a 
könyvtárban. 
*Jenő 
 
75.,   A víz az élet forrása / (sznj). - In: Fejér megyei hírlap : a megye 
napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 231. sz. (2017. okt. 3.), p. 3. 
   A szerző neve: Szanyi Nagy Judit 
   Alkotói pályázatot hirdetett a fülei könyvtár, vízzel kapcsolatos írásokat 
és illusztrációkat várnak, melyeket okt. 4-én lehet bemutatni a könyvtárban. 
*Füle 
 
76.,   A Csellengők hídja : séta a Csellengők hídján / V. Varga József. - In: 
Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 232. sz. 
(2017. okt. 4.), p. 1., 7. - ill. 
   Incze Zsuzsa az Országos Könyvtári Napok keretében Sárszentmihályra, 
Lajoskomáromba, Vértesboglárra látogat. 
*Sárszentmihály 



*Vértesboglár 
*Lajoskomárom 
 
77.,   Könyvtári napok. - In: Fejér megyei hírlap : a megye napilapja ISSN 
0133-0403. - 62. évf. 232. sz. (2017. okt. 4.), p. 7. 
   Fejér megyei könyvtári rendezvények ajánlásával. 
*Füle 
*Jenő 
 
78.,   Az a csodálatos gyerektörténet : a népmese napját ünnepelték / Horváth 
László. - In: Dunaújvárosi hírlap : városi napilap ISSN 1219-8153. - 28. évf. 
233. sz. (2017. okt. 5.), p. 4. - ill. 
   Gyerekek meséltek a népmese napján a baracsi könyvtárban. 
*Baracs 
 
 79.,  Az októberi nyitvatartás / (sznj). - In: Fejér megyei hírlap : a megye 
napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 234. sz. (2017. okt. 6.), p. 4. 
- (Röviden). (Lakóhelyünk - Polgárdi és környéke) 
   A szerző neve: Szanyi-Nagy Judit 
   A Jenői könyvtár nyitvatartása. 
*Jenő 
 
80.,   Tücsökszabi zenél, játszik / zsm. - In: Fejér megyei hírlap : a megye 
napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 234. sz. (2017. okt. 6.), p. 16. - ill. 
   A szerző neve: Zsohár Melinda 
   Mányon az Országos Könyvtári Napok keretében a művelődési házban Cseke 
Szabolcs tart foglalkozást okt. 7-én. 
*Mány 
 
81.,   Eseménydús könyvtári napok. - In: Fejér megyei hírlap : a megye napilapja 
ISSN 0133-0403. - 62. évf. 234. sz. (2017. okt. 6.), p. 4. - (Lakóhelyünk - 
Polgárdi és környéke) 
   A fülei könyvtár okt. 7-i Mozdulj ki! elnevezésű programjáról. 
*Füle 
 
82.,   Újabb könyvek a könyvtárban / (sznj). - In: Fejér megyei hírlap : a megye 
napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 236. sz. (2017. okt. 9.), p. 3. 
- (Röviden) 
   A szerző neve: Szanyi-Nagy Judit 
   A soponyai könyvtár nyitvatartásával. 
*Soponya 
 
83.,   Képes múltidézés / RH. - In: Ráckeresztúri Hírmondó : Ráckeresztúr Község 
Önkormányzatának Lapja. (2017. jún.), p. 13. - ill. 
   A szerző neve: Rácz Hilda 
   A Wass Albert Könyvtár máj. 10-11-én régi fotókból rendezett szabadtéri 
kiállítást a Közösségek Hete keretében. 
*Ráckeresztúr 
 
 



84.,   Kvíz és kézművesség / (Gajdó). - In: Fejér megyei hírlap : a megye 
napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 237. sz. (2017. okt. 10.), p. 4. - ill. 
- (Lakóhelyünk - Ercsi és környéke) 
   A szerző neve: Gajdó Ágnes 
   A ráckeresztúri könyvtár Országos Könyvtári Napok keretében tartott 
rendezvényeiről. 
*Ráckeresztúr 
 
85.,   Az univerzum titkait fürkészték Baracson : randevú az Orion Csillagász 
Szakkör tagjaival / (HL). - In: Dunaújvárosi hírlap : városi napilap ISSN 
1219-8153. - 28. évf. 238. sz. (2017. okt. 11.), p. 5. - ill. 
   A szerző neve: Horváth László 
   Horváth Zsolt jegyző tartott előadást a baracsi könyvtárban okt. 5-én. 
*Baracs 
 
86.,   Különlegesség: újfajta búcsút rendeztek Nagykarácsonyban / Balogh Tamás. 
- In: Dunaújvárosi hírlap : városi napilap ISSN 1219-8153. - 28. évf. 239. 
sz. (2017. okt. 12.), p. 13. - ill. - (Magazin) 
   A program szervezője a helyi könyvtáros volt. A kultúrműsorban fellépett 
többek között a Nagykarácsonyi Néptánc Egyesület. Beszélgetés a 
résztvevőkkel. 
*Nagykarácsony 
 
87.,   Kérdések a Mesternek : Nógrádi: a sok évet megélt, de modern misszionárius 
/ Nógrádi Gábor ; [Rip.] Balogh Tamás. - In: Dunaújvárosi hírlap : városi 
napilap ISSN 1219-8153. - 28. évf. 244. sz. (2017. okt. 18.), p. 1., 13. 
- ill. 
   Az előszállási könyvtár meghívására érkezett Nógrádi Gábor, aki 
gyerekekkel találkozott. 
*Előszállás 
 
88.,   Társasjátékozni a könyvtárban. - In: Fejér megyei hírlap : a megye 
napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 253. sz. (2017. okt. 30.), p. 4. 
- (Röviden). (Lakóhelyünk - Martonvásár és környéke) 
   A kajászói községi könyvtárban hétfőtől péntekig 16-20 óra között lehet 
játszani. 
*Kajászó 
 
89.,   Állásbörze két településen / sznj. - In: Fejér megyei hírlap : a megye 
napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 257. sz. (2017. nov. 4.), p. 4. 
- (Röviden) 
   A szerző neve: Szanyi-Nagy Judit 
   Székesfehérvári munkalehetőségekkel ismerkedhetnek nov. 9-én Dégen és 
Lajoskomáromban az érdeklődők. 
*Lajoskomárom 
 
90.,   Javában tart még a könyvbörze / (sznj). - In: Fejér megyei hírlap : a 
megye napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 260. sz. (2017. nov. 8.), p. 4. 
- (Röviden) 
   A szerző neve: Szanyi-Nagy Judit 



   Könyvkiárusítást tartanak a soponyai könyvtárban. 
*Soponya 
 
91.,   "Gyere a moziba be!" filmes nap / (sznj). - In: Fejér megyei hírlap : a 
megye napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 261. sz. (2017. nov. 9.), p. 4. 
- (Röviden) 
   A szerző neve: Szanyi-Nagy Judit 
   Nov. 16-án a Könyvtármozi c. program keretében filmeket vetítenek a 
sárszentmihályi könyvtárban. 
*Sárszentmihály 
 
92.,   Boldog család, boldog gyerekek / sznj. - In: Fejér megyei hírlap : a megye 
napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 263. sz. (2017. nov. 11.), p. 4. 
- (Röviden) 
   A szerző neve: Szanyi-Nagy Judit 
   Nemesné Somlai Gitta tart előadási az úrhidai könyvtárban nov. 15-én. 
*Úrhida 
 
93.,   Vetítés és könyvbörze / (bkl). - In: Fejér megyei hírlap : a megye 
napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 265. sz. (2017. nov. 14.), p. 3. 
- (Röviden) 
   A szerző neve: Kiss László, B. 
   Az iszkaszentgyörgyi IKSZT programjai nov. 15-én, 17-én és 20-án. Az 
intézmény a postahivatal mögött található. 
*Iszkaszentgyörgy 
 
94.,   Több a kiadvány, és több a látogató is : egyszerre két könyvtárat is 
korszerűsítettek Balinkán / (bkl) ; fotó Pesti Tamás. - In: Fejér megyei 
hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 268. sz. (2017. nov. 
17.), p. 4. - ill. 
   A szerző neve: Kiss László, B. 
   A település kultúrházainak felújításával nyílt lehetőség könyvtár 
kialakítására. A Vörösmarty Mihály Könyvtár biztosítja a két településrész 
könyvtárának ellátását. 
*Balinka 
 
95.,   Sárróna fényben, árnyékban / (vv). - In: Fejér megyei hírlap : a megye 
napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 273. sz. (2017. nov. 23.), p. 6. 
- (Röviden). (Lakóhelyünk - Székesfehérvár és környéke) 
   A szerző neve: Varga József, V. 
   Nov. 28-án a Tanka János Városi Könyvtárban mutatják be Káliz Sajtos 
József kötetét. 
*Aba 
 
96.,   Sárróna - fényben : árnyékban és fényben : Káliz Sajtos József 
Sárróna-krónikái / V. Varga József ; fotó Koppán Viktor. - In: Vasárnapi 
Fejér megyei hírlap ISSN 1786-7703. - 18. évf. 48. sz. (2017. dec. 2.), p. 
1., 5. - ill. 
   Káliz Sajtos József Abán mutatta be a Sárróna fényben, árnyékban c.könyvét. 
*Aba 



 
97.,   Mikulásváró, könyvtári börze / (gá). - In: Fejér megyei hírlap : a megye 
napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 283. sz. (2017. dec. 5.), p. 6. 
- (Röviden). (Lakóhelyünk - Ercsi és környéke) 
   A szerző neve: Gajdó Ágnes 
   Interaktív Mikulásváró műsort rendeznek a ráckeresztúri könyvtárban dec. 
5-én. 
*Ráckeresztúr 
 
98.,   Karácsonyi kézműveskedés a Csipesz műhelyben / (zsm). - In: Vasárnapi 
Fejér megyei hírlap ISSN 1786-7703. - 18. évf. 49. sz. (2017. dec. 9.), p. 1. 
- (Egy percben) 
   A szerző neve: Zsohár Melinda 
   Dec. 9-én a mányi könyvtárban várják a gyerekeket a szervezők. 
*Mány 
 
99.,   Diavetítés a könyvtárban / (maj). - In: Fejér megyei hírlap : a megye 
napilapja ISSN 0133-0403. - 62. évf. 292. sz. (2017. dec. 15.), p. 4. 
- (Röviden) 
   A szerző neve: Majer Tamás 
   Dec. 18-án gyermekbarát programot szervez a magyaralmási könyvtár. 
*Magyaralmás 
 
100.,   Aki visszaadja a szárnyakat : képesek vagyunk változni, javulni, fejlődni. 
Szeretni! / V. Varga József. - In: Vasárnapi Fejér megyei hírlap ISSN 
1786-7703. - 18. évf. 50. sz. (2017. dec. 16.), p. 4. - ill. 
   F. Korcz Judit tanító, egyéni vállalkozó volt az abai városi könyvtár 
vendége. 
*Aba 
 
101.,   Hogy volt a könyvtárban? / Gajdó Ágnes. - In: Vasárnapi Fejér megyei 
hírlap ISSN 1786-7703. - 18. évf. 51. sz. (2017. dec. 23.), p. 4. - ill. 
   A ráckeresztúri könyvtár 2017. évi programjairól. 
Gajdó Ágnes (Ráckeresztúr) 
*Ráckeresztúr 
 
 


