
Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár 

2459 Rácalmás, Szigetfő u. 31. 
Tel: 25/ 440-456 

E-mail: racmuvhaz@racalmas.hu, rackonyvtar@racalmas.hu 
www.racmuvhaz.hu 

   
Kedves Látogatóink! 
 

Az energia-áremelkedés kapcsán Rácalmás város képviselő-testületének határozata értelmében a 

Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár  
nyitvatartása a következők szerint módosul 2022. novembertől: 

 Művelődési ház Könyvtár 
hétfő 08.00-18.30 ÚJ! 08.00-15.00 
kedd 08.00-18.30 ÚJ! 07.00-18.00 

szerda 08.00-20.00 10.00-20.00 
csütörtök 08.00-20.00 ÚJ! 07.00-16.00 

péntek 08.00-12.00 zárva 
szombat zárva* zárva 

*kivéve rendezvény 

A 353/2022. (IX. 19.) kormányrendelet határozza meg az intézmény helyiségeiben a fűtés útján 

biztosított léghőmérsékletet. Látogatóink komfortérzetüknek megfelelően réteges öltözködéssel 

készüljenek az ittlétükre! Intézményünk ülőpárnákat biztosít a fa ülőfelületű székekhez.  

            A fűtőtesteket, termosztátokat kérjük ne állítgassák! 

           Kérjük teremhasználóinkat, látogatóinkat, hogy a megemelkedett rezsiköltségek miatt 

tudatosan figyeljenek és kerüljenek mindennemű pazarló magatartást, fokozottan ügyeljenek és 

ellenőrizzék maguk és klubtársaik után az ajtók, ablakok bezárására, a lámpák lekapcsolására!  

A Jankovich Miklós Általános Iskola főépületének tetőszerkezeti felújítása miatt az 

iskolát fenntartó Dunaújvárosi Tankerület számára Rácalmás Város Önkormányzata szeptember 

1-től várhatóan december 31-ig tanítási időben, azaz 

hétköznap reggeltől átlagosan 13.00-ig oktatási célra bérbe adta  

a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár hátsó bejáraton keresztül megközelíthető helyiségeit, 

azaz a szélfogót, előteret, mosdókat, tánctermet és nagytermet.  

        A művelődési ház közművelődési tevékenységét továbbra is ellátja ebben az időben is. A 

délelőtti klubfoglalkozásokat a könyvtár/iroda felől megközelíthető termekben tartjuk, ezért 

kérjük a 8.00-13.00 közötti foglalkozásra érkezőket, hogy a könyvtár-iroda felöli bejáratot 

használják, biztosítva a zavartalan iskolai tanítást a hátsó részben!  

        A tanítási időben a 353/2022. (IX. 19.) kormányrendelet 3.§ (2) bekezdése értelmében 

magasabb hőfokot biztosítunk a gyerekek számára.   

Rácalmás, 2022.10.28      
Kundra Anikó  
     igazgató 
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Kedves Látogatóink! 
 

Az energia-áremelkedés kapcsán Rácalmás város képviselő-testületének határozata értelmében a 

Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár  
nyitvatartása a következők szerint módosul 2022. novembertől: 

 Művelődési ház Könyvtár 
hétfő 08.00-18.30 ÚJ! 08.00-15.00 
kedd 08.00-18.30 ÚJ! 07.00-18.00 

szerda 08.00-20.00 10.00-20.00 
csütörtök 08.00-20.00 ÚJ! 07.00-16.00 

péntek 08.00-12.00 zárva 
szombat zárva* zárva 

*kivéve rendezvény 

A 353/2022. (IX. 19.) kormányrendelet határozza meg az intézmény helyiségeiben a fűtés útján 
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készüljenek az ittlétükre! Intézményünk ülőpárnákat biztosít a fa ülőfelületű székekhez.  

            A fűtőtesteket, termosztátokat kérjük ne állítgassák! 
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délelőtti klubfoglalkozásokat a könyvtár/iroda felől megközelíthető termekben tartjuk, ezért 

kérjük a 8.00-13.00 közötti foglalkozásra érkezőket, hogy a könyvtár-iroda felöli bejáratot 
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használják, biztosítva a zavartalan iskolai tanítást a hátsó részben!  

        A tanítási időben a 353/2022. (IX. 19.) kormányrendelet 3.§ (2) bekezdése értelmében 

magasabb hőfokot biztosítunk a gyerekek számára.   

Rácalmás, 2022.10.28      
Kundra Anikó  
     igazgató 



Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár 

2459 Rácalmás, Szigetfő u. 31. 
Tel: 25/ 440-456 

E-mail: racmuvhaz@racalmas.hu, rackonyvtar@racalmas.hu 
www.racmuvhaz.hu 

   
Kedves Látogatóink! 
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        A művelődési ház közművelődési tevékenységét továbbra is ellátja ebben az időben is. A 

délelőtti klubfoglalkozásokat a könyvtár/iroda felől megközelíthető termekben tartjuk, ezért 

kérjük a 8.00-13.00 közötti foglalkozásra érkezőket, hogy a könyvtár-iroda felöli bejáratot 

használják, biztosítva a zavartalan iskolai tanítást a hátsó részben!  

        A tanítási időben a 353/2022. (IX. 19.) kormányrendelet 3.§ (2) bekezdése értelmében 

magasabb hőfokot biztosítunk a gyerekek számára.   

Rácalmás, 2022.10.28      
Kundra Anikó  
     igazgató 


