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FÁKLYA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, LETENYE 
 
Rendezvények 2011. 1. félévben 
 
Február 
Február, a farsang jegyében 
„Maskarások, bolondok, rázzátok a kolompot” címmel a könyvtár gyermekrészlegében 
régi farsangi szokásokat, jelmezeket felvonultató kiállítás várta az érdeklődőket. 
„Orrom krumpli, hajam kóc…” –az  alsó tagozatos diákoknak hirdetett rajzpályázatra 
érkezett alkotásokból készült tárlat szintén sok látogatót vonzott. 
 „Itt a farsang, áll a bál” – a farsangi programok zárásaként kézműves játszóházban 
farsangi díszeket készíthettek a gyerekek. 
 
Március 
Képzőművészeti kiállítás 
A helyi zeneiskola növendékeinek rövid műsorát követően  Halmi Béla, Letenye Város 
Polgármestere és Dömők József FMHK igazgató nyitotta meg Drienyovszky János, 
budapesti szobrászművész - az organikus univerzum sokszínűségét ábrázoló -  
szoborkiállítását.  
 
Költészet Napja Letenyén 
A Költészet Napi József Attila versmondó versenyre 2011. március 25-én került sor a 
letenyei Városi Könyvtárban. A letenyei kistérség 5 iskolájából 37 versmondó érkezett 
a területi döntőre. A Varga Attila versmondó által vezetett zsűri 2 kategóriában értékelte 
a résztvevőket, akik közül a legjobbak a Nagykanizsán megrendezésre kerülő megyei 
fordulóban képviselték térségünket. Ők:  Molnár Tamás és Kovács Nóra letenyei 
tanulók, valamin Gresa Lilla a muraszemenyei általános iskola tanulója.  
 
Társadalomtudományi Hetek 
Dr. Ferenczy Sándor, a TIT Városi Szervezete elnöke tartott mindenki számára nyitott 
előadást, Váraink a múltban és a jelenben címmel. Az ingyenesen látogatható 
ismeretterjesztő programra a Társadalomtudományi Hetek 2011. rendezvénysorozat 
részeként kerül sor. 
 
130 éve született Bartók Béla 
Bartók Béla születésének évfordulójáról a zeneszerző életét és munkásságát bemutató 
tárlókiállítással emlékeztünk meg. 
 
Április  
Szivárvány ország 
„A vuvuzelák földje” címmel a Dél Afrikai Köztársaságba kalauzolta diavetítéses 
előadásával az érdeklődőket Dr. Gyuricza László, a PTE TTK egyetemi docense, a 
Magyar Földrajzi Társaság Zalai Osztályának elnöke. 
A rendezvény a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0068 projekt támogatásával valósult meg. 
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„Rózsa,rózsa, szép virágszál, szálló szélben hajladozzál”  
Óvodások és alsó tagozatos diákok kézműves foglalkozás keretében elevenítették fel a 
húsvéti hagyományokat, népszokásokat. 
 
Május   
„Szív adja szívnek szívesen”  
A városi majális keretében anyáknapi kézműves foglalkozással várták a kicsiket és 
nagyokat a városi könyvtár munkatársai. 
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