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Kedves Látogatóink!

2021. július 3-tól, a koronavírus ellen legalább az első oltásukat megkapó 5,5 millió beoltott
elérésével enyhültek az intézményünkre vonatkozó jogszabályi korlátozások. Ezért

Intézményünk látogatása korlátozás nélkül lehetséges
– tehát nem kell védettségi igazolványt felmutatni.
Csoportjaink, klubjaink újra szabadon használhatják az intézményt,
azonban a nyár miatt a visszatéréséről és klubfoglalkozásról érdeklődjön
csoportvezetőjénél!
Intézményünkben táborok zajlanak, így előfordulhat, hogy nem a megszokott teremben vannak
beosztva a csoportok, kérjük, figyeljék az ajtókra kihelyezett terembeosztást!

A könyvtári szolgáltatások újra szabadon és korlátozás nélkül elérhetőek.
Az intézményünk területén nem kötelező a maszk használata, azonban kérjük, a bejáratoknál
elhelyezett kézfertőtlenítőt továbbra is használják a belépéskor!
Nyitva tartás:
Intézményünk idén egész nyáron, augusztusban is várja Önöket!
Ugyanakkor felhívjuk figyelmüket, hogy 2021. július 26- július 30 között a könyvtár zárva tart!
Erre az egy hetes időszakra nincs ütemezve lejárti határidő a kikölcsönzött dokumentumokban.
Az intézmény a megszokott nyitvatartási időn belül a nyár folyamán a csoportok, klubok,
rendezvények igényei szerint tart nyitva.

Művelődési ház nyitvatartása:
Hétfő:
12-20
Kedd:
8-20
Szerda:
8-20
Csütörtök:
8-20
Péntek:
8-20
Szombat:
8-17
Vasárnap:
-

Könyvtár nyitvatartása:
Hétfő:
Kedd:
8-18
Szerda:
10-20
Csütörtök:
8-16
Péntek:
10-15
Szombat: hónap 1. szombat 8-12
Vasárnap:
-
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Júliusi rendezvényeinkről:
Július 22, csütörtök este 18 órától hosszú kényszerszünet után ismét láthatjuk a színjátszóinkat!
A Rájátszik ezúttal egy Agatha Christie Egérfogó című könyvének átdolgozásával készül. Az előadás
megtekintése
ingyenes.
A színdarab a művelődési ház nagytermében kerül megrendezésre, amely korlátozott férőhelyszáma
miatt kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze a könyvtár nyitvatartási idejében a ház
vezetékes telefonszámán 25/440-456! Ha valakinek most nem jut hely, terveink szerint
szeptemberben lesz még lehetősége pótolni.
Július 27, kedd este 18 órától folytatjuk kulturális beszélgetős talk-shown-kat, amelynek júliusi
vendége Nyertes Zsuzsa lesz, vele beszélget a Rádió Bézs műsorvezetője, Szabó Gabriella „Mici”.
A részvétel 500 Ft-os jegy előzetes megváltásával lehetséges a könyvtár nyitvatartási idejében.
Kérjük, jegyét azért vásárolja meg előre, hogy tudjuk mennyi nézőre számíthatunk!
Július 30-án, péntek este 17.00-kor a Rácalmási Glória Kamarakórus Bartók Béla emlékévre előtt
tisztelegve tart zenés, beszélgetős estet a művelődési házban/kertjében. Ahogyan a tavalyi hasonló
rendezvényen, Gyalus Boglárka kórusvezető a 140 éve született zeneszerző életéről is mesél, melyet
a rácalmási kórus tagjai mellett további közreműködők élőzenés blokkjai színesítenek. A
rendezvényen való részvétel ingyenes. A rendezvény művelődési ház nagytermében kerül
megrendezésre, amely korlátozott férőhelyszáma miatt kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen
jelezze a könyvtár nyitvatartási idejében a ház vezetékes telefonszámán 25/440-456!
Július 31-én, szombaton este 8 órától ismét randevúra hívjuk Önöket a Millenniumi-Parkba, ahol
ezúttal Balkán Fanatik Trió gondoskodik a jó hangulatról. A közlemény írásának időpontjában
érvényes járványügyi előírások szerint, a parkon belül, a rendezvény területén egyszerre 1500 fő
tartózkodhat. A piknik jellegből adódóan hozzanak magukkal plédet!

Szeretettel várjuk Önöket!
Rácalmás, 2021. július 5
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