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Könyvtári hét a kistelepülési könyv-

tárakban 

Szilassi Andrea 

Idén is számos rendezvényt szerveztek kistelepü-

lési könyvtárosaink az Országos Könyvtári Na-

pok időszakában  köszönhetően az NKA pályá-

zati támogatásának és a kecskeméti Katona Jó-

zsef Megyei Könyvtár koordináló tevékenységé-

nek, nem utolsó sorban pedig kollégáink lelkese-

désének. Az 59 KSZR községi könyvtárban ösz-

szesen 96 program zajlott le 2.204 résztvevővel. 

A legaktívabb települési könyvtáros Kesztölcről 

Klinger Ágnes volt 6 programmal, továbbá Baj-

náról Erdősné Csík Katalin 5, és Tarjánból Bula 

Imréné 4 rendezvénnyel.  

Amint az az ábráról jól látható, a legtöbb érdek-

lődőt egy információkeresést próbára tevő online 

feladatlap von-

zott. A rendezvé-

nyek között vol-

tak öko-

foglalkozások, 

filmvetítések és 

előadások is  

például a Bakony 

forrásvizeiről, a 

víz és a környe-

zetvédelem köl-

csönhatásairól, a 

gyógy- és fűszer-

növényekről, a rovarokról, valamint a Duna híd-

jairól. (pl. Tóth Andrea, Sasvári Zoltán, Gyukics 

Péter) Gyalogos és kerékpáros kirándulásokat, 

kalandtúrákat is szerveztek kollégáink, például a 

máriahalmi Szikla-forráshoz, Majkra és a Rám-

szakadékhoz. A múltat felidézték néphagyomány 

és levéltári kutatások alapján egyaránt, például 

Nyári Imrével. Ezúttal is tartottak író-olvasó ta-

lálkozókat Tóth Krisztina, Varró Dániel, Nógrá-

di Gábor és Lőrincz L. László közreműködésé-

vel. Karinthy és Örkény is megidéztetett a Sza-

bad Ötletek Társulásának előadásában. Fellépett 

még a Buborék együttes, a Délibáb Színház, a 

Tekergő Bábszínház és az Ákom-Bákom Bábcso-

port. A boldogság forrásai vonatkozásában zene-

, vers- és mesehallgatásokra került sor. Kiemel-

ném még e körből Borbélyné dr. Török Mária 

pszichológus előadását, aki Boldogan megöre-

gedni… címmel osztotta meg gondolatait, taná-

csait a hallgatósággal. Ezúttal sem maradtak el a 

játékok, a könyvtármozis vetítések és a kézmű-

ves foglalkozások.  

Azt gondoljuk, ezeknek a rendezvényeknek 

egyéb jótékony hatása is volt a kellemes időtöl-

tés mellett. 

Egyrészt 

sikerült 

megmozgat-

ni a helyi 

lakosságot, 

ezzel egy-

idejűleg 

ráirányítani 

a figyelmet a 

könyvtárra. 

Őszintén 

reméljük, 

hogy ez né-

mi növekedést is eredményez a beiratkozott ol-

vasók tekintetében. Ugyanakkor terítékre kerül-

tek (egyebek mellett) a falu természeti kincsei, 

hagyományai, múltja, amely az ott élők identitá-

sát szintén erősíti, közérzetét javítja. 
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Csapatépítő tréning és workshop 
Bajnán 

Szilassi Andrea 

2017. szeptember 9-én folytatódott június elején 

megkezdett szakmai programsorozatunk az esz-

tergomi és dorogi kistérség KSZR könyvtárosai-

nak.  Mint korábban erről már beszámoltunk, az 

elsőt Dunaalmáson tartottuk a tatai kistérségben 

dolgozó kollégáinknak. Erről beszámolót közöl-

tünk a Kemlib 2017. május-júniusi számában 

Mikolasek Zsófiától.  

Bajna Komárom-Esztergom megyében az esz-

tergomi járásban, a Gerecse keleti vonulatánál 

helyezkedik el. Ezen a szeptember eleji, szokat-

lanul hűvös reggelen a Katona István Alkotóház-

ban indult szakmai programunk.  

Előtte azonban  vendéglátóink egy rövid műsor-

ral kedveskedtek nekünk  citeramuzsika és 

énekszó oldotta a kezdeti feszültséget.  A nap 

során ismerkedős játékok, kapcsolatépítés, pro-

jektfeladatok kidolgozása, előadások és kötetlen 

beszélgetések következtek. A délelőtti feladatok 

végeztével a hangulatos Vadász étteremben fo-

gyasztottunk el egy finom ebédet. Dél körül már 

verőfényes napsütés ragyogott mindenütt, ezért 

ebéd után már a szabadban folytattuk a csoport-

munkát.   

Meggyőződésünk, hogy azok a kollégák, akik 

eljöttek  biztosan profitálnak majd a tapasztala-

tokból. A konkrét, szakmai részleteket ezúttal 

sem árulhatjuk el, mivel előttünk áll még a csá-

szári, a környei és a tokodaltárói hasonló prog-

ram október-november folyamán. 

 

Fotók: Szilassi Andrea



 

Nógrádi Gábor volt a vendégünk 

Kovács Dóra 

Országszerte ünnepeljük a jó könyvet és a 

könyvtárakat október elején. Ebből az alkalom-

ból hívtuk meg október 4-én községi könyvtá-

runkba (a felújítás miatt az iskola sportcsarnoká-

ba) Nógrádi Gábort, az egyik legismertebb ma-

gyar írót, aki több mint 25 ifjúsági könyv szerző-

je. Öröm volt látni, hogy a résztvevő 120 

csolnoki diák legalább egyharmada Nógrádi-

könyvvel a kezében érkezett, hogy azt majd de-

dikáltathassa. Az író jellegzetes humorú, ugyan-

akkor komoly családi és iskolai problémákat 

feszegető művei  például a PetePite, Az anyu 

én vagyok, Gyerünk haza, A mi Kinizsink  

számos általános iskolában, így Csolnokon is 

népszerű kötelező vagy ajánlott olvasmány. És 

bármilyen meglepő,   tette hozzá íróvendégünk 

 ifjúsági regényeit maguk a szülők is szívesen 

olvassák. Ennek talán az is oka, hogy regényei 

kicsit olyanok, mint a szórakoztató tanmesék.  

 

Közös fotó Nógrádi Gáborral. Fényképezte: Kovács Dóra 

Az egyórás, jó hangulatú találkozón mesélt saját 

gyerekkoráról. Arról, hogy milyen nehézségek 

árán vált íróvá. Gondolkodásra, önismeretre bá-

torította a gyerekeket. Szerinte a jó könyv az 

olvasóját okosítja, gyógyítja, és jobb, mint a cso-

ki. A diákokat érdekelte, hogyan találja ki törté-

neteit, mennyi idő alatt ír meg egy regényt, és 

melyik írását szereti a legjobban? A találkozó 

végén Nógrádi Gábor értékes könyvajándékot 

adott át saját regényeiből a községi könyvtár 

olvasóinak, amit köszönettel fogadtunk! Könyvei 

mostantól kölcsönözhetők a községi könyvtár-

ból. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!  

 

Boldogan megöregedni  Borbélyné 
dr. Török Mária előadásáról 

Kovács Mihályné 

2017. október 16-kán Dr. Török Mária tartott 

előadást, "Ami megtart… Boldogan megöre-

gedni" címmel. A témából adódóan a nyugdíjas 

klub tagjai adták a hallgatóságot.  A nagyon szé-

pen felépített előadás szólt a testi-lelki változá-

sokról, az idősebbek társadalmi, családon belüli 

szerepéről. A boldog öregség megélésében fon-

tos szerepe van az elengedésnek, a megbocsáj-

tásnak, a szeretetnek és az aktív életnek. Életünk 

során rengeteg tudás, tapasztalás, jó és rossz él-

mény ér minket, ami bölcsebbé tesz bennünket 

az idő múlásával. Fontos, hogy mindenki meg-

ismerje saját értékeit, szeresse, elfogadja önma-

gát, és találjon korának, érdeklődésének megfe-

lelő elfoglaltságot.  

 

Borbélyné dr. Török Máriáról  

Kovács Mihályné készítette a fotót 



 

Ki lakik az avar alatt? – Sasvári  
Zoltán Bakonybánkon 

Nagyné Farkas Marianna 

Szeptember 12-én Bakonybánkra látogatott 

Sasvári Zoltán a fenti című előadásával.  A ren-

dezvényen az óvodások és az alsó tagozatos diá-

kok vettek részt. A bemutató sorozat céljáról 

honlapján így vall: „Pedagógusként és amatőr 

zoológusként mindig is küldetésemnek éreztem, 

hogy megismertessem és megszerettessem az 

emberekkel az őket körülölelő természetet. A 

rovarvilág bemutatása pedig csodálatos lehető-

ségeket rejt! Környezetvédőként felvállaltam, 

hogy feleségemmel, aki társam a bemutatókon, 

ráirányítjuk a figyelmet arra, hogy a hatlábú 

élőlények nélkülözhetetlenek az ökoszisztémá-

ban.”  

Az előadás kellékei. 

Fotó: Nagyné Farkas 

Marianna 

Az előadó a 

gyermekek nyel-

vén, játékosan 

közelített a témá-

hoz. "Én vagyok a 

Bogaras bácsi. 

Eljöttünk hozzá-

tok a Katicával, 

mert Muslinca Ica 

meghívott minket szüretelni. Egy varázsigével 

odarepülhetünk. Abrakadabra! Legyünk a szőlő-

ben! Hipp-hopp!!"   és már benne is voltunk a 

mesében. A darazsak ellenőrizték, hogy elég 

érettek-e a szőlőfürtök. A fináncbogarak leszed-

ték a tőkékről, muslinca és szőlőszender pedig 

szétválogatták. A púpos bogarak kádban taposták 

ki a levét. A pincebogarak helyükre gurították a 

hordókat. Az előadás során megismerkedhettek 

néhány rovarral, például a botsáskával, a levél-

utánzó sáskával, a krumplibogárral, a perui ör-

dögsáskával és a pincebogárral.  Gyorsan el-

telt  az egy óra játékokkal és a rovarokkal való 

ismerkedéssel.  

 

Könyvtári heti programok Mocsán 

Varga Orsolya 

2017. október 4-én Tóth Krisztina érkezett író-

olvasó találkozóra a Mocsai Községi Könyvtár-

ba. Az írónővel – a nehézkes idejutást követően 

– több mint egy óra hosszat beszélgettünk mun-

kásságáról, többek között verseiről, novelláiról, 

gyerekkönyveiről. Legtöbbet az Anyát megope-

rálták című meséje került szóba. Említette a 

könyvkiadás folyamatát és az óraadóként, mű-

fordítóként elért sikereit is. Az író-olvasó talál-

kozó végén felolvasott Párducpompa című 

novellláskötetéből is két novellát. A visszajelzé-

sek szerint nagyon jó hangulatú, érdekes író-

olvasó találkozón vehettünk részt.  

Az Országos Könyvtári Napokon, a 

könyvtármozi vetítést követően, 2017.10.06-án 

Gábor Klára tartott előadást az Emberi élet 

fordulópontjaihoz kötődő szokásokról, úgy-

mint a születés, keresztelő, esküvő és a temetés. 

Lebilincselő előadásából megismertük a külön-

böző tájegységek eltérő hagyományait, amelye-

ket egy-egy rövid énekkel színesített. Ma már 

különösnek tartott szokásokról is szót ejtett, mint 

például a lekötözött csecsemő, a fekete menyasz-

szony vagy a temetésen való táncolás. 

 

Tóth Krisztina a mocsai könyvtárban.  

Fotó: Hörömpöli Tibor 

http://www.bogarhaton.hu/


 

Szeptember végi programjainkról 

László Kálmánné 

Pénteken a magyar tájak élővilágába nyerhet-

tek betekintést a 7-8-os diákok a könyvtár szer-

vezésében, hétfőn pedig a legkisebb iskolásokat 

várták a faluházba, hogy együtt emlékezzünk 

meg a Népmese Napjá-

ról. A Magyar Olvasótár-

saság kezdeményezésére 

2005-től szeptember 30-át, 

Benedek Elek születésnap-

ját a Magyar népmese 

napjaként tiszteljük. Ezen 

napon megkülönböztetett 

figyelem illeti meg a ma-

gyar és más népek meséit. 

Az évtizedes hagyomány 

rendhagyó módon kezdő-

dött, hiszen a felnőttek 

adták elő elsőként a csúnya 

királyfi és a szépséges királylány dramatizált 

történetét, majd a vállalkozó szellemű alsós kis-

diákok olvashatták fel kedvenc meséjüket a né-

pes vendégközönség örömére. Tanító nénik, 

hozzátartozók és diáktársak hallgatták nagy-nagy 

élvezettel a kiválasztott népmeséket, köztük töb-

bek között a módos gazda, illetve a főtt borsó 

történetét. Végül a meglepetés sem maradt el, 

hiszen a szervezők jutalom sütikkel látták ven-

dégül a mesedélután vendégeit. 

 

A fotót az eseményen  

László Kálmánné készítette 

 

„Sohonyais” találkozó Naszályon 

Kristófné Szabó Szerafina 

Azt, hogy Sohonyai Edit érti a kamaszok nyel-

vét, már régóta tudjuk. Könyveit szívesen és 

örömmel olvassák – s nem csak ők, a felnőttek-

nek is segítség, amikor keressük a kulcsot a ka-

maszlélek megértéséhez. De azt, hogy öt perc 

alatt képes magával ragadni a nagyon „nehéz 

korban” lévő gyerekeket, csak most tudtam meg 

ezen a rendhagyó író-olvasó találkozón. A ha-

gyományos kérdezz-felelek sémán túl egy végte-

lenül szellemes, humoros és (ennek ellenére, 

vagy talán éppen ezért?) mégis komoly előadást 

tartott. Egy helyütt ezt nyilatkozta az írónő: 

„Amit a legjobban élvezek munkám során, az az, 

hogy előadásokat tarthatok a 12-16 éves korosz-

tály számára. Ez egy stand up, amit végignevet-

nek, s közben a poénokba rejtve egy csomó hasz-

nos információval látom el őket emberismeret 

tárgykörében. Egyfajta párkapcsolati kultúrát 

oktatok.” 

 

Sohonyai Editről a cikk szerzője készítette a fotót 

Az, hogy erre szükség van, és a gyerekek befo-

gadók is rá  hamar kiderült. Az írónő személyi-

sége, közvetlensége, humora feloldotta a kamasz 

gátlásokat. Egy nevetős, ugyanakkor megszíve-

lendő tanulságokkal teli óra élményével gazda-

godva fejeztük be ezt a találkozót. Nem marad-

hattak el a dedikálások és a „kötelező” 

szelfizések sem. Azóta a könyveire felvett elő-

jegyzések száma egyre csak nő…  

Köszönjük Sohonyai Edit!  

Benedek Elek 1924-

ben. A kép forrása: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bened

ek_Elek_(%C3%ADr%C3%B3)#/me

dia/File:Benedek_Elek_(1924).jpg 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Benedek_Elek_(%C3%ADr%C3%B3)#/media/File:Benedek_Elek_(1924).jpg
https://hu.wikipedia.org/wiki/Benedek_Elek_(%C3%ADr%C3%B3)#/media/File:Benedek_Elek_(1924).jpg
https://hu.wikipedia.org/wiki/Benedek_Elek_(%C3%ADr%C3%B3)#/media/File:Benedek_Elek_(1924).jpg


 

Táncsics Mihály nevét vette fel in-
tézményünk 

Borbély Ilona 

Túra és kultúra, test és lélek. Talán sokan nem 

tudják, hogy ezeket napjainkig összekapcsolja 

Ácsteszéren Táncsics Mihály neve, szellemisége. 

Községi könyvtárunk kapcsolatba lépett idén is a 

KEM Természetjáró Szövetség elnökével,  Hor-

váth Zoltánnal, és így kerülhetett sor települé-

sünkön egy napon, szeptember 30-án az IV. 

Táncsics-túrára és az ácsteszéri kultúrház illet-

ve könyvtár névadó ünnepségére. Az egész na-

pos programnak köszönhetően szinte végig telt 

ház volt a Táncsics Mihály Kultúrház és Könyv-

tárban. 

 

Az esemény díszvendégei: Simon M. Veronika, Stancsics 

Erzsébet, Szántai Sándor.  

10 órától könyvtári kiállítás nyílt Érdekességek 

Táncsics Mihályról címmel. Az érdeklődők 

többek között azokra a kérdésekre kaphattak 

válasz, hogyan lett Táncsics a „gyalogutazó”, és 

ezzel összefüggésben az IVV Táncsics-túra 

története; hogyan alakult Táncsics  családfája 

napjainkig; hogyan alakult a Táncsics család és a 

mai Ácsteszér kapcsolata; miként  került Tán-

csics Mihály személyes ajándéka: egy korabeli 

szekrény Ácsteszérre; mi az Arany Trombita; mi 

a „tiltott könyv”; hogyan vezette el a vajdasági 

bácskossuthfalviakat Táncsics emlékének tiszte-

lete  és ápolása az ácsteszéri könyvtárhoz stb..  

Különböző kézműves foglalkozások zajlottak 

még ezzel egy időben a kultúrházban. Nem kis 

érdeklődéssel figyelték kicsik és nagyok a szövés 

mesterségét. Egykor Táncsics Mihály is megta-

nulta.  

A könyvtár meghívott vendége volt Táncsics 

Mihály testvérének, Stancsics Jánosnak ma élő 

leszármazottja: Stancsics Erzsébet, író-költő és 

férje: Szántai Sándor író-költő, aki a Magyar 

Kultúra Lovagrend tagja. Könyveiket mutatták 

be és dedikálták.  

A napjainkban is aktívan író Pintér Sándor Tán-

csics Mihály élete (Budapest, 2012) című köny-

véből is vásárolhattak a látogatók.  

Remek színfoltja volt az ünnepségnek Simon M. 

Veronika, külföldön is ismert festőnő állandó 

festménykiállításának megnyitója. Erre az alka-

lomra két 7. osztályos diák egy-egy szép szava-

lattal készült a könyvtári órák ideje alatt.  

A továbbiakban a galériaavató színvonalas, ze-

nés irodalmi műsorát az Országos Táncsics Mű-

vészkör tagjai adták.  

A nap zárásaként - a KEM József Attila Városi 

és Megyei Könyvtár közreműködésének köszön-

hetően- a Lopótök című népi komédiát mutatta 

be nem kis sikerrel a Délibáb Színház.  

 

 

Csoportkép az eseményen.  

Fotók: Hullám Annamária 

 



 

KönyvtárMozi előadás Dömösön 

Baltás Balázs 

2017. szeptember 27-én 10 órakor kezdődött a 

"A hetvenkedő sün" című könyvtármozis mese-

előadás, melyre a dömösi óvodásokat hívtam 

meg néhány óvónő kíséretében. Először egy rö-

vid beszélgetéssel kezdtük közös programunkat. 

Nagyon érdeklődőek voltak a gyerekek, akik 

amúgy is rajonganak az állatokért  még inkább 

a kisállatokért  melyek aranyosabbak a számuk-

ra. Szinte mindent tudtak a sündisznókról, amit 

csak kérdeztem tőlük. E kis párbeszéd alatt 

Gryllus Vilmos Szúrós Gombóc című zenéjét 

hallgattuk, amely segített a ráhangolódás megte-

remtésében.  

 

A fotókat Baltás Balázs készítette 

Ezután következett a mesefilm megnézése. Any-

nyira tetszett a gyerekeknek, hogy még egyszer 

le kellett vetíteni. A mese végén hatalmas neve-

tés és zsivaj keletkezett (ahogyan ez várható is 

volt), amikor egy faág ráesett az erdő lakóit ret-

tegésben tartó sün fejére, és az elkezdett sírni. 

Ezt követően egy memóriajáték következett, 

amelyben a mesében szereplő erdőlakó állatok 

képeit kellett párosítani. Zárásként a 

kézműveskedés kapott szerepet, melyben papír-

ból lehetett sündisznót készíteni az óvónők és az 

én segítségemmel. A kis alkotás egy kitámasztót 

is kapott szintén papírból, így már állni is tudott 

az „állatka”. Ahogy láttam, ez egy érdekes aján-

dék volt számukra. 

Úgy gondolom, hogy minden részletében nagy-

szerűen sikerült a program. 22 óvodás és 5 óvó-

nő volt jelen. Remek kapcsolatot ápolok a köz-

ségünkben működő Szivárvány Óvodával és a 

szomszédos Pilismaróton lévő Bozóky Mihály 

Általános Iskolával. Kiemelkedően fontosnak 

tartom, hogy már óvodás- és főleg iskolás korban 

megismertessük, és lehetőleg megszerettessük a 

gyerekekkel a könyvtárat, mert ez az intézmény 

ugye a tudás, a műveltség megszerzésének egyik 

tárháza. Az olvasás kiemelkedően fontos szere-

pét nem lehet elég sokszor hangoztatni. Fejleszti 

az emlékezőkészséget, a szövegértést, a képzele-

tet, növeli a szókincset, információt és műveltsé-

get nyújt. Bizonyos művek olvasása olyan etikai, 

erkölcsi normát ad, amelyeknek az egész társa-

dalmunkat irányítaniuk kellene. Ezen túlmenően 

élményt is ad egy új könyv olvasójának. Gondol-

junk csak bele, milyen kellemes illata van egy 

viszonylag új könyvnek, amint azt egy könyves-

boltban is érzékelhetjük. Ha szép a kötése, il-

lusztrációja, az szemet gyönyörködtető látvány. 

Jó érzés kézbe fogni egy könyvet az elektronikus 

formátummal szemben, ahol hiányzik a fizikai 

élmény. A digitális olvasmányok korában is fon-

tos a hagyományos könyv, s a könyvtár nem 

különben.  

 

 

Kézműves foglalkozás a látottakhoz kapcsolódóan 



 

Könyvtári hét a Heckenast Gusztáv 
Községi Könyvtárban 

Csernátoni Bernadett 

2017 októberében Pilismarót is kivette részét az 

országos eseményből néhány zár körű és nyilvá-

nos programmal  

2-án, hétfőn délelőtt a Pilismaróti Mesevár Óvo-

da nagycsoportosai vettek részt egy 

KönyvtárMozi foglalkozáson. Lázár Ervin: A 

Négyszögletű Kerek Erdő – Maminti, a kicsi 

zöld tündér című meséjének témáját jártuk kör-

be. Ezután a gyerekek felfedezhették a nekik 

szóló könyveket, és „belakták” a könyvtárat. 

5-én, csütörtökön két programra is sor került. 

Reggel a Bozóky Mihály Általános Iskola első 

osztályosaival volt ismét egy KönyvtárMozi 

foglalkozás. Ehhez Lázár Ervin: A Négyszögletű 

Kerek Erdő – Vacskamati virágja című meséje 

adta a témát. Ismerkedtünk a hónapokkal, a szü-

letésnap és az ajándékozás jelentőségével, lénye-

gével, majd elkészítettük Vacskamati virágját, 

melyet haza is vittek a gyerekek.  

 

A fotó Kiss Balázs diavetítéses beszámolóján készült. 

Fotó: Csernátoni Bernadett 

A délutáni program főként a felnőtteknek szólt, 

de akadtak lelkes ifjoncok is a hallgatóság köré-

ben. Nagy örömömre egy helyi előadót köszönt-

hettünk körünkben: Kiss Balázst, aki megmutatta 

képeit és elmesélte élményeit az USA nemzeti 

parkjaiban tett látogatásáról. Ezúton is szeret-

ném újra megköszönni, hogy ránk szánta dél-

utánját! Mindannyian ámulva néztük és hallgat-

tuk a csodás tájakról készült beszámolóját. Csak 

sejthető volt, hogy mire számíthatnak a résztve-

vők, mégis szép számmal megjelentek érdeklő-

dők. Azt hiszem, bátran állíthatom, hogy senki 

sem távozott csalódottan. 

7-én, szombaton is két programmal vártam az 

érdeklődőket. 10 órától Sasvári Zoltán vezetésé-

vel a Bogárháton című mesés, játékos előadás 

keretében ismerkedhettek meg a gyerekek az 

erdő lakóival. Némelyikükkel csak említés szint-

jén, számos állattal viszont testközelből is. Sze-

rencsére annyi család döntött a program mellett, 

hogy ezt is „teltházasnak” nyilváníthatjuk. 

 

Sasvári Zoltán mesés, játékos előadása a rovarokról 

Ezek a programok a könyvtár épületén belül zaj-

lottak, az utolsó rendezvénnyel viszont kiszaba-

dultunk a négy fal közül. A tavalyi évben is sike-

res, „Könyves kincskeresés” idén több helyszí-

nen zajlott. Elsőként a Heckenast Kastélyt lehe-

tett bejárni az érdeklődőknek. Ezután kezdődött 

a játék megfejtéséhez szükséges kódok felkutatá-

sa a kastélykertben, illetve a kultúrház udvarán. 

Végezetül pedig közösen játszottunk együtt a 

kultúrházban, és mindenki megkapta a jól meg-

érdemelt ajándékát, egy kis csokoládét és külön-

böző promóciós tárgyakat. Ezekért köszönet ille-

ti támogatóinkat, a Maumit Kft.-t és Pilismarót 

Község Önkormányzatát.  


