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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

 

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma az Országos Könyvtári 

Napok keretében a ”NAGY KÖNYVTÁRI BEAVATÁS” című programsorozat 

megvalósítására kiírt pályázathoz 

 

Pályázati azonosító:204108/01327 

 

 

 

A Nógrád megyei Balassi Bálint Megyei Könyvtár pályázatot nyújtott be a Nemzeti 

Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma kiírására, támogatást kérve megyei 

rendezvények megszervezésére és lebonyolítására. A Balassi Bálint Megyei 

Könyvtár által beadott pályázathoz megyénk városi könyvtárai (Balassagyarmat, 

Bátonyterenye, Pásztó, Rétság, Szécsény) is csatlakoztak. 

Intézményünk a NKA Közgyűjtemények Kollégiuma elbírálása alapján 1.000.000,-

Ft támogatásban részesült. Ez a pályázati forrás az idei esztendőben is lehetőséget 

adott arra, hogy az év legtartalmasabb könyvtári rendezvénysorozatát meg tudjuk 

valósítani. 

 

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség által meghirdetett Országos Könyvtári 

Napokhoz kapcsolódva, 2016. október 3–9. között minden nap más rendezvénnyel 

vártuk a Balassi Bálint Megyei Könyvtárban (továbbiakban BBMK), a városok és a 

megye települési könyvtáraiban az érdeklődőket. A programhét tematikus napjait 

sikerült megtölteni színes, érdekes, sokakat érdeklő eseményekkel.  

A programok során igyekeztünk minél több oldalról bemutatni a könyvtár adta 

lehetőségeket, hiszen az olvasáskultúra terjesztése és fejlesztése mellett a tanulásban 

és a szabadidő aktív eltöltésében is hasznos segítséget nyújthatunk.  

Kiállításokkal, előadásokkal, csoportos foglalkozásokkal, játékokkal, vetélkedőkkel 

vártuk vendégeinket a különböző korosztályok igényeit kielégítő 

rendezvénysorozatban. 
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A hét programjai városonként: 

 

Salgótarján 

 

2016. október 3. (hétfő) 

Hírül adjuk 

Nógrád megye újságírói, média szakemberei számára sajtótájékoztatót tartottunk. 

Saccometria: Tippelj, mi mennyi! című előadásunk intézményünktől független okok 

miatt legnagyobb sajnálatunkra elmaradt. 

A „könyvválasztó” tematikus nap Palócföld-Ankét programját ezen a napon 

tartottuk meg a BBMK-ban, mivel Nagy Pál Párizsban élő, salgótarjáni származású 

író, a Palócföld folyóirat főmunkatársa ezen a napon tudta vállalni a felkérést. 

Az íróval Une Francophonie Millénaire (Ezeréves frankofónia) című kötetének 

bemutatóján Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő főszerkesztő beszélgetett. 

 

2016. október 4. (kedd) 

Zöld könyvtár 

Öko-polcot alakítottunk ki, melyre témával kapcsolatos könyveket helyeztek el 

kollégáink. 

"A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön" 

Környezetvédelem, környezettudatos viselkedés fontosságát hangsúlyozó előadást 

tartott Fekete Zoltán a salgótarjáni VGÜ igazgatója az általános iskola felső 

évfolyamos tanulói számára. 

Ezen a napon játékos kedvű látogatóink kipróbálhatták szerencséjüket és a „jól 

dobók” egy újrahasznosított papírba csomagolt „zsákbakönyv”-et vihettek haza. 

 

2016. október 5. (szerda) 

Könyvválasztó 

Délután a Nagy Könyves Beavatás Könyvválasztási Ünnepségén a középiskolás 

csoportok találkozhattak egymással a BBMK-ban. A délután folyamán a csapatok 

bemutatkozására, az ismerkedésre, a könyvek kiválasztására, a csapatok előtt álló 

feladatok megbeszélésére került sor. 

A délután másik programja Szvitamin klubunk „rendkívüli kiadása” volt, melyben 

az érdeklődők - Az amerikai pszichedélikus rock fényei és árnyai - A hippy zene 

"aranykönyvé"-vel ismerkedhettek meg. 

 

2016. október 6. (csütörtök) 

Múltidéző 
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Baglyasalja Barátainak Köre "20 év 274 pillanata" – kiállításának megnyitójára 

érkeztek vendégeink. A kiállított képek a közösség 20 évének emlékezetes és 

feledhetetlen pillanatait idézik fel. 

A kiállítás megnyitója után a középkor világába varázsolta el a nézőket Csépe Attila 

amatőr helytörténész - Lovagi kultúra a középkorban. Egy nógrádi ispán pokoljárása 

c. vetítettképes előadásával. 

Hőseink emlékezete című könyvkiállításunkkal tisztelegtünk az Aradi Vértanúk 

emléke előtt. 

 

2016. október 7. (péntek) 

Könyvtári legek 

Csatlakoztunk a „Könyvtári Legek” országos játékhoz. A tematikus nap folyamán 

vártuk "leg..." olvasóinkat és megajándékoztuk őket. Bár nem kerültünk be az 

országos „leg”-ek közé, de mi is büszkék vagyunk legidősebb, legifjabb, legtöbbet 

kölcsönző és egyéb kategóriában megszólított olvasóinkra. 

Délután könyvtárunk kabala kutyájának Filunak 3. szülinapi zsúrjára került sor, 

egybekötve díjkiosztó ünnepséggel. Díjakat vehettek át mindazok, akik Filunak 

ajándékot készíttek, valamint akik az olvasási versenyen a legtöbb pontot gyűjtötték. 

Formabontó ötletek című kiállításunkon kreatív munkatársaink mutathatták meg 

ismeretlen oldalukat mind látogatóinknak, mind a kollektívának. 

 

2016. október 8. (szombat) 

Mozdulj ki! 

Ezt a tematikus napot „házon kívül” a szabadban töltöttük. Kegyes volt hozzánk az 

időjárás, így a nap a mozgás jegyében telt. 

Tornáztunk könyvvel szakavatott edző irányításával. Majd túráztunk 

könyvtárunkhoz közeli, Salgótarján egyik kedvelt kirándulóhelyére, csikunggal 

energiát gyűjtöttünk, majd visszasétáltunk intézményünkbe. 

Ezen a napon rendkívüli nyitva tartás keretében kedvezményes beiratkozási 

lehetőséget biztosítottunk. 

 

2016. október 9. (vasárnap) 

Könyves vasárnap 

Rendkívüli nyitva tartás keretében ezen a napon is biztosítottuk a kedvezményes 

beiratkozási lehetőséget olvasóinknak. 

Családi délelőtt programunkkal ajándékoztuk meg a szabadidejüket velünk töltő 

kedves vendégeinket. A Könyves Vasárnap kezdéseként Edit néni kincses ládikája 

mesékkel, ajándékokkal örvendeztette meg a gyermekeket. 
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Majd a „Teregesse ki nyári élményeit a könyvtárban!” pályázatunkra beérkező 

munkákat értékeltük, a jelenlévő pályázók átvehették jutalmukat. Végül a Batyu 

Színház a Mesék könyve – Jancsi és Juliska című bábelőadását „hozta el” 

könyvtárunkba. Az élő színházi produkcióban a testvéri szeretet mindent legyőző 

ereje varázsolta el a kicsiket és a nagyokat egyaránt. A tartalmas délelőtt után 

elégedetten, vidáman hagyták el vendégeink intézményünket. 

 

 

Forgách-i Fiókkönyvtár: 

A "rendetlen" ABC könyvtári szabályai címmel játékos könyvtárhasználati 

foglalkozást szerveztek általános iskolásoknak. 

 

Zagyvarónai Fiókkönyvtár: 

Meseerdei "nyomozás" címmel tartottak könyvtári órát óvodásoknak. 

 

Somoskői Fiókkönyvtár: 

Ismerd fel, találd meg, olvasd el! Szórakozz!! címmel családi játékdélután, őszi 

kézműveskedés várta az érdeklődőket. 

 

Könyvtári, Információs és Közösségi Hely, Karancskeszi adott otthont KSZR 

munkatársaink Filu és barátai című vidám könyvtári foglalkozásának. 

 

A BBMK olvasói egész hét folyamán élhettek a késedelmi díj megfizetése nélküli 

lehetőséggel, a lejárt kölcsönzési határidejű könyvek esetében. 

A héten is folytattuk a már korábban megkezdett akciós beiratkozási lehetőséget a 

16. életévüket betöltött diákok számára. Könyvböngészdével vártuk a hozzánk 

betérő látogatóinkat Kettőt fizet, négyet vihet akcióval. A KSZR Központjában a hét 

munkanapjain lehetőséget kínáltunk a cserére, a személyes konzultációra. 

 

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár adatai: 

 
 Programok száma Létszám 

Összesen 77 2465  

Típus szerint 

kiállítás 32  1335  

internetes játék, vetélkedő 5  223  

előadás, beszélgetés 5  219  

szolgáltatás bemutatása 0   
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egyéb program 35  688  

Témakör szerint 

Zöld könyvtár  10  466  

Könyvválasztó 4  184  

Múltidéző 14  411  

Könyvtári legek 9  422  

Mozdulj ki! 40  982 

Forrás: http://osszefogas.kjmk.hu/statIntezmeny.aspx 

 

 

Balassagyarmat 

 

Az Országos Könyvtári Napok keretében könyvbemutató, kiállítás, előadás, zenés-

szórakoztató gyermekműsor, kézműves foglalkozás, valamint óvodásoknak szóló 

vetélkedősorozat is helyet kapott. A rendezvények mellett sokan éltek a könyves 

szombat ingyenes beiratkozási lehetőségével.  

„Óvjuk a természetet!” címmel természetismereti játék és vetélkedő zajlott 

óvodások számára. Szurovecz Kitti írónő érdekfeszítő, rendhagyó irodalomórát 

tartott középiskolásoknak. Előadását a sztárokkal készített interjúival és a fantasy 

könyvek izgalmas világával is színesítette. Őze Lajos emlékkiállítással készült az 

intézmény, melyet a művész fia, Őze Áron Jászai Mari-díjas színész, a Bartók 

Kamaraszínház igazgatója nyitott meg. A Könyves Szombaton a szokásos nyitva 

tartással várta a könyvtár a látogatókat. Ezen a napon a beiratkozás és az internet 

használat ingyenes volt. A délelőtt folyamán először „Legyél Te is varázsló”címmel 

Kőhalmi Ferenc bűvész Feri és a csodagyár című könyvének bemutatójával 

egybekötött előadása szórakoztatta a város óvodásait, általános iskolásait szüleikkel 

együtt. Ezt követően a gyermekkönyvtárban Jakus Julcsi kézműves foglalkozás 

keretében tanított gyöngyfűzést és körmönfonást a gyerekeknek, majd papírból is 

készültek ötletes díszek. 

 
 Programok száma Létszám 

Összesen 5  323  

Típus szerint 

kiállítás 1  32  

internetes játék, vetélkedő 2  129  

előadás, beszélgetés 2  162  

szolgáltatás bemutatása 0   

egyéb program 0   
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Témakör szerint 

Zöld könyvtár  2  129  

Könyvválasztó 2  162  

Múltidéző 1  32  

Könyvtári legek 0   

Mozdulj ki! 0   

Forrás: http://osszefogas.kjmk.hu/statIntezmeny.aspx 

 

 

Bátonyterenye 

 

A városban az országos programhét eseményei két helyszínen – az Ady Endre 

Művelődési Ház és Könyvtárban, valamint a Kastélykerti Művelődési Ház és 

Könyvtárban zajlottak. Mindkét helyszínen a hétfői napon kínálták az ingyenes 

beiratkozás lehetőségét. A Kastélykerti Könyvtár egész héten biztosította ezt a 

szolgáltatást. Ne dobd ki! Jó lesz az még: hulladékhasznosítás kreatívan című 

program során flakonszörnyek, teknősbékák születtek az alkotók kezei között. A Fáy 

András Szakképző Iskolába és a Váci Mihály Gimnáziumba „kitelepült” a könyvtár, 

hogy népszerűsítse szolgáltatásait. Projektoros kivetítéssel tarkított Helyi gyökerek: 

Bátonyterenye – Kisterenye című előadásokon az általános iskolások városuk 

életéről, mindennapjairól kaphattak hasznos információkat. Nyulász Péter meseíró, 

költő író-olvasótalálkozóján a Helka-trilógiával ismerkedhettek meg az általános 

iskolások. A Kastélykerti Művelődési Ház és Könyvtár délutáni sétára invitálta a 

kimozdulni vágyókat a Gyürky-Solymossy Kastélyba, és annak 13 hektáros 

angolparkjába. Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtárban a Könyves 

Vasárnap a családoké volt. Mesékkel, vetélkedőkkel, kézműveskedéssel tölthették el 

a délelőttöt az érdeklődők. 

 

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 
 Programok száma Létszám 

Összesen 6  211  

Típus szerint 

kiállítás 0   

internetes játék, vetélkedő 2  57  

előadás, beszélgetés 2  64  

szolgáltatás bemutatása 2  90  

egyéb program 0   

Témakör szerint 
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Zöld könyvtár  1  33  

Könyvválasztó 2  90  

Múltidéző 1  31  

Könyvtári legek 1  33  

Mozdulj ki! 1  24 

 

Kastélykerti Művelődési Ház és Könyvtár 
 Programok száma Létszám 

Összesen 6  188  

Típus szerint 

kiállítás 0   

internetes játék, vetélkedő 1  18  

előadás, beszélgetés 2  80  

szolgáltatás bemutatása 1  57  

egyéb program 2  33  

Témakör szerint 

Zöld könyvtár  2  41  

Könyvválasztó 1  57  

Múltidéző 1  24  

Könyvtári legek 1  56  

Mozdulj ki! 1  10 

Forrás: http://osszefogas.kjmk.hu/statIntezmeny.aspx 

 

 

Pásztó 

 

A Teleki László Városi Könyvtár programhét napjaira szervezett programjai minden 

korosztályt megszólítottak és invitáltak könyvtárba. 

 

Hétfőn a Múltidéző keretében a Kerek Perec Egylet A furfangos szakácsné című 

előadása szórakoztatta a diákokat. A középiskolások Válasszunk könyvet Szálinger 

Balázs József Attila-díjas költővel! címmel hallgathattak előadást. A Könyvtári 

legek tematikus napon Legfontosabb az egészség címmel Domokosné Tari Katalin 

védőnő tartott előadást szintén középiskolásoknak. Babakoncert, a legkisebbek 

részére, 0-3 és 3-6 évesek vettek részt a meghirdetett programon, ahol Fekete 

Klaudia gordonkaművész és Brunda Gergely orgonaművész játékát hallhatták. A 

Legek éjszakáját tartottak a könyvtárban általános iskolásokkal. Este 7 órától 

másnap reggel 7-ig volt játék, vetélkedő, hangszerbemutató, népzene, néptánc, 
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mátrakeresztesi fakanál keresés a könyvek között sötétben, elemlámpa fényénél. A 

könyvtár felnőtt részlege éjfélig fogadta az olvasókat. A Könyves Vasárnap családi 

délutánján a kézműveskedés egy különleges ágával, a papírfonással ismerkedhettek 

idősek és fiatalok. Ezen a délutánon tartotta meg mentési bemutatóját a Cserhát 

Mentőkutyás Alapítvány a könyvtár melletti park területén. 

A hét folyamán „zöld könyv”-ekből könyvajánló kiállítást készítettek az épület 

földszintjén lévő tárlókban. A Felnőtt részlegben könyvbörzét tartottak, az 

állományból törölt, valamint az olvasók által behozott könyveket térítésmentesen 

kínálták. 

 
 Programok száma Létszám 

Összesen 10  826  

Típus szerint 

kiállítás 1  198  

internetes játék, vetélkedő 2  51  

előadás, beszélgetés 4  439  

szolgáltatás bemutatása 0   

egyéb program 3  138  

Témakör szerint 

Zöld könyvtár  0   

Könyvválasztó 1  38  

Múltidéző 2  340  

Könyvtári legek 4  158  

Mozdulj ki! 3  290 

Forrás: http://osszefogas.kjmk.hu/statIntezmeny.aspx 

 

 

Rétság 

 

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár az idei esztendőben több kreatív, 

érdekes programot hirdetett, hogy minél szélesebb olvasói réteget megszólíthasson. 

Az intézmény vendégül látta a város volt lakosát, Szávai Attilát, aki „Huszonkettő” 

című új novelláskötetét mutatta be az érdeklődőknek. A gyermekek részére Fodor 

László, az Árpád Íjász Egylet vezetője tartott bemutatóval egybekötött előadást. 

Stresszoldás és agytorna címmel Kada Anna kineziológus, gyógymasszőr konkrét 

gyakorlatok bemutatásával a stressztől való megszabadulásra tanította a 

jelenlévőket. „Elő a fejlámpával” esti túra Jásztelekpusztára sajnos a rossz időjárás 
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miatt elmaradt. A hét folyamán ingyenes beiratkozást biztosított az intézmény, 

valamint a késedelmi díjak kifizetését is elengedték. 

Kísérő programokon is részt vehettek az érdeklődők: kvíz kérdésekre válaszolhattak, 

„Illusztráció a kedvenc könyvemhez” rajzpályázatra benevezhettek kicsik és nagyok. 

A művekből kiállítást rendeztek. Kézműves foglalkozáson a papírfonást sajátíthatták 

el, újságpapírból készíthettek koszorút, kötöttek-horgoltak, méhviasz és egyéb 

természetes anyagokból szilárd testápoló készítését is megtanulhatták az arra 

vállalkozók. „Szelfizz könyvvel” fotópályázatra is nagy volt az érdeklődés. 

 
 Programok száma Létszám 

Összesen 6  218  

Típus szerint 

kiállítás 0   

internetes játék, vetélkedő 0   

előadás, beszélgetés 2  41  

szolgáltatás bemutatása 0   

egyéb program 4  177  

Témakör szerint 

Zöld könyvtár  0   

Könyvválasztó 3  138  

Múltidéző 1  36  

Könyvtári legek 2  44  

Mozdulj ki! 0   

Forrás: http://osszefogas.kjmk.hu/statIntezmeny.aspx 

 

 

Szécsény 

 

A Krúdy Gyula Városi Könyvtár kedden indította programsorozatát a 

KÖ – KÖ - Környezettudatos könyvtár -Természetvédelmi játékok kisiskolásoknak 

című programjával. Hasznosi Márk természetvédelmi mérnök vezetésével zajlott az 

esemény. 

Szintén a kisiskolások voltak az intézmény vendégei Majsányi Kati: Erdőmese című 

könyvének bemutatóján. A felnőtt hallgatóságot Sziebig Tímea író - asztrológus Az 

élet és a halál Édes illata könyvbemutatóval egybekötött előadása ragadta magával. 

A Könyves Vasárnapon immár a III. Familiáris délután a bibliotékában címmel hívta 

a könyvtár a város lakosságát családi kikapcsolódásra, Nyulász Péter író interaktív 

gyermekfoglalkozására. 
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A tematikus hét fő célja a figyelemfelhívás volt a könyvtár nyújtotta lehetőségekre, 

az olvasás, ismeretszerzés, közösségi élet fontosságára, melyekben a könyvtár 

alapvető szerepet játszik.  

 
 Programok száma Létszám 

Összesen 4  228  

Típus szerint 

kiállítás 0   

internetes játék, vetélkedő 1  78  

előadás, beszélgetés 3  150  

szolgáltatás bemutatása 0   

egyéb program 0   

Témakör szerint 

Zöld könyvtár  1  78  

Könyvválasztó 3  150  

Múltidéző 0   

Könyvtári legek 0   

Mozdulj ki! 0   

 

Forrás: http://osszefogas.kjmk.hu/statIntezmeny.aspx 

 

 

Nógrád megyei adatok: 

 

 Program intézmény település 

Nógrád 249  87  74 

Forrás: http://osszefogas.kjmk.hu/statisztika.aspx 

 

 

Résztvevők száma: 

 

  - 14 14 - 18 18 - 50 50 - összes 

Nógrád 4481  803  2620  1431  9335 

Forrás: http://osszefogas.kjmk.hu/statLetszam.aspx 
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Résztvevők összetétele: 

 

Célközönség szerint 

Baba 5  

Kölyök 91  

Tini 21  

Felnőtt 119  

Nyugdíjas 13  

Programtípusok szerint 

kiállítás 41  

internetes játék, vetélkedő 30  

előadás, beszélgetés 75  

internetes szolg. bemutatása 7  

egyéb program 96  

Témakör szerint 

Zöld könyvtár 30  

Könyvválasztó 66  

Múltidéző 44  

Könyvtári legek 26  

Mozdulj ki! 83 

Forrás: http://osszefogas.kjmk.hu/statMegye.aspx 

 

Az Országos Könyvtári Napok programhét rendezvényeivel a társadalmi 

szerepvállalás elvárásainak és követelményeinek Nógrád megye könyvtárai eleget 

tettek. 

Célunk most is a helyi társadalom valamennyi rétegének és korosztályának 

minőségi, kulturális igényeit kielégítő programok biztosítása volt. Továbbá az eddig 

még meg nem szólított, vagy nem aktív réteg könyvtárainkba invitálása. 

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által biztosított forrással 

jól gazdálkodtunk, célkitűzésünknek eleget tettünk. 

Programjaink sok érdeklődőt, látogatót vonzottak, népszerűek voltak. Úgy 

értékeljük, hogy a programhét hasznosságához nem fér kétség. 

 

A pályázatról készült szakmai beszámoló a Balassi Bálint Megyei Könyvtár 

honlapján, az alábbi link alatt található meg: http://bbmk.hu/uvegzseb 

http://bbmk.hu/uvegzseb




Pillanatképek: 

 

Balassi Bálint Megyei Könyvtár 

 

 
Palócföld-Ankét 

 
"A földet nem apáinktól örököltük, hanem 

unokáinktól kaptuk kölcsön" 

 
„zsákbakönyv” 

 
Öko-polcot 

 
Nagy Könyves Beavatás Könyvválasztási 

Ünnepség 

 
Szvitamin klub 

 
"20 év 274 pillanata" 

 
Hőseink emlékezete című könyvkiállítás 

 



 
Lovagi kultúra a középkorban. Egy nógrádi ispán 

pokoljárása 

 
Filu 3. szülinapja 

 
„Könyvtári Legek” 

 
Formabontó ötletek című kiállítás 

 
Könyv-torna 

 
Könyv-túra 

 
Edit néni kincses ládikája 

 
„Teregesse ki nyári élményeit a könyvtárban!” 

 

 

 



 
Mesék könyve – Jancsi és Juliska 

 
Kedvezményes beiratkozás 

  

 

Fiókkönyvtáraink 

 

  
 

 
 

 



Filu és barátai – Könyvtári Információs és Közösségi Hely Karancskeszi. 

 

Balassagyarmat 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Bátonyterenye 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pásztó 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 



Rétság 

 

  
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szécsény 

 

 
 

 

 
 

 

 



Plakátok 

 

Balassi Bálint Megyei Könyvtár 

   

   

   



   

   

   
 



  

  

  

  

  

  



  

  

  

  
 

Balassagyarmat 

   



 
  

 

Pásztó 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rétság 

   

   

 
 

 

 

 

 

 

 



Szécsény 

   
 



Sajtó 

 

 
 

     
 



 
 

 



Sajtóhivatkozás: 

 

Nyomtatott sajtóhivatkozás: 

Vendég: Nagy Pál Nógrád megyei hírlap (2016. október 03.) 27. évf. 231. szám, p. 3. 

Könyvek, olvasók, programok Nógrád megyei hírlap (2016. október 04.) 27. évf. 232. szám, 

p. 3. 

"Ősi gyógymódok" Nógrád megyei hírlap (2016. október 06.) 27. évf. 234. szám, p. 4. 

Ünnep és olvasásnépszerűsítés a könyvtári napokon Nógrád megyei hírlap (2016. október 

15.) 27. évf. 242. szám, p. 4. 

Szépkorúak köszöntése Nógrád megyei hírlap (2016. október 20.) 27. évf. 246. szám, p. 4. 

 

 

online sajtóhivatkozás: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=SsA7UwZLeYU 

https://www.youtube.com/watch?v=Rh96OJSvktA 
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