2021.07.15.

3.SZÁM

PROGRAMSZEMLE
Lepsényi Pet ő fi Sándor M ű vel ő dési Ház és Könyvtár

Újabb színházi előadás!
Már védettségi igazolvány nélkül is
látogatható!
Ismét színházba hívunk minden érdeklődőt! Július

ÚJABB SZÍNHÁZI
ELŐADÁS! - AZÉRT A KIS
BOLONDSÁGÉRT

19-én hétfőn 19 órától az Azért a kis bolondságért Magyar népi pajzánságok című előadást tekinthetik
meg. Fabók Mariann és Keresztes Nagy Árpád

HELYTÖRTÉNETI PERCEK

alkotta és adja elő a művet 1 felvonásban, 60

- LEPSÉNYI ÉRTÉKTÁR

percben. A műsor megtekintése 14 év feletti
nézőknek ajánlott! Az előadás ingyenes, de előzetes

3. RÉSZ

regisztráció szükséges! Az előadás a Déryné
Program támogatásával valósul meg. Regisztrálni
lehet e-mailben, telefonon, vagy messenger

LEPSÉNYI NYÁRI

üzenetben, az alábbi elérhetőségeken:

FESZTIVÁL

Email: muvhazlepseny@gmail.com
Tel: 06-70-335-9039
A járványügyi szabályozás változása következtében
az előadás VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY NÉLKÜL IS
LÁTOGATHATÓ!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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Helytörténeti percek Lepsényi Értéktár 3. rész
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A római uralomtól a magyarok
megjelenéséig
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, míg a harmadik film a
magyarok megjelenéséig tart.
A videó megtekinthető YouTube
csatornánkon, Facebook oldalunkon és
honlapunkon is.
https://www.youtube.com/watch?
v=1rW5-D1TY34
https://www.facebook.com/muvhazlepse
ny/
http://lepsenyikonyvtar.hu/

Lepsényi Nyári Fesztivál
2021. július 3-4.

Július első hétvégéjén került megrendezésre a Lepsényi Nyári Fesztivál. A rendezvény
jó hangulatban telt, rengetegen látogattak ki mindkét nap a sportpályára. A
programok zavartalan lebonyolításáért és a közönség szórakoztatásáért sokan és
sokat dolgoztak. Köszönjük a főzőcsapatoknak és a pitesütő versenyre benevezőknek,
hogy részt vettek az eseményen! Köszönjük a zsűri munkáját, idén sem volt könnyű
dolguk! Köszönjük valamennyi fellépő műsorát, mindenki nagyszerű produkciót mutatott
be. Büszkék vagyunk a helyi fellépőkre, akik bármilyen színpadon megállják a helyüket!
Különösen idén volt nehéz dolguk, amikor hónapokig nem próbálhattak,
gyakorolhattak. Köszönjük szépen lányok! Köszönjük a 4 Vidám Tenor műsorát, akik
szintén nagyon jó hangulatot varázsoltak!
Gratulálunk az LMSK Öregfiúk csapatának és a díjazottaknak!
Köszönjük a helyi vállalkozók és szervezetek tombola felajánlásait! Köszönjük a
helyszínre kitelepült szolgáltatók munkáját!
Köszönjük a technikusok közreműködését, a diákok segítségét, és mindenki munkáját,
aki a rendezvény előkészítésében, lebonyolításában részt vett!

