Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár
2459 Rácalmás, Szigetfő u. 31.
Tel: 25/ 440-456
E-mail: racmuvhaz@racalmas.hu, rackonyvtar@racalmas.hu
Web: www.racmuvhaz.hu
Facebook: www.facebook.com/racmuvhaz/

Kedves Látogatóink!
Tájékoztatónk időpontjában a 484/2020. (XI.10.) Kormányrendelet van érvényben, melynek
értelmében a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár látogatása és az épületben való
tartózkodás csak az itt dolgozóknak megengedett.
A jelen járványügyi korlátozás értelmében az intézmény nem látogatható, foglalkozások
nem tarthatóak, terembérlőket sem fogadhatunk, rendezvényeket nem tarthatunk.
A munkatársaink az intézményben tartózkodnak, és jelen korlátozások mellett is dolgozunk
december 18-ig.
Közművelődési szolgáltatásaink:
A COVID 19 járvány miatt a művelődési ház nem látogatható, foglalkozások nem tarthatóak,
terembérlőket

sem

fogadhatunk,

rendezvényeket

nem

tarthatunk.

Az új helyzethez alkalmazkodva a személyes találkozásokat – így a járvány terjedését –
elkerülve, többségében online szerveztük a megszokott adventi programjainkat.
Adventi koszorú-készítés:
A Jankvich-kúriával együttműködve advent első hetében a rácalmási családok ismét
átvehették az adventi koszorújuk elkészítéséhez a koszorúalapot, gyertyát, és igény
szerint terméseket, fenyő- és tujaágakat a díszítéshez. 181 rácalmási család élt a
lehetőséggel. A kész koszorúkról a művelődési háznak beküldött fényképeket az
adventikoszorú-készítés plakátján jelzett módon, az intézmény Facebook-oldalán
lehetett megtekinteni és like-olni. A legtöbb szavazatot Gál Noémi koszorúja nyerte,
akit ajándékcsomaggal jutalmaztunk.
A megszokott Mikulás-játszóház helyett idén „Írj levelet a Mikulásnak!” címmel
hirdettünk

a

vírus

miatt

személyes

találkozással

nem

járó

programot.

A rácalmási gyerekek november 20. és december 2. között a művelődési ház elé
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felállított Mikulás-postaládába dobhatták be rajzaikat, üzeneteiket a nagyszakállúnak.
A levelet író rácalmási gyerekeket december 7-én reggelre egy Mikulás-csomaggal
leptük meg.
Az

advent

vasárnapjain

érdemes

figyelni

a

Facebook-oldalunkat

(www.facebook.com/racmuvhaz/), mert 17 órakor ünnepi műsorral kedveskedünk.
Ezúton is köszönjük a közreműködést Márkusné Igmándi Zitának és a Rácalmási
Asszonykórus tagjainak, valamint Gyalus Boglárkának és a Rácalmási Glória
Kamarakórusnak, Lendvai Erzsébetnek, Törökné Antal Máriának, Udvari Emesének, a
Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsődének és a Jankovich-kúriának a helyszín
biztosításáért!
Az ünnepre való hangolódást kreatív karácsonyi díszek készítését tartalmazó videókkal is
segítjük a Facebook-oldalunkon. Ezek a videók a decemberi szombatokon kerülnek
fel a közösségi oldalra, de visszanézhetőek.
Elérhető könyvtári szolgáltatásaink:
A könyvtári szolgáltatások közül a szoros kontaktálás nélküliek továbbra is igénybe vehetők.
Jelenleg lehetőség van összekésztett könyvcsomagok előre egyeztetett időpontban
történő

átadására

az

épületen

kívül.

A

katalógus

itt

böngészhető:

https://konyvtar.racmuvhaz.hu/sziren/.
Kérjük, hogy e-mailben küldjék meg a kölcsönözni kívánt könyvek adatait!
Az e-mailre válaszolva egyeztetjük az átadás módját és időpontját.
A könyvtárba történő beiratkozás esetén a személyes adatokat is e-mailben kérjük
elküldeni a rackonyvtar@racalmas.hu e-mail-címre, a díj befizetése pedig utalással
történhet. Ehhez bővebb információt e-mailben vagy telefonon (25/440-456)
biztosítunk.
A kölcsönzésben lévő könyvekre késedelmi díjat nem számolunk fel!
Az új könyvek érkezése folyamatos, ezért érdemes figyelni a Facebook-oldalunkat
(www.facebook.com/racmuvhaz/)

és

a

weboldalunk

könyvtári

aloldalát

(https://konyvtar.racmuvhaz.hu/), ahol megosztjuk a legfrissebb dokumentumaink
fotóit és ajánlóit!
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Az adventi időszakban, december 1. és 24. között minden este könyves adventi
kalendáriummal

várjuk

olvasóinkat

a

Facebook-oldalunkon

(www.facebook.com/racmuvhaz/), amiben gyermek- és ifjúsági könyveket, valamint
felnőtteknek szóló karácsonyi témájú olvasnivalót ajánlunk.
December első hetében a „Honnan is idéztünk?” nevet viselő online játékkal
kedveskedtünk az olvasóknak. Nagyon sokan játszottak velünk a héten, közülük
három nyertest sorsoltunk, akik 1-1 könyvet kaptak ajándékba.
Az Olvasóklub tagjai a tavalyi évhez hasonlóan most is összegyűjtötték az idei
meghatározó, kedvenc olvasmányaikat, melyeket listába rendezve osztunk meg
Önökkel, hogy ötletet adjunk, mit is érdemes olvasni!

A művelődési ház december 19-től január 4-ig zárva tart.
Ez idő alatt munkatársaink nem tartózkodnak az intézményben, a vírushelyzetben
korlátozott

szolgáltatásaink

sem

elérhetőek.

Ügyeleti telefonszámunk a karácsonyi zárvatartás idején: 36-30/216-2372.

A művelődési ház valamennyi dolgozója nevében békés, boldog karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag új évet kívánok!
Bízunk benne, hogy jövőre ismét találkozhatunk!

Köszönjük egész éves megtisztelő figyelmüket!
Vigyázzanak magukra! Vigyázzunk egymásra!
Rácalmás, 2020.12.11.

Kundra Anikó
igazgató
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