ELÉRHETŐSÉGEINK:

Településünkön összevont intézményként
működik a művelődési központ és a könyvtár.
Intézményünk fennállása és folyamatos működése
35 éves múltra tekint vissza.

Művelődési Központ:
7940 Szentlőrinc, Templom tér 1-3.
Tel.: 73/570-140; 73/570-141
Városi Könyvtár:
7940 Szentlőrinc, Kodolányi u. 13.
Tel.: 73/898-009
www.szentlorinckonyvtar.hu
Média Kft-Lőrinc Tv.:
7940 Szentlőrinc, Templom tér 1-3.
Tel.: 73/570-140
www.lorinctv.hu
Brantner-Koncz Műemlékház:
7940 Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 33.
Tel.: 73/570-140
Német Önkormányzat Szentlőrinc
Tel: 30/498-2088

Aktuális információk:
www.szentlorinc.hu

Az elmúlt évtizedek alatt kialakult egy
olyan városi szintű rendezvénysorozat, amelyet
évről-évre,
hagyományosan
megrendezünk
(kisdiák fesztivál, majális, borbarátok éjszakája,
mindenki karácsonya, szilveszteri tűzijáték). Ezek
mellett eseti kulturális programokra, ismeretterjesztő előadásokra, kiállításokra is invitáljuk a
lakosságot.
Teleházunkban bárki
számára
lehetőség
van
internetezésre,
számítógép
használatra. Feladataink közé tartozik a
közismereti tanfolyamok szervezése, a városi
megemlékezések,
közéleti
események
rendezésében való részvétel, a helyi civil
közösségek munkájának segítése, illetve hogy a
különböző szervezetek, pártok, önkormányzati
rendezvények számára helyszínt biztosítsunk.
Az intézmény udvarán egy korszerű, fedett, az
országban egyedülálló konstrukciójú szabadtéri
színpad található, amely számos rendezvény
helyszínéül szolgál.
Nyitva tartás:
h-p: 8.30 – 16.30 + rendezvények idején

SZENTLŐRINCI MÉDIA
NONPROFIT KFT.

MÓZSA PARTI ESTÉK
A SZABADTÉRI SZÍNPADON
SZENTLŐRINC – MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2014. AUGUSZTUS 15-20. (PÉNTEK-SZERDA)
Aug.15. (péntek) 19.30 óra
MAGYAR NÓTAEST
- ingyenesen látogatható!
Közreműködnek:
a Tihanyi vándorszínpad énekesei és
cigányzenekara
Aug. 16. (szombat) 17.00 óra
BRANAUER STIMMUNGSPARADE
Ingyenes belépőjegyek igényelhetők a
Német Önkormányzat Szentlőrinc képviselőinél
Aug. 17. (vasárnap) 17.00 óra
GYEREKMŰSOR – kérjük, előzetesen
igényeljenek ingyenes belépőjegyet a
műv. kp. irodájában!!!
Közreműködik: az ALMA EGYÜTTES

Aug. 20. (szerda) 10.00 óra
katolikus templom
ÜNNEPI SZENTMISE és MEGEMLÉKEZÉS
19.00 óra Omega tér
AMATŐR CSOPORTOK BEMUTATÓI
19.00 óra UTCABÁL– az „Ez van” Zenekarral
21.30 óra TŰZIJÁTÉK

BORBARÁTOK ÉJSZAKÁJA
A VÁSÁRTÉREN
SZENTLŐRINC
2014. SZEPTEMBER 27. (SZOMBAT)
A Települési Önkormányzat kilencedik
alkalommal megrendezésre kerülő közéleti és
kulturális eseménye a helyi és környékbeli
bortermelőknek biztosít lehetőséget arra, hogy
megismertessék boraikat a nagyközönséggel. A
késő délutáni órákban kezdődő, éjszakába nyúló
rendezvényen hagyományosan több sztárvendég is
közreműködik. (A részletes programról a műv.kp.
telefonszámán szeptember közepétől adunk
felvilágosítást.)

Televíziónk célja elsősorban a helyi események
megörökítésé és magazinműsorok készítése, de
mérsékelt összegű térítési díj ellenében járásunk,
illetve a környék bármely településén rendezett
programoknál igényelhetik szolgáltatásunkat,
amelyek lehetnek:
 a rendezvényekről készített tudósítás
felvétele, adásba való beszerkesztése
 reklámfilmek készítése
 a LőrincTV képújságján reklám megjelentetése

BRANTNER-KONCZ MŰEMLÉKHÁZ

VÁROSI KÖNYVTÁR SZENTLŐRINC
KODOLÁNYI U. 13.
Több, mint 30 ezer kötetes könyvtárunkkal
állunk az olvasni szeretők rendelkezésére. A
könyvtárban internetezésre, hírlapok, folyóiratok
olvasására, videofilmek, CD- hangos-könyvek
kölcsönzésére is van lehetőség. Eseti rendezvényként író-olvasó találkozókat, kézműves játszóházakat, gyermekfoglalkozásokat, is tartunk.
A könyvtár nyitva tartása:
h,k,sze.: 10.00-18.00; cs,p.: 8.00-16.00

Szentlőrinc Városában a XVIII. században
készült egykori, uradalmi tiszttartó lakásban
(Munkácsy M. u. 33.) az országban egyedülálló, a
XIX. – XX. századi polgári lakáskultúrát bemutató
tárgyak találhatóak, melyek az első világháború
előtti lakóteret kívánják bemutatni. A közelmúltban felújított gyűjtemény csoportos bejelentkezés alapján tekinthető meg.
Bejelentkezés a művelődési központban.

