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A balatonszentgyörgyi Művelődési Ház

A Művelődési Ház a település határában - a 7-es utat Zalaegerszeggel, Keszthellyel összekötő
76-os főútvonal mellett, a "Balatonszentgyörgy táblától" kb. 200 m-re - található. (Lásd a térkép
ünkön
!) Az önkormányzat által fenntartott közösségi színtér ad helyet a községi könyvtárnak. Itt
működik a
Kis-Balaton Táncegyüttes
is.

A Művelődési Ház rendezvénytől függően, állandó jelleggel pedig a lent feltüntetett rend szerint
minden nap nyitva tart. Elmondhatjuk, hogy Balatonszentgyörgyön a "kultúra háza" alapos
kihasználtsággal működik - nincs olyan nap, hogy a Művelődési Házban ne lenne élet.

Két kisebb klubhelyiség és a nagyterem (nézőtér: 8 m X 16 m + színpad: 8 m X 5 m) a fő
helyszíne a különböző rendezvényeknek. A színpad megfelelő fényerejű, több reflektoros
(szabályozható is) megvilágítással rendelkezik. A fellépők mindkét oldaláról meg tudják
közelíteni - az egyik oldalán öltözőhelyiség is található.

Rendezvényeink jellege függvényében 200 főre ülőhelyet tudunk biztosítani a bérelhető
nagyteremben. Ára óránként 1.250 Ft., illetve az igény tekintetében megegyezés szerint. Külön
díjazásért hangosításról, videoprojektorról, DVD-ről, notebookról (WiFi-vel) stb. is tudunk
gondoskodni.

A nagyobb rendezvényekhez 25 garnitúra sörpaddal rendelkezünk, ezek ugyancsak bérelhetők
(megegyezés szerint).

Naponta várja a látogatókat a Teleház, amely a könyvtár mellett található meg. 10 számítógép
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(szélessávú internettel) és állandó személyzet szolgálja ki a betérőket. Ugyanitt lehet faxolni,
valamint A/3-as méretig színesben fénymásolni is.

A Művelődési Házban található az 1992. óta a községet hírekkel ellátó stúdió is. Napi 24 órás
képújsággal áll a lakosság rendelkezésére, de itt készül a település weboldala (amit jelenleg
olvas...), plakátok, szórólapok stb.

Nyitva tartás:
Hétfő: zárva
Kedd: 15.00 - 19.00
Szerda: 8.00 - 14.00
Csütörtök: 15.00 - 19.00
Péntek: 15.00 - 19.00
Szombat: 15.00 - 17.00
Vasárnap: zárva

Postacím:
Művelődési Ház
8710 Balatonszentgyörgy, Csillagvár u. 2.

Kapcsolat:
E-mail: kultur@balatonszentgyorgy.hu , tel.: +3685377749
Művelődési Ház vezető: Fazekas Bori, +36306601373
Gondnok: Bogdán Piroska, +36202347814
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