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A Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

2017. évi beszámolója 
 

 

Bevezetés 

 

A kulturális élet a településpolitika fontos területe, mint közérzet- és közéletformáló 

erő nagyban hozzájárulhat a település arculatának pozitív változásához, idegenforgalmi 

vonzerejének növeléséhez. 

A rétsági Művelődési Központ és Könyvtár többfunkciós intézmény. A feladatok 

ellátásához és a működéshez szükséges dokumentumokkal rendelkezik. Az intézmény 

működését alapvetően az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről, továbbá a hozzá kapcsolódó kormány- és 

miniszteri rendeletek, valamint a helyi Képviselő-testület által meghozott rendeletek 

határozzák meg. A művelődési központ területe közösségi és kiállító tér, amely adottságait 

kihasználva a sokszínű kulturális élet színtere és egyben funkcióhoz kötődő szolgáltatások 

működtetője, a könyvtár pedig a hagyományos dokumentumok szolgáltatásának a színtere. Az 

intézmény vezető szerepet tölt be a város közművelődésében a szórakoztató rendezvények, 

ifjúsági és többgenerációs rendezvények, városi ünnepségek, kiállítások, hangversenyek, 

felnőtt- és gyermek színházi produkciók, nemzeti ünnepek szervezésében. 

Az intézmény a 2017. év feladatai ellátása során az alábbi elvek figyelembe vételével 

szervezte munkáját, végezte tevékenységét: költséghatékonyság; konstruktív együttműködés a 

városi intézményekkel (iskola, óvoda, polgármesteri hivatal, rendőrség), civil szervezetekkel 

(Hunyadi és Városi Nyugdíjas Klub, Kereplő Néptánc Egyesület, a helyi Polgárőrség, 

Rendőrség, Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület, a Vöröskereszt Rétsági Csoportja, az 

egyházak képviselői); egyéni és közösségi kezdeményezések támogatása; hagyományápolás. 

Nagy hangsúlyt fektettünk minden korosztály kulturális életbe történő bevonására. 

Munkánkat a sokszínűség, a minőség, a kulturális színvonal felemelésének maximális 

kielégítése, a megújulás és a lehetőségek folytonos keresése motiválta. Büszkék vagyunk arra, 

hogy egyre bővebb, színesebb kulturális palettával szolgálhatunk városunk és a könyvező 

települések lakossága számára, s hogy e kínálat adta lehetőséggel egyre többen élnek. 

 

 

Az intézményről általában 

 

Személyi állomány – 2017. 

Dósáné Kálmán Éva – takarító 

Józsa Krisztián – karbantartó, hangtechnikus 

Kelemen Ágnes – művelődésszervező 

Majnik Tamás – TV munkatárs, technikus 

Menczeleszné Dénes Mónika – ügyviteli alkalmazott (pénztáros, ügyeletes) 

Nagy-Velki Anita – tárgyi- és formai feltáró könyvtáros 

Potyecz Enikő – könyvtáros (határozott idejű foglalkoztatott) 

Szájbely Zsolt – kölcsönző könyvtáros 

Varga Nándorné – igazgató helyettes 

Zachar Lászlóné – takarító 

Intézményünknél 2018. február végéig a Nemzeti Művelődési Intézet két munkavállalót 

foglalkoztat a kulturális közmunka program keretében: 

Vargáné Fidel Ágota, aki területi koordinátorként dolgozik (felügyeli a rétsági és térségi 

közfoglalkoztatottak munkáját), valamint 
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ifj. Majnik László, aki odaadó munkájával (programok, rendezvények előkészítése, 

felügyelete, adminisztratív és közönségszervezési feladatok, hang- fény- és fotótechnikai 

teendők, stb.) nagyban segíti az intézmény mindennapjait. 

Mindkét munkatárs bérét és járulékait; a munkájuk elvégzéséhez szükséges eszközöket, 

anyagokat (számítógép, asztal, szék, irattartó szekrény, irodai eszközök, tisztítószerek, stb.) az 

NMI biztosítja. Munkájukat becsülettel, az intézmény irányában lojálisan végzik. 

 

Az intézmény vezetéséért felelős Varga Nándorné igazgatóhelyettes komoly betegsége miatt 

az év második felében sajnos betegállományban volt, feladatait Kelemen Ágnes 

művelődésszervező látta el. 

 

 

Az épületről 

 

 Intézményünk az elmúlt években teljesen megújult, valóban egy figyelemfelkeltő, 

impozáns épületté vált. Tavaly a képviselő-testület intézmény-felújítási programjának egyik 

állomásaként a könyvtár belső berendezéseinek cseréje volt a kitűzött cél, amely a nyári 

szünetben megtörtént. 

 

  A gyerekrészleg 

 

Amikor felkeressük a városi könyvtárat, olyan élménye van a látogatónak, mintha egy 

új intézménybe lépne be. Kellemes terek, új bútorok, olvasásra, művelődésre alkalmas 

hangulat. Ez az érzés nem véletlen, mert pár év programozott karbantartást követően - és nem 

kevés önkormányzati forrás felhasználásával - az ezen a nyáron elvégzett korszerűsítéssel 

teljesen megújult a könyvtár. Ideje volt, hiszen az 50 éves intézményben a berendezési 

tárgyak már megszenvedték a fél évszázadot, de a korszerű kiszolgálásnak is sokszor gátjai 

voltak. 

Csak röviden feleleveníteném az épület utóbbi történetét. Elsőként felújításra került a 

művelődési központ aulája és külső felülete, akadálymentesítés is történt. Következő évben 

nyílászárók cseréjére, vizesblokkok felújítására került sor. 2016-ban a színházterem teljes 

hang és fényrendszere megújult. Ezzel egyidőben kisebb termek is megszépültek. A könyvtár 

esetében 2 éve a padlóburkolat cseréjére került sor. Egy esztendeje a vizesblokk lett teljesen 

átépítve, új világítóberendezések kerültek a mennyezetre, és légkondicionáló is segít a nyári 

hőséget csillapítani. 2017-ben került sorra a bútorok cseréje, ami a mintegy 40.000 kötetes 

könyvállomány teljes átmozgatását is jelentette. Minden részletében új, időtálló, és 

kifejezetten közkönyvtárakba tervezett berendezések kerültek az épületbe. Nem csak a 

polcok, hanem az olvasótermi rész asztalai, az olvasószolgálati pult, de még a ruhafogasok is 

egy bútorcsalád részei. 
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Némiképp átrendezésre került a tér. Így egy áttekinthetőbb struktúra alakult ki, nem 

kell annyi „kanyart” tenni egy verseskötet, vagy egy műszaki könyv megtalálásához. Az 

olvasótermi rész asztalai többféle variációban alakíthatók, állíthatók össze 4 személyes, 8 

személyes vagy akár nagyobb „kerekasztal” szigetté, vagy más nagyobb tanácskozási 

felületté. Az így kialakult tér akár 50 fő befogadására is alkalmas, ami bizony egyes irodalmi 

estek, könyvbemutatók alkalmával szükséges is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dokumentumállomány polcsorai 

és a számítógépes munkaállomások 

 

Kellemes a folyóirat-olvasó rész, ízléses a gyermekrészleg. Az internetes, helyben-

dolgozásra alkalmas számítógép asztalok is új helyen, új bútorokkal várják az érkezőket. 

Mindemellett aki saját géppel érkezik, az nyílt wifi hálózaton keresztül csatlakozhat a 

világhálóhoz. 

Az intézmény szolgáltatásai a hagyományosak, de az új környezetben gyorsabban, 

kényelmesebben elérhetők. A fénymásolástól, nyomtatástól kezdve az alapfunkciókig, a 

könyvkölcsönzés, tájékoztatás, rendezvények továbbra is a kialakult rendben valósulnak meg. 

Érdemes felkeresni az intézményt, hogy minél többen láthassák ezt a megújulást. Úgy 

vélem, hogy igen nagy dolog ez mostanság, amikor szinte nem is épül új könyvtár, és a 

felújításokra sincs sok reménye az önkormányzatoknak, de pályázati lehetőségek sem segítik 

a szolgáltatások korszerűbbé tételét. Rétság üdítő kivételt jelent, saját erőből. 

A bibliotéka belső terét körbejárva tényleg jelentős változások tapasztalhatók. 

Használjuk ki, vigyázzunk rá. 

 

 A folyóirat-olvasó rész 
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Nemzeti, társadalmi ünnepek, nagyrendezvényeink 

 
 Január 20-án a Magyar Kultúra Napján a művelődési központ kistermében újévi 

koncertet szerveztünk a Balassagyarmati Kamaraegyüttes közreműködésével. Ismert 

dallamok csendültek fel a zeneirodalom remekeiből. Előadók: Kanyó András - fuvola, 

Baranyi Klára - hegedű, Réti Emőke - gordonka, Perneczky Zsolt - zongora. 
 

  
 

 

A március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából szervezett megemlékezésen a Himnusz 

elhangzása után Hegedűs Ferenc polgármester úr mondott ünnepi beszédet. A színpadi műsort 

az általános iskola diákjai kezdték Márton-Szikora Polett és ifj. Majnik László 

közreműködésével, ezután intézményünk munkatársa, Szájbely Zsolt szavalt egy Petőfi 

verset, végül a Kereplő Néptáncegyüttes táncosai léptek színpadra. A megemlékezés a ’48-as 

hősök emléktáblájánál koszorúzással zárult. 
 

  
 
 

Május 1-én, a szokásokhoz híven a Hunyadi Ligetben rendeztük meg a Városi 

Majálist. A programok között volt: főzőverseny; egész napos játszópark gyermekeknek 

kézműveskedéssel, bohóccal, lufihajtogatással, arcfestéssel; interaktív grid-henger bemutatót 
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tartott és értékes ajándékot adott az aktív résztvevőknek a TRX Rétság csapata; sokak 

örömére idén is megjelentek a helyszínen a helyi Önkéntes Tűzoltók bemutatóikkal. A 

színpadon bemutatkozott az Őszirózsa Tánccsoport; a Nógrádsápi Asszonykórus; a Kereplő,  
 

  
 

  
 

  
 

Csillagvirág és Zúgófa Néptánc Együttes; nagyon helyes mazsorett koreográfiát adtak elő az 

általános iskolás 4. b osztályos lányok; táncolt a Zubaida Hastánccoport és a High Voltage 

Crew. A közönség élvezettel nézte a Michael Jackson show-t; tapsoltak, nevettek, táncoltak 

sztárvendégeink Csocsesz, Badár Sándor és Kaczor Feri produkciója alatt. 

 

 

Május utolsó vasárnapja – Gyermeknap. Ez alkalomra intézményünk sok külső 

segítséget kapott a helyi intézményektől, a városban működő egyesületektől, civil 

szervezetektől, magánszemélyektől (nyugdíjas klubok, polgárőrök, rendőrök, tűzoltók, 

óvónénik, vállalkozók, szülők, középiskolás diákok, stb.), így egy felejthetetlen napot tudtunk 

biztosítani a gyerekeknek. Különféle ügyességi játékokban vehettek részt, volt rendőrkutyás 

bemutató, lovagoltatás, ugrálóvár, aszfaltrajz verseny, hip-hop bemutató, arcfestés, hennázás, 

csillám tetoválás, képek és egyéb figurák készítése, tűzoltó- és rendőrautó bemutató, sőt 
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tüzérség fegyverek bemutatója is. A színpadon Fábián Éva bűvölte el a gyerekeket, majd 

bűvész kápráztatta el mutatványaival közönséget. Látványos eleme volt a napnak az 

óriásbuborék show. Aki pedig megéhezett a gyerekek közül a sok élmény hatására, azt 

rengeteg szendvics, süti és palacsinta várta, de ásványvízből és üdítőből sem volt hiány. 
 

  
 

  
 

 

Június 2-án a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából a Templomkertben tartottunk 

megemlékezést, ahol a Himnusz elhangzása után Jávorka János képviselő úr mondott ünnepi 

beszédet. Az esemény méltóságát Szabó István és Szájbely Zsolt szavalata emelte, majd az 

intézmények, társadalmi és civil szervezetek elhelyezték a megemlékezés koszorúit. 
 

  
 
 

Augusztus 20-án minden évben a Templomkertben ünnepi szentmisével kezdődik a 

Szent István napi program, így volt ez idén is. Ezen az eseményrészen a művelődési 

központ dolgozói biztosították a hangosítást, úgymint a délutáni, esti programon is. A délutáni 

programrész 17 órakor a Rimóci Rezesbanda közönséginvitáló zenés felvonulásával 

kezdődött. A zenekar indulókat, csárdásokat muzsikálva utazta be a város utcáit, majd a 

művelődési központ előtti teraszon adott koncertet, itt már keringővel, foxtrott-tal bővítve a 
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repertoárt. Az esős, szeles időjárás miatt a további műsorok a művelődési központ 

színháztermében kerültek lebonyolításra. A színpadon Hegedűs Ferenc polgármester úr 

köszöntő beszéde után az Őszirózsa Tánccsoport mutatkozott be, Putyer Györgyi néni 

énekelt, Sági Ica néni citerázott. Ez után következtek meghívott fellépőink, mind nagy sikert 

aratva: először Janklovics Péter humorista szórakoztatta a közönséget; fergeteges mulatós 

műsort adott Dankó Szilvi és Vida Jenny; majd éles stílusváltással a fiatalabb korosztály 

körében népszerű AK26 nevű rap banda zenéjére tombolhatott a rajongótábor. Végül a 

Contactus County zenekar vonult színpadra egy női linedance tánckarral kiegészülve este 10-

ig, amikor látványos tűzijátékkal fejeződött be a rendezvény. 
 

   
 

   
 

 

 Szeptember 9-én szombaton rengeteg előkészítő munka után városunkban került 

megrendezésre a 26. Nógrád megyei Vadásznap és Horgásznap. Rétság Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Országos Magyar Vadászkamara Nógrád megyei 

Területi Szervezete, a Rétsági Polgárőr Egyesület, és a Városi Művelődési Központ és 

Könyvtár több előzetes egyeztető megbeszélés után remek napot prezentált az érdeklődőknek. 

Három kiállítást is szerveztünk ez alkalomból: a művelődési központ kistermében a térség  
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vadásztársaságainak jóvoltából trófeakiállítás, az aulában fotótárlat, a galéria teremben 

képzőművészeti kiállítás volt. A Hunyadi ligetben a vadászkürtös megnyitót, az ünnepi 

beszédeket és az ünnepélyes Hubertusz misét követően felavatták az ifjú vadászokat, 

kitüntetéseket adtak át. A vadász és horgász egyesületek standjainál nézelődhettek a 

kilátogatók, csillapíthatták éhségüket, szomjukat a büfékocsiknál. Szórakozhattak a vursliban 

vagy a gyermek-játszóparkban, nézelődhettek, vásárolhattak a nagy számban érkezett 

árusoknál. A Rétsági Egészségfejlesztési Iroda Egészségsátor felállításával színesítette a 

programkínálatot, ahol sokféle ingyenes szűréssel várták az állapotukra kíváncsi pácienseket. 

Látványos eleme volt a programnak a vadászkutyás, a solymász és a korhű történelmi íjász 

bemutató. A színpadon először az amatőr csoportok mutatkoztak be, fellépett a Kereplő, a 

Csillagvirág, a Zúgófa és a nagyoroszi Börzsöny Néptánccsoport, a rétsági nyugdíjasok 

Őszirózsa csoportja, volt hastánc és moderntánc bemutató is. Bunyós Pityu mulatós slágerei 

után tombolahúzás következett, majd az Old Boys együttes élményt adó előadása után 

tűzijáték zárta a napot. 

 

  
 

  
 

  
 

 



10 

 

Október 6-án délelőtt 10.00 órakor került sor az Aradi vértanúkról való megemlékezésre. A 

nemzeti gyásznapra az általános iskola tanulói méltóságteljes műsorösszeállítással készültek. 

Ünnepi beszédet Hegedűs Ferenc polgármester úr mondott, majd az önkormányzat, a rétsági 

intézmények és civil szervezetek képviselői koszorúztak a művelődési központ előteraszán 

lévő emléktáblánál. 
 

  
 

 

Október 7. – Szüreti felvonulás és mulatság. Délután a Nagyparkolóban gyülekeztek 

a felvonulás résztvevői. A szokásos felvonulási útvonalon haladt a menet, élen a bíró és 

bíróné hintója, utánuk a népviseletbe beöltözött gyalogos felvonulók: gyerekek, fiatalok, 

felnőttek, nyugdíjasok. Az óvodás és kisiskolás korosztály örömére ebben az évben kisvonat 

zárta a menetet, a legkisebbek ezen tehették meg az utat. Több megálló is volt, ahol a 

felvonulók táncra perdültek, a nézelődők étellel-itallal kínálták a fáradtabbakat, a kisbíró  
 

  
 

  
 

pedig dobbal és hangos szóval hirdette a nap jeles eseményét, és mindenkit invitált az esti 

mulatságra. A színházteremben Tóth Ferenc esperes úr mondta el gondolatait, majd áldotta 

meg a terményeket, megszentelte az új búzából sütött kenyeret, a bort, a gyümölcsöket. A 
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felszeletelt kenyérből mindenki ehetett. A színpadon a bíró és bíróné nyitó tánca után 

felléptek az óvodások és a Kereplő Néptáncegyüttes, majd Irk Bence és barátai táncoltak.  

 

  
 

Vendégünk volt a Legéndi Népdalkör, az asszonyok magyar népdalcsokrot énekeltek. Az 

önkormányzat képviselő-testülete jóvoltából egy tál étellel vendégelhettük meg a résztvevőket, 

fellépőket. Este 8-kor kezdődött, s hajnalig állt a bál a művelődési központ aulájában, Siklai 

István és fia „húzta” a talpalávalót. 

 

  
 

 

 

 Október 23-án, az 1956-os forradalmi eseményekre emlékeztünk. A színházteremben 

az alkalomhoz illő dekoráció fogadta a közönséget. A Himnusz elhangzása után Kelemen 

Ágnes köszöntötte a megjelenteket, majd felkérte Hegedűs Ferenc polgármester uart beszéde 

megtartására. Az ünnepséget Szájbely Zsolt szavalata, a Kereplő Gyermek Néptánc Együttes 

és az Ékes Énekegyüttes és látványos árnyjátéka és tánca-éneke emelte méltóságteljessé. 
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 Október 29-én a Mindszenty-Pallavicini Emélknapon folytatódott az ’56-os 

megemlékezések sora, a 2016-ban felavatott Mindszenty-Pallavicini Emlékműnél. Itt a harang 

megszólalását követően Szájbely Zsolt szavalata után az Egmont nyitány hangjaira helyezték 

el virágaikat különböző szervezetek képviselői és magánemberek. A néma főhajtást követően 

a volt laktanyában lévő Mindszenty Emlékparkban a Himnusz hangjai után Kelemen Ágnes 

köszöntötte a megjelenteket, majd vezette a programot és a koszorúzást. Az esemény 

méltóságát Simon Katalin előadóművész éneke emelte, majd Hegedűs Ferenc polgármester úr 

mondott beszédet. A koszorúzás és a Szózat elhangzása után a vendégek a művelődési 

központban szeretetvendégségen vehettek részt. 

 

  
 

 

 

 December 10-én, szombaton, szintén a forradalmi eseményekre való emlékezéssel 

indult a nap: A Mindszeny-Pallavicini Emlékműnél Rétság ’56-os hősére, Pallavicini Antal 

ezredesre emlékeztünk, mártír halálának 60. évfordulója alkalmából. A Hunyadi János 

Harckocsidandár Baráti Kör rendezvényén Jávorka János úr, a baráti kör elnöke köszöntötte a 

megjelenteket, ünnepi beszédet Szűcs Béla Albert író mondott. Intézményünk munkatársai: 

Szájbely Zsolt szavalattal, Kelemen Ágnes a program és a koszorúzás levezetésével, Majnik 

Tamás tv közvetítéssel, Józsa Krisztián és Majnik László a hangtechnikai feladatok 

ellátásával, Potyecz Enikő fényképek készítésével segédkezett, míg a többi kolléga, Zachar 

Lászlóné, Menczeleszné Dénes Mónika, Nagy-Velki Anita, Dósáné Kálmán Éva a ünnepség 

utáni szeretetvendégség (és a másik két aznapi rendezvényünk) előkészítésével foglalkozott a 

művelődési központban. [Ez a team-munka egyébként minden saját és minden külső 

partnerünk rendezvényénél elmondható.] 
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December 22. – Mindenki karácsonya. Kora délutántól kézműves árusok várták a 

művelődési központ aulájában mindazokat, akik egyedi, különleges ajándékokat kerestek; az 

aula másik szegletében pedig azok találták meg helyüket, akik saját maguk is szeretnek 

kézműveskedni: intézményünk munkatársai vezetésével karácsonyfadíszeket, angyalkát, 

asztaldíszt, képeslapot lehetett készíteni. 

A színházteremben a gálaműsor keretében először Steve Taylor Szabó pánsíp koncertjén 

vehettek részt az érdeklődők, majd a Zúgófa és Csillagvirág Néptáncegyüttesek és az Ékes 

Énekegyüttes tagjai mutatták be karácsonyi-betlehemes előadásukat. 

Az intézmény előtti teraszon az Ékes lányok dala után Hegedűs Ferenc polgármester úr, 

valamint Balla Mihály országgyűlési képviselő úr szólt a megjelentekhez; majd Simon 

Katalin gyújtotta meg városunk szépséges, új Adventi koszorúján a negyedik gyertyát. 

Ezt követően Rétság város Önkormányzat képviselő-testülete szerény vendéglátással lepte 

meg a vendégeket. A halászlé és mákos guba elfogyasztása, a forralt bor és meleg tea 

szürcsölése közben az emberek egymással beszélgetve, hangulatos karácsonyi zenét hallgatva 

készültek fel az eljövendő ünnepre. 

 

  
 

   
 

 

Egyéb tevékenységek 

 

Előadások 

 

Több mint tucatnyi alkalommal sikerült 

különböző témájú előadások kapcsán becsalo-

gatnunk érdeklődőket szép számban az intéz-

ménybe. Ilyen volt februárban A Lovasíjász 

című filmvetítéssel egybekötött program, 

áprilisban a Nógrád megye forradalma című 

előadás a könyvtárban. Szabó Klára május-
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ban tájékoztatott a gyógynövények jótékony hatásairól, július elején a médiabirodalmakról, 

közepén vagyonvédelemről, októberben pedig pályaorientációs és környezetvédelmi 

témában hallhattunk új információkat. Minden év októberében rendezik az Országos 

Könyvtári Napokat, melynek keretében négy előadót köszönthettünk. Katona Csaba két 

távolinak tűnő dolog összekapcsolásával Sörök és mozdonyok címmel mondott el sok 

érdekességet Nógrád megyei aktualitásokkal fűszerezve előadását. A Rétsági 

Rendőrkapitányság őrnagya, Pálinkásné Eigen Éva és a Polgárőr Egyesület elnöke, Jávorka 

János képviselő úr két-két alkalommal volt segítségünkre bűnmegelőzési és vagyonvédelmi 

előadások megtartásával. 

 

  
 

 

Kiállítások 

 

Óvodás és általános iskolás gyermekek rajzaiból készült kiállítással indult a 2017-es év. A 

művelődési központ auláját, a könyvtár lépcsőházát és olvasótermét dekorálták év elején a 

mesekönyv illusztrációk. 

Szintén az aulát díszítette a nyár folyamán a Nagy Gabi vezette gyermek rajzszakkör 

alkotásaiból összeállított színes tárlat, majd ezt követte a falakon a Lengyel László 

természetfotóiból készített válogatás. 
 

Az őszi szezonban mutatkozott be a nagy-

közönség előtt Valackai Erzsébet grafikus-

festőművésznő, aki a erdők és a vadon élő 

állatok szerelmese, e témában készített fest-

ményeit csodálhattuk meg a művelődési köz-

pont galériájában. 
 

 

Vargáné Fidel Ágota „Izland képekben” 

című fotókiállítását szeptember végétől 

október közepéig tekinthették meg az 

érdeklődők. A tárlatot Kovács Csilla nyitotta 

meg; az ünnepség közreműködőjeként Fidel 

Zsófia verssel, Fidel Anna csodálatos énekkel 

kápráztatott el minket. 

Walcz Beáta és Balázs Bernadett közös tárlatával zártuk az elmúlt évet, „Színkavalkád és 

ezerféle szürke” is lehetett volna a cím. Mint azt Debreczeni Zsófia festőművész megnyitó 

beszédében elmondta: Beáta üvegfestményeire, és személyiségére is a vidámság, sokszínűség; 
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míg Bernadettre és grafikáira a visszafogottság, csendesség jellemző. A megnyitó zenei 

közreműködője Bene Annamária és Szenográdi Noémi volt, rövid kamarakoncertet adtak 

fuvolán és gitáron az ünnepi alkalomra. 

A művelődési központ kistermében december 

10-én, Advent második vasárnapján, 

egynapos tárlatként Biblia kiállítás volt 

látható a Rétsági Református Gyülekezet 

jóvoltából a reformáció 500. évfordulója 

alkalmából. Megnyitóként Molnár Ambrus 

református lelkész tartott vetítettképes 

előadást érdekesebbnél érdekesebb 

információkkal, történetekkel; majd az 

jelenlévők megnézték a tárlókban elhelyezett 

régi és különleges, illetve idegen nyelven írt 

Bibliákat. 

 

 

Színházi és zenei előadások 

 

 

Örömünkre szolgál, hogy egy rétsági 

fiatalokból álló, országosan is egyre 

népszerűbb és ismert zenekart hívhattunk 

meg koncertezni március 10-én, ők a Rozsda; 

de ez alkalommal mutatkozott be a helyi 

közönség előtt a Hangszedők zenekar is. 

 

 

Március 27-én a kicsik számára nyitotta meg 

„kapuit” a színházterem, a Budai Bábszínház 

mutatta be A bátor sün című bábjátékot. A 

főleg óvodás és alsó tagozatos általános 

iskolás korú gyermekközönség tátott szájjal 

nézte a tanulságos történetet, ami 

természetesen pozitív végkifejlettel zárult. 

 

 

 

Május 21-én a Hargita Nemzeti Székely 

Táncegyüttes volt vendégünk. A zsúfolásig 

megtelt színházteremben bemutatott profi 

produkciójuk címe: Táncoljatok! volt; 

melyben nem csak a csizmák-cipők 

dobbanását, tapsok, csettintések, zengő ének, 

népzene hangját hallhatta a nagyérdemű, 

hanem a táncosok saját, őszinte gondolatait is 

a táncról, mozgásról, mindennapokról, 

fáradtságról, örömről. 
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Nagy érdeklődés kísérte június 2-i 

programunkat, ekkor mutatta be ugyanis a 

Petőfi Musical Stúdió lelkes művészcsapata 

#Lépned kell! címmel legújabb produkcióját, 

melyet @sulimusical_két_részben sílus-

megjelöléssel titulálnak. A modern, nem túl 

távoli jövőben játszódó darab a mai, túlzottan 

technikai beállítottságú fiatalok problémáit 

boncolgatta, vitte tovább; remek 

forgatókönyvvel, egyéni rendezésmóddal. 

Egyszerre elgondolkodtató és szórakoztató volt 

a darab, látványos táncelemekkel és hangzatos dalbetétekkel gazdagítva. A közönség nagy 

tapssal jutalmazta a fiatal színészgárdát. 

 

Az őszi színházi szezont tavaly Nyárbúcsúztató 

nótaesttel indítottuk szeptember 23-án, melyen a műfaj 

rajongói Buváry Lívia, Hatvani Kiss Gyöngyi, Bokor 

János és a Kuti Róbert prímás vezette HAKME 

Cigányzenekar nótáira tapsolhattak két hosszú 

felvonáson keresztül. 

 
 

Október 16-án mutatta be a Az ördög nem alszik című zenés vígjátékot a Pesti Művész 

Színház Beleznay Endre, Straub Dezső és Szabó Veronika főszereplésével. Előadás után a 

közönség soraiból megszólítottak mind dicsérő szavakkal nyilatkoztak a darabról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Körúti Színház második és harmadik bérletes sorozatát sikerült megszerveznünk. A 

2016/17-es évad második előadása február 17-én a Katyi, harmadik pedig április 21-én a 

Mese habbal című darab volt; a 2017/18-as bérlet november 19-én az Ajándék gésa című 

vígjátékkal indult. Mindhárom színházi program teltházas volt, a nézők megelégedéssel 

beszéltek a produkciókról. 
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Ezen kívül az általános iskola, az óvoda, zeneiskola, a helyi civil szervezetek, amatőr 

csoportok, tánccsoportok, egyesületek, magánszemélyek (stb.) akár összejövetel, akár próba 

kapcsán keresik fel intézményünket, mindig otthonra találnak nálunk. Igyekszünk minden 

partnerünket kiváló színvonalon kiszolgálni, igényeiknek megfelelni. 

 

Néhány kép ezekről az eseményekről, a teljesség igénye nélkül: 

 

 

Francia filmforgatás az ’56-os rétsági eseményekről a színházteremben – január 20. 

    
 Évnyitó a Hunyadi Nyugállományúak Klubjánál – január 23. 

 

Mezőfi Zoltán alpolgármester úr köszönti a Városi Nyugdíjas 

Klub tagjait évnyitó rendezvényükön – január 28. 

    
 A Kereplő Néptánccsoport nyitótánca a Vöröskeresztes Bálon – február 11. 

 

Rajzszakkör Nagy Gabi vezetésével – március 6. 

  
 Kisállat kiállítás – március 23. 
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Az általános iskola jótékonysági műsorának próbája … – április 27. 

     
 … és a gála – április 28. 
 

Ovigála – május 12. 

    
 Hunyadi Katonai Találkozó – május 13. 
 

Táncház a Szlovák Nemzetiségi Nap keretében – június 10. 

    
 Nyugatnógrádi Nyugdíjas Találkozó – szeptember 16. 
 

Idősek és Véradók Napja, dr. Fehér Eszter a vendégművész – október 14. 

    
 A zsűrielnök eredményt hirdet a Csalogány népdaléneklő versenyen – október 26. 
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Tökfaragás a Rétsági Fiatalok rendezvényén – október 31. 

    
 Gyáli vendégművészek a Kereplősök András havi mulatságán - november 25. 
 

Jóidőben-rosszidőben díszítettük városunk új adventi koszorúját … – november 28-29. 

    
 

… ami végülis nemcsak Rétság, de a környék büszkesége lett! 

    
 Advent 1. vasárnap: kézműveskedtek a Rétsági Fiatalok egyesület aktivistái, … 
 

… az első gyertyát Mezőfi Zsófia lobbantotta lángra, 

    
 … az ünnepi műsorban Kelemen Ágnes szavalatokkal, 

 Kovács Balázs gitárjátékkal, énekkel közreműködött. – december 3. 
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A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Mikulás-napi rendezvénye – december 5. 

         
 A művelődési központban készültek elő, innen indultak 

 a Rétsági Fiatalok a Mikulásjáratra – december 6. 

Senior Egészségnap – december 8. 

      
 Jókedvűen telt a Városi Nyugdíjasok évbúcsúztatója - december 9. 
 

Advent 2. Mézeskalács sütés a Rétsági Fiatalokkal, … 

       
 … Molnár Ambrus református lelkész és a gyülekezet az ünnepi műsorban közreműködött, 

 a művelődési központ a hangosításban is segédkezett. – december 10. 
 

Advent 3. vasárnapján ilyen fenyőfák kerültek ki a gyerekek keze alól – december 17. 

      
 A zeneiskolai tagozat karácsonyi növendék hangversenye – december 18. 
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Az alábbi statisztikából kitűnik, hogy a fent említett programokon kívül még mivel is 

foglalkozik az intézmény. 
 

Statisztikai adatok 2017. évről 
 

A Városi Művelődési Központ és Könyvtárral kapcsolatban álló civil szervezetek, 

intézmények rendezvényei 

(A csoportok az intézmény és partnerei rendezvényein fellépési díj nélkül vállalnak szereplést, 

hosszú évek óta sikeresen működő munkakapcsolat – ingyenes teremhasználat) 
 

Városi Nyugdíjas Klub 

- Őszirózsa Tánccsoport próbái 26 alk. 30 óra 60.000 

- Megbeszélés, vezetőség összejövetel 3 alk. 6 óra 13.200 

- Rendezvények (01.28. 03.11. 12.09.) 3 alk. 29 óra 290.000 

   363.200 

Hunyadi Nyugdíjas Klub 

- Megbeszélés, vezetőségi ülés 4 alk. 9 óra 19.800 

- Rendezvények (01.21. 03.18. 05.13. 07.29. 12.30.) 5 alk. 46 óra 460.000 

   479.800 

Kistérségi Nyugdíjas Klub 

- Megbeszélés, összejövetel 2 alk. 5 óra 11.000 

- Nagyrendezvény (09.16.) 1 alk. 7 óra 70.000 

   81.000 

Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület 

- Megbeszélés, összejövetel 2 alk. 3 óra 6.600 

- Rendezvények (10.31./12.03,06,10,17.) 5 alk. 17 óra 170.000 

   176.600 

Vöröskereszt 

- Próbák 8 alk. 14 óra 14.000 

- Rendezvények (bál 02.11, idősek napja 10.14.) 2 alk. 25 óra 250.000 

   264.000 

Hunyadi Baráti Kör 

- Megbeszélés, közgyűlés 3 alk. 6 óra 13.200 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

- Nemzetiségi Nap (06.10.) 1 alk. 10 óra 100.000 

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

- Nemzetiségi Nap (06.12.) 2 alk. 12 óra 120.000 

- Mikulás (12.05.) 1 alk. 2 óra     4.400 

   124.400 

Általános iskola 

- Próbák 18 alk. 38 óra 38.000 

- Nagyrendezvények (farsang 02.24., gála 04.28.) 2 alk. 15 óra 150.000 

   188.000 

Óvoda 

- Óvónők, óvodás csoportok próbái 7 alk. 8 óra 8.000 

- Rendezvény (Ovigála 05.12.) 1 alk. 5 óra 50.000 

   58.000 

Zeneiskola 

- Próbák 4 alk. 4 óra 4.000 

- Hangverseny (évzáró, karácsony) 2 alk. 5 óra 27.500 

   31.500 

Kereplő Néptánc Egyesület 

- Kereplő Gyermek Néptánc Csoport próbák 45 alk. 55 óra 55.000 

- Húsvétváró, népdaléneklő 2 alk. 4 óra 8.800 
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- Zúgófa Néptánc Csoport próbák 25 alk. 34 óra 34.000 

- Csillagvirág Néptánc Csoport próbák 30 alk. 30 óra 30.000 

- Nagyrendezvény (farsang, évzáró, mulatság) 3 alk. 21 óra 210.000 

   337.800 

Önkormányzat 

- Lakossági fórum 2 alk. 4 óra 22.000 

- TKM megbeszélés 2 alk. 4 óra   8.800 

   30.800 

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 6 alk. 7 óra 7.000 

- Tűzzománc Kör 33 alk. 82 óra 82.000 

- Rajzszakkör 15 alk. 15 óra 15.000 

- Zenekari próbák 8 alk. 16 óra 16.000 
Próbák = 1.000 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 

- Egészségügyi szűrés 3 alk. 12 óra 

- Családi rendezvények 6 alk. 26 óra 

- Egyéb összejövetel 2 alk. 10 óra 

Mozgásos foglalkozások 

- Jóga 20 alk. 20 óra 

- Gyerekjóga 25 alk. 25 óra 

- Gyerekbalett 19 alk. 19 óra 

- Aerobic 14 alk. 14 óra 

Tanfolyamok 

- KRESZ tanfolyam 16 alk. 50 óra 

- Egészségügyi oktatás 5 alk. 15 óra 

- Szoc. gond. tanfolyam 24 alk. 95 óra 

Kiállítások 

- Január –április Ovodás és általános iskolás gyerekek könyvillusztrációi 

- Május – augusztus Gyermek rajszakkör alkotásai 

- Szeptember – december Lengyel László természetfotói 

- 09.09. Valaczkai Erzsébet olajfestményei 

- 09.20. Vargáné Fidel Ágota fotói 

- 11.19. Walcz Beáta üvegfestményei és Balázs Bernadett grafikái 

- 12.10 Biblia kiállítás 

Nemzeti és társadalmi ünnepek 

- Március 15. – Megemlékezés 
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- Május 1. – Majális 

- Augusztus 20. – Szent István Nap 

- Október 23. – Megemlékezés 

Színházi előadások 

- 02.17. Körúti Színház: Katyi 

- 03.27 Budai Bábszínház: A bátor sün 

- 04.21. Körúti Színház: Mese habbal 

- 09.23. Nyárzáró Nótaest 

- 10.16. Fogi Színház: Az ördög nem alszik 

- 12.16. Körúti Színház: Ajándék gésa 

Rendezvények 

- 01.20. Újévi koncert a Magyar Kultúra Napja alkalmából 

- 01.21. Közgyűlés és évnyitó (Hunyadi Nyugdíjas Klub) 

- 01.28. Évnyitó (Városi Nyugdíjas Klub) 

- 02.11. Jótékonysági bál (Vöröskereszt) 

- 02.24. Farsang (Általános iskola) 

- 02.25. Farsang (Kereplő) 

- 02.27. A lovasíjász – filmvetítés és előadás 

- 03.10. Rozsda és Hangszedők koncert 

- 03.11. Nőnap (Városi Nyugdíjas Klub) 

- 03.18. Nőnap (Hunyadi Nyugdíjas Klub) 

- 03.21. Kisállat kiállítás 

- 04.04. Lakossági fórum (Önkormányzat) 

- 04.05. Nógrád megye forradalma – előadás a könyvtárban 

- 04.11. Költészet Napja: 13. antológia bemutatása, Spangár-díjak átadása 

- 04.22. Húsvétváró (Kereplő) 

- 04.26. Pálinkásné Eigen Éva r. őrnagy Bűnmegelőzési előadása 

- 04.28. Jótékonysági gála (Általános Iskola) 

- 05.04. X-faktor válogatás 

- 05.09. Szabó Klára ismeretterjesztő előadása a gyógynövényekről 

- 05.12. Ovigála (Napköziotthonos Óvoda) 

- 05.13. Katonai találkozó (Hunyadi Nyugdíjas Klub) 

- 05.16. Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes: Táncoljatok! 

- 05.28. Gyereknap 

- 05.28. Fábián Éva koncertje 

- 06.02. Nemzeti Összetartozás Napja a Templomkertben 

- 06.02. Petőfi Musical Stúdió: #Lépned_kell! 

- 06.09. Évzáró (Kereplő) 

- 06.10. Nemzetiségi nap (Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat) 

- 06.17. Ballagás és évzáró (Általános Iskolában) 

- 07.01. Médiabirodalmak előadás 

- 07.14. Vagyonvédelmi előadás 

- 07.14. Kézműves foglalkozás 

- 07.29. Anna bál (Hunyadi Nyugdíjas Klub) 

- 09.01. Tanévnyitó (Általános Iskolában) 

- 09.02. Roma nap (Cigány Nemzetiségi Önkormányzat) 

- 09.09. Nógrád megyei Vadásznap 

- 09.16. Nyugat-nógrádi Nyugdíjas Találkozó 

- 09.20. Lakossági fórum - arculati kézikönyvről (Önkormányzat) 

- 09.29. Állásbörze (Munkaügyi Központ) 

- 10.02. Egészségügyi előadás 
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- 10.03. Országos Könyvtári Napok (délután): Múltunk forrásai: Íjászat tagnap és 

ma – Fodor László előadása 

- 10.03. Országos Könyvtári Napok (este): Információforrások, tudásforrások: Az 

informatika evolúciója – Girasek Károly előadása 

- 10.05. Országos Könyvtári Napok: A boldogság forrásai: Belülről fakadó 

boldogság – Kada Anna előadása 

- 10.06. Megemlékezés az Aradi vértanúkról 

- 10.07. Szüreti felvonulás és mulatság 

- 10.11. Katona Csaba előadása 

- 10.14. Idősek és Véradók Napja (Vöröskereszt) 

- 10.26. Csalogány Népdaléneklő Verseny (Kereplő) 

- 10.27. Pályaorientációs nap, Detre László előadása 

- 10.29. Mindszenti-Pallavicini emléknap 

- 10.31. Tökfaragás (Rétsági Fiatalok) 

- 11.09. Környezetvédelmi előadás 

- 11.17. Borsa Brown könyvbemutató 

- 10.26. András havi mulatság (Kereplő) 

- 11.28. Pálinkásné Eigen Éva bűnmegelőzési előadása 

- 12.03. Advent 1. (Rétsági Fiatalok) 

- 12.05. Mikulás (Cigány Nemzetiségi Önkormányzat) 

- 12.06. Mikulásjárat (Rétsági Fiatalok) 

- 12.06. Senior Egészségnap 

- 12.09. Évbúcsúztató (Városi Nyugdíjas Klub) 

- 12.10. Pallavicini Emléknap (Hunyadi Baráti Kör) 

- 12.10. Advent 2. (Rétsági Fiatalok) 

- 12.10. Biblia kiállítás és előadás 

- 12.17. Advent 3. (Rétsági Fiatalok) 

- 12.18. Növendékhangverseny (Zeneiskola) 

- 12.22. Kézműves és kistermelői vásár 

- 12.22. Mindenki Karácsonya, Advent 4. 

- 12.22. Steve Szabó Taylor pánsíp koncert 

- 12.30. Évbúcsúztató (Hunyadi Nyugdíjas Klub) 

- 12.31. Évzáró (Zúgófa) 

 

 

A könyvtár tevékenysége 

 

 A mai modern könyvtárak feladata nem egyszerű dolog. Az elvárás a látogatók, 

olvasók részéről elsődlegesen az, hogy oda jó legyen bemenni, mert szeretnék magukat jól 

érezni. Vannak szociális problémák miatt betérők, mert a könyvtárban meleg van; mert nincs 

családja, egyedülálló és valakivel szeretne emberi módon elbeszélgetni. Van, aki a napi sajtót 

szeretné elolvasni, vagy a keresztrejtvényéhez szeretne segítséget kapni (ez általában az 

idősebb korosztályra jellemző). Vannak azok, akiknek nincs internet hozzáférésük otthon (ez 

egyre kevésbé jellemző), fiatalok, akik az ingyenes WIFI miatt keresnek fel bennünket, de 

vannak még az úgymond klasszikus könyvtárlátogatók, akik szeretnek kutakodni a könyvek 

között, és egy-egy régi könyv fellelését katarzisként élik meg. Vannak, akik céltudatosan, 

kimondottan a könyvtáros segítségét kérve bizonyos témában keresnek könyveket, 

dokumentumokat, információt. Van, aki a hivatalos ügyeinek intézése kapcsán keres fel 

bennünket, mert nincs információja azzal kapcsolatban, hogy az ügyében kihez is fordulhatna. 

A könyvtárosok munkája soha nem egyszerű, mivel minden ember más, mindenkivel 

megfelelően, az ő igényei szerint kell tárgyalni, és megadni az őt érdeklő információt. A 

legfontosabb dolognak az emberközpontúságot, a segítőkészséget tartjuk, tehát a 
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partnerközpontú könyvtár az, aki meg tudja tartani látogatóit, olvasóit. Kiderült, hogy csak az 

a könyvtár fontos a könyvtárhasználónak, amelyben érzi, és látja, hogy érte van és az ő 

könyvtári kívánságai teljesülnek. A XXI. század könyvtárügyének nagy kihívása ugyanis az, 

hogy a könyvtár az állampolgárok életében, a társadalom fejlesztésében, az új kihívásokra 

adandó válaszokban – mint versenyképesség és szolidaritás, foglalkoztatottság és 

felkészültség, a köz- és felsőoktatás az iskolán kívüli tanulási kompetenciák kialakítása, stb. – 

meghatározó szerepet tölt-e be, vagy kiszorul a változást és kontinuitást jelentő intézmények 

sorából. Olyan jellegű változtatást, ami előtt most állnak a könyvtárak, csak új szemlélettel és 

irányítási módszerrel lehet végrehajtani. Mindenkinek az igényeit ki kell tudni elégíteni, 

legyen az gyerek vagy felnőtt. Ha intézményünkben nem található meg a dokumentum, amit 

keresnek, utánajárunk és könyvtárközi kölcsönzés, vagy e-mailben be tudjuk szerezni a kért 

anyagot. 

 A megvásárolt vagy ajándékba kapott dokumentumokat a hagyományos módon 

leltárba vesszük, de számítógépes adatbázisunkba is regisztráljuk. 

A kölcsönzésen kívül természetesen a csoportos foglalkozásokra és a főbb 

könyvprogramokra is nagy hangsúlyt fektetünk. 2017-ben rendszeresen csoportos 

foglalkozásokat tartottunk általános iskolásoknak kézműves foglalkozások, rendhagyó 

irodalom órák, könyvtárismereti órák, vetélkedők keretében. A jeles könyvünnepek kapcsán 

kiállításokat, könyvkiemeléseket rendeztünk a figyelem felkeltésére. Minden programunkról, 

könyvajánlásainkról az immár kihagyhatatlan facebook-on is hírt adunk. A legfontosabb 

események könyvtárunk életében 2017-ben is a Költészet Napja, az Ünnepi Könyvhét és az 

Országos Könyvtári Napok voltak. 

A bevezetőben leírt könyvtári bútorcsere július hónapban és augusztus elején 

megtörtént, az intézményrész június 26-tól július 29-ig volt zárva, majd fogadta az új 

környezetre kíváncsi olvasni vágyókat. 

 

Könyvtárismereti óra március 2-án 
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Húsvéti kézműves foglalkozás 1., 2., 4. és 5. osztályosoknak – március 30., 31., 

április 4., 5., 6. (még a régi bútorok között) 

 

  
 

  
 

 

Költészet Napja: Rétságon hagyománnyá vált, hogy József Attila születése napján jelenik 

meg az „Üzenetek, vallomások, strófák” című antológia, melyet 13. alkalommal adott ki 

intézményünk. A szakavatott zsűri szerint, ezúttal Kellár F. János Immánuel érdemelte ki a 

próza, illetve Mohai Szilvia a vers kategória nyertesének járó plakettet, melyet a művelődési 

központ Tűzzománc Körének lelkes tagjai készítenek el évek óta. A rendezvényt Kotroczó 

Balázs képviselő úr nyitotta meg, Karaffa Gyula, a Börzsönyi Helikon főszerkesztője méltatta 

az új kiadvány, Kovács Balázs közreműködött énekkel és gitárzenével, Szájbely Zsolt, 

Pekáryné Mindszenti Csilla, Kelemen Ágnes, Nagy-Velki Anita és Varga Nándorné olvasott 

fel az antológiából. 
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Az Országos Könyvtári Napok keretében előadássorozatnak adott otthont a könyvtár olvasó 

részlege. Az országos kiírás szerint – Múltunk forrásai – Információforrások, tudásforrások – 

A boldogság forrásai – A víz az élet forrása – voltak a témakörök. Ennek szellemében október 

2-a délutánján Fodor László Íjászat tegnap és ma címmel tartott előadást általános iskolás 

korosztály számára. Több, a honfoglalás korát idéző használati tárgy és fegyver bemutatásával 

tette érdekessé a délutánt, amit a lelkesebbek meg- és kipróbálhattak. 

 

 
 

Még ugyanezen a napon koraeste köszönthettük előadóként Girasek Károlyt, aki Az 

informatika evolúciója címmel tekintette át a számítógépek fejlődésének vonalát, 

szemléletes diákat is vetítve az érdeklődőknek. 

 

 
 

Kada Anna október 5-ei előadása a Belülről fakadó boldogság címet kapta. A jóga alapjaira 

épülő, és egyszerűen elsajátítható gyakorlatokkal interaktívvá tette mondanivalóját, 

megmozgatta a közönséget. 

 

 
 

A sorozat zárásaként október 6-án Szenthe István előadására került sor Van-e fénysugár egy 

földtani katasztrófában? címmel. Ez az előadás a bánki víznyelő történetéről, a feltárás 
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jelenlegi helyzetéről szólt. Sok érdekes információt osztott meg a látogatókkal előadónk pl. a 

geológiáról, mérési és ellenőrzési módszerekről, de elsősorban a szomszéd község határában 

lévő képződmény feltárási munkálatairól. 

 

  
 

 

November 17-ére szerveztünk író-olvasó találkozót, ahol bemutatta legújabb könyvét és 

felfedte kilétét Borsa Brown. Az írónő több műve megtalálható könyvtárunkban, ezek igen 

népszerűek, keresettek a könyvtárlátogatók körében. Azt viszont az olvasók közül sokan nem 

is tudták, hogy nem egy külföldi írót, hanem egy fiatal váci szerzőt takar a név. Nagy-Velki 

Anita volt a hangulatos rendezvény házigazdája, a szerzővel – egyebek közt – a nemrégiben 

megjelent Az Arab fia című könyvről beszélgetett. A lelkes rajongóknak köszönhetően 

azonban hamar felborult a hivatalos forma és igazi baráti beszélgetéssé vált az est, a végén 

dedikálással és fotózással. 
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Forgalmi adataink 2017-ben 

 

Könyvtárhasználat: 

Regisztrált használó: 339 fő 

Személyes helybeni használat 15.261 fő 

Távhasználat (tel., fax, e-mail) 9.324 fő 

Kölcsönzött dokumentum 14.909 db 

Helyben használt dokumentum 16.396 db 

Folyóiratok száma 90    

Referensz kérdések száma 16.396 db 

Kölcsönözhető kötetek száma 46.921 db 

 

 

 

Rétsági Televízió 

 

A 2017-es évi munkaterv teljesítése 

 

A 2017-es évi munkatervben szerepelt nagy értékű eszközfejlesztési gondolat, de az év 

előrehaladásával változott a célkitűzés, így nagyobb értékű eszközfejlesztések nem kerültek 

végrehajtásra, nem is voltak szükségesek. 

Az internetes adássugárzás napi 24 órásra bővítése technikai okok miatt (elavult 

informatikai eszközök cseréjét nem lehetett megoldani) nem történt meg, de cél, hogy a 2018-

as évben megvalósuljon. 

Az adásgép korszerűsítése szintén nem adódott lehetőség (az elavult informatikai 

eszközök kompatibilitási hiánya az újakkal). Ennek megvalósítása is cél a 2018-ban. 

Ezek lettek volna a 2017-es év munkaterve szerint a feladatok, melyeket 

megpróbáltam végrehajtani. Amelyek nem sikerültek, természetesen a 2018-as évben 

továbbra is meghatározó feladatok lesznek, melyek végrehajtásán dolgozni fogok. 

A 2017-es évben akadtak más feladatok, egyéb kihívások, melyeket igyekeztem minél előbb 

és legjobb tudásom szerint megoldani. 

 

Műsorterv teljesítése 2017-ben 

 

2017-ben a Rétsági Televízió július kivételével minden hónapban jelentkezett saját 

gyártású híradójával. Terv szerint a képviselő-testület munkatervében szereplő üléseit és 

lakossági fórumát egyenes adásban közvetítette. A testületi ülés közvetítései sajnos nem 

minden esetben voltak fennakadásmentesek. 

Saját gyártású műsor a 2016-os évi március 15-i városi megemlékezésről készült, 

melyet az ünnephez kötődő időpontokban sugározott a televízió 2017-ben. 

Ezen felül a Cinema Star Kft., mint forgalmazó térítésmentesen biztosította számunkra 

az „Olasz-magyar örökség” című 11 részes dokumentumfilm-sorozatát sugárzásra a 2017-es 

évben. Továbbá a FILMKERT Kft. által készített „Dicsőség a hősöknek! 1956” 20 részes 

dokumentumfilm-sorozatát is sugározhattuk, melynek elkészítéséhez is segítséget tudott 

nyújtani a Városi Művelődési Központ és Könyvtár, hiszen Rétságot is érintette a sorozat. Ezt 

a 20 részt is térítésmentesen sugároztuk. 

Volt még egy kapott műsor, melyet sugározhattunk, ez a Príma díjátadó 2017-es Nógrád 

megyei gálájának felvétele volt, melyet szintén térítésmentesen vetítettünk. 

Idén megjelentek új lehetőségként a társadalmi célú reklámok. Megkerestek minket a 

NAV Nógrád Megyei kirendeltségétől és az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 

Alapítványtól, hogy legyünk segítségükre társadalmi célú reklámjaik, felhívásaik 
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közzétételében. Természetesen nem utasítottam el senkit, segítségükre voltam folyamatosan. 

Ezeket nem részletezem az összegző táblában. 

 

A Rétsági Televízió 2017-es műsorsugárzásának teljesítés összegzője: 
 

Műsorok 

(műsorok száma) 

Új műsoridő 

(óó:pp:mm) 

Összes műsoridő 

(ismétlésekkel) 

Híradó 2016. december ismétlése (1 műsor) 0:30:00 0:30:00 

Híradó (11 műsor) 5:30:26 55:04:20 

Testületi ülés (11 élő műsor) 30:42:25 30:42:25 

Lakossági fórum (1 élő műsor) 2:53:00 2:53:00 

Saját gyártású összeállítások (1 műsor) 0:52:50 7:55:30 

Kapott műsorok (32 műsor) 8:15:59 69:23:39 

Összesen: 48:44:40 166:28:54 

 

 

Együttműködés az országos felügyeleti szervekkel 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, mint a televíziókat felügyelő 

szervezet törvényi előírás szerint hatósági ellenőrzést tarthat a médiumoknál. Ezt minden 

évben megteszik egy általuk meghatározott nap műsorait bekérve. Előző évben 2017. január 

1-én közétett műsorainkat kérték be. Ennek határidőn belül eleget tettünk, s az aznap 

sugárzott képújságunkat és a 2016. decemberi híradónkat az általuk kért formátumban és 

feltételek szerint részükre megküldtük. 

A hatósági díjak mindig időben rendezésre kerültek, az NMHH felé a 2017-ből 

tartozásunk nincsen. 

 

Fejlesztések, előrelépések 2017-ben 

 

A Rétsági Televízió úgy kezdte meg a 2017-es évet, hogy az előző évben beszerzett 

internetes adástovábbító eszköz mellett, még az analóg jeltovábbító eszköz is aktív volt. Tehát 

két eszközön keresztül is továbbítottuk adásunkat a szolgáltató, az RKSZ Kft. irányába. 2017. 

elején a Rétsági Televízió és a szolgáltató közötti összeköttetésünket csak a digitális eszközre 

fókuszáltuk. Év közben voltak problémák, de novemberre sikerült stabilabbá tenni a 

sugárzásunkat. Így mind az analóg, mind a digitális csatornakiosztásukban is fogható az RTV 

adása. 

Néhány évvel ezelőtt tönkrement a szünetmentes tápegység, amely azt volt hivatott 

szolgálni, hogy áramszünet esetén is megmaradjon a jeltovábbító eszközök energiaforrása, 

hogy megmaradjon a jeltovábbítás a szolgáltató felé, vagy gyorsan vissza tudjon állni. Akkor 

nem pótoltam az eszközt. 2017-ben beszerzésre került egy új szünetmentes tápegység, mellyel 

újra áthidalásra kerültek az áramszünet eseti problémák. 

A testületi ülések élő közvetítései során év közben akadtak problémák. Sajnos volt 

olyan eset, hogy leállt az adástovábbítás a szolgáltató felé. Ezt az ottani technikussal 

együttműködve sikerült stabilizálni, ahogy már említettem novemberre. 

Kifejezetten a testületi ülések közvetítéséhez beszereztem két állványos fényforrást. 

Ez négy darab 20 wattos Led reflektort jelent, mellyel a megvilágításokat jobban lehet 

befolyásolni. 

December hónapban a teremben, melyet stúdióként használunk sikerült esztétikai 

változtatást eszközölni. Különböző színű sötétítő függönyök kerültek beszerzésre. Ezek 

lehetőséget nyújtanak akár évszakhoz illő háttérként mind a híradóhoz, vagy interjúk 

készítéséhez. 
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Költségvetés betartása 2017-ben 

 

A számlák mind a Médiahatóság, mind a műsorszolgáltató felé időben befizetésre 

kerültek. Minden beszerzési, kiadási ellenérték kifizetésre került. A pénzügyi záró-

dokumentumok szerint a Rétsági Televízió költségvetését érintő tartozás nincsen. 

A kis értékű eszközbeszerzés és a nem szakmai anyagok tételeknél nem használtam fel a 

rendelkezésre álló teljes összeget, nem akartam semmit feleslegesen vásárolni. 

A karbantartási, kisjavítási keret is csak minimálisan lett felhasználva, szerencsére csak egy 

eszköznél kellett hozzányúlni ehhez a tételhez. 

Nagy értékű eszközbeszerzéseket ugyan beterveztem, de a végleges, elfogadott költségvetésbe 

a testület saját rendeletéhez tartva magát ezeket 0 forinttal szerepeltette. Mint bebizonyosodott 

nem lett szükség ilyen fejlesztésre. 

A 2017-es költségvetés elkészítését egyeztetések előzték meg mind a művelődési központ 

vezetőjével, mind a város pénzügyi csoport vezetőjével. A képviselő-testület által elfogadott 

költségvetés betartását igyekeztem mindig szem előtt tartani. Tanulva korábbi hibáimból 

törekedtem év közben hatékony együttműködésre. A pénzügyi csoport dolgozói minden 

esetben segítettek, mindenben együttműködve tudtunk közösen dolgozni. Ennek is 

köszönhetően sikerült a költségvetés betartása. 

 A bevételnél a tervezet túlteljesítésre került. Köszönhető a Rétsági Egészségfejlesztő 

központ szolgáltatás megrendelésének, mely önmagában teljesítette az előirányzatot. Ehhez 

év közben hozzátevődtek a kisebb értékű képújság hirdetések bevételei. Kintlévősége, 

rendezetlen bevételi számlája a Rétsági Televíziónak nincsen. 

 A költségvetés betartásához hozzájárult az is, hogy ellenőrző táblázatot használtam, 

melyet folyamatosan vezetek, így nyomon követhetőbbek voltak a pénzügyi folyamatok. 

 

Szakmai és munkakapcsolatok 2017-ben 

 

A Rétsági Televízió működtetése a Városi Művelődési Központ és Könyvtár feladata. 

Mint az intézmény dolgozója természetesen mindenben igyekszem segíteni. Ez leginkább 

rendezvények előkészítésében (teremrendezés), lebonyolításában vehető észre. 

Minden itt dolgozó munkatársam hasonlóképpen segítségemre van, akár fényképek 

készítésében, akár felszerelés mozgatásában. A közös munka kiváltképpen a férfi kollégákkal 

(Józsa Krisztián karbantartó, hangtechnikus; Majnik László kulturális közmunkás) minden 

esetben összhangban, jól együttműködve történt. 

Szájbely Zsolt a Művelődési Központ és Könyvtár kollégája minden alkalommal 

teljesítette munkakörén túli feladatát, és a havonta jelentkező híradó bemondójaként segítette 

a Televízió munkáját. 

Girasek Károly mindig igyekszik segíteni a televízió érdekeit nézve. Ha kérek, mindig 

kapok tőle fényképeket, tanácsot, ötletet. Novembertől tesztel egy digitalizáló eszközt, 

amelyet a Rétsági Televízió is tudna használni, ebben igyekszem neki én is segíteni. Igen jó 

tapasztalatok vannak. 

A Nógrád Megyei Rendőr főkapitányság sajtó osztályával a korábban kialakult jó 

együttműködés keretében 2017-ben is folyamatosan kaptuk tőlük a tájékoztatásokat, 

anyagokat. Többször adtak interjút úgy, hogy minden esetben ők jöttek Rétságra. 

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal is folyamatos a kapcsolat. 

Minden híranyagukat részünkre megküldik. 

Év közben megkereste a Rétsági Televíziót a NAV Nógrád Megyei kirendeltsége és az 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány társadalmi célú reklámok miatt. E két 

szervezettel jó viszonyt sikerült kialakítani. 

A fenti munkakapcsolatokat igyekszem jó viszonyban ápolni, hogy a jövőben is 

megmaradjon az együttműködés. 
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Az RKSZ Kft. munkatársai is segítőkészek, ha megkeresem őket. Az analóg adás 

leállása miatt sajnos többször kellet hívnom a technikus kollégájukat, de mindig gyorsan 

helyrehozták. 

 

A 2017-es év értékelése 

 

Bár a műsorterv teljesítésén kívül nem a munkaterv szerint történtek a főbb munka-

folyamatok, az elmúlt évet szakmai szempontból a Rétsági Televízió előrelépésekkel 

teljesítette. 

Minden közreműködőnek a 2017-es évben köszönetet mondok a jól együttműködő, 

közös munkák elvégzéséért. 

 

 

 

 

 

 

 

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

beszámolóját megismerve, azt fogadja el. 

 

 

 

Rétság, 2018. február 9. 
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A Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi munkaterve 

 

 
 A Városi Művelődési Központ és Könyvtár komoly munkát végzett az elmúlt 

időszakban, mely látható a 2017. évi beszámolóból is. A rendezvényeink és szakmai 

kapcsolataink kialakítása területén igyekeztünk minden lehetőséget kihasználni, 

megvalósítani. Célunk továbbra is az, hogy a város szellemi és kulturális életének 

meghatározó szereplőjeként a társadalmi megfelelés és a gazdaságos működés összhangját 

megteremtve működjünk. Továbbra is úgy gondoljuk, hogy meg kell őrizni értékeinket, de 

fokozni kell szolgáltató képességünket, annak érdekében, hogy a városban élőknek, 

egyéneknek és közösségeknek nagyobb segítséget nyújtsunk az esélyteremtéshez, fejlődéshez. 

Ez szellemi, személyi és tárgyi adottságaink mozgósítását is jelenti. 

 

Rétság város közművelődési és nyilvános könyvtári ellátását az 1997. évi CXL. a 

muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény 

alapján a Városi Művelődési Központ és Könyvtár látja el. Munkatervünk alapjául Rétság 

Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatainak formáiról, ellátásának módjáról és 

mértékéről szóló rendelete, valamint az Alapító Okiratban és a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban foglaltak szolgálnak. 

 

A 2018. évben tovább folytatjuk azt a munkát, ami az évek során bebizonyította, hogy 

életképes és vonzó a település lakói számára. A programok megvalósításához a 

költségvetésünk jelenti a pénzügyi alapot, emellett természetesen keressük az egyéb 

lehetőségeket is. 2018-ban is feladatunk az állami és városi ünnepségek, kiállítások, 

rendezvények szervezése. Közösségi művelődés területén támogatjuk az amatőr művészeti 

közösségek, együttesek, klubok, egyesületek, civil szervezetek, a helyi intézmények 

munkáját. Segítjük őket működésükben, vállaljuk rendezvényeikhez a helyszín biztosítását a 

művelődési központban vagy a könyvtárban; levelezési, pályázatírási, beszámoló és 

statisztika elkészítési segítséget nyújtunk; szükség esetén a dekorációs munkálatokban 

segédkezünk; technikai és egyéb eszközöket biztosítunk. Megállapodás alapján partnereink 

vállalják, hogy rendezvényeinken közreműködnek, illetve a rendezvények lebonyolításánál 

igény szerint segítik munkánkat.  

 

2018. évben a művelődési központban a színházterem szellőztető rendszerének 

felújítását, valamit a könyvtári ledvilágítást szeretnénk megvalósítani. Tavaly beszereztük a 

színpad burkolásához való balettszőnyeget, de ennek felhelyezése előtt feltétlenül meg kell 

javítani a megrongálódott, mozgó deszkákat. Erre a munkára egyelőre szakembert még nem 

találtunk. Az épület pincéjében több szennyvízcső korrodálódott, szivárog. Ennek 

megjavíttatása, kicseréltetése is az idei év feladatai között van. A volt nyelvi labor elnevezésű 

termünk szorul nem túl nagy beruházást igénylő felújításra, itt a padlózat rendbetételét kell 

megoldanunk idén. 

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan a szabadságok zavartalan kiadása érdekében szeretnénk, 

hogy 2018. július 30. és augusztus 11. között az intézmény bezárhasson (10 nap szabadság) és 

decemberben a Mindenki Karácsonya rendezvény után, azaz 2018. december 22. és december 

29. (2 nap) ne kelljen nyitva tartanunk. Ebben az időszakban nem jelenős a forgalom, a 

látogatók nem hiányolják a nyitvatartást. Természetesen ebben az időszakban is tartunk 

ügyeletet, mivel lesznek zártkörű rendezvények, és a napi adminisztrációs tevékenységet is el 

kell látni. Az év közbeni munkarendváltozások miatt a következő dátumokon indokolt a zárva 

tartás: Március 17. szombat [15. csütörtök: munkaszüneti nap, városi ünnepség miatt az 

intézmény nyitva, 16. péntek: pihenőnap (10. szombat munkanap helyett)]. Március 31. 
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szombat [30. péntek: Nagypéntek, munkaszüneti nap, április 1-2. vasárnap-hétfő: Húsvét, 

munkaszüneti nap]. Április 7. szombat [8. vasárnap: választás (előző nap a rendőrség lezárja, 

lepecsételi az intézményt és helyiségeit)]. Május 19. szombat [Május 20-21. Pünkösdi 

ünnepkör]. November 3. szombat [1. csütörtök: Mindenszentek, munkaszüneti nap, 2. péntek: 

pihenőnap (10. szombat munkanap helyett)] Összesen 5 nap. 

 

 

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 

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 
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Rétsági Televízió feladatok, célok 

 

A 2018-as évben folytatni fogjuk az előző évről áthozott feladatokat. Az internetes 

adássugárzás napi 24 órásra bővítési feladata, és az adásgép korszerűsítése azok a feladatok, 

melyek 2017-ről átkerülnek az idei év feladatai közé. Ezek megoldásán ugyan dolgoztam, de 

a végrehajtásuk különböző okok miatt megakadt. 

2017. decemberében létrejött egy kerekasztal beszélgetés a Rétsági Televízióról, 

melyen meghatározásra kerültek nagyon fontos feladatok. Ezeket legalább elindítani 

szükséges idén. A meghatározott feladatok a következőek: 

1. A Rétsági Televízió jogállásának módosítása az NMHH-nál. (Jelenleg kereskedelmi 

státuszban vagyunk nyilvántartva, közösségi tv-ként megnyílnának pályázati lehetőségek.) 

2. Az adássugárzási lehetőségek kiaknázása. (További műsorszolgáltatók keresése, 

hogy mindenki foghassa az RTV-t.) 

3. Az internetes adássugárzás „fejlesztése”. (Stabilizálni, akár új megoldásokkal is az 

interneten keresztül történő adássugárzást.) 

4. Az élő közvetítések rögzítésének modernizálása. (A digitális felvételek archiválása 

könnyebb, és megnyílnának az ismétlési lehetőségek.) 

 Ezek mellett természetesen a műsorok, adások elkészítése, sugárzása elsődleges 

faladat, melynek színvonalát legalább az előző évhez mérten fogom végrehajtani. 

Természetesen minden lehetőséget megragadva, hogy emelkedjen is a színvonal. 

 Az RTV adás- és vágószobájára rá fog férni a tatarozás, a karbantartó kollégával 

egyeztettem, s házon belül fogjuk megoldani a nyár folyamán. A stúdiónak használt 

helyiséget is rendbe fogom tenni úgy, hogy az intézmény egyéb célok használatára is 

megfelelő maradjon. 

 Az országgyűlési választások kapcsán is akadnának feladatok. Jelenlegi információim 

szerint február 17-ig kell az országos kereskedelmi televízióknak nyilatkozniuk az NMHH 

felé, hogy sugároznak e politikai reklámokat ingyen, illetve milyen arányban. Nem találtam 

információt, hogy a Rétsági Televízióra, mint helyi kereskedelmi tv-re van-e ilyen lehetőség, 

vagy sem, ennek utána lehet nézni, már csak azért is, hogyha megkeresnek minket pártok 

tudjunk nekik mit mondani. 

 

Műsorterv 2018. 

 

2018-ban jelentkezni fog híradónk. Az előző két év tapasztalatai alapján július 

hónapban idén sem lesz hírösszeállítás. Elsősorban a nyári programok kevesebb volta miatt, 

de a szabadságolás is szempont. Ebben az időszakban az intézmény karbantartási munkái is 

fontosak. Továbbá a decemberi híradó időpontja karácsony elé kerül. 

Saját gyártású műsorok is adásba fognak kerülni. A 2017. évben megtartott városi 

ünnepségekről (március 15. és október 23.) készített felvételekkel az ünnepekhez illő 

időpontokat terveztem be a műsortervbe. 

A munkaterv szerinti előre kijelölt időpontokban megtartásra kerülő testületi üléseket 

és a lakossági fórumot élő adásban fogjuk sugározni. Ezen adásoknál jelenleg nincs tervezve 

ismétlés, de tesztelés alatt van egy olcsó digitalizáló Girasek Károly által, amely beválás 

esetén lehetővé teheti az ismétlést az élő adásoknál.  

Természetesen a műsorterv lehetőséget biztosít továbbra is mások által készített 

anyagok sugárzására. Folyamatosan keresem a lehetőségeket külsős műsorok átvételére, és 

műsorra tűzésére a 2018-as évben is. 

 A 2018-as országgyűlési választások kapcsán nincs betervezve műsor, mint 4 évvel 

ezelőtt. Helyi szinten a Rétsági Televízió nem tud befolyásolási tényező lenni az országos 

választásokra. 
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Dátum 
Kezdés 

idő 
Műsor Ismétlések 

2018.01.26. 15:55 Testületi ülés közvetítése (ÉLŐ) Nincs tervezve 

2018.01.30. 18:00 Híradó jan. 30. 21:00; jan. 31 – feb. 2. 18:00 és 

21:00; feb. 3 – 4. 10:00 

2018.02.23. 15:55 Testületi ülés közvetítése (ÉLŐ) Nincs tervezve 

2018.02.27. 18:00 Híradó feb. 27. 21:00; feb. 28 – már. 2. 18:00 

és 21:00; márc 3 – 4. 10:00 

2018.03.13. 18:00 Városi megemlékezés 2017.03.15. már. 13. 21:00; már. 14 – 16. 18:00 és 

21:00; már. 17 – 18. 10:00 

2018.03.23. 15:55 Testületi ülés közvetítése (ÉLŐ) Nincs tervezve 

2018.03.27. 18:00 Híradó már. 27. 21:00; már. 28 – 30. 18:00 és 

21:00; már. 31 – ápr. 1. 10:00 

2018.04.24. 18:00 Híradó  ápr. 24. 21:00; ápr. 25 – 26. 18:00 és 

21:00; ápr. 28 – 29. 10:00 és 16:00 

2018.04.27. 15:55 Testületi ülés közvetítése (ÉLŐ) Nincs tervezve 

2018.05.08. 17:55 Lakossági fórum (ÉLŐ) Nincs tervezve 

2018.05.25. 15:55 Testületi ülés közvetítése (ÉLŐ) Nincs tervezve 

2018.05.29. 18:00 Híradó máj. 29. 21:00; máj. 30 – jún. 1. 18:00 

és 21:00; jún. 2 – 3. 10:00 

2018.06.26. 18:00 Híradó  jún. 26. 21:00; jún. 27 – 28. 18:00 és 

21:00; jún. 30 – júl. 1. 10:00 és 16:00 

2018.06.29. 15:55 Testületi ülés közvetítése (ÉLŐ) Nincs tervezve 

2018.08.28. 18:00 Híradó  aug. 28. 21:00; aug. 29 – 30. 18:00 és 

21:00; szep. 1 – 2. 10:00 és 16:00 

2018.08.31. 15:55 Testületi ülés közvetítése (ÉLŐ) Nincs tervezve 

2018.09.25. 18:00 Híradó sze. 25. 21:00; sze. 26 – 27. 18:00 és 

21:00; sze. 29 – 30. 10:00 és 16:00 

2018.09.28. 15:55 Testületi ülés közvetítése (ÉLŐ) Nincs tervezve 

2018.10.23. 18:00 Városi megemlékezés 2017.10.23. okt. 23. 21:00; okt. 24 – 25. 18:00 és 

21:00; okt. 27 – 28. 10:00 és 16:00 

2018.10.26. 15:55 Testületi ülés közvetítése (ÉLŐ) Nincs tervezve 

2018.10.30. 18:00 Híradó okt. 30. 21:00; okt. 31 – nov. 2. 18:00 

és 21:00; nov. 3 – 4. 10:00 

2018.11.23. 15:55 Testületi ülés közvetítése (ÉLŐ) Nincs tervezve 

2018.11.27. 18:00 Híradó nov. 27. 21:00; nov. 28 – 30. 18:00 és 

21:00; dec. 1 – 2. 10:00 

2018.12.14. 15:55 Testületi ülés közvetítése (ÉLŐ) Nincs tervezve 

2018.12.18. 18:00 Híradó dec. 18. 21:00; dec. 19 – 21. 18:00 és 

21:00; dec. 22 – 23. 10:00 

 

 

Költségvetés tervezés 

 

Az előző évi költségvetéshez képest, amely jól működött, komoly változásokat nem 

alkalmaztam. Pluszként a korábbihoz képest három új tétel tevődne hozzá, ha elfogadásra 

kerül a tervezet. A közlekedési költségtérítés, a postaköltség és az irodaszer csomagok 

kerültek betervezésre, elsősorban azért, hogy a korábbi évekhez képest ne kelljen COFOG 

számok között ugrálni és egyszerűbb legyen ezeket a tételeket nyomon követni a Rétsági 

Televíziónál. Ezek összességében nem növelik szignifikánsan a költségvetés kiadási oldalát. 

A szükséges kiadások elsősorban különböző kábelek cseréjére, a háttértár kapacitás 

növelésére és a digitális rögzítéshez szükséges dolgokra fognak felhasználásra kerülni. 

A vetítés jogdíjai és a szerzői jogviszony tételeket idén is nulla forinttal kívánom 

szerepeltetni. Mivel nem volt példa még ezen tételek használatára, de a lehetőségre 
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folyamatosan figyelni szükséges, s ha adódik lehetőség, akkor a képviselő-testülethez 

fordulva könnyebben kihasználható legyen. 

Nagy értékű eszközbeszerzést és fejlesztéseket 2018-ban nem tervez az RTV, mivel az 

egyszerű és hatékony, lehetőségekhez képest „házon belüli” megoldásokra fogok törekedni.  

A reklám bevételek az előző évben túlteljesítésre kerültek, ezért a 2017. év 

bevételének záró összegét alapul véve növeltem az itt tervezett összeget. 

 

Szakmai és munkakapcsolatok 

 

 A Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal természetesen továbbra is mindenben 

együttműködően fogunk foglalkozni. A fontos feladatoknál kijelölt jogi státusz rendezéséhez 

mindenképen szükséges is lesz a jó együttműködés. 

 A Városi Művelődési Központ és Könyvtár alkalmazottjaként mindenben segíteni 

fogok munkatársaimnak, biztos vagyok benne, hogy – az eddig megszokottak szerint – ők is 

hasonlóképpen állnak majd az RTV-hez. 

 Az intézmény technikai munkálataiban és a rendezvények lebonyolításának 

munkafolyamataiban, akár benti, akár külső eseményekről is legyen szó, nagy segítség a 

kulturális közmunkás. Szakmai hozzáértése a technikai területen segítette munkánkat, a 

színpadi rendezvények a hely és a technika adottságai miatt elképzelhetetlenek nélküle. 

Majnik Lászlót a közmunkaprogram bizonytalan jövője miatt szeretnénk állandó 

munkatársnak javasolni. Azért tartom fontosnak ezt itt jelezni, mert a 2017-es évben kialakult 

technikai munkafolyamatok nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy az RTV-feladatokat 

(felvételek és közvetítések előkészítése, készítése, dokumentálás menete) fennakadás nélkül 

elláthattam. 

 2018-ban is cél, hogy minden eddig kialakult kapcsolat (pl.: Nógrád Megyei Rendőr 

Főkapitányság) megmaradjon jól működően, s továbbiak is kialakulhassanak. 

 

 

 

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi rendezvényterve 

 

Január 

20. szombat Hunyadi Nyugdíjas Klub taggyűlés, maszkabál 

24. szerda Jelenetek két házasságból a Körúti Színház előadása 

27. szombat Városi Nyugdíjas Klub évnyitó rendezvény 

Február 

3.  szombat Vöröskereszt Rétsági Csoportja Jótékonysági bál 

9. péntek Általános Iskola Farsang 

10. szombat Kereplő Néptánc Egyesület Farsang 

14. szerda Rendhagyó irodalomóra, Csender Levente előadás 

17. szombat Baba börze  

24. szombat Alexander cirkusz  

Március 

6. kedd Válogatás Szájbely Zsolt felvételeiből Előtéri fotókiállítás 

10. szombat Városi Nyugdíjas Klub Nőnapi rendezvény 

15. csütörtök Nemzeti Ünnep Városi megemlékezés 

17. szombat Márc. 15-i munkarendváltozás miatt az intézmény zárva 

22. csütörtök Kell egy színház! a Körúti Színház előadása 

24. szombat Hunyadi Nyugállományúak Klubja Nőnapi rendezvény 

27. kedd Kereplő Húsvétváró 

29. csütörtök Kézműves foglalkozások Húsvét 

31. szombat Húsvéti munkarendváltozás miatt az intézmény zárva 
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  Rétsági amatőr alkotók (kézművesek) kiállítás 

Április 

7. szombat Választás miatt az intézmény zárva 

8. vasárnap Országgyűlési választás  

11. szerda Spangár-díjak átadása, Spangár antológia 

bemutatása 

a Költészet Napja 

alkalmából 

13. péntek Általános iskola Jótékonysági gála 

14. szombat Városi Nyugdíjas Klub Tavaszköszöntő 

17. kedd Kereplő Népdaléneklő verseny 

20. péntek Rétsági Napköziotthonos Óvoda Ovi Gála 

24. kedd Gyermekszínházi előadás óvodásoknak és 

kisiskolásoknak 

a Föld Napja alkalmából 

  The Black Birds: Mágikus Beatles Parádé színházi előadás jellegű 

állóképes filmvetítéses 

koncert 

Május 

1. kedd Majális  

4. péntek Kézműves foglalkozások Anyák Napja 

8. kedd Lakossági Fórum  

16. szerda Gyermekrajz kiállítás Gyermeknap alkalmából 

19. szombat Pünkösdi ünnepkör miatt az intézmény zárva 

26. szombat Hunyadi Nyugállományúak Klubja X. Katonai találkozó 

27. vasárnap Gyermeknap  

  Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes fellépés 

  Gyógynövény előadás Szabó Klára 

  Évzáró növendékhangverseny Zeneiskola 

Június 

1. péntek Óvoda, Katica csoport Évzáró 

2. szombat Rétsági Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Szlovák Nemzetiségi Nap 

4. hétfő Nemzeti Összetartozás Napja Városi megemlékezés a 

Templomkertben 

9. szombat Kereplő Néptánc Együttes Évzáró 

16. szombat Általános Iskola Évzáró, ballagás 

  Tűzzománc Kör – műhelytárlat kiállítás 

Július 

21. szombat Hunyadi Nyugállományúak Klubja Annabál 

30. hétfő aug. 11-ig nyári szabadságolások miatt az intézmény zárva 

Augusztus 

20. hétfő Szent István nap  Államalapítás ünnepe 

29. szerda Magyar Fotográfia Napja alkalmából fotókiállítás 

Szeptember 

15. szombat Nyugat-nógrádi Nyugdíjas Klub Klubtalálkozó 

  Gyógynövény előadás Szabó Klára 

  Nóta-est  

 kedd Gyermekszínházi előadás  

Október 

5. péntek Aradi Vértanúk Napja, Nemzeti Gyásznap Megemlékezés 

  Előadások 

az Országos Könyvtári 

Napok keretében 

  Kézműves foglalkozások 

  Könyvbemutató 

  Kárpáti P.: beszélgetés Ambrus Attilával 

13. szombat Szüreti felvonulás és mulatság  

20. szombat Vöröskereszt Rétsági Csoportja Idősek és Véradók Napja 
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23. kedd Nemzeti Ünnep Városi megemlékezés 

31. szerda Halloween-i tökfaragás RFRE 

28. vasárnap Mindszenti emléknap  

  La Mancha Lovagja (musical) színházi előadás 

November 

3. szombat Mindenszentek munkarendváltozás miatt az intézmény zárva 

21. szerda Kézműves foglalkozások Advent 

24. szombat Kereplő Néptánc Egyesület András havi mulatság 

  Vigyinszki Attila kiállítás 

  Népzenei „kamarakoncert”  

  Gyermekszínházi előadás  

  Körúti Színház Fényes Szabolcs bérlet 3/1. 

(2. előadás: január/február, 3. előadás: 

március/április) 

színházi előadás 

December 

2. vasárnap Advent 1.  

6. csütörtök Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület Mikulásjárat 

8. szombat Városi Nyugdíjas Klub Évzáró 

9. vasárnap Advent 2.  

  Karácsonyi növendékhangverseny Zeneiskola 

16. vasárnap Advent 3.  

21. péntek Escargoz Karácsonyi koncert 

21. péntek Mindenki Karácsonya (Advent 4.)  

22. szombat dec. 29-ig év végi szabadságolások miatt az intézmény zárva 

30. szombat Hunyadi Nyugállományúak Klubja Előszilveszteri bál 

31. vasárnap Kereplő Néptánc Egyesület Szilveszteri mulatság 

2019. január 

  Gyermekszínházi előadás  

  Komolyzenei évnyitó koncert  

  Magyar Kultúra Napja  

 

 

Állandó foglalkozások: 

 

Hétfő: Suli jóga 16.15-17.00 

Kedd: Kereplő Gyermek Néptánc Együttes 15.30-18.30 

 Csillagvirág Néptáncegyüttes 18.30-19.30 

Szerda: Gyermek balett 16.45-17.45 

 Alakformáló női torna 18.30-19.30 

Csütörtök: Őszirózsa tánccsoport 15.00-16.00 

 Ovi jóga 16.15-17.00 

 Tűzzománc Kör 17.00-19.00 

Péntek: Kereplő Ifjúsági Néptánc Együttes 17.00-18.00 

 Zúgófa Néptánc Együttes 19.00-20.30 

 

 

Kiállítások: 

- Rétsági amatőr alkotók (kézműves) – március/április 

- Tűzzománc Kör – május 

- Gyermekrajz pályázat – május/június 

- Magyar Fotográfia Napja – augusztus/szeptember 

- Vigyinszki Attila – november/december 
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Az alapfeladatok és az egyéb tennivalók terén továbbra is segítőkészek leszünk a civil 

szervezetek rendezvényeiben és nyitottak az új kezdeményezések iránt. Az intézmény minden 

munkatársa nevében köszönöm a Képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal és az 

intézmények közreműködését és támogatását! 

 

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

munkatervét megismerve, azt fogadja el. 

 

 

Rétság, 2018. február 9. 
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