
Művelődési Ház,  

IKSZT és Községi Könyvtár, 

Látrány 
 

levelezési cím:  
8681, Látrány, Rákóczi u. 65. 

 
telefon:  

06/30/5135189 
 

e-mail: 
muv.haz@ latrany.hu 

 
honlap:  

www.latrany.hu 
 

Kövessen minket  
Facebook-on is,  

a Látrányi Művelődési Ház  
oldalon! 

Hétfő 8:00 -16:00 

Kedd 8:00 -19:00 

Szerda 8:00 - 20:00 

Csütörtök 8:00 - 20:00 

Péntek 8:00 - 20:00 

Szombat és vasárnap rendezvényekhez 
kapcsolódóan tartunk nyitva. 

A Művelődési Ház nyitvatartása 

A Könyvtár és az ePont 
nyitvatartása 

  Könyvtár ePont 

hétfő 8:00 -10:00 zárva 

kedd 16:00 -17:00 
8.00 - 11:00 

13:00 - 16:00 

szerda 8:00 - 10:00 14:30 - 17:00 

csütör-
tök 

16:00 - 18:00 
8:00 - 10:30 
14:00 - 17:00 

péntek 10:00 - 11:00 8:00 - 12:00 



A legkisebbeknek szánt meséktől, mondókák-
tól kezdve, a romantikus regényeken át a 
nyelvvizsgára felkészítő könyvekig minden 
megtalálható  több ezer kötetes könyvtárunk-
ban. A könyvtárat csak beiratkozással lehet 
használni. A beiratkozás ingyenes, a kölcsönzé-
si idő 3 hét. 

Gyors és szélessávú sulinetünkkel remek in-
ternetezési lehetőséget kínálunk az érdeklő-
dőknek. A géphasználat ingyenes, bejelentke-
zés szükséges, a kért időpont előtt 24 órával. 
Egy személy egy órát internetezhet ingyene-
sen. Jelenleg három munkaállomásunk üze-
mel. 

Saját és hozott anyag másolását, nyomtatását 
és laminálását is vállaljuk A4-es és A3-as méret-
ben. Csak fekete-fehérben tudunk fénymásol-
ni és nyomtatni. Díjak: 
 Fénymásolás: oldalanként 20 Ft 
 Nyomtatás: oldalanként 20 Ft 
 Szkennelés és nyomtatás: oldalanként 25 Ft 
 Laminálás: oldalanként 50 Ft 
Online ügyintézésben is szívesen nyújtunk se-
gítséget, nyomtatvány nyomtatásában, kitöl-
tésében, és elküldésében egyaránt. 

A Művelődési Ház helyiségei bérelhetőek árusításra, rendezvény tartására vagy egyéb progra-
mokra. Nagytermünk 150 fős befogadóképességével  ideális lakodalmak, bálok, keresztelők tartá-
sára. Előterünkben 30 fő fér el kényelmesen, így kiállításoknak, előadásoknak és kisebb rendezvé-
nyeknek adhat helyet. Tiszta, modern felszereltségű mellékhelyiségek és teakonyha is rendelke-
zésre áll. Bővebb információt a szórólap hátoldalán olvasható elérhetőségeinken kérhetnek az 
érdeklődők! 

„Központban a közösség”   
- áll mottónkban.  

 
Ennek megfelelően fő célunk, 
hogy kulturális, szabadidős és 
oktatási programjainkkal,  ren-
dezvényeinkkel  a falu közössé-
gét építsük, erősítsük. 
Szintén fontos számunkra, hogy 
a már meglévő látrányi közössé-
gek  életét támogassuk, így a 
helyi civil közösségek, művelő-
dő, alkotó csoportok számára 
helyszínt biztosítunk, segítjük 
szakmai munkájukat.  
Célunk ezenfelül a magyar nem-
zeti kultúra hagyományainak 
megismertetetése a helyiekkel, 
valamint saját meglévő helyi ha-
gyományaink átörökítésének 
elősegítése, és új hagyományok 
te-

Nippon Zengo, Karate előkészítő óvodások-
nak, Kis Mesterek kézműves foglalkozás - ez 
csak néhány abból a sok állandó programból, 
amelyekkel a  helyieket és az idelátogatókat 
fogadjuk.  Vannak évszakhoz, ünnepkörhöz kö-
tött rendezvényeink is, mint az Adventi Vásár 
vagy a január Disznótor. Aki kíváncsi arra, hogy  
mikor mi zajlik nálunk keresse fel községünk 
honlapját, a www.latrany.hu-t, vagy kövessen 
minket a Facebookon ! 

A Művelődési Ház dolgozói 


