
A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztráció
szükséges! Jelen szabályozás szerint a Művelődési
Házat kizárólag a koronavírus ellen védett személy,
valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik
életévét be nem töltött személy látogathatja. Ezt az
intézménybe történő belépéskor védettségi
igazolványuk és személyazonosító igazolványuk
vagy útlevelük bemutatásával kell igazolniuk.
Kérjük, előzetesen jelezzék felénk messengeren,
email-ben vagy telefonon, hogy hány helyfoglaló
jegyre tartanak igényt.
     :muvhazlepseny@gmail.com
     :06-70-335-9039
Szeretettel várunk mindenkit!

Újra nyitva! Színházi előadással
várunk mindenkit!
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a

Szegedi Pinceszínház Játék a kastélyban című

előadásra! 

PROGRAMSZEMLE
Lepsényi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
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ÚJRA NYITVA! SZÍNHÁZI
ELŐADÁSSAL VÁRUNK
MINDENKIT!

PÜNKÖSDI KVÍZJÁTÉK
FACEBOOK
OLDALUNKON

HAGYOMÁNYŐRZŐ
NAPOK

HELYTÖRTÉNETI PERCEK
- LEPSÉNYI ÉRTÉKTÁR



"És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy
akarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az
égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és
eltelé az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek
előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindenikre azok
közül. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és
kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta
nékik szólniuk." (Csel 2:14)
A Pünkösd eredetéről, jelképeiről, az ünnepkörhöz
kapcsolódó népszokásokról készítettünk egy újabb
kvízt, melynek május 21-ig várjuk a megfejtéseit!
Szintén az ünnepkörhöz kapcsolódik ablakkiállításunk,
mely május végéig megtekinthető.

https://www.facebook.com/muvhazlepseny/

Hagyományőrző napok -
Pünkösdi kvízjáték
Facebook oldalunkon

Facebook oldalunkon Pünkösdi puzzle
kirakására is van lehetőség.

A „Közösségek Hete” 2021-ben május 10–16.
között került megrendezésre. Az idei mottó:
„Egy szívvel, egy lélekkel”. Intézményünk évek
óta csatlakozik a programsorozathoz. Most
egy helytörténeti videó sorozatot indítottunk
Lepsény értékeiről. A bevezető filmben egy
rövid általános ismertetőt követően a múzeum
épületével foglalkozunk. A videó
megtekinthető YouTube csatornánkon,
Facebook oldalunkon és honlapunkon
http://lepsenyikonyvtar.hu/ is.

Helytörténeti percek
- Lepsényi Értéktár
https://www.youtube.com/watch?v=uI_eNwvKmqs
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Sorozatunk következő részében Lepsény ősi
múltjával fogunk megismerkedni: az őskortól a római
hódításig.

http://lepsenyikonyvtar.hu/

http://lepsenyikonyvtar.hu/
http://lepsenyikonyvtar.hu/

