Kedves Luca!
Köszönettel elfogadom meghívásodat, amellyel viszonozni szeretnéd
tavalyi látogatásodat nálunk, Losoncon. Jó, hogy idén is tudtunk
találkozni és pár napot együtt tölthettünk a könyvtár reneszánsz
táborában. Jól éreztem magam.
Emlékszel, mennyit nevettünk a táncházban? Jó móka volt a
lovagi torna, a bajvívás és a nemezelés is, de legjobban a középkori
felvonulás tetszett. Jó sok fotót készítettem és itthon is megmutattam a szüleimnek és az öcsémnek. Láttuk a könyvtár honlapján a
képeket, jó volt újra visszanézni! Képzeld, ők is jönnek velem
Salgótarjánba, szeretnének kicsit megismerkedni a várossal.
Jó lenne egy túrát is tenni egy környékbeli szép helyre.
Ezért kérlek, küldj néhány információt, hogy felkészülhessünk
az útra!
Előre is köszönöm, már alig várom, hogy újra találkozzunk!
Üdvözöl barátnőd Alena Losoncról!
Ui.: Üdvözlöm Filut is!!

Kedves Olvasóink!

Kérdéssor:
1. Milyen kiállítások tekinthetők meg jelenleg a Balassi Bálint Megyei Könyvtár olvasótermében és
a felnőtt kölcsönzőben?
…………………………………………………
…………………………………………………
2. Mi a címe a Dornyay Béla Múzeumban jelenleg
látható vándorkiállításnak?
…………………………………………………
3. A Múzeum téri Panteonban június 12-én avatták
fel egy festőművész mellszobrát. Ki ez a művész?
…………………………………………………

Élményteli búvárkodást, kellemes időtöltést kíván
Önöknek a Balassi Bálint Könyvtár kollektívája.
A kérdéssor válaszait 2014. szeptember 30-ig várjuk.
A sorsolásra 2014. októberében az Őszi Könyvtári Napok keretében kerül sor.
Sok szerencsét kívánunk a játékhoz!

…………………………………………………
…………………………………………………
10. Salgótarjánhoz sok szállal kötődik a Basin Street
Jazz Band, mely rendszeresen fellép a Salgótarjáni Nemzetközi Dixieland Fesztiválon. Mi volt az
eredeti nevük? …………………………………
11. A ”Salgótarján 90 éve város” emlékév programsorozatának állomásaként 2012. májusában Testvérvárosi Találkozón látták vendégül a testvérvárosok delegációit. A kínai delegáció melyik városból érkezett?

4. Hányadik alkalommal rendezik meg idén Salgótarjánban a Bányarém fesztivált? ……………….

……………….……………………….………..

5. A Besztercebányai Állami Opera a két évvel ezelőtti sikere után újabb előadással szerepelt a salgótarjáni József Attila Művelődési Központban.
Melyik darabot láthatta a salgótarjáni közönség?

12. Salgótarján város önkormányzata idén áprilisban
szobrot adományozott egyik testvérvárosunknak:
Erdei Sándor készítette 2002-ben a Bóna Kovács
Károly által készített – Báthory István erdélyi fejedelmet, lengyel királyt – ábrázoló szobor másolatát. Salgótarján melyik testvérvárosa kapta a
szobrot? ………………………………………..

…………………………………………………
Kérjük, hogy segítsenek Lucának, aki Alenát, a losonci
diákot és családját látja vendégül Salgótarjánban.
Azon kedves Olvasóink között, akik az alábbi kérdésekre
jó válaszokat adnak, kisorsoljuk Filut, a könyvtár bűbájos
kabaláját.

9. Mikor és milyen alkalomból lépett fel utoljára
szülővárosában Snétberger Ferenc, Berlinben élő
Kossuth-díjas gitárművész?

6. A Karancs-hegyi kápolna új keresztjeit nem
akármilyen fából faragták. Ki és milyen fából készítette a kereszteket?
…………………………………………………
…………………………………………………

13. Salgóbánya szülötte Zenthe Ferenc, a Nemzet
Színésze. Évről évre megrendezik a hagyományos salgóbányai Zenthe Ferenc-emléknapot.
Mikor? …………………………………………

7. A megyei könyvtár zenei klubja nyáron is sok zenei érdekességet, különlegességet kínál. Mi a klub
neve? …………………………………………

14. Salgótarjánban 2014. május 1-jén parkot avattak
a Fő tér szomszédságában. Mi a park neve?

8. Mi volt a címe annak a rockoperának, amit a Salgótarjáni Nyári Játékok zárásaként mutatott be a
Sziget Színház társulata Baglyaskő vára alatt?

15. Hogy hívják Salgótarján romániai testvérvárosát
és milyen kötődése van városunkhoz?

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………
…………………………………………………
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