
Intézményeinkben szeptember 1-jétől a megszo-

kott nyitvatartási időben várjuk Önt színes prog-

ramokkal, rendezvényekkel, színházi műsorok-

kal, valamint az új és már működő tanfolya-

mainkkal, klubokkal. 2020. évi őszi–téli prog-

ramfüzeteinket kérje az intézményeink infor-

mációs szolgáltatásainál, részletekért látogas-

son el a honlapjainkra, Facebook-felületeinkre! *

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a Vigyázó Sándor 

Művelődési Központ és Tagintézményei által 

meghirdetett programok a járványhelyzet 

alakulásától függően változhatnak. Ezért kér-

jük, folyamatosan figyelje aktuális értesítésein-

ket az interneten (honlapok, Facebook)!

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az idei újrainduló 

évadunkban, ám ebben a rendkívüli helyzetben 

a jelenlegi jogszabályok tükrében mindent meg-

teszünk látogatóink és munkatársaink egész-

sége védelmének érdekében, éppen ezért a jár-

ványügyi helyzetre való tekintettel az alábbi in-

tézkedéseket tesszük:

• Rendezvényeinket csak tünetmentesen láto-

gassa! Kérjük ezért, ha lázas, náthás beteg, ma-

radjon otthon!

• Az intézményeinkben biztosítjuk a kézfertőtle-

nítők használatát, kérjük, vegye igénybe a kihe-

lyezett fertőtlenítőket!

• A maszk viselése kötelező színháztermi rendez-

vényeinken, nagyobb létszámú programjainkon.

• Kérjük, tartson megfelelő távolságot (jegypénz-

tárnál, információs pultnál, büfénél)!

• Intézményeinkben a nagyobb létszámú esemé-

nyeken a közönségforgalmi területekben a mun-

katársaink maszkot viselnek.

• Fokozottan odafigyelünk a szabályok betartá-

sára és az épületeink fertőtlenítésére: növeljük a 

közösségi terek takarításának, szellőztetésének, 

fertőtlenítésének gyakoriságát, kiemelt tekintet-

tel a mosdókra, kilincsekre, pultokra.

• A színházterem nézőterére be- és kijutásnál, 

kérjük, kövesse az adott intézményünk munka-

társainak utasításait.

__________________________________

Kérjük, segítsen az intézkedések betartásá-

val, hogy megóvjuk mindannyiunk egészsé-

gét!

___________________________________

Köszönettel: 

az intézményhálózat munkatársai

Tisztelt Látogatónk!

* E l é r h e t � s é g e i n k :

Vigyázó Sándor Művelődési Központ

1173 Budapest, Pesti út 113. Telefon: 256-4626

 info@vigyazomh.hu | www.vigyazomh.hu 

https://www.facebook.com/vigyazomh/

Csaba Ház – Rákoscsabai Közösségi Ház

1171 Budapest, Péceli út 222. 

Telefon: 920-1211 | www.csabahaz.hu

https://www.facebook.com/csabahaz/

Csekovszky Árpád Művelődési Ház

1172 Budapest, Hősök tere 9. 

Telefon: 256-0267 | www.csekohaz.hu

https://www.facebook.com/csekohaz/

Rákoshegyi Közösségi Ház

1174 Budapest, Podmaniczky Zsuzsanna u. 3. 

Telefon: 258-3394 | www.hegyimuvhaz.hu 

https://www.facebook.com/rakoshegyikozossegihaz/

Rákoskerti Művelődési Ház

1171 Budapest, Rákoskert sugárút 66. 

Telefon: 257-4498 | www.kertimuvhaz.hu  

https://www.facebook.com/rakoskertimh/

Erdős Reneé Ház

1174 Budapest, Báthory u. 31. 

Telefon: 256-6062 | www.erdosreneehaz.hu  

https://www.facebook.com/erdos.haz

Rákosmenti Vállalkozásfejlesztési Iroda

1173 Budapest, Pesti út 80. Telefon: 920-1027 | info@rv17.hu

www.rv17.hu | https://www.facebook.com/rv17iroda/


	Oldal 1

