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PROGRAMSZEMLE
Lepsényi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

LEPSÉNYI NYÁRI
FESZTIVÁL AZ LMSK
SPORTPÁLYÁN

FŐZŐVERSENY ÉS
PITESÜTŐ VERSENY

XVIII. LEPSÉNYI
KULTURÁLIS HÉT

SZÍNHÁZI ELŐADÁS A
KULTURÁLIS HÉTEN

HELYTÖRTÉNETI PERCEK
- LEPSÉNYI ÉRTÉKTÁR
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Főzőverseny és
pitesütő verseny
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XVIII. Lepsényi
Kulturális Hét
2021. június 28.- július 1.

2021. június 28. hétfő 19 óra
Színházi előadás a Déryné Program támogatásával a
Művelődési Házban. Fráter Zoltán: Édes Rózám! Déryné szerelmes élete Csomor Csilla előadásában

2021. június 29. kedd 19 óra
Kultmozi a Művelődési Házban. Guiness rekord
kísérlet 2000-ben, lepsényi diákok közreműködésével.
Házigazda: Erdélyi Attila

2021. június 30. szerda 10 és 16 óra
Nyílt nap a múzeumban. A helytörténeti és néprajzi
gyűjtemény megtekintése.Tárlatvezető: Borsos
György

A főzőversenyen tetszőleges ízesítésű tokányt
készítenek a csapatok. Június 28-ig várjuk a
nevezéseket a könyvtárban és a Művelődési
Házban. 2 kg húst biztosítunk a nevezési díj
befizetésének fejében (3000 Ft), a többi
felszerelésről a nevezők gondoskodnak. A húst
a Művelődési Házban tudják átvenni a csapatok
június 30-án szerdán 11 és 16 óra között. A
verseny 10 órakor kezdődik. Az elkészült
ételeket szakértő zsűri értékeli.
A pitesütő versenyre július 3-án szombaton 1213 óráig várjuk az otthon elkészített, ízletes
süteményeket. A gasztronómiai élmény mellett
az ötletes elnevezést és a tálalást is értékelik
bírálóink. Szeretettel várjuk a nevezéseket
mindkét versenyre!

2021. július 1. csütörtök 21 óra
Csillagászati, távcsöves bemutató az LMSK
sportpályán
A Vénusz, a Szaturnusz, a Jupiter
megfigyelése, a Nagy Göncöl csillagainak
megtekintése
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Színházi előadás a
Kulturális héten
2021. június 28. hétfő 19 óra

Sok szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt a Magyar Kanizsai Udvari
Kamaraszínház Édes Rózám! című
előadásra!
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.
E-mail :muvhazlepseny@gmail.com
Telefon :06-70-335-9039
Szeretettel várunk mindenkit!

Helytörténeti percek Lepsényi Értéktár - 2. rész
Az őskortól a római hódításig
Helytörténeti videó sorozatot indítottunk Lepsény
értékeiről 2021. májusában. A bevezető filmben egy
rövid általános ismertetőt követően a múzeum
épületével foglalkozunk. A második rész Lepsény
történetét dolgozza fel az őskortól a római hódításig.
A videó megtekinthető YouTube csatornánkon,
Facebook oldalunkon és honlapunkon is.

https://www.youtube.com/watch?
v=M_L4yEpKG2U
https://www.facebook.com/muvhazlep
seny/
http://lepsenyikonyvtar.hu/

