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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
AZONNALI KÖZLÉSRE 
 
 
Bővített szolgáltatásokkal várja az érdeklődőket a Lengyeltóti Művelődési Ház!   

Projektzáró rendezvény 2011. július. 1, Helyszín Lengyeltóti Művelődési Ház, 16.00 

 

Projektünk egyik legnagyobb célja az önkormányzat intézményeként működő könyvtár villamos 

hálózatának teljes kicserélése. A másik fő cél az intézmény működéséhez és új funkciójának 

kialakításával a felnőttképzési faladatainak ellátásához szükséges eszközbeszerzés lebonyolítása. 

 

A terveknek megfelelően elkészült a teljes villamos hálózat lecserélése, új kiépítése. Az 

elosztószekrényt teljesen felújítottuk. Kicseréltük a csatlakozókat, kiskioldókat, megszakítókat és a 

vezérléseket, valamint új biztonsági eszközöket építettünk a rendszerbe. Az eddigi vezetékhálózatot 

teljesen megszüntettük és a mai követelményeknek megfelelően, ahol kellett ott új nyomvonalon 

vezettük a többszörösen szigetelt vezetékeket. Az épületen belül a helyi elosztásoknál és biztonsági 

csomópontokon új szekrényeket és kiskioldó automatákat helyeztünk el. A végpontokon az összes 

kapcsolót és csatlakozót lecseréltük. A nagyobb terhelésű helyeken (TV stúdió, internet szoba) az 

eddigieknél jóval több egymástól független hálózatot építettünk ki az egyenletes terhelés biztosítására 

és a biztonságos üzemeltetésre.  

A hálózat, a csatlakozási, az elosztási és biztonsági pontok teljes megújítása mellett a legfontosabb, 

hogy a világításunkat is lecseréltük a jóval takarékosabban üzemeltethető tükrös világítótestekre. A 

villamos felújítás részeként a terveknek megfelelően elkészült az intézmény 450 m2 mennyezeti 

felületének burkolása. Ennek megfelelően a villamos felújítással egy időben újrafestettük az 

intézményünket, hogy ne legyen több szolgáltatás kiesés, mint a legszükségesebb.   

 

Művelődési Házunk a kistérség egyetlen nagyobb kulturális színtere, amely lehetővé teszi a 

szolgáltatásaink bővítését. Ennek segítségével az idei évben akkreditáltattuk felnőttképzési 

intézménnyé a művelődési házunkat. Ebben az évben 2 felnőttképzési programot akkreditáltunk és 

bonyolítottunk le. Nem csak az előbb leírtak indokolják az eszközfejlesztésünk, hiszen a napi munkánk 

megfelelő ellátását és a lakossági igényeket sem tudtuk kielégíteni a meglévő eszközparkkal.  
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Így vált szükségessé a 17 db laptop és 1 db asztali PC beszerzése, amely a beüzemelés pillanatától 

nagy segítséget jelentett az oktatási tevékenységünkben. A hálózati nyomtatónk az oktatási 

segédanyagok elkészítésében és a lakossági szolgáltatások biztosításában jelent nélkülözhetetlen 

segítséget. A kistérségünk tanulói és a könyvtárhasználók számára üzemeltetett szabad gépeket 

multimédiás eszközökkel és szoftverekkel is felszereltük. A könyvtári szolgáltatások fejlesztéséhez 

tartozik a vonalkód-olvasó beszerzése.  

Az informatikai eszközök mellett szükségessé vált bútorok beszerzése is, amely a növekvő feladatok 

ellátásának nélkülözhetetlen hátterét biztosítják. Ennek megfelelően 6 db nyitott polcot, 15 db széket és 

10 db asztalt is beszereztünk, amellyel a növekedett forgalmunkat is megfelelően tudjuk ellátni. 

Az eszközbeszerzésünk másik fontos eleme egy, a mai követelményeknek megfelelő mozgáskorlátozott 

lépcsőjáró felvonó beszerzése és beépítése. Ezzel nem csak a kerekes székbe kényszerülőknek 

biztosítjuk a könyvtári szolgáltatásokat, hanem a településünkön és környékén élő idősebb látogatóink 

is könnyedén mozoghatnak az emeleti és földszinti terek között. 

 

Inf: Temesi Csaba, projektvezető 30/854-69-23, temesicsaba@gmail.com 

 


