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A Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi 

beszámolója 
 
 
 

BEVEZETÉS: 
 
 
Intézményünk a Városi Művelődési Központ és Könyvtár többfunkciós intézmény.  A 

művelődési ház területe közösségi és kiállító tér, amely adottságait kihasználva a sokszínű 
kulturális élet színtere és egyben funkcióihoz kötődő szolgáltatások működtetője, a könyvtár 
pedig a hagyományos dokumentumok szolgáltatásának a helye – könyvkölcsönzés, 
tájékoztatás, információátadás és annak megkeresése, Internethasználat saját, vagy könyvtári 
számítógépen, vagy okos telefonon, színes és fekete-fehér nyomtatás, szkennelés biztosítása a 
látogatók részére. Ezek természetesen történhetnek saját hardver eszközről is. A 
könyvtárhasználati szabályzat szerint egyes szolgáltatások ingyenesek, vagy anyagi 
ellentételezés fejében történnek  Ezekről természetesen számlát írunk. 

 Az intézmény feladata a ráruházott kötelezettségek maximális elvégzése az alábbi 
elvek figyelembe vételével: költséghatékonyság, konstruktív együttműködés a városi 
intézményekkel (polgármesteri hivatal, iskola, óvoda, a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk 
Művészeti Iskola helyi tagozata, rendőrség, katasztrófavédelem),civil szervezetekkel 
(Hunyadi- és Városi Nyugdíjas Klub, Kereplő Néptánc Egyesület, a helyi Polgárőrség, 
Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület, Hunyadi János Baráti Kör, EFI), egyéni és közösségi 
kezdeményezések támogatása, hagyományápolás. Nagy hangsúlyt fektettünk és fektetünk 
minden korosztálynak a kulturális életbe történő bevonására. Munkánkat a sokszínűség, a 
minőség, a kulturális színvonal felemelésének maximális kielégítése, a megújulás és a 
lehetőségek folytonos keresése motiválta, motiválja. Büszkék vagyunk arra, hogy a 
programjainkra készülő színes, változatos plakátokat, meghívókat, szórólapokat 
munkatársaink készítik el, de elfogadunk külső segítséget is, ami még színesebbé, nívósabbá 
teszi a programok népszerűsítését. Előfordult, hogy ezeket a Rétság lakosainak pénzéből is 
készített szóróanyagokat leszaggatták, letépték, de mi ezeket pótoltuk. A mai 21. században 
természetesen főleg az Internet, a Facebook, a honlapok, és  az e-mail-ek  segítségét vesszük 
legjobban igénybe a programjaink terjesztése kapcsán. Természetesen papír alapú 
meghívókat, plakátokat is készítünk, ezeket településünk legforgalmasabb, plakát 
elhelyezésére alkalmas helyein helyezzük el. Intézményünkkel kapcsolatban már olyan vádak 
is elhangzottak, hogy túl sok a programunk, már mindenre el sem tudnak jönni, válogatni kell 
a kínálatból. Soha ennél rosszabb kritikát nem kívánok magunknak, mivel hosszú éveken 
keresztül azt mondták, hogy Rétságon nem történik semmi! Erre a kulturális életre már 
felfigyeltek a környező településeken, sőt a két közeli városban Balassagyarmaton és Vácon 
is. Az intézményben két ellenőrzést is lefolytattak, egyrészt a belső ellenőr nézte át a 
szabályszerű működés miatt a szabályzatainkat, másrészt az EMMI-től a művelődési központ 
szakmai működését ellenőrizték. Mindketten javasolták a szervezeti működési szabályzat és 
az alapító okirat aktualizálását, amely jelenleg folyamatban van. 

Az intézmény egész területén ingyenes WiFi szolgáltatást biztosítunk. A helyi 
képviselő-testülettől megkaptuk az engedélyt az új üvegszálas Internet bevezetésének 
lehetőségére. Egyenlőre a T System-től felvették velünk a kapcsolatot de még nem kerestek 
meg bennünket a részletekkel kapcsolatban. 

2017-ben beterveztük a könyvtár új LED-es világításának megújítását, ez 2018-ban 
nem valósult meg. 



Az intézmény vezetése 2018-ban felemásan alakult: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 2018 
első félévében a 2017. évi szabadságát volt kénytelen kivenni, amit előtte betegsége miatt 
nem tehetett meg, sőt sajnálatos módon még az első félévben is kórházi kezelésre szorult több 
alkalommal is, így Kelemen Ágnes művelődésszervező helyettesítette ebben az időszakban. 
Köszönet érte!  

 
 
 
 
 
 
 
 

AZ INTÉZMÉNYRŐL ÁLTALÁBAN:  
 
Személyi állomány – 2018. évi állapot: 
 
Dósáné Kálmán Éva – takarító, kisegítő 
Józsa Krisztián - karbantartó, technikus 
Kelemen Ágnes – művelődésszervező 
Marcalekné Kecskés Diána  kulturális közmunkás 2019. 02. 28-ig 
Majnik Tamás – TV munkatárs, technikus 
Menczeleszné Dénes Mónika – ügyviteli alkalmazott egyben a pénztárosi munkálatokat is 
ellátja 
Nagy–Velki Anita – tárgyi- és formai feltáró könyvtáros  
 
Potyecz Enikő – kisegítő 
Szájbely Zsolt – kölcsönző könyvtáros asszisztens 
Varga Nándorné – igazgató helyettes, tájékoztató könyvtáros 
Zachar Lászlóné – takarító, kisegítő 
Intézményünkben azelőtt több kulturális közmunkás is dolgozott, akiket a Nemzeti 
Művelődési Intézeten keresztül alkalmaztunk. Ez a lehetőség megszűnt, de lehetőséget 
kaptunk arra, hogy kulturális közmunkásként alkalmazzunk 1 főt, mégpedig Marcalekné 
Kecskés Diánát, akit a polgármesteri hivatal adott át, aki nagyon talpra esetten végezte 
munkáját programok, rendezvények előkészítésében, plakátok, szórólapok terjesztésében. 
 
 
Az épületről– 2018-i állapot: 
 
  Intézményünk kívül -belül az elmúlt években teljesen megújult, megszépült, valóban 
egy figyelemfelkeltő, impozáns épületté vált. Látogatóink dicsérik a könyvtári új bútorokat, a 
művelődési központban az új székeket. Természetesen van még tennivaló csinosítani való, 
javítani való, amit 2019-ben meg is teszünk. Sajnálatos módon a két működő kazán közül az 
egyiknek a keringető szivattyúja elromlott, nem javítható. A szakembernek sikerült egyet 
megvásárolni, így ennek cseréje megvalósult. A fűtéssel kapcsolatban egyéb problémák is 
mutatkoztak, holott a fűtésszezon beindulása előtt szakemberrel átnézettük a rendszert, akkor 
ezek a problémák még nem jelentkeztek, ezek megoldására 2019-ben kerülhet sor. Fontos 
még a pincében, a színházteremben és a kisteremben lévő fűtéscsövek, radiátorok tüzetes 
átellenőrzése, esetleges cseréje, javítása is. A pincében az esővíz elvezetésére szolgáló régi 
eternit csövek állapota is felülvizsgálatra szorul, mivel túl sokszor voltak már javítva, 
toldozva-foltozva. A kiskonyha és a műhely falánál a csap szétrepedt, a hibát saját erőből 
elhárítottuk, a sérült terület újrafestésre került.  Év közben a sok csapadék miatt a könyvtár 



olvasótermében a plafon egy része leszakadt, ezt szakemberek megvizsgálták, a kárt 
helyreállították. Havazás és eső esetén ellenőrizzük a tetőt, figyelemmel kísérjük belül is a 
plafont, hogy azonnal észrevegyük, ha bármilyen baj adódik, nehogy baleset történjen. A 
színpad felújítására 2018-ban sem került sor, mivel nem találtunk helyi szakembert vagy 
vállalkozót, aki ezt elvégezné. Az Internet adta lehetőségeket is megpróbáltuk  már igénybe 
venni, egyenlőre eredmény nélkül. Reméljük, ez a helyzet is előbb vagy utóbb megoldódik. 
 
 
Nemzeti, társadalmi rendezvényeink, jeles napok megünneplése: 
 
A Magyar Kultúra Napja alkalmából január 24-én került sor a budapesti Körúti Színház 
közreműködésével a Jelenetek két házasságból c. színdarabnak az előadására. 
 

 
Március 15-én a Himnusz hangjai után Hegedűs Ferenc polgármester mondott ünnepi 

beszédet, majd Barna János a Megyei Közgyűlés alelnöke tartotta meg megemlékező 
beszédét. Az általános iskola 4. osztályos csoportja verses, zenés, táncos összeállítással 
emlékezett a hősökre, majd Szájbely Zsolt szavalatát hallgathattuk meg, akit a Kereplő 
Néptánc Egyesület Ifjúsági Csoportja és az Ékes Énekegyüttes műsora követett. A Szózat 
elhangzása után a résztvevők megkoszorúzták az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
rétsági hőseinek emléktábláját. 

 
 

 
Május 1-én, mint rendszeresen, a Hunyadi Ligetben került sor a majális megtartására. 

A program a főzőversennyel indult, melyet intézményünk előtte meghirdetett. Természetesen 
az önkormányzat támogatása által főzött babgulyásnak is óriási sikere volt, ami mind az 
utolsó cseppig elfogyott. (Ügyesek voltak a szakácsok!) Köszönet a Járóbetegellátó 
központnak a sok ingyenes szűrésért, és a helyi Önkéntes Tűzoltó Csoportnak a bemutatókért. 
A kulturális program nagyon sokszínű volt, mindenki találhatott benne kedvére valót. Többek 
között fellépett Sipos F. Tamás, a váci Ifjúsági Fúvószenekar, a váci Miami Tánciskola latin 
versenytáncokat és salsát mutatott be. Helyi és környékbeli csoportok is bemutatkoztak, de az 
est fénypontja Márió a harmonikás volt, akit sokan vártak .A visszajelzések alapján fergeteges 
nap volt, sokaknak tetszett.   

 
Május 27. – Gyereknap alkalmából intézményünk sok külső segítséget is igénybe 

véve (nyugdíjasok, polgárőrök, rendőrök, tűzoltók, vállalkozók, szülők, Rétsági Fiatalok 
Rétságért Egyesület tagjai, középiskolás diákok, óvónők, lovagoltatók) egy felejthetetlen 
napot biztosított a gyerekek részére. Különféle ügyességi játékokban vehettek részt, volt 
kutyás bemutató, lovagoltatás, ugrálóvár, aszfaltrajz verseny, arcfestés, henna és csillám  
tetoválás, tűzoltó autó, rendőrségi autó különféle fegyverek – ezeket természetesen a felnőttek 
is szívesen nézegették. A színpad mellett pedig valódi „élő dínó” show szórakoztatta a 
gyerekeket. A színpadon helyi táncosok is felléptek, Rózsa Viki majd Varga Feri és Balássy 
Betti koncertje következett, akikkel együtt énekeltek a gyerekek a színpadon és a színpad 
előtt. Aki pedig megéhezett a gyerekek közül a sok élmény hatására, azt rengeteg süti és 
palacsinta várta – köszönet az önkénteseknek érte -, de ásványvízből és üdítőből sem volt 
hiány.  
 

 
 

 



Június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napján, délelőtt 10,00 órára a Templomkertbe 
hívta meg a város lakosságát az általános iskola, az önkormányzat, a művelődési központ. A 
Himnusz elhangzása után Szabó István és Szájbely Zsolt szavalata következett. Hegedűs 
Ferenc polgármester megemlékező beszéde után a jelenlévők a kopjafánál helyezték el az 
emlékezés koszorúit. 

 
 
Augusztus 20-án a Templomkertben ünnepi szentmisével kezdődött a megemlékezés, 

melyben a szentbeszéd  Szent István királyról szólt, az egyházalapítóról, nehézségeiről, 
küzdelmeiről. A szentmisén beszédet mondott Hegedűs Ferenc polgármester is. A mise után a 
jelenlévők meghallgatták, elénekelték a Himnuszt. Délután a Nagyparkolóban Hegedűs 
Ferenc polgármester ünnepi beszédet mondott az egybegyűlt ünneplőknek. Ezután 
kultúrműsor következett, mégpedig fellépett a „Két zsivány” lakodalmas, bulizós 
rockmuzsikával, majd az Örökség Együttes koncertje tette feledhetetlenné ezt a napot. Végül 
Koós János volt, aki a 22.00 órai tűzijáték előtt lépett fel. A tűzijáték színvonalasan 
megtervezett és kivitelezett volt. 

 
 
 
Október 6-án a művelődési központ színháztermében került sor az Aradi 

vértanúkról való megemlékezésre, ahol az ünnepi beszédet Hegedűs Ferenc polgármester 
tartotta meg. Ez a nap nemzeti gyásznap, az általános iskola tanulói, a 7. b. osztály és Kövi 
Flóra a megemlékezéshez méltó programmal készültek. A műsorukban az 1849-es rétsági 
események álltak a középpontban A Szózat eléneklése után a jelenlévők megkoszorúzták a 
művelődési központ oldalfalán lévő emléktáblát. Ez az ünnepség az általános iskola és a 
település közös megemlékezése volt a hősökről. 

 
 
  
 
 
 
Október 13-án volt a szüreti felvonulás és bál. Délután a Nagyparkolóban 

gyülekeztek a lovasok, a traktorosok, a bíró és bíróné hintója, az újonnan megvásárolt traktor 
is bemutatkozott, a gumikerekű városnéző kisvonat és a népviseletbe beöltözött gyalogos 
felvonulók: óvodások, fiatalok, felnőttek. A szokásos felvonulási útvonalon haladt a menet. 
Több megálló is volt, ahol természetesen a kisbíró dobbal és hangos szóval, erre az alkalomra 
fabrikált rigmusokkal hirdette a nap jeles eseményét, és mindenkit invitált az esti mulatságra. 
A színházteremben elsőként terményáldásra került sor, Tóth Ferenc katolikus esperes mondta 
el gondolatait a nyár folyamán beérett terményekkel kapcsolatban, majd megáldotta, 
megszentelte az új búzából sütött kenyeret, a bort, a gyümölcsöket. A felszeletelt kenyérből 
mindenki ehetett. A színpadon a bíró és bíróné nyitó tánca után felléptek az óvodások, a 
Csillagvirág, a Kereplő - több csoporttal - és a Zúgófa együttesek. Este pedig bál volt a 
művelődési központ aulájában. 

 
 
 
 Október 23-án a színházteremben a Himnusz elhangzása után Hegedűs Ferenc 
polgármester és Balla Mihály országgyűlési képviselő mondott ünnepi, megemlékező 
beszédet. Az általános iskola énekkara Simon Katalin, Vigyinszki Attila és Majer Beatrix 
közreműködésével emelte az ünnep méltóságát. Ezt Csjef Klaudia énekművész és R. Kárpáti 



Péter közös zenés, verses összeállítása követte. A Kereplő Gyermek Néptánc Együttes ünnepi 
műsora zárta az ünnepséget. 
 

 
 
 
 

Október utolsó vasárnapján immár sokadik éve, hogy Pálinkás Pallavicini Antalra és 
Mindszenty Józsefre emlékezünk Felsőpetényben és Rétságon. 2018-ban két helyen is sor 
került erre a megemlékezésre. A szoborcsoportnál Mezőfi Zoltán alpolgármester, a laktanya 
területén lévő emlékműnél és kopjafánál pedig Hegedűs Ferenc polgármester mondott ünnepi 
beszédet. Mindkét helyen mindenki elhelyezhette az emlékezés koszorúját, virágát, 
gyújthatott mécsest. Az ünnepi megemlékezések után intézményünkben került sor a 
szeretetvendégség megtartására, ahol lehetőség nyílt rég nem látott bajtársak beszélgetésére, 
emlékek felidézésére. 

 
December 10-én vasárnap a Mindszenty – Pallavicini szoborcsoportnál Pallavicini Antal 
kivégzésének évfordulóján a Hunyadi János Harckocsidandár Baráti Kör  megemlékezést 
tartott a mártír halált halt ezredes emlékére. Jávorka János a kör elnöke köszöntötte a 
megjelenteket, Szűcs Béla Albert mondott ünnepi beszédet, aki mint volt rétsági katona 
személyesen is ismerte a kivégzett ezredest. Az alkalomhoz méltó verset Szájbely Zsolt 
szavalta el, a hangosítást Józsa Krisztián, a TV felvételt Majnik Tamás, az egész ünnepség és 
a koszorúzás lebonyolítását  Kelemen Ágnes  vezényelte le.  

 
 
 
Mindenki karácsonya - kora délután kézműves árusok várták a művelődési központ 

aulájában mindazokat, akik egyedi, különleges ajándékokat kerestek. Az aula másik 
szegletében pedig aki saját maga szeretett volna kézműveskedni, azt is megtehette. Az ünnepi 
gálaműsor este 17,00 órakor vette kezdetét a színházteremben. Helyi előadók adták meg az est 
karácsonyi hangulatát zenével, dallal, verssel, tánccal.  Az intézmény előtt Hegedűs Ferenc 
polgármester köszöntötte a település lakosságát, valamint Majnik Sára szavalatát hallgathatta 
meg a közönség. Természetesen nem hiányzott a forró tea, a forralt bor, halászlé és még sok 
egyéb finomság sem. A negyedik adventi gyertya meggyújtása után a jelenlévők a karácsonyi 
hangulatú közegben elbeszélgettek egymással és természetesen rengeteg fotó is megörökítette 
az ünnep perceit. A vendégek elmenetele után az intézmény dolgozói még megtartották 
évértékelő értekezletüket, amelyen elhangzott, hogy mit sikerült jól megoldani abban az 
évben, és mire kell majd a jövőben jobban odafigyelni. 

 
Könyvtári tevékenység: 
 
A könyvtár dolgozói tevékenységüket mindig a könyvtári és egyéb szabályok maximális 
betartásával kell hogy végezzék. Ezek az előírások megkövetelik a pontos, precíz 
munkavégzést úgy a kölcsönzés, a dokumentumok formai és tárgyi feldolgozása és a 
tájékoztatás területén is. A pontos raktári rend megtartása létfontosságú az előbb felsorolt 
tevékenységek végzése miatt. Az esztétikusan, a modern követelményeknek megfelelő 
feltételek, a bútorcsere  a teljes felújítás miatt már adottak. De van még tennivaló bőven! A 
teljes belső  átalakítás miatt – ami most sokkal megfelelőbb, mint azelőtt volt – még mindig a 
könyvek és egyéb dokumentumok elhelyezése problémát jelent. Ez azért van, mert másfajta, 
új polcrendszer került elhelyezésre, és természetesen mindig arra törekszünk, hogy az 
olvasók, a látogatók minél egyszerűbben tudjanak tájékozódni. Nagy problémánk, hogy nincs 
raktárunk, ahová el tudnánk helyezni azokat az újságokat, amelyeket kötelező megőriznünk. 



Könnyebbség, hogy a megőrzendő anyagokat digitalizálva egyszerűbb tárolni, így ezt is 
elkezdtük. A technika gyors fejlődése miatt azért vannak kétségeink a digitalizált anyagokat 
illetően, mivel a számítógépeket is, a számítógépes programokat is, és az 
információhordozókat is állandóan fejlesztik. Egyenlőre még mindig a papír alapú információ 
a biztos. 
Egyre több szülő jár fel a könyvtárba egy, két vagy több kisgyerekkel. Kialakítottunk egy kis 
gyereksarkot kicsiknek, ahol sok játék, és nekik való könyv található. Amíg a gyerekek 
önfeledten játszanak, a szülő nyugodtan újságot olvashat, nézelődhet az újdonságok között. 
A dokumentumokat a Corvina rendszerbe regisztráljuk, ami annyit jelent, hogy minden új 
dokumentum már ebbe bekerül. Sőt, ahogy az olvasók kölcsönzik a régebbi könyveket, mi ezt 
azonnal feldolgozzuk a Corvina rendszerben is, így elmondható, hogy állományunk 60%-a 
már gépen is szerepel. Természetesen azokat a dokumentumokat, amelyek nálunk nincsenek 
meg, és az Interneten sem található meg, azokat lehetőségünk van könyvtárközi kölcsönzés 
keretében más könyvtártól megkérni ha kell akkor eredetiben, de kérhető fénymásolatban, 
vagy elektronikusan is. Ezek már sajnos nem ingyenesek, szabályzatunk szerint ezt az 
olvasónak kiszámlázzuk. A kölcsönzésen, tájékoztatáson, a raktári rend megtartásán kívül 
még rendhagyó irodalom órákat, könyvtárhasználati órákat, vetélkedőket, különféle 
foglalkozásokat, legyen az kézműveskedés vagy egyéb foglalkozás, is tartunk. A könyvvel 
kapcsolatos ünnepekre odafigyeltünk 2018-ban is. Ilyen volt a Magyar Széppróza Napja 
amikor vendégünk volt Csender Levente, József Attila díjas író, pedagógus. A Költészet 
Napja alkalmából megjelentettük az „Üzenetek, vallomások, strófák” című antológiát, amikor 
átadásra került a Spangár András díj próza és vers kategóriában. Természetesen ilyenkor helyi 
irodalmat kedvelők előadásában a közönség meg is hallgathatja a legjobb alkotásokat az 
antológiából. Az Ünnepi könyvhét alkalmából két alkalommal is előadást tartottunk Mátyás 
kiráyról a gyerekeknek, mivel akkor Mátyás év volt. A Hazajáró című népszerű és közkedvelt 
műsor két nagy utazóját meghívtuk egy vetítéssel egybekötött előadás megtartására. Jakab 
Sándor és Kenyeres Oszkár voltak a vendégeink, akiket a jelenlévők elárasztottak 
kérdésekkel. Gyerekeknek kézműves foglalkozást tartottunk két alkalommal. Régi költő 
ismerősünknek  Egry Artúrnak a legújabb kötetét is bemutattuk, melynek címe Beérem 
csenddel. A találkozó végén heves és élénk beszélgetés alakult ki a költő és a hallgatók 
között. Nyáron több alkalommal is tartottunk kézműves foglalkozásokat gyerekeknek és 
felnőtteknek egyaránt Ősszel, az Országos Könyvtári Napok alkalmából több előadót is 
hívtunk, ennek az előadássorozatnak a fő témája a család volt. Vendégünk volt Kovács 
Krisztián levéltáros, aki bevezetett bennünket a családfakutatás rejtelmeibe. Kiss Péter 
előadása egy fiatal tudományág bemutatásáról szólt, a családállításról. Bemutatásra került 
Pedagógusportrék II. című könyv abból az apropóból, hogy ebbe bekerült egy rétsági 
pedagógus is, Mocsári Gergely. Méltatták pedagógusi pályáját, elismerték munkáját. 
 
Könyvtári tevékenységünk statisztikai adatai: 
 
Könyvtárhasználat személyes:  
összesen: 18685 f�  
14 év alatti: 3412 
14 év feletti: 15273 
internet: 1690 alkalom 
 
Távhasználat: 
összesen: 11368 alk. 
telefon, fax, email: 10979 alk.  

Kölcsönzött dokumentum: 
összesen: 19322 db 
14 évalatti: 4647 
14 év feletti: 14675 



 
Helyben használt dokumentumok: 
összesen: 16598 db 
14 alatti: 4789 
14 feletti: 11809 
 
Referensz kérdések: 19387 db 
Könyvtárközi kölcsönzés, irodalomkutatás: 65 alk. 
 
Kölcsönözhet� kötetek száma: 43. 782 db 
Dokumentumállományunk összesen: 46. 380 db 24. 004. 072,- Ft értékben,  
ebb�l 2018-ban beleltározva: 483 db     1. 054.709,- Ft értékben 
törölve: 372 db            142. 560,- Ft értékben  
 
    
 
 
Az intézmény statisztikai adatai 2018.évről 
 
Vannak foglalkozások, tevékenységek, melyeket az intézmény ingyen biztosít úgy teremre, 
mint személyi felügyelet, hangosítás, esetleg más egyéb segítségnyújtás területén – ezek  
alkalom száma és értéke: 
 
Városi Nyugdíjas Klub 
- Őszirózsa Tánccsoport próbái 15 alk. 17,5 óra 26.250 
- Megbeszélés, vezetőség összejövetel 3 alk. 5,5 óra 12.100 
- Rendezvények 3 alk. 27 óra 270.000 
   308.350 
Hunyadi Nyugdíjas Klub 
- Megbeszélés, vezetőségi ülés 4 alk. 5,5 óra 12.100 
- Rendezvények 5 alk. 49 óra 490.000 
   502.100 
Kistérségi Nyugdíjas Klub 
- Megbeszélés, összejövetel 2 alk. 5 óra 11.000 
- Nagyrendezvény 1 alk. 7 óra 70.000 
   81.000 
Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület 
- Rendezvények 4 alk. 8 óra 80.000 
 
Vöröskereszt 
- Megbeszélések 2 alk. 4 óra 8.800 
- Próbák 5 alk. 8 óra 12.000 
- Rendezvények 2 alk. 25 óra 250.000 
   270.800 
Hunyadi Baráti Kör 
- Pallavicini Emléknap 1 alk. 2,5 óra 25.000 
 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 
- Nemzetiségi Nap 1 alk. 10 óra 100.000 
- Szakkör 9 alk. 16 óra   24.000 

   124.000 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
- Nemzetiségi Nap 1 alk. 10 óra 100.000 
 



Hit gyülekezete 
- Rendezvény 1 alk. 4 óra 40.000 
 
Általános iskola 
- Próbák 14 alk. 27 óra 40.500 
- Rendezvények 5 alk. 12,5 óra 125.000 
   165.500 
 
 
Óvoda 
- Óvónők, szülők, óvodás csoportok próbái 13 alk. 16,5 óra 24.750 
- Rendezvények 2 alk. 7 óra 70.000 
   94.750 
Zeneiskola 
- Próbák 3 alk. 3 óra 4.500 
- Hangverseny 2 alk. 3 óra 30.000 
   34.500 
Kereplő Néptánc Egyesület 
- Kereplő Gyermek Néptánc Csoport próbák 60 alk. 81,5 óra 122.250 
- Népi ének próbák 5 alk. 5 óra 7.500 
- Húsvétváró, népdaléneklő 2 alk. 3 óra 6.600 
- Zúgófa Néptánc Csoport próbák 29 alk. 36 óra 54.000 
- Csillagvirág Néptánc Csoport próbák 39 alk. 31 óra 46.500 
- Nagyrendezvények 3 alk. 13 óra 130.000 
   366.850 
Önkormányzat 
- Lakossági fórum 1 alk. 2 óra 11.000 
- Ogy. választás 1 alk. 17 óra 112.200 
   123.200 
Egészségfejlesztési Iroda 
- Egészségszűrés, tanácsadás 1 alk. 3 óra 6.600 
 

Az intézmény csoportjai 
(A klubvezetők honorárium nélkül működtetik a csoportokat; a tánccsoportok és a képző-
művészeti kör tagjai az intézmény és partnerei rendezvényein fellépési díj nélkül vállalnak 
fellépést, szereplést, közreműködést.) 
 

- Popping/Dubstep Tánccsoport 2 alk. 5 óra 7.000 
- Tűzzománc Kör 36 alk. 82 óra 82.000 
- Zenekari próbák 21 alk. 26 óra 16.000 
 
 

Próbák = 1.500 Ft/óra 
Megbeszélés, összejövetel = 2.200 Ft/óra 

Nagyrendezvény (a műv.kp. aulája összenyitva, több terme, ill. nagyterme) = 10.000 Ft/óra 
Aula összenyitva = 4.400 Ft/óra 

Színházterem = 5.500 Ft/óra 
 
 
Terembérletes rendezvények: 
- Cirkusz, kisállat kiáll. 3 alk. 9 óra 
- Egyéb előadások 3 alk. 6 óra 
- NMI 1 alk. 1 óra 
- Egészségfejlesztési iroda 1 alk  5 óra 



- Baba-börze 4 alk. 12 óra 
- Munkaügyi tájékoztató 4 alk. 6 óra 
- Egyéb tájékoztató, gyűlés, vizsga 2 alk. 5 óra 
- Egészségügyi szűrés 3 alk. 12 óra 
- Családi rendezvények 6 alk. 26 óra 
- Egyéb összejövetel 2 alk. 10 óra 
 
Mozgásos foglalkozások 
- Jóga 27 alk. 27 óra 
- Hastánc 11 alk. 11 óra 
- Gyerekbalett 16 alk. 16 óra 
- Aerobic 36 alk. 36 óra 
- Modern tánc 6 alk. 9 óra 
 
Tanfolyamok 
- Beiratkozások 2 alk. 8 óra 
- Egészségügyi vizsga 2 alk. 9 óra 
 
Egyéb 
- Pártgyűlések 4 alk. 7 óra 
- Munkaügyi tájékoztatók 5 alk. 8,5 óra 
- Bababörzék 5 alk. 15 óra 
- Családi összejövetelek 10 alk. 43 óra 
- Lakógyűlések 3 alk. 5 óra 
- Fotózás 2 alk. 8 óra 
- Egyéb előadás, tájékoztató 10 alk. 27 óra 
 
Kiállítások 
- Január Madárpók és rovar kiállítás (terembéres) 
- Március Papagáj kiállítás (terembéres) 
- 03.06. Szájbely Zsolt – előtéri fotókiállítás 
- 04.04. Tavaszváró – Rétsági amatőr alkotók közös kiállítása 
- 05.15. #életem (gyermekrajz pályázat) – előtéri rajkiállítás 
- 08.29. Fazekas Péter – fotókiállítás (Magyar Fotográfia Napja) 
- 09.29. Pusztai Ferenc – gyökérszobrok és faragások 
- 11.15. Tar Nóra – előtéri rajzkiállítás 
- 12.13. Vigyinszki Attila – festmény kiállítás 
 
Nemzeti és társadalmi ünnepek 
- Március 15. – Megemlékezés 
- Május 1. – Majális 
- Augusztus 20. – Szent István Nap 
- Október 23. – Megemlékezés 
 
Színházi előadások 
- 01.24. Körúti Színház: Jelenetek két házasságból 
- 03.22. Körúti Színház: Kell egy színház 
- 04.24. Nektár Színház: Rigócsőr király 
- 05.12. The BlackBirds: Mágikus Beatles parádé 
- 08.14. Karaván Színház: I’am online 
- 09.22. Búcsút int az ősz a nyárnak… – „Győri Szabó József” Nóta- és operettest 
- 10.18. Pesti Művész Színház: Egy csók és más semmi 



- 10.25. Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes: Örökség 
- 11.06. VSG Táncszínház: Csipkerózsika 
- 11.10. Körúti Színház: Doktor Úr 
 
 
Rendezvények 
- 01.20. Közgyűlés és évnyitó (Hunyadi Nyugdíjas Klub) 
- 01.27. Évnyitó (Városi Nyugdíjas Klub) 
- 02.03. Jótékonysági bál (Vöröskereszt) 
- 02.09. Farsang (Általános iskola) 
- 02.10. Farsang (Kereplő) 
- 02.14. A Magyar Széppróza Napja: Csender Levente előadása a könyvtárban 
- 03.09. Madárpók és rovar kiállítás 
- 03.10. Nőnap (Városi Nyugdíjas Klub) 
- 03.14. Általános iskola megemlékezése nemzeti ünnepünk alkalmából 
- 03.24. Nőnap (Hunyadi Nyugdíjas Klub) 
- 03.27. Húsvétváró (Kereplő) 
- 03.28. Papagáj kiállítás 
- 03.29. Húsvéti kézműves foglalkozás 
- 04.04. Nógrád megye forradalma – előadás a könyvtárban 
- 04.08. Lakossági fórum (Önkormányzat) 
- 04.11. Költészet Napja: 14. antológia bemutatása, Spangár-díjak átadása 
- 04.12. Alternatív Vitarendezési Fórum (előadás) 
- 04.13. Jótékonysági gála (Általános Iskola) 
- 04.20. Ovigála (Napköziotthonos Óvoda) 
- 04.26. Csalogány Népdaléneklő Verseny (Kereplő) 
- 05.04. Anyák napi kézműves foglalkozás 
- 05.26. X. Katonai találkozó (Hunyadi Nyugdíjas Klub) 
- 05.27. Gyereknap 
- 05.27. Varga Feri és Balássy Betti koncert 
- 05.31. Évzáró (Zeneiskola) 
- 06.01. Évzáró (Óvoda – Katica csoport) 
- 06.02. Nemzetiségi nap (Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat) 
- 06.03. Rendhagyó irodalomóra a könyvtárban: Mátyás király 
- 06.04. Nemzeti Összetartozás Napja a Templomkertben 
- 06.04. Bűnmegelőzési előadás 
- 06.05. Hazajáró közönségtalálkozó – Jakab Sándor és Kenyeres Oszkár előadása 
- 06.05. Romhányi iskolások – kis könyvmolyok rendhagyó könyvtári órája 
- 06.09. Évzáró (Kereplő) 
- 06.12. Hangszerbemutató (Zeneiskola) 
- 06.13. Rendhagyó könyvtári óra tolmácsi iskolásoknak 
- 06.15. Bolondballagás (Általános iskola) 
- 06.16. Ballagás és évzáró (Általános iskolában) 
- 06.26. Szünidei kézműves foglalkozás: Levendulabuzogány 
- 06.29. Családháló előadás 
- 06.30. Honvédelem napja – megemlékezés a templomkertben (16-os Honvéd 

Katonai Hagyományőrző Csoport) 
- 07.04. Egry Artúr: Beérném csenddel – Könyvbemutató 
- 07.28. Anna bál (Hunyadi Nyugdíjas Klub) 
- 08.25. Roma nap (Cigány Nemzetiségi Önkormányzat) 
- 09.02. Zenés evangelizáció (Hit gyülekezete) 
- 09.03. Tanévnyitó (Általános Iskolában) 



- 09.15. Nyugat-Nógrádi Nyugdíjas Találkozó 
- 10.01. Országos Könyvtári Napok: Mesterek és tanítványok – Pedagógusportrék 

II. – könyvbemutató 
- 10.02. Országos Könyvtári Napok: Családfakutatás – Kovács Krisztián előadása 
- 10.04. Országos Könyvtári Napok: Családállítás – Kiss Péter előadása 
- 10.05. Megemlékezés az Aradi vértanúkról 
- 10.05. Családi kézműves délután: Mécsestartók készítése 
- 10.13. Szüreti felvonulás és mulatság 
- 10.15. Rendhagyó irodalomóra a könyvtárban 
- 10.20. Idősek és Véradók Napja (Vöröskereszt) 
- 10.25. Mindszenty-Pallavicini emléknap 
- 10.31. Tökfaragás (Rétsági Fiatalok) 
- 11.08. Állásbörze (Munkaügyi Központ) 
- 10.24. András havi mulatság (Kereplő) 
- 11.30. Adventi kézműves foglalkozás – quilling karácsonyi díszek készítése 
- 12.06. Mikulásjárat (Rétsági Fiatalok) 
- 12.07. Szenior Egészségnap 
- 12.08. Évbúcsúztató (Városi Nyugdíjas Klub) 
- 12.09. Pallavicini Emléknap (Hunyadi Baráti Kör) 
- 12.09. Advent 2. (Rétsági Fiatalok) 
- 12.16. Advent 3. (Rétsági Fiatalok) 
- 12.17. Növendékhangverseny (Zeneiskola) 
- 12.21. Mindenki Karácsonya 
- 12.21. Kézműves és kistermelői vásár 
- 12.21. Karácsonyi kézműves foglalkozás: asztaldísz, angyalka készítés 
- 12.29. Évbúcsúztató (Hunyadi Nyugdíjas Klub) 
- 12.31. Évzáró (Zúgófa) 
 
-  

- Rétsági Televízió beszámolója a 2018-as évről 
-  

-  
- A 2018-as évi munkaterv teljesítése 
-  
-  A 2018-as évben kitűzött feladatok teljesültek, a hosszú távú feladatok 

folyamatossága biztosított. A Rétsági Televízió működésében nem volt fennakadás, az 
év közben felmerülő problémákat megoldottuk. 

-  Sikeresen megoldásra került a testületi ülések élő adásának digitális rögzítése, 
mely az egyik fő feladata volt a 2018-as évnek. Így már jóval könnyebben tudjuk 
kezelni ezeket az anyagokat is, hiszen a VHS videokazettákhoz képest órákról 
percekre csökkent a hozzáférés munkaideje. 

-  A 2018-as évről több feladat, cél megvalósítása átkerül a 2019-es évre, 
melyeket igyekszünk mielőbb elvégezni, hogy a Rétsági Televízió színvonala tovább 
fejlődhessen.  

-  
- Műsorterv teljesítése 2018-ban 
-  
-  A tervezett műsorterv 2018-as évben a saját gyártású, szerkesztett 

műsorainknál teljesült. Testületi ülések élő közvetítései, egy elmaradt ülésen kívül, 
sugározva voltak. Apróbb technikai hibák olykor-olykor felmerültek, de 
mindannyiszor megoldásra kerültek. Ez az élő adás varázsa.    



-  2018-ban is sikerült nem saját gyártású műsort is sugároznunk, ami növelte a 
tervezett műsorkínálatot és időt. 

-  
- A Rétsági Televízió 2018-as műsorsugárzásának teljesítés összegzője. 

Műsorok 
(műsorok száma) 

Új műsoridő  
(óó:pp:mm) 

Összes műsoridő 
(ismétlésekkel) 

Híradó (11 műsor) 5:38:00 56:20:00 
Testületi ülés (10 élő műsor) 23:47:00 23:47:00 
Lakossági fórum (1 élő műsor) 1:19:18 1:19:18 
Saját gyártású összeállítások (3 műsor) 2:04:02 19:05:44 
Kapott műsorok (1 műsor) 2:10:38 13:03:48 

Összesen: 34:58:58 113:35:50 
-  
- Együttműködés az országos felügyeleti szervekkel 
-  
- A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 2018-ban két alkalommal kért be 

kötelező adatszolgáltatásban adásnapok sugárzási anyagát és mellékleteit. E két nap 
2018. szeptember 26-a és december 31-e volt. Az anyagbekéréseket mindkét 
alkalommal időben és minden feltételnek eleget téve megtettük. 

- Tudomásom szerint a működéssel kapcsolatos 2018-ban a költségvetésben tervezett 
hatósági díjak kifizetésre kerültek. Büntetés, elmaradás nem volt. 

-  
- Fejlesztések, előrelépések 2018-ban 
-  
-  2018-ban a háttértároló rendszer fejlesztése valósult meg, melyet a 

költségvetésben tervezett kereteken belül végeztünk el. A háttértároló rendszer a 
digitális anyagok tárolása miatt volt szükséges, így folyamatosan tudjuk tárolni az 
összes felvételünket, melyek gyorsan elérhetőek és bármikor felhasználhatóak, mint 
archív anyagok. 

-  Beszerzésre került továbbá még egy darab kicsi Sony típusú kézi kamera, arra 
a célra, hogy még rugalmasabban, egyszerre akár több felvétel készítésével lehessen 
színesebbé tenni a műsorainkat.    

-  Nagy értékű eszközbeszerzés ezeken felül nem történt, nem is volt tervezve. 
- Költségvetés betartása 2018-ban 
-  
-  A Rétsági Televízió költségvetése betartásra került. Igyekeztünk jóval a 

megszavazott keretösszegeken belül maradni, ami sikerült is. Tartozásunk nincsen. 
-  A bevételek jól alakultak, kintlévőségünk tudomásom szerint nincsen. 
-  
- Szakmai és munkakapcsolatok 2018-ban 
-  
-  A Városi Művelődési Központ munkatársaival való munkakapcsolatok 

megfelelően alakultak. A rendezvények lebonyolításában aktívan részt veszek, hiszen 
első a programok gördülékeny megvalósítása.  

-  
- A 2018-as év értékelése 
-  
-  A 2018-as munkaév fennakadások nélkül zajlott. Az évet a Rétsági Televízió 

szakmai szempontból az elvárható szinten teljesítette. 
-  Minden közreműködőt köszönet illet a közös munkáért. 
-  
-  
- Rétság, 2019.02.07. 

 



 
 
 
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi munkaterve 
 

 
AZ INTÉZMÉNYRŐL ÁLTALÁBAN:  
 
Személyi állomány – 2019. évi állapot: Intézményünknél a személyi állapotnál változás 
várható a tavalyi évhez képest, mivel munkatársnőnk Nagy-Velki Anita bejelentette, hogy 
gyermeket vár, a szülés várható időpontja augusztus vége. Egyenlőre nem tudható, hogy 
mikor kell betegállományba mennie, időközben majd kiderül. Várható megoldás: Potyecz 
Enikő, akit az intézmény határozott időre foglalkoztat, azaz 2019. június 30-ig, képes 
arra,,hogy Nagy-Velki Anitát betegállománya idején helyettesítse. 2019. július 1-től 
szeretném a képviselő-testület segítségét abban kérni, hogy Potyecz Enikő munkaviszonyát 
2019. július 1-től a könyvtár zavartalan működése miatt Nagy-Velki Anita távollétének 
idejére meghosszabbítsa. Potyecz Enikőnek igaz, hogy nincs könyvtárosi végzettsége, de 
mivel már a Nagy-Velki Anita előző terhessége alatt is végezte ezt a munkát, valójában jól 
megtanulta, ismeri a munka menetét, mibenlétét. Betanítani nem szükséges, így ez lenne a 
legkézenfekvőbb megoldás. Egyébként nagyon agilis, minden munkában szívesen örömmel 
vesz részt, és jó a szervezőkézsége is, mivel intézményünkben egyéb kulturális feladatokat is 
el kell látnia, ez fontos szempont.Az elmúlt évekhez hasonlóan a szabadságok zavartalan 
kiadása érdekében szeretnénk, hogy 2019. 07.29 – 08.10-ig az intézmény bezárhasson, 
valamint decemberben a Mindenki karácsonya után csak az előre bejegyzett programok 
napjain legyünk nyitva.  
  
Az épületről -  A 2018-ban vállalt, de nem elvégzett feladatokat vettük górcső alá, hogy mit 
miért nem tudtunk elvégezni. Nagyon fontos a színpad kérdése, mivel szinte nap mint nap 
igénybe van véve, és kezd balesetveszélyessé válni.  Sikerült találni egy vállalkozó céget, 
ahonnan kijöttek, felmérték a lehetőségeket és arról tájékoztattak, hogy három eset lehetséges: 
ad 1) teljes felújítás – roppant sokba kerül, ad 2) csak azt a részt felbontani ahol nem jók a 
deszkák, és azokat kicserélni – költséges, mert bontási költség is van, ráadásul ha valamit 
megbontanak egy területen, akkor derül ki, hogy kell-e tovább bontani, és mi a helyzet ad 3) a 
most meglévő színpadra talpfákat rakni és új deszkázattal megcsinálni az egészet, ezáltal a 
színpad magassága egy pár centivel megnőne, de lenne egy teljesen új színpad, a nézőtérről 
pedig nem lenne látható az a pár centi magasítás. Viszonylag ez a legolcsóbb, és legjobb 
megoldás a szakemberek szerint. Erre a megoldásra kértünk árajánlatot, egyenlőre még 
választ nem kaptunk. 
A nyelvi labor rendbetétele is ennek az évnek a feladata lesz. 
Tavaly engedélyt kaptunk, hogy a T System-mel  megköthettük a szerződést a modern 
üvegszálas Internet bevezetésére. Ez a napokban elkészült, üzembe helyezték. A változás a 
WIFI-t érintően nagy, mivel az intézmény szolgálati helyiségei, gépei azok nem 
hozzáférhetőek csak a dolgozók részére használatosak.A szabad, ingyenes WIFI a 
könyvtárban és a műv. házban is ettől függetlenül működik  A könyvtár olvasói gépeiről a 
kijelölt nyomtatóra nyomtatni szabad, de hozott laptop esetében ez nem működik, hanem a 
nyomtatandó anyagot át kell venni más hordozóra, és az olvasói gépről már nyomtatható. A 
városi szabad WIFI is az intézménytől a 2-es főút felé is innen megy.  
2017-ben a LED-es világítás megjavításának megoldására megpróbáltunk megoldást találni, 
de ezt 2018-ban nem sikerült megvalósítani. 
Nagy feladat még a színházterem szellőztető rendszerének felújítása, mivel egyre több 
színházi előadásunk van. 



Vállaljuk, hogy saját erőből a művelődési központ  hátsó rész ajtajainak és ajtótokjainak a 
lefestését megoldjuk, ezekre az ajtókra esztétikus kiírásokat teszünk. 
Az intézmény díszítését, esztétikussá tételét, dekorálását, úgy mint eddig is vállaljuk, ezzel is 
vonzóbbá tesszük az épület megítélését.  
 
Tevékenységünkről: - 2019-ben  is szeretnénk minimum olyan színvonalas programokkal 
megörvendeztetni a lakosságot, mint eddig, szeretnénk, ha munkánkat a pontosság, a minőség 
jellemezné a helyi lakosság megelégedésére szolgálna. 
Fontos intézményünk alapdokumentumainak rendbe tétele: SZMSZ, Alapító okirat. 
Előírt feladat még, a Kulturális Kerekasztal megalapítása. Ez településünkön úgy van, hogy 
hivatalosan nem létezik, csak működik. Az természetes, hogy, minden nagyobb rendezvény 
előtt egyeztetünk a helyi intézményekkel és civil szervezetekkel, mivel másképp nem is 
tudnánk dolgozni. Rétság túl kis település ahhoz, hogy ezt kihagyjuk.  
    
 
Könyvtári feladatok:  
Folyamatosan végzett tevékenységek:  
Állománybeszerzés, feldolgozás  
A kölcsönzési igények figyelembe vételével az állomány alakítása  
Folyamatos dokumentum beszerzés  
Tervszerű állományapasztás, állományvédelem  
Folyóiratok rendelése, nyilvántartása, gondozása, kezelése  
A Hangadó számainak köttetésre való előkészítése 
Nyilvántartások szakszerű, naprakész vezetése, összhangjának megteremtése  
Helyismereti sajtófigyelés  
Dokumentumkölcsönzés, a kölcsönzések szakszerű, folyamatos lebonyolítása  
Az adminisztráció naprakész ügyvitele: regisztráció, a késedelmes olvasók felszólítása  
Pontos statisztikai adatszolgáltatás a regisztrált olvasókról  
ODR szolgáltatások, könyvtárközi kölcsönzés  
Kölcsönzési előjegyzések kezelése  
Könyvtári tájékoztatás, információszolgáltatás  
Az állományunk rendjének biztosítása a szolgáltatási és a raktári terekben  
Gyermek- és felnőtt foglalkozások szervezése  
Kapcsolattartás az óvodával, iskolával és egyéb intézményekkel, civil szervezetekkel  
Rendhagyó irodalom- és könyvtári órák, foglalkozások megszervezése, lebonyolítása  
Közművelődési feladatok:  
Folyamatosan végzett tevékenységek:  
Programok szervezése: a közreműködők felkérése, színházi-, koncert és egyéb előadások 
koordinálása, előkészítése, a szükséges dekorációk elkészítése, a megfelelő berendezés, terem 
és technika biztosítása  
Az állami és társadalmi ünnepek kulturális részének megszervezése, lebonyolítása  
Ismeretterjesztő előadások  
Kiállítások  
Kézműves foglalkozások megszervezése  
Az intézményben működő klubok, csoportok gardírozása  
Civil szervezetekkel való együttműködés zavartalan biztosítása  
A programokról TV felvétel készítése, valamint a városban egyéb jelentős eseményekről 
felvétel készítése  
Propagandaanyagunk (plakát, szórólap) elkészítése, nyomtatása, ezek terítése a településen és 
a térségben  
A programokhoz közönség szervezése  
Tájékoztatás, információszolgáltatás  



Sajtókapcsolatok  
Híradás a város életét érintő programokról  
Statisztikák vezetése, elkészítése 
 
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
Rendezvényterv 
2019. 
 
 
 
JANUÁR 
15. kedd Tekintetek – Válogatás Teknős Dominik fotóiból előtéri kiállítás 
19. szombat Hunyadi Nyugdíjas Klub taggyűlés, maszkabál 
 
FEBRUÁR 
8. péntek Zsákbamacska a Körúti Színház előadása 
9. szombat Alexander Cirkusz  
12. kedd Budai Bábszínház: Erdei történetek - Farsang gyermekszínházi előadás 
16.  szombat Vöröskereszt Rétsági Csoportja Jótékonysági bál 
22. péntek Általános Iskola Farsang 
23. szombat Városi Nyugdíjas Klub Évnyitó rendezvény 
26. kedd Magyar nagyasszonyok a történelem tükrében: 

Kanizsai Dorottya és Kanizsai Orsolya 
Szabó Klára 
előadássorozatának első része 

 
MÁRCIUS 
2. szombat Kereplő Farsang 
9. szombat Baba börze  
15. péntek Nemzeti Ünnep Városi megemlékezés 
16. szombat Márc.15-i munkarendváltozás miatt az intézmény zárva 
19. kedd Magyar nagyasszonyok a történelem tükrében: 

Lorántffy Zsuzsanna 
Szabó Klára 
előadássorozatának második 
része 

23. szombat Hunyadi Nyugállományúak Klubja Nőnapi rendezvény 
  Vagyonvédelmi előadás  
 
ÁPRILIS 
11. csütörtök Spangár-díjak átadása, Spangár antológia 

bemutatása a Költészet Napja alkalmából 

12. péntek Általános iskola Jótékonysági gála 
13. szombat Meseautó a Körúti Színház előadása 
16. kedd Népdaléneklő verseny + Húsvétváró Kereplő 
18. csütörtök Kézműves foglalkozás Húsvét 
20. szombat Húsvéti munkarendváltozás miatt az intézmény zárva 
25-29. között Kézműves foglalkozás Anyák Napja 
  Gyermekszínházi előadás óvodásoknak és 

kisiskolásoknak 
 

  Magyar nagyasszonyok a történelem tükrében  Szabó Klára előadása V/3. 
  Bűnmegelőzési előadás  
  Bolhapiac  
 
MÁJUS 
1. szerda Majális Városi nagyrendezvény 
2-4. csü-szo Máj.1-i túlmunka miatt az intézmény zárva (csapatépítő tréning) 
7. kedd Lakossági Fórum  
11. szombat Baba börze  
  Gyermekrajz kiállítás az általános iskola 

rajszakkörének munkáiból 
Gyermeknap alkalmából 

Május 23-26. 
között 

Eu választások – a pontos időpont még nincs 
kiírva 

Eddigi tapasztalatok szerint 
vasárnapra szokták kiírni, ami 
26-a, május utolsó vasárnapja =



gyereknap 
előző napon a választási előkészületek miatt az intézmény zárva 
26. vasárnap Gyermeknap ? vagy 
18. szombat Gyereknap ? 
  Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes koncert 
  Gyógynövény előadás Szabó Klára 
  Évzáró növendékhangverseny Zeneiskola 
 
JÚNIUS 
1. szombat Hunyadi Nyugállományúak Klubja XI. Katonai találkozó 
4. kedd Nemzeti Összetartozás Napja Városi megemlékezés a 

Templomkertben 
7. péntek Kereplő Néptánc Együttes Évzáró 
8. szombat Pünkösdi munkarend miatt az intézmény zárva 

Előadások 
Kézműves foglalkozások 13-

117. h-szo 
Könyvbemutató 

az Ünnepi Könyvhét 
alkalmából 

 (15.?) Általános Iskola Évzáró, ballagás 
22. szombat Rétsági Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Szlovák Nemzetiségi Nap 
  Tűzzománc Kör – műhelytárlat kiállítás 
  Kézműves foglalkozások a nyári szünetben  kéthetente 
  Könnyűzenei koncert  
  Bűnmegelőzési előadás  
  Bolhapiac  
 
JÚLIUS 
5. péntek Megemlékezés – pozsonyi csata  (Fábián István) 
13. szombat Baba börze  
27. szombat Hunyadi Nyugállományúak Klubja Annabál 
  Kézműves foglalkozások a nyári szünetben kéthetente 
29. hétfő aug. 10-ig nyári szabadságolások miatt az intézmény zárva 
 
AUGUSZTUS 
17. szombat Aug.20-i munkarendváltozás miatt az intézmény zárva 
20. kedd Szent István nap  Államalapítás ünnepe 
29. csütörtök Magyar Fotográfia Napja alkalmából fotókiállítás 
  Gyógynövény előadás Szabó Klára 
 
SZEPTEMBER 
7. szombat Baba börze  
14. szombat Nyugat-nógrádi Nyugdíjas Klub Klubtalálkozó 
  Nóta-est  
  Gyermekszínházi előadás  
  Magyar nagyasszonyok a történelem tükrében Szabó Klára előadása V/4. 
 
OKTÓBER 
4. péntek Aradi Vértanúk Napja Megemlékezés 

Előadások 
Kézműves foglalkozások 7-12. h-szo 
Könyvbemutató 

az Országos Könyvtári Napok 
keretében 

6. vasárnap 
vagy 
13. vasárnap 

Önkormányzati választások – a pontos időpont 
még nincs kiírva 

Az elmúlt évek tapasztalatai 
szerint október első vasárnapja, 
ami idén okt. 6. = nemzeti 
gyásznap 

előző szombaton a választási előkészületek miatt az intézmény zárva 
A választás időpontjának függvényében: 
okt. 5. vagy 12. 
esetleg szept. 28. 
szombat 

Szüreti felvonulás és mulatság Városi nagyrendezvény 

19. szombat Vöröskereszt Rétsági Csoportja Idősek és Véradók Napja 



23. szerda Nemzeti Ünnep Városi megemlékezés 
27. vasárnap Mindszenty Emléknap  
  Pesti Művész Színház színházi előadás 
  Magyar nagyasszonyok a történelem tükrében Szabó Klára előadása V/5. 
  Bolhapiac  
 
NOVEMBER 
2. szombat Mindenszentek munkarendváltozás miatt az intézmény zárva 
9. szombat Baba börze  
20. szerda Kézműves foglalkozás Advent 
30. szombat Kereplő Néptánc Egyesület András havi mulatság 
  Gyermekszínházi előadás  
  Körúti Színház Fényes Szabolcs bérlet 4/1. 

(2. előadás: január/február, 3. előadás: 
március/április) 

színházi előadás 

 
DECEMBER 
7. szombat Városi Nyugdíjas Klub Évzáró 
10. vasárnap Pallavicini Emléknap Hunyadi Baráti Kör 
14. szombat Hunyadi Nyugdíjas Klub Évzáró 
  Senior fórum Egészségfejlesztési Iroda 
  Zeneiskola Évzáró 
20. péntek Karácsonyi koncert  
21. szombat Mindenki Karácsonya Városi nagyrendezvény 
23. hétfő jan. 4-ig év végi szabadságolások miatt az intézmény zárva 
31. kedd Kereplő Néptánc Egyesület Szilveszteri mulatság 
 
2020. JANUÁR 
  Gyermekszínházi előadás  
  Komolyzenei évnyitó koncert  
  Magyar Kultúra Napja  
 
 
 
Állandó foglalkozások: 
Hétfő: Zubaida Hastánccsoport 19.00-20.00 
Kedd: Kereplő Néptánc Együttes 15.30-17.30 
 Népi ének 17.30-18.30 
 Csillagvirág Néptánc Együttes 18.30-19.30 
Szerda: Kereplő Néptánc Együttes 15.00-17.00 
 Alakformáló női torna 18.30-19.30 
Csütörtök: Őszirózsa tánccsoport 14.00-15.00 
 Tűzzománc Kör 17.00-19.00 
Péntek: Kereplő Ifjúsági Néptánc Együttes 17.00-19.00 
 Zúgófa Néptánc Együttes 19.00-20.30 
 
 
Kiállítások: 

- Nagy Julianna (festmény) 
- Mindszentiné Kun Mandula (festmény) 
- Zagyvai Sándor (festmény, rajztanulmány) 
- Szántó Béla (repülőgépmodellek) 
- Zajácz Tamás (bőr) 
- Mózer Erzsébet 
- Gyermekrajz kiállítás – május/június 
- Tűzzománc Kör – június/július 
- Magyar Fotográfia Napja – augusztus/szeptember 
- Előtéri kiállítások: kéthavonta 

 



 
 
 
 
 

Rétsági Televízió munkaterv 2019. 
 
Feladatok, célok  
 

A 2018-as évről sok feladat hosszú lebonyolítási ideje miatt áthúzódik erre az évre. Ezek mellett az 
internetes adássugárzásunk „megjavítása” a legfontosabb feladat, mivel jelenleg nem aktív. 

Célunk a stabil működés, a megszokott színvonal megtartásával, de ha lehet a színvonal javítását is 
szeretnénk elérni. 

Az Önkormányzati választások kapcsán természetesen tervezünk helyi tájékoztató műsort készíteni.    
 
Műsorterv 2019. 
 
 2019-ben a megszokottak szerint július kivételével minden hónapban jelentkezünk saját híradónkkal. 
Emellett ütemezve vannak a testületi ülések és a lakossági fórum élő közvetítései.  
 Természetesen a saját gyártású egyéb műsoraink is ütemezésre kerültek: a 2018-as év városi 
megemlékezéseiről készített önálló műsorok. 

Igyekszünk minél több külsős anyagot is beszerezni, hogy a műsorkínálatot színesíteni tudjuk. 
A 2019-es önkormányzati választásokra is igyekszünk felkészülni, és saját műsorral jelentkezni, itt még 

kérdés a választás időpontja. Várhatóan szeptember végén, október elején jelentkezünk a rétsági polgárok 
tájékoztatására készülő műsorral. 

Az Európai Parlamenti választásokra nem készítünk külön műsort.  
 
 

Dátum Kezdés idő Műsor Ismétlések 
2019.01.25. 15:55 Testületi ülés közvetítése (ÉLŐ) Nincs tervezve 
2019.01.29. 18:00 Híradó jan. 29. 21:00; jan. 30 – feb. 1. 18:00 

és 21:00; feb. 2 – 3. 10:00 
2019.02.22. 15:55 Testületi ülés közvetítése (ÉLŐ) Nincs tervezve 
2019.02.26. 18:00 Híradó feb. 26. 21:00; feb. 27 – már. 1. 

18:00 és 21:00; márc 2 – 3. 10:00 
2019.03.12. 18:00 Városi megemlékezés 2018.03.15. már. 12. 21:00; már. 13 – 15. 18:00 

és 21:00; már. 16 – 17. 10:00 
2019.03.26. 18:00 Híradó már. 26. 21:00; már. 27 – 28. 18:00 

és 21:00; már. 30 – 31. 10:00 és 
16:00 

2019.03.29. 15:55 Testületi ülés közvetítése (ÉLŐ) Nincs tervezve 
2019.04.26. 15:55 Testületi ülés közvetítése (ÉLŐ) Nincs tervezve 
2019.04.30. 18:00 Híradó ápr. 30. 21:00; máj. 1 – 3. 18:00 és 

21:00; máj. 4 – 5. 10:00 
2019.05.07. 17:55 Lakossági fórum (ÉLŐ) Nincs tervezve 
2019.05.28. 18:00 Híradó máj. 28. 21:00; máj. 29 – 30. 18:00 

és 21:00; jún. 1 – 2. 10:00 és 16:00 
2019.05.31. 15:55 Testületi ülés közvetítése (ÉLŐ) Nincs tervezve 
2019.06.25. 18:00 Híradó  jún. 25. 21:00; jún. 26 – 27. 18:00 és 

21:00; jún. 29 – 30. 10:00 és 16:00 
2019.06.28. 15:55 Testületi ülés közvetítése (ÉLŐ) Nincs tervezve 
2019.08.27. 18:00 Híradó  aug. 27. 21:00; aug. 28 – 29. 18:00 és 

21:00; aug. 31 – szept. 1. 10:00 és 
16:00 

2019.08.30. 15:55 Testületi ülés közvetítése (ÉLŐ) Nincs tervezve 
2019.09.24. 18:00 Híradó sze. 24. 21:00; sze. 25 – 26. 18:00 és 

21:00; sze. 28 – 29. 10:00 és 16:00 
2019.09.27. 15:55 Testületi ülés közvetítése (ÉLŐ) Nincs tervezve 
2019.10.22. 18:00 Városi megemlékezés 2018.10.23. okt. 22. 21:00; okt. 23 – 24. 18:00 és 

21:00;  



2019.10.25. 15:55 Testületi ülés közvetítése (ÉLŐ) Nincs tervezve 
2019.10.29. 18:00 Híradó okt. 29. 21:00; okt. 30 – nov. 1. 18:00 

és 21:00; nov. 2 – 3. 10:00 
2019.11.22. 15:55 Testületi ülés közvetítése (ÉLŐ) Nincs tervezve 
2019.11.26. 18:00 Híradó nov. 26. 21:00; nov. 27 – 29. 18:00 

és 21:00; nov. 30 – dec. 1. 10:00 
2019.12.13. 15:55 Testületi ülés közvetítése (ÉLŐ) Nincs tervezve 
2019.12.24. 18:00 Híradó dec. 24. 21:00; dec. 25 – 27. 18:00 és 

21:00; dec. 28 – 29. 10:00 
 
Költségvetés tervezés  
 
 A költségvetést a tavalyi keretek között igyekeztünk összeállítani. Az elmúlt költségvetési évben 
minden tételnél belül maradtunk a kerethatárokon. Ezt szeretnénk ebben az évben is megvalósítani, felelőtlen 
kiadásokat nem akarunk megvalósítani. 
 A nagyértékű eszközbeszerzésnél figyelemmel arra a tényre, hogy másik szolgáltató is beléphet a 
Rétsági Televízió életébe, igyekeztünk olyan keretösszeget meghatározni, hogyha szükséges fejlesztenünk, akkor 
ezek beleférjenek.  
 
Szakmai és munkakapcsolatok 
 
 A munkakapcsolatok elvárható szinten működnek a kollégákkal. Minden rendezvényen, melyről 
tudomásom van, jelen vagyok, még a lebonyolításokban is aktívan részt veszek. Ebben az évben is a minimálisan 
elvárható, hogy nem akadályozni, hanem segíteni fogom az intézmény valamennyi munkatársát a feladataikban.  
 
 
 
Rétság, 2019.02.07. 
 
 
 
       Varga Nándorné 
       igazgatóhelyettes 
 
 
 
 


