HÍREK
FÁKLYA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR LETENYE
Programok az 1. félévben

Január
16-tól Bánk bán - 200 éves a nemzeti drámánk címmel tárló kiállítás
22.

Magyar Kultúra Napja alkalmából „TERMÉSZETESEN” LETENYE címmel nyílt
fotókiállítás Léránt János letenyei fotós munkáiból.
Kultúranapi köszöntőt mondott Farkas Tibor, a Zalai Közművelődésért Egyesület
elnöke
Az ünnepi műsorban közreműködött Halász Erika versmondó és a Mákvirág
Citerazenekar

Február
13.

„El Camino - Zarándokút a Pireneusokon át” - képes úti beszámoló
vendégünk volt: Dr. Szinku Mihály

17.

„Maskarások, bolondok, rázzátok a kolompot” – farsangi készülődés

Március
5-20. III. Hóvirág Tavaszi Fesztivál
5.

„Letenye 15 év múlva”- diák rajzpályázatra érkezett alkotásokból kiállítás
A kiállítást megnyitotta és a díjakat átadta Farkas Szilárd, polgármester
„Fában megfogalmazott gondolatok” – Bedi László fafaragó népi iparművész
kiállítása

„Szépen szól a csengő a nyakában” – Horváth István kézműves csengő kiállítása
A fesztivál nyitóprogramján köszöntőt mondott Gyergyák Zoltán önkormányzati
képviselő
6.

„A nő örök” – zenés, irodalmi köszöntő a Letenyei versmondó Kör és a Letenyei
Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak és diákjainak közreműködésével.
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16.

Az Országgyűlés 45/2014. (XII. 17.) határozata értelmében 2015-től március 16. A
magyar zászló és címer napja – ebből az alkalomból nyílt kiállítás a Városi
Könyvtárban

20.

A víz világnapja – tabló kiállítás

20.

„Testünk jelezz!”címmel tumor prevenciós ismeretterjesztő előadás
Vendégünk Horváth Jennifer orvostanhallgató (POTE-HumSIRC)
A Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete (HuMSIRC) tevékenységének egyik fő
feladata a prevenciós tevékenység. A programban résztvevő orvostanhallgatók
tartanak ismeretterjesztő előadást, vagy osztályfőnöki órák keretében a diákoknak
felvilágosító előadásokat.

27.

József Attila Versmondó Verseny
A Költészet Napja tiszteletére rendezett József Attila területi versmondó versenyen a
körzet 4 általános iskolájából (Becsehely, Letenye, Muraszemenye, Tótszerdahely) 35
felső tagozatos diák két korcsoportban mérhette össze tehetségét a Dányi József, a
lenti Utassy József Versmondó Kör versmondója által vezetett 3 tagú zsűri előtt.

27.

Aki a tudást, a tudományt választja, az a jövőt választja” (Vizi E. Szilveszter)
„Kozmikus fenyegetettségünk és védettségünk”címmel Bánfalvi Péter
ismeretterjesztő előadása.

28.

„Kerek erdőn jártam…”- húsvéti ünnepváró kézműves foglalkozás iskolásoknak

31.

„Ákom, bákom, berkenye…”- húsvéti ünnepváró kézműves foglalkozás
óvodásoknak
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Április
1.

„Pisanica od srca” – Húsvéti hímestojás kiálítás megnyitójára
Kapronca-Krizevci megye és idegenforgalmi közössége a húsvéti „Szívből jövő
hímestojással” – minden jóakaró ember számára a béke és barátság szimbólumával kívánta szebbé varázsolni minden letenyei lakónak és a városba látogatóknak a húsvéti
ünnepeket.
A kiállítás megnyitón közreműködött a Nagykanizsai Tamburazenekar.

11.

Költészet Napja 2015.
Az én hazám címmel Sinkovits-Vitay András színművész önálló estjén a hazaszeretet
legszebb gyöngyszemeit, verseit vonultatta fel a szépszámú hallgatóság előtt

17.

Homokvár – Rózsás Sándorné letenyei alkotó legújabb novelláskötetének
bemutatója
Közreműködtek a Letenyei Versmondó Kör tagjai
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28.

Találkozások – címmel kiállításmegnyitóra került sor a Városi Könyvtárban
Természetközelben – Pintye Anna debreceni művész festmény- és ékszerkiállítása
Bella Józsefné homokkomáromi alkotó népművészeti kiállítása
A kiállításmegnyitón közreműködött a letenyei Mákvirág Citerazenekar, valamint
verset hallhattunk Pál Éva kolléganőnk tolmácsolásában.

Május
1.

Majális – „Szív adja szívnek szívesen” – anyák napi kézműves foglalkozás

8.

Drog-, dohányzás-, alkohol-, prevenció – rendhagyó osztályfőnöki óra az általános
iskola 8. osztályosainak
vendégünk: Horváth Jennifer , orvostanhallgató, POTE-HuMSIRC

24.

„A pünkösdi rózsa kihajlott az útra”- pünkösdi kézműves játszóház

29.

Csodál(l)atos mesevilág – játék- és könyvkiállítás a 86. Ünnepi Könyvhét és 14.
Gyermekkönyvnapok alkalmából
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31.

„Gyermeknapi kalandok a kastélyparkban”
- Bohócparádé
- Vásári bábjáték
- Csengő-bongó tarisznyások Együttes gyermekkoncertje
- Zsonglőrműsor
- Népi ügyességi játékok
- kézműves játszóház

Baba-mama klub
Minden 2. pénteken Vajda Margit vezetésével a legkisebbek veszik birtokba a
könyvtárat.

Molnárné Pfeiffer Edit
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