
Kivonat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2015. évi beszámolójából 

7.SZ. MELLÉKLET:  

A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR MEGJELENÉSE A MÉDIÁBAN 

 

2015. január 01. 

 Könyvek holokausztja / Új Élet / 

http://www.mazsihisz.org/userfiles/file/downloadmanager/69.%20%C3%A9vfolyam%2025.

%20sz%C3%A1m%202015.%20janu%C3%A1r%201.%20T%C3%A9v%C3%A9t%20%201

0.%205775.pdf 

 

2015.január. 05. 

 A Szabó Ervin Könyvtár kölcsönkéri emlékeit / Mandarchiv.hu / 

http://mandarchiv.hu/cikk/3588/A_Szabo_Ervin_Konyvtar_kolcsonkeri_emlekeit  

 

2015.január 14. 

 Könyvek holokausztja – Kiállítás a könyvtárban /Magyar Narancs.hu / 

http://magyarnarancs.hu/lokal/konyvek-holokausztja-kiallitas-a-konyvtarban-93326 

 

2015. január 15. 

 Éjszaka a könyvtárban /Újpesti Napló/ http://www.ujpest.hu/feltolt/ujpesti_naplo_2015-1.pdf 

 

2015.január 16. 

 Kölcsönkérjük emlékeit. A FSZEK digitalizálási akciójának ismertetése. /Várnegyed / 

http://www2.budavar.hu/index.php?node=downloads&file_id=1797 

 Volt egyszer egy Tabán presszó. Saly Noémi helytörténész és Kovrig Mihály zongorista 

programja(Márai Sándor Könyvtár) / Várnegyed/ 

http://www2.budavar.hu/index.php?node=downloads&file_id=1797 

 

2015. január 18. 

 Éjszaka a könyvtárban /Újpest honlapja/ http://www.ujpest.hu/hir/8616/keres 

 

2015. január 19  

 Olvasni jó!  Stúdió beszélgetés hangzott el a könyvtárba járásról, az olvasásról. Meghívott 

vendég Bencsikné Kucska Zsuzsannával. / Terézvárosi Magazin HatosCsatorna/ 

https://www.youtube.com/watch?v=-7lg6tVzHh8 

 

2015. január 21.  

 Megtartotta idei első összejövetelét a Kőbányai Írók, Költők Egyesülete az Újhegyi 

könyvtárban, január 20-án. / http://www.10kerkult.hu/muvelodes-muveszet/26-irodalom-

anyanyelv/6687-valtozasok-a-rimfaragoknal.html 

 

2015. január 23. 

 Megújított együttműködés (Könyvet Házhoz program a IX.kerületben) / IX. kerületi 

önkormányzat honlapja/ 

http://www.ferencvaros.hu/index0.php?name=hir_150123_KonyvetHazhoz 
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 Dr. Fodor Péter a Könyvet házhoz programról (együttműködési megállapodás aláírása Újbuda 

Önkormányzatával) / M1 Ma reggel 

 

2015. január 26. 

 Folytatódik a "könyvet házhoz" szolgáltatás Budafok-Tétényben. XXII. kerületi 

önkormányzat honlapja: http://budafokteteny.hu/hirek/hir.php?mid=MQwDZ4GmafQ714 

 Házhoz jönnek a könyvek (együttműködési megállapodás aláírása Budafok-Tétény 

Önkormányzatával)/ RTL Híradó/ http://rtl.hu/rtlklub/hirek/hazhoz-jon-a-konyvtar 

 KÖNYV KÉP TÁR  A polcok közt Árvay Zsuzsanna, Törteli Helga és Vitárius Nikoletta 

alkotásai kalandra hívnak  / www.raffaygabor.vacau.com 

 

2015. január 27. 

 Folytatódik a Könyvet Házhoz program (XI. kerületben) / Újbuda WEB 

/http://www.ujbuda.hu/ujbuda/folytatodik-a-konyvet-hazhoz-program 

 

2015. január 28. 

 A Könyvet házhoz szolgáltatásról / Magyar Katolikus Rádió /  

 Az író zenél, a muzsikus ír. A magyar kultúrát ünnepelték a Budafoki Könyvtárban./ 

Városházi Híradó / http://budafokteteny.hu/res/vh_02_20150128_wwwww.pdf 

 Folytatódik a "könyvet házhoz" szolgáltatás Budafok Tétényben / Városházi Híradó/ 

http://budafokteteny.hu/res/vh_02_20150128_wwwww.pdf 

 Aláírták a Könyvet házhoz szolgáltatás folytatásáról szóló megállapodást (Budafoki Könyvtár) 

/Promontor TV / http://www.promontortv.hu/2015/02/02/alairtak-a-konyvet-hazhoz-

szolgaltatas-folytatasarol-szolo-megallapodast/ 

 "Könyvet házhoz" a kerületi könyvtárakból/ http://22.kerulet.ittlakunk.hu/kultura-

szabadido/150128/konyvet-hazhoz-keruleti-konyvtarokbol 

 

2015. január 29.  

 Könyvtári éjszaka /Újpesti Napló/ http://www.ujpest.hu/feltolt/ujpesti_naplo_2015-3.pdf 

 

2015.február 2. 

 Folytatódik a Könyvet Házhoz program a Ferencvárosban / Ferencváros / 

http://www.ferencvaros.hu/doks/Ferencvaros_ujsag/2015_02.pdf 12. oldal 

 

2015. február 3.  

 A Rákoscsabai Könyvtár  / rakosmentetv.hu 

 

2015.február 4.  

 Olyan, mint az élet / Bbp18.hu / http://bp18.hu/hirek/keruleti-hirek/item/3235-3510-olyan-

mint-az-elet 

 

2015.február 6 

 Nyomozóirodalom / bp18.hu /http://bp18.hu/hirek/keruleti-hirek/item/3240-3519-

nyomozoirodalom 
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2015.február 7. 

 Előzetes az első hajléktalanokról szóló operáról / Mandarchiv.hu / 

http://mandarchiv.hu/cikk/3699/Elozetes_az_elso_hajlektalanokrol_szolo_operarol 

2015. február 9. 

 Kulisszatitkok Sándor Szabolccsal / Fidelio.hu / 

http://fidelio.hu/klasszikus/ajanlo/kulisszatitkok_sandor_szabolccsal?s=rss  

 

2015. február 10. 

 Tízéves az Ugocsa utcai könyvtár / Hegyvidék / 

http://www.hegyvidekujsag.eu/archivum/archivum-2015-februar-10/tizeves-ugocsa-utcai 

 

2015. február 11.  

 A Könyvet Házhoz program a XI. kerületben / Újbuda/ 

http://www.ujbuda.hu/ujbuda/folytatodik-a-konyvet-hazhoz-program 

 Rejtő irodalom / Városkép c.  Lőrinci magazin XXIV. évf. 2. szám 9. oldal 

 

2015.február 16.  

 Betegségről és a hit erejéről mesélt Pósa Zoltán József Attila-díjas író (Boráros téri könyvtár) / 

Ferencváros / .http://www.ferencvaros.hu/doks/Ferencvaros_ujsag/2015_03.pdf 7. oldal 

 

2015. február 18. 

 Magyar Kultúra Napja a Budafoki Könyvtárban / Promontor TV / 

http://www.promontortv.hu/2015/02/18/magyar-kultura-napja-a-budafoki-konyvtarban/ 

 

2015. február 23.  

 Könyvet házhoz szolgáltatás szerződés aláírása (Márai Sándor Könyvtár) / Várnegyed / 

http://www2.budavar.hu/index.php 

 Könyvet házhoz megújítva: a III. kerületben / Óbuda / http://obuda.hu/hirek/ujra-

egyuttmukodesi-megallapodas-a-konyvet-hazhoz-szolgaltatasra / 

 

2015. február 25. 

 Iskolaérett-e a gyerekem? / Városkép c.  Lőrinci magazin XXIV. évfolyam 3. szám 12. oldal 

 

2015. február 26. 

 A Kazanlár Stúdió bemutatkozó estje. Könyvbemutatók, kiállítás, beszélgetés a FSZEK 

Budafoki Könyvtárában / Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata honlapja / 

http://budafokteteny.hu/budafok_teteny/programok.php?from=1423574287&to=1425043087 

 

2015. március 3. 

 Internet Fiesta- Internetes elsősegély! / Független Újpesti Hírportál / 

http://www.ujpestvaros.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=12868:internete

s-elssegely&catid=34:oenkormanyzati-hirek&Itemid=97 
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2015. március 4.  

 Bárkay Tamás:Szent István macerás volt, Károly Róbertet ki kellett találni / Nol.hu / 

http://nol.hu/kultura/muveszi-ezres-giccses-tizezres-1519765  

 Beszámoló Az író könyvtára sorozat februári estjéről (Márai Sándor Könyvtár) / Kőbányai 

Közéleti és Kult. Portál / http://www.10kerkult.hu/muvelodes-muveszet/26-irodalom-

anyanyelv/6944-szo-es-zene-a-koenyvtarban.ht 

 

2015. március 6. 

 Vendég a háznál Sz. Edit riportja Bencsikné Kucska Zsuzsannával. / Kossuth Rádió/  

 Mester és tanítványa /Kanizsahir.hu/ 

http://www.kanizsahir.hu/kanizsahir/web/?menu=cikk&id=12072 

 

2015.március 8. 

 Tanácskozás a beszédzavarokról / bp18.hu / http://bp18.hu/hirek/keruleti-hirek/item/3262-

3600-tanacskozas-a-beszedzavarokrol 

 

2015.március 11. 

 Légy te is szemfüles! / Városkép c. Lőrinci magazin XXIV évf. 4. szám 7. oldal 

 

2015. március 12. 

 Internet Fiesta a könyvtárakban [TV műsor] / M1, Ma Reggel / 8:32-8:35 

http://nava.hu/kereses-

eredmenye/?advanced&q=contributor:%22Dippold%20P%C3%A9ter%22 

 

2015. március 13. 

 Kovács M. Dávid: Budapest omladozó kincsei, a titkos udvarok / Index.hu / 

http://index.hu/kultur/2015/03/13/titkos_udvarok/ 

 Újra itt az Internet Fiesta / Prím Online / 

http://hirek.prim.hu/cikk/2015/03/13/ujra_itt_az_internet_fiesta 

 DiaDélután  /Független Újpesti Hírportál / 

http://www.ujpestvaros.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=12904:diadeluta

n&catid=34:oenkormanyzati-hirek&Itemid=97 

 Internet Fiesta /Független Újpesti Hírportál / 

http://www.ujpestvaros.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=12903:internet-

fiesta&catid=34:oenkormanyzati-hirek&Itemid=97 

 

2015. március 18. 

 Megnyílt Solymos Tamás Géza festőművész, esztéta Vasút mozaik című kiállítása a Fővárosi 

Szabó Ervin Könyvtár Budafoki Könyvtárában. / Promontor TV/  

 Lőrinc irodalmi élete / bp18.hu / http://bp18.hu/hirek/keruleti-hirek/item/3268-3635-lorinc-

irodalmi-elete 

 

2015. március 19 és 26. 

 Internet Fiesta- Internetes elsősegély! / Újpest Hivatalos Honlapja/ 

http://www.ujpest.hu/nyomtathato/hir/8783/keres 

 

2015.március 25. 

 30 éves a Lőrinci Nagykönyvtár / Városkép c. Lőrinci magazin XXIV. évf. 5. szám 12. oldal 
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2015. március 26. 

 Segítség a számítógép és az internet használatához. /Független Újpesti Hírportál / 

http://www.ujpestvaros.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=12978:segitseg-

a-szamitogep-es-az-internet-hasznalatahoz&catid=34:oenkormanyzati-hirek&Itemid=97 

 Segítség a számítógép és az internet használatához /Újpesti Napló/ 

http://www.ujpest.hu/feltolt/ujpesti_naplo_2015-11.pdf 

 

2015.március 28.  

 30 éves a Lőrinci Nagykönyvtár / webhíradó TV 18  / 

http://bp18.hu/hirek/webhirado18/item/6802-1542-30-eves-a-lorinci-nagykonyvtar 

 

2015. április 1. 

 Az író könyvtára programja ápr. 14-én, és a gyermekrajzpályázat eredményhirdetése ápr. 21-

én a Márai Sándor Könyvtárban / Szépírók Társasága / 

http://www.szepiroktarsasaga.hu/esemenyek 

 

2015.április 2. 

 Papp Sándor Zsigmond: A „legnagyszerűbb érzéstől” is megfosztanák a gyerekeket / Nol.hu / 

http://nol.hu/kultura/gyermek-kezebe-nem-valo-1525701 

 

2015. április 3.  

 Grimmet szabad, Rejtőt nem – már azt is megszabják, mit olvashatnak a gyerekek / 

Propeller.hu /  

http://propeller.hu/itthon/3085325-kultura-legnagyszerubb-erzestol-is-megfosztanak-

gyerekeket?utm_source=hirkereso.hu&utm_medium=referral&utm_campaign=3085325-

kultura-legnagyszerubb-erzestol-is-megfosztanak-gyerekeket 

 

2015. április 6.  

 Budapest100 – 5 év képekben / Mandarchiv.hu / 

http://mandarchiv.hu/cikk/3947/Budapest100__5_ev_kepekben 

 Kerületi prózamondó verseny a Könyvtárban / Terézvárosi Magazin HatosCsatorna/ 

https://www.youtube.com/watch?v=AtgvkoWct_c 

 

2015.április 07.  

 A Budapest100 programsorozat öt évét bemutató kiállítás nyílik szerdán /Hír.ma / 

http://hir.ma/kult/a-budapest100-programsorozat-ot-evet-bemutato-kiallitas-nyilik-

szerdan/506756 

 Kiállítás: Budapest100 / Épülettár.hu /  

http://epulettar.hu/cikk/kiallitas-budapest100 

 

2015. április 8. 

 Az elmúlt öt év legmenőbb budapesti fotói / Kultúrpart.hu / 

http://kulturpart.blog.hu/2015/04/08/az_elmult_ot_ev_legmenobb_budapesti_fotoi 

 A költészet napja – Művészportrék Czimbal Gyula fotóművész kiállításán a Budafoki 

Könyvtárban / Tiszatájonline / http://tiszatajonline.hu/?p=77153 
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http://mandarchiv.hu/cikk/3947/Budapest100__5_ev_kepekben
https://www.youtube.com/watch?v=AtgvkoWct_c
http://hir.ma/kult/a-budapest100-programsorozat-ot-evet-bemutato-kiallitas-nyilik-szerdan/506756
http://hir.ma/kult/a-budapest100-programsorozat-ot-evet-bemutato-kiallitas-nyilik-szerdan/506756
http://epulettar.hu/cikk/kiallitas-budapest100
http://kulturpart.blog.hu/2015/04/08/az_elmult_ot_ev_legmenobb_budapesti_fotoi
http://tiszatajonline.hu/?p=77153


 Czimbal Gyula: Arcok a Budafoki Könyvtárban  / Epoc.hu / http://epoc.hu/hirek-

kultura/hirek-kultura/muveszetek/fenykepeszet/czimbal-gyula-arcok/ 

 

2015. április 9. 

 Zsiray-Rummer Zoltán: Fotótárlat nyílt a százéves házak ünnepéről /Magyar Hírlap.hu / 

http://magyarhirlap.hu/cikk/22008/Fototarlat_nyilt_a_szazeves_hazak_unneperol 

 Arcok kiállítás a költészet napján a Budafoki Könyvtárban / Hirado.hu / 

http://www.hirado.hu/2015/04/09/arcok-kiallitas-a-kolteszet-napjan/ 

 Czimbal Gyula megnyíló kiállításával ünnepelhetünk a költészet napján a Budafoki 

Könyvtárban / ittlakunk.hu/ http://22.kerulet.ittlakunk.hu/kultura/140409/czimbal-gyula-

megnyilo-kiallitasavan 

Czimbal Gyula fotóművász: Arcok a Budafoki Könyvtárban /  

Museum &Security /http://museum.breuerpress.com/2015/04/09/czimbal-gyula-arcok-

fotoklikk-1428532685  / 

 A költészet napja – Művészportrék Czimbal Gyula fotóművész kiállításán a Budafoki 

Könyvtárban / Hír. ma/ http://hir.ma/kult/a-kolteszet-napja-muveszportrek-czimbal-gyula-

fotomuvesz-kiallitasan/507294 

 

2015. április 10.  

 Művészportrék Czimbal Gyula kiállításán a Budafoki Könyvtárban / Stop.hu / 

http://www.stop.hu/kultura/muveszportrek-czimbal-gyula-kiallitasan/1315442/ 

 "Mindannyian és egyformán testvéreim vagytok"-József Attila élete versek-énekek tükrében a 

Hűvösvölgyi Könyvtárban  / Budai Polgár / 

http://www.budaipolgar.hu/sites/2kerfiles/files/BP_2015_07/#/14/zoomed 

 

2015. április 10-17. 

 Ez történt áprilisban… / https://uj.kispest.hu/kispest/helytortenet/velunk-tortent/4254-ez-

tortent-aprilisban-a-konyvtarban 

 

2015. április 13. 

 

 A Kortárs Építészeti Központ Alapítvány közleménye in: Os.mti.hu 

http://os.mti.hu/hirek/106106/a_kortars_epiteszeti_kozpont_alapitvany_kozlemenye 

 

2015. április 14. 

 

 Hetedhét gyerekhíradó [TV műsor] / M2 / 10:56-10:59 

http://www.mediaklikk.hu/video/hetedhet-gyerekhirado-2015-04-14-i-adas/ 

 

2015. április 17. 

 

 R. Kiss Nelli: Budapest100 : megérdemlik az ünneplést / MNO.hu / 

http://mno.hu/grund/budapest100-megerdemlik-az-unneplest-1282368 

 Temetői séták, kerékpáros városnézés és templomkörutak is kísérik a százéves budapesti 

házak ünnepét / Ma.hu / 

http://www.ma.hu/kulturport.hu/246496/Temetoi_setak_kerekparos_varosnezes_es_templomk

orutak_is_kiserik_a_szazeves_budapesti_hazak_unnepet  

 

2015. április 19. 

 

 A nyolcker egy kicsit másképp / Velvet.hu / 

http://velvet.hu/budapestma/2015/04/19/a_nyolcker_egy_kicsit_maskepp_galeria/ 

http://epoc.hu/hirek-kultura/hirek-kultura/muveszetek/fenykepeszet/czimbal-gyula-arcok/
http://epoc.hu/hirek-kultura/hirek-kultura/muveszetek/fenykepeszet/czimbal-gyula-arcok/
http://magyarhirlap.hu/cikk/22008/Fototarlat_nyilt_a_szazeves_hazak_unneperol
http://www.hirado.hu/2015/04/09/arcok-kiallitas-a-kolteszet-napjan/
http://museum.breuerpress.com/2015/04/09/czimbal-gyula-arcok-fotoklikk-1428532685%20%20/
http://museum.breuerpress.com/2015/04/09/czimbal-gyula-arcok-fotoklikk-1428532685%20%20/
http://hir.ma/kult/a-kolteszet-napja-muveszportrek-czimbal-gyula-fotomuvesz-kiallitasan/507294
http://hir.ma/kult/a-kolteszet-napja-muveszportrek-czimbal-gyula-fotomuvesz-kiallitasan/507294
http://www.stop.hu/kultura/muveszportrek-czimbal-gyula-kiallitasan/1315442/
http://www.budaipolgar.hu/sites/2kerfiles/files/BP_2015_07/#/14/zoomed
https://uj.kispest.hu/kispest/helytortenet/velunk-tortent/4254-ez-tortent-aprilisban-a-konyvtarban
https://uj.kispest.hu/kispest/helytortenet/velunk-tortent/4254-ez-tortent-aprilisban-a-konyvtarban
http://os.mti.hu/hirek/106106/a_kortars_epiteszeti_kozpont_alapitvany_kozlemenye
http://www.mediaklikk.hu/video/hetedhet-gyerekhirado-2015-04-14-i-adas/
http://mno.hu/grund/budapest100-megerdemlik-az-unneplest-1282368
http://www.ma.hu/kulturport.hu/246496/Temetoi_setak_kerekparos_varosnezes_es_templomkorutak_is_kiserik_a_szazeves_budapesti_hazak_unnepet
http://www.ma.hu/kulturport.hu/246496/Temetoi_setak_kerekparos_varosnezes_es_templomkorutak_is_kiserik_a_szazeves_budapesti_hazak_unnepet
http://velvet.hu/budapestma/2015/04/19/a_nyolcker_egy_kicsit_maskepp_galeria/


2015. április 20.  

 Könyvtári Világnap Stúdió beszélgetés Haszonné Kiss Katalinnal és Dippold Péterrel. / 

Terézvárosi Magazin HatosCsatorna/ https://www.youtube.com/watch?v=t_fgYRLYKPU 

 

2015. április 22.  

 Magyar Költészet Napja - Czimbal Gyula kiállítása a Budafoki Könyvtárban / Promontor TV / 

http://www.promontortv.hu/2015/04/22/magyar-kolteszet-napja-czimbal-gyula-kiallitasa-a-

budafoki-konyvtarban/ 

 

2015. április 24.  

 

 Ötödször is sikeres volt a Budapest100 program / Híradó.hu / 

http://www.hirado.hu/2015/04/24/otodszor-is-sikeres-volt-a-budapest100-program/ 

 

2015. április 27. 

 Szűcs Gyula: Rákosi, Kossuth és Ady is szabadkőműves volt / Index.hu / 

http://index.hu/kultur/eletmod/2015/04/27/rakosi_kossuth_es_ady_is_szabadkomuves_volt/ 

2015. április 29. 

 

 13 of the most beautiful libraries in Budapest / welovebudapest.com / 

http://welovebudapest.com/budapest.and.hungary/13.of.the.most.beautiful.libraries.in.budapes

t 

 

2015. május 1.  

 

 Miklósfai hobbitok / KanizsaÚjság.hu / http://www.kanizsaujsag.hu/hirek/24930/miklosfai-

hobbitok/ 

 Kispest TV (57:06 Szerb Zarándokúton) / 

https://www.youtube.com/watch?v=lAiIiY4jplU&list=PLEnWlL3SkRfs2_wwK6OpUPqydqc

4LYAvW&index=39 

 

2015. május 4. 

 Bárkay Tamás: Különös leletekre bukkantak a könyvtárban / Nol.hu / 

http://nol.hu/kultura/harry-potter-fel-par-zoknival-1531813 

 

2015. május 5. 

 Közösségfejelesztő programok időseknek (Ugocsa utcai könyvtár) / Hegyvidék / 

http://www.hegyvidekujsag.eu/archivum/archivum-2015-majus-5/kozossegfejleszto 

 

2015.május 8. 

 Nem csak zöldséget mondtak / bp18.hu / http://bp18.hu/hirek/keruleti-hirek/item/3301-3755-

nem-csak-zoldseget-mondtak 

 Duna TV Életkerék című műsorában a Pesterzsébeti Könyvtár roma kiállítás-megnyitója 

kapcsán / http://www.mediaklikk.hu/video/eletkerek-2015-05-08-i-adas/ 

 Kispest TV(26:31 Afrika) / 

https://www.youtube.com/watch?v=n_JIhGJil34&index=38&list=PLEnWlL3SkRfs2_wwK6

OpUPqydqc4LYAvW 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t_fgYRLYKPU
http://www.promontortv.hu/2015/04/22/magyar-kolteszet-napja-czimbal-gyula-kiallitasa-a-budafoki-konyvtarban/
http://www.promontortv.hu/2015/04/22/magyar-kolteszet-napja-czimbal-gyula-kiallitasa-a-budafoki-konyvtarban/
http://www.hirado.hu/2015/04/24/otodszor-is-sikeres-volt-a-budapest100-program/
http://index.hu/kultur/eletmod/2015/04/27/rakosi_kossuth_es_ady_is_szabadkomuves_volt/
http://welovebudapest.com/budapest.and.hungary/13.of.the.most.beautiful.libraries.in.budapest
http://welovebudapest.com/budapest.and.hungary/13.of.the.most.beautiful.libraries.in.budapest
http://www.kanizsaujsag.hu/hirek/24930/miklosfai-hobbitok/
http://www.kanizsaujsag.hu/hirek/24930/miklosfai-hobbitok/
https://www.youtube.com/watch?v=lAiIiY4jplU&list=PLEnWlL3SkRfs2_wwK6OpUPqydqc4LYAvW&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=lAiIiY4jplU&list=PLEnWlL3SkRfs2_wwK6OpUPqydqc4LYAvW&index=39
http://nol.hu/kultura/harry-potter-fel-par-zoknival-1531813
http://www.hegyvidekujsag.eu/archivum/archivum-2015-majus-5/kozossegfejleszto
http://bp18.hu/hirek/keruleti-hirek/item/3301-3755-nem-csak-zoldseget-mondtak
http://bp18.hu/hirek/keruleti-hirek/item/3301-3755-nem-csak-zoldseget-mondtak
http://www.mediaklikk.hu/video/eletkerek-2015-05-08-i-adas/
https://www.youtube.com/watch?v=n_JIhGJil34&index=38&list=PLEnWlL3SkRfs2_wwK6OpUPqydqc4LYAvW
https://www.youtube.com/watch?v=n_JIhGJil34&index=38&list=PLEnWlL3SkRfs2_wwK6OpUPqydqc4LYAvW


2015. május 14. 

 Kölcsönkérik emlékeinket. /XIII. kerületi Hírnök/ 

www.budapest13.hu/letoltes/oldalak/13kerulet/hirnok---2015-majus-14 

 

2015. május 20. 

 Hungaricana - Egységes portál az NKA digitalizálási projektjeiből / inforadio.hu / 

http://inforadio.hu/hir/kultura/hir-727941 

 „Álmodozásaimban egész regényeket élek át” /Független Újpesti Hírportál / 

http://www.ujpestvaros.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=13223:almodoz

asaimban-egesz-regenyeket-elek-at&catid=34:oenkormanyzati-hirek&Itemid=97 

 

2015. május 21. 

 Egységes archívum született : Digitalizált ritkaságok a Hungaricana.hu portálon / Magyar 

Hírlap / 

http://site.securities.com/php/search/doc?pc=HU&dcid=481479983&query_entry=quick&key

word=%22szab%C3%B3+ervin+k%C3%B6nyvt%C3%A1r%22&abstract=1&change_selecte

d_countries=1&range=30&title=0&lang[]=hu&controller=search&action=search&module=de

fault&rpp=25&first_load_rpp=10 

 

2015. május 23. 

 R. Kiss Nelli: Digitalizált történelem: a Hungaricana titkai / MNO.hu / 

http://mno.hu/grund/digitalizalt-tortenelem-a-hungaricana-titkai-1287562 

 

2015. május 25.  

 Így nevelj olvasó gyereket. /16.kerulet.ittlakunk.hu/ http://16.kerulet.ittlakunk.hu/kultura-

szabadido/150525/szuloknek-ajanljuk-igy-nevelj-olvaso-gyermeket 

 „Álmodozásaimban egész regényeket élek át” / http://www.ujpest.hu/hir/9058/keres 

 

2015.május 27. 

 Magasba szálltak a repülők / Városkép c.  Lőrinci magazin XXIV. évf. 9. szám 9. oldal 

 

2015. június 1.  

 Szűcs Gyula: Kidobják a zenei könyvtárat a Pálffy-palotából? / Index.hu / 

http://index.hu/kultur/2015/06/01/kidobjak_a_zenei_konyvtarat_a_palffy-palotabol/ 

 Segítség a számítógép és az internet használatához /Újpest honlapja/ 

http://www.ujpest.hu/hir/8102/keres 

 Kispest TV (16:48; 1:09:25 Mesterségem címere) / 

https://www.youtube.com/watch?v=fjTHefCuXU&index=34&list=PLEnWlL3SkRfs2_wwK6

OpUPqydqc4LYAvW 

 

2015. június 2. 

 DiaDélután  /Független Újpesti Hírportál / 

http://www.ujpestvaros.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=13222:kiraly-

koenyvtar-diadelutan&catid=34:oenkormanyzati-hirek&Itemid=97 

 

 

 

http://www.budapest13.hu/letoltes/oldalak/13kerulet/hirnok---2015-majus-14
http://inforadio.hu/hir/kultura/hir-727941
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http://site.securities.com/php/search/doc?pc=HU&dcid=481479983&query_entry=quick&keyword=%22szab%C3%B3+ervin+k%C3%B6nyvt%C3%A1r%22&abstract=1&change_selected_countries=1&range=30&title=0&lang%5b%5d=hu&controller=search&action=search&module=default&rpp=25&first_load_rpp=10
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http://mno.hu/grund/digitalizalt-tortenelem-a-hungaricana-titkai-1287562
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http://www.ujpest.hu/hir/9058/keres
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2015.június 3.  

 Szűcs Gyula: Elköltözik a Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyűjteménye, de csak az utca 

túloldalára / Index.hu / 

http://index.hu/kultur/2015/06/03/szabo_ervin_konyvtar_zenei_gyujtemeny/ 

 

2015. június 4. 

 Kölcsönemlékek. A FSZEK digitalizálási akciójának ismertetése. /Válasz.hu/ 

http://valasz.hu/pest_budai_latkep/kolcsonemlekek-113531 

 Segítség a számítógép és az internet használatához /Újpesti Napló/ 

http://www.ujpest.hu/feltolt/ujpesti_naplo_2015-19.pdf 

 

2015.június 8. 

 Éva és az írás / bp18.hu / http://bp18.hu/hirek/keruleti-hirek/item/3334-3841-eva-es-az-iras 

 Nyomozz velünk! – szólt a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Kőbányai Könyvtára felhívása egy 

izgalmasnak ígérkező programjukra. Az érdeklődőket este kilenc órára várták. 

http://www.10kerkult.hu/muvelodes-muveszet/26-irodalom-anyanyelv/7520-koezel-szazan-

nyomoztak-a-koenyvtarban.html 

 

2015. június 12. 

 Könyvtár a palotában, palota a könyvtárban - vezetett séták a FSZEK központi épületében 

[Rádió műsor] szerkesztő: Tóth Zsófia,a zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa / Katolikus Rádió, 

Akvarell: kulturális paletta 09:04 / http://www.katolikusradio.hu/musoraink/adas/370916 

 

2015. június 15. 

 Száraz Miklós György József Attila díjas költő estje a Budafoki Könyvtárban / Budafok-

Tétény Önkormányzatának oldala / http://budafokteteny.hu/program/unnepi-konyvhet 

 

2015. június 17.  

 A Balaton felvidék kincsei (Nagytétényi Könyvtár) / Városházi Híradó / 

http://budafokteteny.hu/uploads/files/1434645219.pdf / 

 

2015. június 18. 

 Így zárnak be a kertvárosi könyvtárak a nyáron /16.kerulet.ittlakunk.hu/ 

http://16.kerulet.ittlakunk.hu/kultura-szabadido/150618/igy-zarnak-be-kertvarosi-konyvtarak-

nyaron 

 

2015. július 1. 

 Simplicissimus Budapestje /Budapest Folyóirat/  

 

2015.július 5. 

 Tűzzel-jéggel, államcsőddel / bp18.hu / http://bp18.hu/hirek/keruleti-hirek/item/3349-3905-

tuzzel-jeggel-allamcsoddel 

 

2015. július 6. 

 Nyáron is nyitva tart a könyvtár - A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budafoki Könyvtárának 

nyári nyitvatartásáról kérdeztük Varga Mónika könyvtárvezetőt / Promontor TV/ 

http://www.promontortv.hu/2015/07/06/nyaron-is-nyitva-tart-a-budafoki-konyvtar/ 
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http://bp18.hu/hirek/keruleti-hirek/item/3349-3905-tuzzel-jeggel-allamcsoddel
http://bp18.hu/hirek/keruleti-hirek/item/3349-3905-tuzzel-jeggel-allamcsoddel
http://www.promontortv.hu/2015/07/06/nyaron-is-nyitva-tart-a-budafoki-konyvtar/


2015. július 10. 

 Születésnapot ünnepelt Hűvösvölgyi Ildikó a Boráros téri könyvtárban / Ferencváros / 

http://www.ferencvaros.hu/doks/Ferencvaros_ujsag/2015_12.pdf 

 

2015.július 15.  

 Tűzzel-jéggel államcsőddel / Városkép c.  Lőrinci magazin XXIV. évf. 12. szám 7. oldal 

 

2015. július 22.  

 Hírek a Könyvtárból! /TV 13/ http://media13.hu/tv13%20150722.html 

 

2015. július 23. 

 Sajdik Ferenc PomPom illusztrációs kiállítása a FSZEK Budafoki Könyvtárban / Budafok-

Tétény hírei / http://www.budafokteteny.hu/program/sajdik-ferenc-pom-pom-illusztracios-

kiallitasa / 

 OLVASÓLIGET - Megújult a sashalmi könyvtár udvara /16.kerulet.ittlakunk.hu/ 

http://16.kerulet.ittlakunk.hu/kultura-szabadido/150723/megujult-sashalmi-konyvtar-udvara 

 Olvasóliget a sashalmi Szabó Ervin Könyvtárban /XVI. kerület Facebook oldala/ 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1013027502063273.1073742060.109082225791

143&type=3  

 Centrum TV-ben interjú Oravecz Krisztinával a nyári olvasmányokról  / 

http://centrumtv.hu/watch.php?vid=cd0f08ec3 

 

2015.július 31.  

 Kispest TV - (15:27 Álomszövő Pendula) / 

https://www.youtube.com/watch?v=EuuyRhktLzA&index=24&list=PLEnWlL3SkRfs2_wwK

6OpUPqydqc4LYAvW 

 

2015. augusztus 5. 

 Sándor Tibor: Helyismeret változó felhasználói környezetben. A százéves Budapest 

Gyűjtemény mai törekvése / Könyvtári Figyelő / http://ki.oszk.hu/kf/2015/08/helyismeret-

valtozo-felhasznaloi-

kornyezetben/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=helyismeret-valtozo-

felhasznaloi-kornyezetben 

 

2015. augusztus 12. 

 Könyvtár a Városnapokon is! /Újpest honlapja/ http://www.ujpest.hu/hir/9225/keres 

 

2015.augusztus 14.  

 Kispest TV (51:36 Zarándokúton) / 

https://www.youtube.com/watch?v=nlwyIHWo8ik&index=22&list=PLEnWlL3SkRfs2_wwK

6OpUPqydqc4LYAvW 

 

2015. augusztus 17. 

 Megszólalt a sziréna, kiürítették a Szabó Ervint / Hvg.hu / 

http://hvg.hu/itthon/20150817_Megszolalt_a_szirena_kiuritettek_a_Szabo?s=hk 

 

2015. augusztus 18. 

 Víz alatt az Uzsoki kórház és a Szabó Ervin könyvtár / Index.hu / 

http://index.hu/belfold/2015/08/18/elazott_kozepuletek_budapest_ozonviz/ 
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2015. szeptember 2. 

 Színes keretben – Beszámoló az Angyalföldi utcabál eseményeiről 

http://media13.hu/tv13%20150902.html 

 

2015. szeptember 3.  

 Angyalföldi inspiráció /XIII. kerületi Hírnök/  www.budapest13.hu 

 

2015. szeptember 4. 

 Régi idők mozija /16.kerulet.ittlakunk.hu/ 

http://16.kerulet.ittlakunk.hu/programok/150904/regi-idok-mozija-diavetites-nem-csak-

gyermekeknek 

 

2015. szeptember 10. 

 Bonczidai Éva: Szókincsgyarapítás, irodalom és libatömés / Magyar Idők / 

http://magyaridok.hu/kultura/szokincs%C2%ADgyarapitas-irodalom-es-libatomes-12481/ 

 Varázslat a könyvtárban - Berka együttes előadása 

https://uj.kispest.hu/kispest/helytortenet/velunk-tortent/4601-varazslat-a-konyvtarban 

 

2015. szeptember 14.  

 Világot járt író mesélt a Boráros téri könyvtárban / Ferencváros / 

www.ferencvaros.hu/doks/Ferencvaros_ujsag/2015_14.pdf 

 

2015. szeptember 16. 

 Itt tanulnak az egyetemisták: nagy budapesti könyvtárkörkép / Hvg-eduline.hu / 

http://eduline.hu/felsooktatas/2015/9/16/konyvtarkorkep_konyvtari_tudnivalok_9XUISL#utm_so

urce=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2015_9_16 

 

2015. szeptember 17 

 A Kossuth Rádió Napközben című műsorában Kistelepülési könyvtárakról rendezett 

beszélgetésben szerepelt az Angyalföldi Kertvárosi Könyvtár egy olvasónk által küldött SMS-

ben.  

 

2015.szeptember 18. 

 Kispest TV – Berka együttes - (1:07:09 Berka) / 

https://www.youtube.com/watch?v=GSl9y5TBTRE&list=PLEnWlL3SkRfs2_wwK6OpUPqy

dqc4LYAvW&index=17 

 

2015. szeptember 22. 

 Könyvtári Napok (Ugocsa utcai könyvtár) / Hegyvidék / 

http://www.hegyvidekujsag.eu/archivum/archivum-2015-szeptember-151007/konyvtari-napok 

 

2015. szeptember 24.   

 Napközben. Rádióriport a népmesék olvasottságáról Bencsikné Kucska Zsuzsannával. / 

Kossuth Rádió/ 
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 Az Országos Könyvtári Napok rendezvényei a Király utcai Könyvtárban /Újpesti Napló/ 

http://www.ujpest.hu/feltolt/ujpesti_naplo_2015-27.pdf 

 Európai Autómentes Nap Rákosmentén  

http://www.rakosmente.hu/Hirek/Hirhozo/Hirhozo_archivum/2015.aspx 

 

2015. szeptember 28. 

 24 év Terézvárosban Stúdió beszélgetés Bencsikné Kucska Zsuzsannával. / Terézvárosi 

Magazin HatosCsatorna/ http://frissvideok.hu/regionalis/680784-video-terezvarosi-magazin-

20150928-hatoscsatorna 

 

2015. szeptember 29. 

 Program a magyar népmesekincs megőrzésére : Hetvennél is több helyszínen rendeznek 

programokat a magyar népmese napján / Magyar Hírlap.hu / 

http://magyarhirlap.hu/cikk/36598/Program_a_magyar_nepmesekincs_megorzesere 

 

2015. szeptember 30. 

 Ma van a magyar népmese napja / Híradó.hu /  

http://www.hirado.hu/2015/09/30/ma-van-a-magyar-nepmese-napja/ 

 A rendőrség munkájával is megismerkedhetünk a könyvtári napokon /16.kerulet.ittlakunk.hu/ 

http://16.kerulet.ittlakunk.hu/kultura-szabadido/150930/rendorseg-munkajaval-

megismerkedhetunk-konyvtari-napokon 

 

2015. október 5. 

- 7 olvasóterem, ahol palotában érezheted magad / Egyenlítőfotó.blog.hu / 

http://egyenlitofoto.blog.hu/2015/10/05/7_olvasoterem_a_szabo_ervinben_ahol_palotaban_er

ezheted_maga 

- II.sz.Gyermekklinika betegeinek festményei (Boráros téri könyvtár/ 9. Tv./ 

https://www.youtube.com/watch?v=lgMyeGqmfko 

- Kétéves a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Nagytétényi Könyvtára / Promontor TV / 

http://budafokteteny.hu/hir/levelsip-citera-es-tutora 

 

2015. október 6. 

 Magyarország legszeretettebb embere lett / Mandiner.hu/ 

http://mandiner.hu/cikk/20151006_magyarorszag_legszeretettebb_embere_lett 

 Süni Bab-Mama Klub /16.kerulet.ittlakunk.hu/ 

http://16.kerulet.ittlakunk.hu/programok/151001/suni-baba-mama-klub-orsz-konyvtari-napok 

 

2015. október 7. 

 Partnerségben a biztonságért /16.kerulet.ittlakunk.hu/ 

http://16.kerulet.ittlakunk.hu/programok/151001/partnersegben-biztonsagert-orsz-konyvtari-

napok-szaszko-peter-rftorm-eloadasa 

 

2015.október 9. 

 Rákosmente TV-ben leadott riportja. Könyvtári Napok a keresztúri könyvtárban / 

http://www.rakosmentetv.hu/share.php?type=video&id=1568&title=Országos 
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2015. október 11. 

 Kiss Orsi: Darvasi László: Novelláskötetet még mindig nehezebb írni, mint címet 

/KönyvesBlog.hu/ 

http://konyves.blog.hu/2015/10/11/darvasi_laszlo_novellaskotetet_meg_mindig_nehezebb_irn

i_mint_cimet 

 

2015. október 12. 

 Szürkeháj és szemes versek- Petrőczi Éva József Attila-díjas író meslt életéről (Boráros téri 

könyvtár)/ IX. kerületi önkormányzat honlapja 

/http://www.ferencvaros.hu/doks/Ferencvaros_ujsag/2015_16.pdf 

 

2015. október 13. 

 Szerdán zárva lesz a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár valamennyi könyvtára / Ittlakunk.hu / 

http://1.kerulet.ittlakunk.hu/kultura-szabadido/151013/szerdan-zarva-lesz-fovarosi-szabo-

ervin-konyvtar-valamennyi-konyvtara 

 Krúdysok Sashalmon /18. kerületi Hírek/ http://hirek18.hu/krudysok_sashalmon_2015.html 

 Őszi könyvtári napok  / bp18.hu / http://bp18.hu/hirek/keruleti-hirek/item/12325-4078-oszi-

konyvtari-napok 

 

2015. október 14. 

 Zimber Ómama nyaklánca  könyvbemutató a Budafoki Könyvtárban / Városházi Híradó 

Budafok-Tétény XXII. Évf. 19. szám  

 

2015. október 17. 

 Dienes Éva: Sárkányos Gyermekkönyvtár / Napocska.hu/ http://www.napocska.hu/sarkanyos-

gyermekkonyvtar/ 

 

2015. október 19. 

 OKN 2015 - Asztalos Ferenc, népi hangszerkészítő bemutatója (Nagytétényi Könyvtár) / 

Promontor TV / http://www.promontortv.hu/2015/10/19/nepi-hangszerkeszito-a-nagytetenyi-

konyvtarban/ 

 OKN 2015 - Asztalos Ferenc, népi hangszerkészítő bemutatója (Nagytétényi Könyvtár) / 

Városházi Híradó / http://budafokteteny.hu/hir/levelsip-citera-es-tutora 

 Múlttól a jelenig /Újpest honlapja/ http://www.ujpest.hu/hir/9386/keres 

 Múlttól a jelenig /Újpesti Napló/ http://www.ujpest.hu/feltolt/ujpesti_naplo_2015-30.pdf 

 

2015. október 20. 

 Ketten szőtték Pók Pongrác meséjét. Híradás a "Ketten írtuk" meseíró pályázat díjátadásáról 

(Ugocsa utcai könyvtár) / Hegyvidék / http://www.hegyvidekujsag.eu/archivum/archivum-

2015-oktober-20/ketten-szottek-pok 

 Őszi könyvtári napok / Városkép c.  Lőrinci magazin XXIV. évf. 16. szám 8. oldal 

 

2015. október 22. 

 Jász Annamária: "Azok se tudnak klasszikus zenét hallgatni, akik szeretnek" / Fidelio.hu / 

http://fidelio.hu/klasszikus/2015/10/22/a_zenehallgato_idegpalyait_kell_atalakitani/ 
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2015.október 24. 

 Kispest TV (1:15:50 Pénteki móka) / 

https://www.youtube.com/watch?v=alEConPgis&list=PLEnWlL3SkRfs2_wwK6OpUPqydqc

4LYAvW&index=11 

 

2015. október 26. 

 Légvárakra szükség van- Pruzsinszky Sándor drámaíró Légvárak c. kötetét mutatták be 

(Boráros téri könyvtár)/ IX. kerületi önkormányzat honlapja / 

http://www.ferencvaros.hu/doks/Ferencvaros_ujsag/2015_17.pdf 

 

2015. október 27 

 50 éves a Börzsöny utcai könyvtár / 9.Tv. / 

https://www.youtube.com/watch?v=TyrCVr8DQFE&feature=youtu.be 

 50 éves a Börzsöny utcai könyvtár / Ferencváros / 

http://www.ferencvaros.hu/doks/Ferencvaros_ujsag/2015_16.pdf 

 

2015.október 28.  

 Józsefváros Újság 35. szám 7. oldal / http://jozsefvaros.hu/feltolt/jozsefvaros_ujsag_2015-

35.pdf 

 

2015. november 1. 

 A hortobágyi kényszermunkatáborokról szóló kötetet mutatnak be Budapesten / Mon.hu / 

http://www.mon.hu/a-hortobagyi-kenyszermunkataborokrol-szolo-kotetet-mutatnak-be-

budapesten/2945671?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3

A+mon%2Forszagos+%28Magyar+Online+Orsz%C3%A1gos%29 

 

2015. november 2. 

 Hortobágyi kényszermunkatáborok és lakóik nyomában / Múlt-kor.hu /  

http://mult-kor.hu/hortobagyi-kenyszermunkataborok-es-lakoik-nyomaban-20151102 

 Jankovics Márton: Végre a Szabó Ervinben is ingyenes lesz a wifi / Faktor.hu / 

http://faktor.hu/faktor-vegre-a-szabo-ervinben-is-ingyenes-lesz-a-wifi/?source=rss 

 

2015. november 4. 

 Sinkovics Ferenc: A betű varázsa (Nagytétényi Könyvtár ) / Magyar Krónika p.94-97 / 

november / 

 

2015. november 6.  

 Szerbiai és montenegrói emlékhelyeken jártak a kispesti szerbek – Rusz Boriszláv előadása / 

https://uj.kispest.hu/hirek/4784-szerbiai-es-montenegroi-emlekhelyeken-jartak-a-kispesti-

szerbek 

 

2015. november 10. 

 Szabó Ervin – mert egy könyvtár izgalmas is lehet / Kulturmozaik.hu / 

http://kulturmozaik.hu/cikk/id/szabo_ervin_mert_egy_konyvtar_izgalmas_is_lehet_091115 

 

2015. november 11.  

 Elveszettnek hitt rajzok. Árvay Zolta kiállítása / bp18.hu / http://bp18.hu/hirek/keruleti-

hirek/item/12348-4159-elveszettnek-hitt-rajzok 

https://www.youtube.com/watch?v=alEConPgis&list=PLEnWlL3SkRfs2_wwK6OpUPqydqc4LYAvW&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=alEConPgis&list=PLEnWlL3SkRfs2_wwK6OpUPqydqc4LYAvW&index=11
http://www.ferencvaros.hu/doks/Ferencvaros_ujsag/2015_17.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TyrCVr8DQFE&feature=youtu.be
http://www.ferencvaros.hu/doks/Ferencvaros_ujsag/2015_16.pdf
http://jozsefvaros.hu/feltolt/jozsefvaros_ujsag_2015-35.pdf
http://jozsefvaros.hu/feltolt/jozsefvaros_ujsag_2015-35.pdf
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http://www.mon.hu/a-hortobagyi-kenyszermunkataborokrol-szolo-kotetet-mutatnak-be-budapesten/2945671?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mon%2Forszagos+%28Magyar+Online+Orsz%C3%A1gos%29
http://www.mon.hu/a-hortobagyi-kenyszermunkataborokrol-szolo-kotetet-mutatnak-be-budapesten/2945671?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mon%2Forszagos+%28Magyar+Online+Orsz%C3%A1gos%29
http://mult-kor.hu/hortobagyi-kenyszermunkataborok-es-lakoik-nyomaban-20151102
http://faktor.hu/faktor-vegre-a-szabo-ervinben-is-ingyenes-lesz-a-wifi/?source=rss
https://uj.kispest.hu/hirek/4784-szerbiai-es-montenegroi-emlekhelyeken-jartak-a-kispesti-szerbek
https://uj.kispest.hu/hirek/4784-szerbiai-es-montenegroi-emlekhelyeken-jartak-a-kispesti-szerbek
http://kulturmozaik.hu/cikk/id/szabo_ervin_mert_egy_konyvtar_izgalmas_is_lehet_091115
http://bp18.hu/hirek/keruleti-hirek/item/12348-4159-elveszettnek-hitt-rajzok
http://bp18.hu/hirek/keruleti-hirek/item/12348-4159-elveszettnek-hitt-rajzok


2015. november 12. 

 A legszebb gyerekrajzra szavazhatsz a könyvtárban /16.kerulet.ittlakunk.hu/ 

http://16.kerulet.ittlakunk.hu/kultura-szabadido/151112/legszebb-gyerekrajzra-szavazhatsz-

konyvtarban 

 

2015.november 13.  

 Kispest TV (24:56 Szerb közmeghallgatás) / 

https://www.youtube.com/watch?v=IVlh_56HCQs&list=PLEnWlL3SkRfs2_wwK6OpUPqyd

qc4LYAvW&index=8 

 

2015. november 18.  

 Elveszettnek hitt rajzok / Városkép c.  Lőrinci magazin. XXIV. évf. 18. szám 9. oldal 

 

2015.november 19.  

 Hangszerbemutató a könyvtárban- Dinya Dávid előadása / 

https://uj.kispest.hu/kispest/helytortenet/velunk-tortent/4827-hangszerbemutato-volt-a-

konyvtarban 

 

2015. november 20. 

 Tűzoltók gyakorlatoztak a Szabó Ervin Könyvtárban / Józsefvaros.hu / 

http://jozsefvaros.hu/hir/3178/tuzoltok-gyakorlatoztak-a-szabo-ervin-konyvtarban 

 

2015. november 23.  

 Egy este Verebes Istvánnal (Boráros téri könyvtár) / Ferencváros / 

http://www.ferencvaros.hu/doks/Ferencvaros_ujsag/2015_19.pdf 

 

2015. november 24. 

 Adminisztrációs díj lesz a Szabó Ervin Könyvtárakban / Nol.hu / 

http://nol.hu/belfold/adminisztracios-dij-lesz-a-szabo-ervin-konyvtarakban-1576671  

 

2015. november 28. 

 Család és értékek-Süveges Gergő Pestszentimrén / http://www.tovabb18.hu/csalad-es-ertekek-

suveges-gergo-pestszentimren/ 

 

2015. december 1. 

 Papírszínház a Börzsöny utcai könyvtárban / 9. Tv./ 

/https://www.youtube.com/watch?v=aCyYIIi9ZgE 

 Játék a KönyvTárssal - A könyvtár ma már nemcsak kölcsönzőhely, hanem közösségi tér is. 

(Ugocsa utcai könyvtár / Hegyvidék /http://www.hegyvidekujsag.eu/archivum/archivum-

2015-december-1/jatek-konyvtarsassal 

 Áfonyka a könyvtárban – könyvbemutató az Ugocsa utcai könyvtárban / Hegyvidék 

/http://www.hegyvidekujsag.eu/archivum/archivum-2015-december-1/afonyka-konyvtarban 

 

2015. december 2.  

 Szóljon hangosan az ének…: Csongrádi Kata férjéről S. Nagy Istvánról szóló könyvét 

mutatták be. (Budafoki Könyvtár) / Városházi Híradó XXII. évf. 23. szám  

 Az Andok vidékén / Városkép c.  Lőrinci magazin XXIV. évf. 19. szám 12.oldal 

http://16.kerulet.ittlakunk.hu/kultura-szabadido/151112/legszebb-gyerekrajzra-szavazhatsz-konyvtarban
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http://www.hegyvidekujsag.eu/archivum/archivum-2015-december-1/afonyka-konyvtarban


2015. december 4. 

 Kispest TV- Rajzos dalolás - (1:30:39 Rajzos dalolás) / 

https://www.youtube.com/watch?v=3QkzpQW48gA&list=PLEnWlL3SkRfs2_wwK6OpUPqy

dqc4LYAvW&index=5 

 

2015. december 8.  

 Kőbányai könyvtár adott otthont a Kőbányai Német Önkormányzat Színek és fények című 

kiállításának. A hagyományos tárlaton a Kőbányán élő, német gyökerekkel bíró 

képzőművészek állították ki – elsősorban – vallási ihletésű, a karácsonyhoz is kapcsolódó 

műveiket / http://www.10kerkult.hu/muvelodes-muveszet/25-kiallitas/8605-szinek-es-fenyek-

a-koenyvtarban.html 

 

2015.december 10. 

 Varrott tárgyak – fából. zsolnai Mihály fafaragó kiállítása / http://bp18.hu/hirek/keruleti-

hirek/item/12977-varrott-targyak-fabol 

 Józsefváros Újság  40.szám- 11. oldal / http://jozsefvaros.hu/feltolt/jozsefvaros_ujsag_2015-

40.pdf 

 

2015. december 12. 

 Időszaki kiállítás a tűzoltóságról a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban / Lánglovagok.hu / 

http://www.langlovagok.hu/html/rendezveny/419.shtml 

 

2015. december 13. 

 Szóljon hangosan az ének…: Csongrádi Kata férjéről S. Nagy Istvánról szóló könyvét 

mutatták be. (Budafoki Könyvtár) /Budafok-Tétény Híroldala / 

http://www.budafokteteny.hu/hir/szoljon-hangosan-az-enek 

 Adventi koncert Csonka Gáborral / https://uj.kispest.hu/kispest/helytortenet/velunk-

tortent/4897-adventi-koncert-volt-a-kispesti-ulloi-uti-konyvtarban 

 

2015. december 14. 

 Kulissza című adásban az 50 éves Karinthy Frigyes Könyvtárról interjú Mocsárné Mihalik 

Edit könyvtárvezetővel / Lánchídrádió 

 Rajzok,versek kézen fogva pályázat díjátadója / http://www.tovabb18.hu/rajzok-versek-kezen-

fogva/ 

 

2015. december 17. 

 A Budafoki Könyvtárban zárta az évadot az ARTER / Városházi Híradó XXII. évf. 24. szám/  

 Emlékévre készül a Klauzál Gábor Társaság (Budafoki Könyvtár) / Városházi Híradó / XXII. 

évf. 24. szám 

 Látogatás a (rákoscsabai) könyvtárban /  diaklaptar.ujnemzedek.hu/diadal-aula 

 Kippkoppék karácsonya (a Rákoskeresztúri könyvtárban) / 

http://www.rakosmente.hu/Hirek/Hirhozo/Hirhozo_archivum/2015.aspx 

 

2015.december 18.  

 Kispest TV – Adventi koncert(1:17:00 Advent) / 

https://www.youtube.com/watch?v=PI706wKzgnE&list=PLEnWlL3SkRfs2_wwK6OpUPqyd

qc4LYAvW&index=3 
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http://jozsefvaros.hu/feltolt/jozsefvaros_ujsag_2015-40.pdf
http://jozsefvaros.hu/feltolt/jozsefvaros_ujsag_2015-40.pdf
http://www.langlovagok.hu/html/rendezveny/419.shtml
http://www.budafokteteny.hu/hir/szoljon-hangosan-az-enek
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https://www.youtube.com/watch?v=PI706wKzgnE&list=PLEnWlL3SkRfs2_wwK6OpUPqydqc4LYAvW&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=PI706wKzgnE&list=PLEnWlL3SkRfs2_wwK6OpUPqydqc4LYAvW&index=3


2015. december 21. 

 A Vogue az elbűvölően ütött - kopott VIII. kerületet méltatja / webudapest.hu / 

http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/a.vogue.az.elbuvoloen.utott.kopott.viii.ke

ruletet.meltatja  http://www.vogue.com/13381607/budapest-eighth-district-must-visit-food-

crawl/ 

 

2015. december 22.  

 Betlehemezés a Börzsöny utcai könyvtárban / 9 Tv. / 

https://www.youtube.com/watch?v=P29Ic-vjomQ&feature=youtu.be 

 

2015. december 24.  

 Dragománnal a (kispesti) könyvtárban / https://uj.kispest.hu/kispest/helytortenet/velunk-

tortent/4930-dragomannal-a-konyvtarban 

 

2015.december 25. 

 Kispest TV- (41:35 Dragomán; 49:00 Szerb) / 

https://www.youtube.com/watch?list=PLEnWlL3SkRfs2_wwK6OpUPqydqc4LYAvW&v=rV

4Dt7v-WMk   

 

2015. december 27. 

 Szerényen bújt meg egy vérprofi koncert a különféle karácsonyi események sorában. Bolgár 

jazz muzsikát élvezhettek néhányan a könyvtárban december 14-én / 

http://www.10kerkult.hu/muvelodes-muveszet/23-koncert/8711-bolgar-jazz-a-

koenyvtarban.html 
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