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MADARAK ÉS FÁK NAPJA
Május 11-én a Madarak és Fák Napján László Csaba, a Gyöngybagolyvédelmi
Alapítvány önkéntese volt a letenyei Városi Könyvtár vendége. Rendhagyó óra keretében
az általános iskola felső tagozatosainak beszélt az európai bagolyalkatúak rendjéről,
kiemelten a hazánkban is előforduló fajokról.
Megismertette őket a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány tevékenységével, mely a hazai
bagolyállomány megóvásán keresztül kíván hozzájárulni a környezettudatos gondolkodás
elterjesztéséhez.
A vetítéssel színesített bemutató végén egy sérült madáron a gyerekek élőben is
szemügyre vehették a faj jellemzőit, valamint mikroszkóppal megvizsgálhatták az előadó
által gyűjtött madárköpeteket.

További rendezvények (2009. január-május)
január 12.február 28.

január 22.

„Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok”. 250 éve született Kazinczy
Ferenc – kiállítás
„A jégen választott király” – rajzpályázatra érkezett alkotások
kiállítása
Magyar Kultúra Napja. Nemes László festőművész kiállítása

február 13.

„Istenek haragja” - Dr. Ferenczy Sándor TIT előadása

február 13.

„Maskarások, bolondok, rázzátok a kolompot”- farsangi kézműves
játszóház

február 13-28.

„Szív adja szívet szívesen, fogadja szíved kedvesen” mézeskalács
kiállítás
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március 6.

Fotókiállítás – Péter Edit munkáiból

március 20.

József Attila körzeti versmondó verseny

április 3.

Társadalomtudományi hetek. 225 éve született Kőrösi Csoma
Sándor
„Bölcsőjét kereste a magyarnak” – Dr. Ferenczi Sándor TIT
előadása
Kőrösi Csoma Sándor emlékkiállítás

április 7.

„Zöld erdőben jártam…” Húsvéti kézműves foglalkozás a város
óvodásainak

április 10.

„Tündérek kútjából szagos vizet hoztam”
- húsvéti kézműves foglalkozás általános iskolásoknak

április 17.

Jeszenszky István zeneszertartása

április 24.

Föld Napja 2009. 2 éves a Mura-menti Tájvédelmi Körzet.
Lelkes András, a tájvédelmi körzet vezetőjének előadása
„Zala megye zöld szemmel”. Fotókiállítás Lelkes András
munkáiból

május 2.

„Teddy mackó és barátai”. játékkiállítás olvasóink régi
kedvenceiből
„Szív adja szívnek szívesen”. Anyák Napi kézműves játszóház
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május 5- 28

„5lett – Magyarország 5 éve az Európai Unió tagja.
kiállítás

május 11.

„Madarak és fák napja”. Bagolysors – találkozás a László
Csabával, a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány önkéntes
segítőjével

május 20.

Letenyei Borbarát Hölgyek találkozója

május 29.

Gyermeknap. Játszóház, arcfestés a város óvodásainak

június 5.

ÜNNEPI KÖNYVHÉT 2009.
- Lovkóné Kiss Kármen festmény kiállítása
- Radnóti Miklós és Benedek Elek illusztrációs rajzpályázat
vándorkiállítása

A nyáron kedd esténként „LELKI-ISMERET” címmel beszélgetős estékre kerül
sor a könyvtárban.
Molnárné Pfeiffer Edit

FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR, KESZTHELY
Programok 2009. 1. félévben
Január 19.
Szólásért való ének c. zenés, irodalmi pódium est a Magyar Kultúra Napja alkalmából.
Közreműködött: Horváth István – Radnóti-díjas versmondó, Farkas Tibor – gitár, ének,
Balogh Tünde – cselló
Január 28.
Benda Gyula: Zsellérből polgár: Keszthely társadalma 1740-1849 című kötetének
bemutatója. Vendégek: Kövér György – egyetemi tanár, Dominkovits Péter – levéltáros.
Bevezetőt mondott: Tar Ferenc - tanár
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