A Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola
2020-2021-es tanév év végi beszámolója

Készítette: Vizkeletiné Juhász Judit igazgató

Taktaharkány, 2021.június 22.

1. Intézményünk statisztikai adatai
2020/2021-es tanév vége:

Megnevezés

Alsó tagozat

Felső tagozat

Összesen

Létszám

148 fő

133 fő

281 fő

Mulasztott órák
száma

14923 óra

14614 óra

29537 óra

ebből igazolatlan

703 óra

477 óra

1180 óra

1 főre eső igazolt
óra

96 óra

106 óra

101 óra

1 főre eső
igazolatlan óra

4,75 óra

3,58 óra

4,2 óra

Bukások összesen

6 fő

3 fő

9 fő

10 fő

9 fő

19 fő

8 fő

5 fő

13 fő

-

4 fő

4 fő

Osztályozó vizsgára
kötelezettek száma
( 30%, 250 óra,
egyéni tanrend)
Sikeres osztályozó
vizsga
Javítóvizsgára
Évf. ismétlésre

Lemorzsolódással
veszélyeztetett
Kitűnő tanulók
Egyéni tanrendes
tanulók száma
Roma kisebbségi
oktatásban részt
vevő tanulók száma
Szülői értekezletek
száma:
Családlátogatás

1 fő

1 fő
2 fő

(hiányzás miatt)

( nem jelent meg az
osztályozó vizsgán)

(nem releváns)

16 fő

16 fő

23 fő

17 fő

40 fő

3 fő

-

3 fő

31 fő

45 fő

76 fő

25 alkalom

21 alkalom

46 alkalom

21 alkalom

70 alkalom

91 alkalom

Gyermekjóléti adatok
Hátrányos helyzetű tanuló

64 fő

Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló

68 fő

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra szorul

146 fő

Veszélyeztetett tanuló

99 fő

Térítésmentesen étkező

149 fő

Önk.támogatással ingyenesen étkező

105 fő

Ingyenes tankönyvellátásra jogosult

281 fő

Különleges bánásmódot igénylő tanulók
Sajátos nevelési igényű tanulók száma

15 fő

Ebből enyhe értelmi fogyatékos

2 fő

Diszlexia, diszgráfia, egyéb pszichés fejődési zavar

10 fő

Mozgásszervi fogyatékos

2 fő

Érzékszervi fogyatékos

1 fő

BTMN tanuló:(beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő)

16 fő

Osztályátlagok
Osztály

Osztály átlaga

1.a

-

1.b

-

2.a

4,00

2.b

3,85

3.a

4,56

3.b

3,16

4.a

4,32

4.b

4,03

5.a

4,27

5.b

3,57

6.a

4,11

6.b

3,27

7.a

3,62

7.b

3,75

8.a

3,96

8.b

4,00

Iskola átlaga:

3,89

Osztály

Létszám

1.a

26 fő

1.b

20 fő

2.a

22 fő

2.b

16 fő

3.a

18 fő

3.b

18 fő

4.a

14 fő

4.b

14 fő

5.a

18 fő

5.b

19 fő

6.a

17 fő

6.b

13 fő

7.a

15 fő

7.b

15 fő

8.a

18 fő

8.b

18 fő

Összesen:

281 fő

Osztálylétszámok

Továbbtanulási mutatók:
A 8. évfolyam felvételi eredményei a középiskolák típusai szerint:

Gimnáziumba: 6 fő
Szakgimnáziumba, technikum: 17 fő
Szakképző: 13 fő

2021/22-es tanévre beiratkozott tanulók száma: 47 fő
A Tankerületi Központ e létszám alapján 2 első osztály indítását engedélyezte.
Személyi feltételek
Pedagógusok
A tantestület létszáma a 2020/2021-es tanévben: 29 fő.
Szabó Mónika ig.helyettes és Krajnyákné Madarasi Zsófia GYES-en távol volt/van, ugyanis
Szabó Mónika ig.helyettes 2021.januártól visszatért a munkájához., valamint Jakabné
Madarasi Ilona felmentési idejét töltötte, decemberben nyugdíjba vonult, már a tanévben nem
dolgozott, így 23 fő

pedagógus, 1 fő óraadó, 1 fő részmunkaidős pedagógus és 2 fő

tanulmányait végző pedagógus-jelölt kezdte a tanévi munkát.
Sajnos ebben a tanévben is a járványhelyzet alapvetően meghatározta az oktató-nevelő
munkát.
Ezen kívül az EFOP 4.1.2-es pályázat kapcsán a felújítási munkák időbeli csúszása miatt a
tanévet a település több helyszínén oktatva kezdtük meg.
Az önkormányzat, a gimnázium és a református egyház helyiségeiben tanultak diákjaink.
Ez nagyrészt zökkenőmentesen működött, köszönet érte a pedagógusoknak, akik
alkalmazkodtak a körülményekhez és probléma nélkül megoldották a feladatot.
Az áttanító kollégák ügyesen, gyorsan változtatták a tanítási helyszíneket.
Folyamatosan tértünk vissza az építkezés, felújítás haladásával párhuzamosan az
osztálytermekbe.
Nagyon nehéz volt a táblák hiánya, mivel ezek a tárgyi eszközök is csúszással érkeztek meg,
de itt is azt mondhatom, hogy a pedagógusok leleményessége pótolta ezt a problémát is.
Az iskola élete nem a megszokott rendben zajlott, hiszen a fennálló járványügyi helyzet
sajnos nem tette lehetővé a közösségi programokat, az osztályok kissé elszeparálva önálló
egységekként működtek.
Ennek ellenére igyekeztünk minden tőlünk telhetőt megtenni azért, hogy tanulóink a
legkevesebbet érezzenek ebből a veszélyhelyzetből.

A márciusi távoktatásra való visszatérés sajnos ismét visszavetette a megszokott iskolai
rendet.
Tapasztalatunk alapján a távoktatás közepesen sikeresnek volt mondható és elkönyvelhető.
Nagy gond egyes tanulóknál az internet hiánya. Számukra papír alapú távoktatást
biztosítottunk.
A korlátozó intézkedések után a visszatérés nagyrészt zökkenőmentes volt. Néhány tanuló,
illetve szülő élt azzal a lehetőséggel, hogy nem engedte iskolába a gyermekét így vállalva azt
a következményt, hogy esetleg osztályozó vizsgára lesz kötelezve 250 óra mulasztást elérve.
Emiatt a mulasztások száma nagyon megnövekedett.
Az osztályozó vizsgák kevés kivétellel sikeresen lezajlottak.
Többen kapcsolódtak be a pedagógus életpálya-modell által kialakult minősítési folyamatba.
Miskolczi Lilla és Beleznay Barbara gyakornokok PED I., Juhász Gergelyné és Ördög
Melinda Ped II minősítése sikeresen lezajlott.

Gyakornok

Pedagógus
I. kategória
19 fő

Pedagógus
II. kategória
10 fő

Mesterpedagógus

Kutatótanár

2 fő

-

2 fő pedagógus rendelkezik gyógypedagógus végzettséggel is, ebből 1 fő logopédiai tanár, 1
fő tanulásban akadályozottak tanára szakos.
Fejlesztő pedagógus szakvizsgája 4 pedagógusnak van.
Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak száma: 9 fő
Ebből:
Iskolatitkár: 1 fő
Pedagógiai asszisztens: 2 fő
Takarító: 4 fő
Karbantartó, portás: 2 fő
Közfoglalkoztatottként az önkormányzat által biztosított segítő személyzet: 5 fő
A nevelő-oktató munkát segítő dolgozók jelenléte nagy segítség a mindennapi munkánk
során.
Iskolaőri szolgálat indult ettől a tanévtől, egy fő dolgozó segíti a munkánkat. A tapasztalatok
vegyesek.

Tárgyi feltételek
Iskolánk befogadóképessége jóval meghaladja a jelenlegi kihasználtságot a férőhelyek számát
illetően, hiszen a csökkenő gyermeklétszám miatt a 480 férőhely mellett 281 fő tanuló
nevelése-oktatása zajlik. Ugyanakkor ennek előnye az, hogy tágas környezetben, szép, világos
tantermekben tanulhatnak diákjaink.
Osztálytermek száma: 22 tanterem
Szükségterem: 1 db
Tornaterem: 1 db
Tornaszoba: 1db
Tornatermi öltözők. 2 db
Mosdók: 8 db
Fejlesztő szoba: 1 db
Orvosi szoba: 1 db
Közösségi terem, „játszószoba”: 1 db
Informatika szaktanterem: 1 db (28 férőhellyel)
Könyvtár: 1db
Közösségi hely, aula: 1db
Sportpálya, sportudvar: 2 db
Kondicionáló terem: 1 db
Irodák: 4 db
Dolgozói teázó, kávézó terem: 1 db
A bővítés kapcsán a következő terekkel gyarapodtunk:
Tornacsarnok: 1 db
Öltöző, zuhanyzó: 2 db
Orvosi szoba: 1 db
Testnevelő tanári szoba: 1 db
Szertár: 1 db

Pályázatok:
EFOP-3.1.4-15-2015-00001 – VEKOP-7.3.1-17-2017-00001 Ösztöndíj és mentorálási
támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak, Útravaló ösztöndíjprogram
EFOP-3.3.5-19-2020-00049 Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program megvalósítása
Szerencs és Tokaj térségben című projekt
Napközi Erzsébet-tábor Klebelsberg Központ Tankerületi Központok intézményei részére
EFOP-4.1.2-17-00055 Az állami fenntartású köznevelési intézmények infrastrukturális
fejlesztése (476 millió Ft)
Ennek keretében az iskola valamennyi helységének teljes felújítása valósult meg, valamint
épült egy új tornacsarnok is.
Az önkormányzat a közmunkaprogram keretén belül jelentős segítséget nyújt a
munkálatokhoz, melyet ezúton is köszönök.
A tanév végeztével lehetőségünk nyílt táboroztatási tevékenységre pályázni a nyári napközis
Erzsébet táborok programban, valamint a „Csodaszarvas” programban. Ezeken kívül még
további táborozási lehetősége is lesz néhány tanulónak.
A tárgyi eszközök beszerzése még tart. megvalósult minden tanterem új hagyományos és
digitális táblával való felszerelése. Ez a felszereltség párját ritkítja az országban is, hiszen
nagyon kevés iskola rendelkezik valamennyi tantermében felszerelt ilyen típusú eszközzel.
A nevelőmunkában elért eredmények
A munkaközösségek a tantervekben, tanmenetekben előírtaknak megfelelően haladtak.
A tehetséggondozás, a felzárkóztatás, a szakkörök, illetve az egyéni fejlesztő foglalkozások
egy része sajnos a helyzet miatt csak részben voltak eredményesek, ennek ellenére
igyekeztünk a meglévő helyzetben is nagy hangsúlyt helyezni mind a tehetséggondozó, mind
a hátránykompenzáló tevékenységekre is.
A felvételi előkészítők a 8. évfolyamosok számára adtak pluszt, hogy eredményesen fel
tudjanak készülni a szóbeli és írásbeli felvételi vizsgáikra.
Nagy öröm számunkra, hogy szinte minden tanulót az általuk első helyen megjelölt
középiskolába vettek fel.

Sajnos a tanulmányi versenyek javarészt elmaradtak, igyekeztünk a helyi versenyeket
megrendezni.
Ünnepélyeinket online módon bonyolítottuk le.
2020/2021-es tanév
Tanórán kívüli foglalkozások:
Kompetenciafejlesztés
Felvételi előkészítő
Logimatek szakkör
Német szakkör
Zenés torna szakkör
Informatika szakkör
Angol szakkör
Szövegértést fejlesztő szakkör
Rajz szakkör
Anyanyelvi szakkör
Hon- és népismereti szakkör
Teqball szakkör
Sportszakkör
Szakkörök létszáma: 94 fő
Kapcsolattartás a szülőkkel
A járványhelyzet miatt a kapcsolattartás nem volt zökkenőmentes, mert a problémás tanulók
szülei is sajnos problémásak.
Nagyon nehezen lehet elérni őket, telefonos elérhetőség kevés esetben van.
Az esélyegyenlőség megteremtése, a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók kiemelt figyelemmel kezelése, valamint a veszélyeztetettség megelőzése fő
feladatunk volt ebben a tanévben is.

Az együttműködés a Gyermekjóléti szolgálattal, gyámhatósággal, rendőrséggel, orvossal,
védőnővel, továbbra is jó.
A tanszerekkel való ellátottság több tanuló esetében jelentett gondot a tanév során, ennek
leküzdésében segítséget kaptunk a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzattól, melyet ezúton
is köszönünk.
Az iskolai étkezés a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények szülők általi igénylésének
köszönhetően, valamint az Önkormányzat támogatásával folyamatosan biztosítva volt minden
tanulónak a tanév során.
A tanévben tanulóinknál gyakran előfordultak magatartási problémák, melyek kezelése nagy
feladatot adott a tantestületünk tagjainak
Sajnos még mindig vannak olyan tanulóink, akiknek egymás iránti tisztelete, toleranciája
nem megfelelő, gyakran türelmetlenek egymással szemben és az őket tanító pedagógusokkal
is tiszteletlenek.
Kirívó, rendőri intézkedést igénylő probléma nem volt, ugyanakkor sok pedagógus számára
nehézséget okozott a nehezen kezelhető, magatartási problémával küzdő tanulók nevelése,
oktatása.
A tanév befejeztével 3 fő kolléga nyugdíjba vonul a nők kedvezményes nyugdíjba vonulási
programját kihasználva.
Pótlásuk nagyon nehéz feladat elé állítja az iskola vezetését. A fenntartó meghirdette az
álláshelyeket, várjuk a jelentkezőket.

A 2020/2021-es tanév fontosabb eseményei:

Időpont
Augusztus
24.
27.
Szeptember
01.

Esemény

Felelős

Alakuló értekezlet
Nyugdíjas búcsúztató
( Jakabné M. Ilona)

igazgató

Első tanítási nap
Tanévnyitó ünnepség
Tanszercsomagosztás
Tanévnyitó értekezlet
Szülői értekezlet ( 1.a, 1.b,

igazgató, igazgatóhelyettes
Bné Petró Éva

03.
04.
09.
10.
17.
18.
21.
25.
29.
Október
06.
19-22.
23.
26-30
November
05.
11.

16.
20-27.
30.
December
01.
02.

04.

10.

15.
18.

7.a)
Szülői értekezlet( 4.a, 8.a,
3.b, 7.b, 8.b, 3.a, 5.a)
Szülői értekezlet ( 5.b)
Zeneiskolások kirándulása
Miskolc Vadaspark ( 24 fő)
Védőoltás 6-7. évfolyam
Minősítési eljárás Juhász
Gergelyné
Nevelőtestületi értekezlet
Pályaorientációs kérdőív 8.
évfolyam
Magyar Diáksport Napja
(Témanap)
Bűnmegelőzési előadás 6.b
Védelembevételi tárgyalás
Október 6-i ünnepség online
Tanítás nélküli munkanap
Október 23-i ünnepség
online
Őszi szünet

osztályfőnökök
osztályfőnökök
védőnők
igazgató
igazgató
osztályfőnökök
igazgató, ig. helyettes
Karajz Balázs, Juhász Máté
igazgató, ig.helyettes
Orosz Iné, Őri Anita, Juhász
Máté
Sváb Judit, Gremsperger
Zsoltné

Védőoltás 7. évf.
Alsó és felső tagozat
munkaközösségi
megbeszélés
Alsó tagozatos
munkaközösségi ért.
Rendkívüli tanítási szünet
Tesztelés alkalmazottak

védőnők, orvos
Bné Petró Éva
Orosz Iné

Megbeszélés
Megbeszélés
Mikulás csomag
Önkormányzat ajándéka
Mikulás fotózás
Tankerület (szaloncukor)
ajándék kiosztása
Tablet érkezett (33db)
Karácsonyi rajzverseny alsó
tagozat meghirdetése
Megbeszélés
LEGO csomag érkezett
Online karácsonyi műsor

igazgató
igazgató

A karácsonyi rajzverseny
eredményhirdetése

Bné Petró Éva

Bné Petró Éva
igazgató
Kovács Jné, Ördög M.
Juhász M.
Bné Petró Éva

21Január
05.
06.
12.
13.
14.
15.
18.

19.
21.
22.

25.
27.
28.
Február
01.
03.
05.

11.
12.
15.

16.
17.

Téli szünet
Megbeszélés
Tisztasági vizsgálat
Tisztasági vizsgálat
Higiéniás előadás tartása
Higiéniás előadás tartása
Online továbbképzés
Egészségügyi vizsgálat 8.
évf.
Alsós osztályozó értekezlet
Osztályozó vizsga
Tisztasági vizsgálat
Felsős osztályozó értekezlet
Online továbbképzés
Tisztasági vizsgálat
Magyar kultúra napja online
megemlékezés

Vargáné V. Ildikó, Beleznay
B. Juhász M.

I.
félév vége
II. félév kezdete
Megbeszélés
Tisztasági vizsgálat
Online továbbképzés alsó
tagozat

igazgató
védőnők
ig., igh., alsó tagozaton
tanító kollégák

Megbeszélés
Tisztasági vizsgálat
Megbeszélés
Tisztasági vizsgálat
Osztály szinten farsangi
mulatságok ( 5.b, 6.a, 1.a)
Félévi értekezlet
Farsangi mulatság ( 5.a, 4.a,
3.b)
Tisztasági vizsgálat
Kiállítás: Dr. Simon Csaba
Tokaji Országzászlóért
Egyesület elnökének
vándorkiállítása
Farsangi mulatság 2.b
Bekecs szépkiejtési verseny
szűrővizsgálat 6.évf.

igazgató
védőnők
védőnők, családsegítők
védőnők, családsegítő
felső tagozatos kollégák
védőnők
igazgató, ig.helyettesek
igazgató, ig.helyettesek
alsó tagozat

igazgató
védőnők
igazgató
védőnők
osztályfőnökök
igazgató

Vargáné Verba Ildikó
védőnők

18.
19.

25.

Farsangi mulatság 2.a
Tisztasági vizsgálat
szűrővizsgálat 4.évf.
Farsangi mulatság 4.b
Kom.diktatúra áldozatainak

védőnők
Kocsis Elizabet, Juhász Máté

emlékünnepe online
Március:
04.
08.

16.
20.
22.

29.

Április
01-06.
10.
12.
19.

22.

26.

28.
Május:
03.
05.
07.

Ördög Melinda minősítési
eljárása
Belső továbbképzés:
Digitális oktatás lehetőségei
címmel
Digitális és papír alapú
távoktatás elkezdődött
Papír alapú tananyag
kiosztása
Tanítási nap
Papír alapú tananyag
kiosztása
Víz Világnapja online műsor
Papír alapú távoktatás
tananyag kiosztása
Értesítés kiküldése a digitális
oktatásban nehezen
résztvevő tanulók szüleinek
Pedagógusok védőoltásának
szervezése
Tavaszi szünet
Tanítási nap
Papír alapú tananyag
kiosztása
Alsó tagozat jelenléti oktatás
elkezdődik
Felső tagozat papír alapú
tananyag kiosztása
Alsó tagozat megbeszélés
Föld napja online
megemlékezés
Felső tagozatos megbeszélés
online oktatásról
Papír alapú tananyag
kiosztása felső tagozat
Tisztasági vizsgálat
Felső tagozatos papír alapú
tananyag kiosztása
Szülői értekezlet 4.a
Minősítési eljárás Miskolczi
Lilla

igazgató
Vizkeleti Fanni
pedagógusok

Rendkívüli szünet napjainak
pótlása
Rontó Rózsa Margaréta
Kocsis Elizabet
Juhász Máté

igazgató

Rendkívüli szünet napjainak
pótlása

Orosz Istvánné
Miskolczi Lilla
igazgató

igazgató

08.

Tanítási nap

10.

Jelenléti oktatás alsó és felső
tagozaton is.
Szülői értekezlet 1.a
Madarak és fák napja
megemlékezés

11.

17.

18.
19.
20.

21.

26.
27.
28.
29.

31.
Június:
01.
02.
03.
04.

Megbeszélés
Tisztasági vizsgálat
Szülői értekezlet 7.a
Belső továbbképzés:
Interaktív tábla megismerése
Szülői értekezlet 5.a, 8.a,
8.b, 6.a
MaTalent mérés 4. évfolyam
Nyelvi mérés 6. és 8.
évfolyam
Minősítési eljárás Beleznay
Barbara
Oltás 7. évfolyam
Klubdélután 8.a osztály
Csodaszarvas műhelymunka
online
Kompetenciamérés 6. és 8.
évfolyam
Megbeszélés
Zeneiskola kirándulás
Miskolc Vadaspark
Tanítási nap

Rendkívüli szünet napjainak
pótlása

Rontó Rózsa Margaréta,
Juhász Máté, Miskolczi Lilla

Tankerületi Központ
informatikus kollégái
Szatmári Melinda Kovács
Jánosné Karajz Balázs
igazgató,
igazgatóhelyettesek
védőnők
Szatmári Melinda
Bukovenszkiné Bodnár Éva
Karajz Balázs
Őri Anita
Ördög Melinda
igazgató
igazgatóhelyettesek

Rendkívüli szünet napjainak
pótlása

Gyereknap osztályszinten
Tisztasági vizsgálat
Osztálykirándulás 6.a
Alsó tagozatos osztályozó
értekezlet
Felsős tagozatos osztályozó
értekezlet
Nemzeti Összetartozás Napja
községi megemlékezés

07.

Osztályozó vizsga

08.

Osztálykirándulás 5.a, 4.b

Vargáné Verba Ildikó
Ördög Melinda
Karajz Balázs
Juhász Máté
Igazgató, igazgatóhelyettes,
pedagógusok
osztályfőnök

09.
10.
11.

Újraélesztés előadás 7.
évfolyam
Bodrogkeresztúr Teqball
Kupa
Osztálykirándulás 5.b
Statisztika leadási határideje

18.

Labdarúgótorna Tiszalúc
Mozi 8.a osztály
Utolsó tanítási nap
Pedagógusnapi ünnepség
8. évfolyamosok szerenád,
tanárbúcsúztató
megvendégelés
Nyugdíjba vonuló kollégák
búcsúztatója ( Nagy Lajosné,
Kovács Jánosné,
Gremsperger Zsoltné)
Évzáró

19.

Ballagás

30.

Tanévzáró értekezlet

14.
15.
16.

17.

Borbély Patrik
Kurmai Dániel
Rontó Rózsa Margaréta
igazgató,
igazgatóhelyettesek
Karajz Balázs
Szatmári Melinda
igazgató
igazgatóhelyettesek
8. és 7. osztályfőnökök

osztályfőnökök
igazgató
igazgatóhelyettesek
osztályfőnökök
igazgató
igazgatóhelyettesek
igazgató
igazgatóhelyettesek

Nyári táborok:
Időpont

Tábor neve

Táborvezető
pedagógusok
Bukovenszkiné Petró Éva

2021.06.21.-06.25

Csodaszarvas tábor (25 fő)

KovácsnéBorbély Katalin
Juhász Gergelyné

2021.06.28.-07.02.

Csodaszarvas tábor (25 fő)

Őri Anita
Őrdőg Melinda
Karajz Balázs

2021.07.05.-07.09.

Erzsébet tábor ( 68 fő)

Beleznay Barbara,
Bukovenszkiné Bodnár
Éva, Karajz Balázs,
Ördög Melinda, Rontó
Rózsa Margaréta,

Miskolczi Lilla
2021.07.11.-07.16.

Erzsébet

nyári

Élménytábor Orosz Istvánné

Zánka ( 16 fő)
2021.07.04.-07.08.

Madarasiné Tamás Ottilia

Szerencs Gyermekesély tábor ( Madarasiné Tamás Ottilia
5 fő)

2021.07.11.-07.15.

Szerencs Gyermekesély tábor Rontó Rózsa Margaréta
(12 fő)

2021.07.19.-07.23.

Miskolczi Lilla

Tokaj Mezőgazdasági tábor ( 5 fő)

2021.07.19.-07.23.

Református hittantábor

Bukovenszkiné Bodnár
Éva
Madarasiné Tamás Ottilia
Kovácsné Borbély
Katalin
Vajtóné Szabó Ilona

Művészeti iskolákkal való együttműködés keretében:
- zeneoktatás (gitár, zongora, furulya, dob, trombita tanszakon)
- néptánc oktatás
Mindkét művészeti iskolával jó a kapcsolatunk, ugyanakkor csökkenő lelkesedést
tapasztalunk a tanulók létszámát illetően.

A tanév során megvalósult tantárgyi mérések, eredménye
Az első évfolyamos tanulók felmérése valamint a DIFER vizsgálatok elvégzése megtörtént
2020. okt. 9-ig. Október 22-ig 6 fő első évfolyamos tanulót jelentettünk le, akiknél az óvodai
jelzések, vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését
hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanítók indokoltnak látták
az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló
rendszer alkalmazását. Ezen tanulókkal december 04-ig megtörtént a meghatározott
vizsgálatok elvégzése.
A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése 5-8 évfolyamon 2021. január 11-én
indult, április 23-ig tart. Az érintett felsős tanulókat az adatszolgáltatási felületen hozzá
rendeltük az őt tanító testnevelőhöz. A mérési adatok felvitele folyamatos feladat, 2021.

május 28-ig megtörtént a feltöltés a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi teszt informatikai
rendszerébe. A mérések rendben befejeződtek.
A 2019/20-as tanév kompetencia mérés nem zajlott le, így nem rendelkezünk új
eredményekkel. A jelen tanévben megtörtént a nyelvi mérés és a kompetencia mérés is.

Továbbképzések, műhelyfoglalkozások 2020/2021-es tanév

1. A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. IKT eszközök rendszerszerű
használata a tanulási-tanítási folyamatban- EFOP-3.2.4-16- Középhaladó szintű
továbbképzés ( 30 óra) 17 fő
2. Kreativitásfejlesztés és tehetséggondozás ( műhelyfoglalkozás online) 14 fő
3. Helyesírás tanítása változatosan az alsó tagozaton . „Játszva tanulunk” Olvasás
szövegértés az alsó tagozatban ( műhelyfoglalkozás online) 12 fő
4. Egyéni fejlesztés lehetőségei alsó tagozatban ( online ) 12 fő
5. A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. IKT eszközök rendszerszerű
használata a tanulási-tanítási folyamatban- EFOP-3.2.4-16- kezdő szintű továbbképzés
( 30 óra) 3 fő
6. CSODASZARVASPROGRAM A MINDENNAPOKBAN című műhelymunka (
Karajz Balázs, Ördög Melinda, Őri Anita, Bné Bodnár Éva)
7. EFOP 3.10.1-17 számú projektje által meghirdetett Pályaorientáció a középiskolában
II. című e-learning továbbképzés ( Bné Bodnár Éva)
8. Digitális oktatás lehetőségei – belső továbbképzés
9. Az interaktív tábla használati lehetőségei – belső továbbképzés

Tehetséggondozás
2020/2021-es tanév kitűnő tanulói
1.a osztály:
Balogh Krisztofer
Bodnár Zoltán

Brezóczki Tímea
Dervarics Csaba
Gulyás Gréta
György Dini Jázmin
Szemán Ákos
Kiss Gábor

2.a osztály
Búza Boglárka
Homér Daniella
Őri Deniel
Vadász Melani

3.a osztály
Csáki Milán
Farkas Réka
Fejes Dzsenifer
Hámori Tyler
Jeddi Nóra
Lakatos Sztella

3.b osztály
Dervarics Stella
4.a osztály
Csónó Panna
Takács Ferenc
Tóth Alexandra Ivett
4.b osztály
Puporka Tifani Mercédesz
5.a osztály
Bodnár Beáta Anna
Bodnár Bence Béla
Kiss Martin László

Varga Barbara
Kanyog Panna

5.b osztály:
Balog Brendon Attila
6.a osztály:
Bárány Tamás
Kis Viktória
7.a osztály
Angyalosi Erik Kevin
7.b osztály
Horváth István
8.a osztály
Juhász Dalma
Sipos Csongor ( 8 éven át kitűnő)
Szabó Zsombor ( 8 éven át kitűnő)
Ozsváth Péter
8.b osztály
Bakó Brigitta Beatrix ( 8 éven át kitűnő)
Búza Réka
Rajkovics Dorottya ( 8 éven át kitűnő)
Tehetséggondozásban végzett munkánkat az elért versenyeredmények igazolják.
A következő versenyeken vettek részt diákjaink:
A 2020/2021-es tanév versenyeredményei
Verseny megnevezése

Helyi verseny

Résztvevő tanulók

Felkészítő pedagógus

1. Karácsonyi
rajzverseny

1-2. évfolyam
Brezóczki Tímea 1.a I.h
Orosz Zsófia 1.a II.h.
Szemán Ákos 1.a II.h.
Jeddi Csongor 1.a III.h.
3-4. évfolyam:
Albert Zsolt Brendon 4.b I.h.
Radics Dominika 3.b II.h.
Jeddi Nóra 3.a III.h.
Vadászi Jázmin Tamara (1.b) különdíj
és Ruszó Anasztázia 4.b különdíj

2. Novellaíró pályázat
Taktaharkány
Nagyközség
Könyvtára

Csónó Panna 4.a II.h.

Kovács Jánosné

3. Víz Világnapja
Fotópályázat

Szabó Zsanett 4.a I.h
Bogárdi Ádám 4.a II.h
Bárány tamás 6.a III.

Rontó Rózsa Margaréta

4. Víz Világnapja
rajzpályázat

Jaczkó Zsombor 5.a I.h
Puporka Tifani 4.b II.h
Tóth Alexandra Ivett 4.a III.h

Rontó Rózsa Margaréta

5. Föld napi totó

6. Madarak és fák
napja

Bárány Tamás (6.a) I.h
Juhász Dalma (8.a) és Hallgató
Bence (6.a) II.h
Balogh Péter (8.a). III: h.

Bukovenszkiné Petró Éva
Ördög Melinda
Juhász Gergelyné

Orosz Istvánné

1-2. osztály.
Farkas Amanda 2.a I.h.
Brezóczki Tímea II.h
György Dini Jázmin 1.a III.h
3-4.osztály:
Puporka Tifani 4.b I.h
Ruszó Zsaklin 4.b II.h
Radics Dominika III.h

Rontó Rózsa Margaréta

Búza Réka-Zarka Orsolya 8.b I.h
Bárány Tamás- Kanyog Kristóf 6.a
II.h.
Horváth Mihály Győző-Lakatos
Mihály Erik 7.a III.h

Orosz Istvánné

Ruszó Melánia Olga 4.a
Szabó Zsombor 8.a III.h.

Kovács Jánosné

Körzeti verseny
1. Adventi
szavalóverseny
Mezőzombor

Vargáné Verba Ildikó

2. Adventi
Szavalóverseny
Szerencsi Műv-i Kp.
és Könyvtár
3. Szerencsi Művelődési
Központ és Könyvtár
Adventi naptárkészítő
verseny
„Szép Magyar
Beszéd” Kazinczyverseny országos
elődöntőjére
5. Teqball Kupa
Bodrogkeresztúr

4.

6. Tehetségkutatás
kispályás labdarúgó
torna Tiszalúc
7. Borúth Elemér
szavalóverseny Mád

Megyei verseny
Országos verseny
1. Biblia olvasottsági
verseny
2. „Kis-Kazinczy”
Szépkiejtési Verseny
„Szép magyar beszéd”
országos döntő

Ruszó Melánia Olga 4.a

Kovács Jánosné

Takács Ferenc 4.a
Tóth Alexandra Ivett 4.a

Kovács Jánosné

Sipos Csongor 8.a III.h

Vargáné Verba Ildikó

Bogárdi Ádám 4.a
Bokor Ákos 7.a
Szabó Zsombor 8.a II.hely
fiú csapat 7 fő IV.h.

Borbély Patrik
Kurmai Dániel

Szabó Zsombor 8.a II.h.

Vargáné Verba Ildikó

Bodnár Beáta Anna 5.a
Bodnár Bence Béla 5.a
Kanyog Panna 5.a
Varga Barbara 5.a

Szatmári Melinda Vilma

Sipos Csongor 8.a (bronz
Kazinczy-jelvény és oklevél)

Vargáné Verba Ildikó

Karajz Balázs

A tanév eseményeiről az Apáczai Csere János Taktaharkány facebook oldalon folyamatosan
beszámolunk.
Köszönöm kollégáimnak, az iskola valamennyi dolgozójának, a Szerencsi Tankerületi
Központnak,a fenntartónak, a település önkormányzatának és valamennyi partnerszervezetnek
a támogatását, segítségét.

Taktaharkány, 2021.június 22.

Vizkeletiné Juhász Judit
igazgató

Beszámoló a kulturális feladatok
2020. évi teljesítéséről

Taktaharkány, 2021. július 05.

Készítette:
Zarkáné Kovács Bernadett
kulturális közösségszervező

1.Bevezetés
Hazánkban „Magyarország Alaptörvénye „XI. cikk. (1) és (2) pontja deklarálja, hogy „Minden
magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. Magyarország ezt a jogot a közművelődés
kiterjesztésével és általánossá tételével ... törvényben meghatározottak szerint anyagi
támogatásával biztosítja”.
A kulturális tevékenység jogi hátterét biztosító, A muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 73. § (1) (2) kimondja,
hogy „A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek
támogatása közcél. A közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi
önkormányzatok feladata”.
A fenti törvény 2017. évi módosításában (2017.évi LXVII törvény A muzeális intézményekről,
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény és egyes
kapcsolódó törvények módosításáról) a törvény végrehajtási rendelete az alábbiakban határozza
meg a közművelődési alapszolgáltatásokat:
-művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a
közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
-az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
-a hagyományos közösségi, kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása,
-az amatőr alkotó-és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
-a tehetséggondozás-és -fejlesztés feltételeinek biztosítása,
-a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

A Művelődési Ház a szabadidő eltöltésének többfunkciós tere, amely egyszerre valósítja meg a
közművelődés közösségi és a szórakoztatás közönségi terét. Szolgál és szolgáltat, helyet ad a
kreatív tevékenységnek, teret biztosít a művészeti produkcióknak, hozzáférést ad a tudáshoz és
élményt nyújt.

2. Szervezeti körülmények
2.1 Az intézmény személyi feltételei, humán erőforrás
Az intézmény személyi ellátottsága főállásban 3 fő. Ebből 1 fő látja el a közművelődési
feladatokat és koordinálja a Művelődési Ház működését, valamint a Művelődési Házhoz tartozó
épületek működtetését (Tájház, Vendégház). Az intézményben 2 fő közművelődési munkát
segítő munkatárs dolgozik.
Egy intézmény, és annak működése, csak akkor lehet sikeres, ha az ott dolgozók fontosnak
érzik, hogy a tőlük elvárható legmagasabb szinten végezzék munkájukat, és teszik mindezt úgy,
hogy szeretik is, amit csinálnak. Ez az állítás a Művelődési Ház dolgozóiról teljesmértékben
elmondható. Nagy rendezvényeink lebonyolításánál önkéntes, segítő munkatársak, valamint
civil szervezeteink és önképződő köreink is vállalnak részt a feladatokból, ezzel biztosítva a
gördülékeny munkavégzést, lebonyolítást. Az összetett, sokrétű tevékenységstruktúra
szükségessé teszi a csapatmunkát, a megszerzett információk átadását, és az együttműködést.

2.2.Az intézmény tárgyi, technikai feltételei és fejlesztésük
Az intézmény tárgyi eszközrepertoárját bővítettük, így modernebbé és a mai kor igényeinek
megfelelőbb eszköztárral rendelkezünk. Az érdekeltségnővelő pályázat kapcsán lehetőség nyílt
új

asztalok

beszerzésére

és

hangtechnikai

eszközök

cseréjére.

Egyéb

pályázati

eszközbeszerzésekből pedig lehetőség nyílt a berendezési tárgyak cseréjére. Az irodaszerek
beszerzése is pályázati forrásokból valósul meg. A Művelődési Ház épülete megérett a
felújításra. A teljes körű felújítás 2019. novemberében kezdődött az Önkormányzat sikeres
pályázati tevékenységének köszönhetően és 2020. májusban fejeződött be. Tehát a tárgyi és
technikai feltételeinket önkormányzati és pályázati forrásokból folyamatosan fejlesztjük. A
kulturális közösségi színtér kialakítása, belső terei esztétikus szép környezetet biztosítanak
programjainkhoz. Kiemelt feladatunk az állagmegőrzés és a vagyonvédelem biztosítása.

3. Az intézmény gazdálkodása
A Művelődési Ház önkormányzati fenntartású intézmény. A működésre és tevékenységre
fordítható pénzügyi keret egy részét az állami támogatás, másik részét pedig pályázati források
biztosítják. Saját bevétele nincs.

4. Az intézmény szakmai tevékenysége
4.1 Közművelődési tevékenység
A tavalyi évben a tervezett programok megvalósulását befolyásolta a Covid19 járvány. A
veszélyhelyzetre való tekintettel a kulturális programok 2020. március 08-ig tudtak
megvalósulni. Majd a korlátozó intézkedések lazításával augusztusban nyílt lehetőség
rendezvénytartásra, a veszélyhelyzeti előírások betartásával. Szeptembertől pedig újabb leállás
következett, mely egészen 2021. májusig tartott.
Ebben a kényszerpihenő időszakban, a felújítási munkák, a felújítási munkák utáni takarítások,
pakolási és berendezkedési munkák történtek meg. Valamint a művelődési ház koordinálásával
maszkok varrására került sor a lakosság részére, mely munkában a művelődési ház és az óvoda
dolgozói vettek részt. A tavalyi évben elindult a Vendégház felújítási munkálatai (pályázati
forrásból), melynek koordinálása, eszközbeszerzése és utómunkálatai szintén a művelődési ház
dolgozóinak feladata volt.
Saját feladatkörömbe tartozik a pályázatokban való közreműködés, mint szakmai munkatárs.
Ezekben a feladatom összetett: -eszközbeszerzések, a pályázatban kiírt programok
megvalósítása, annak szervezése, az ezzel járó adminisztrációs tevékenységek, kapcsolattartás
a projektmenedzserrel, és minden egyéb tevékenység, amely ide kapcsolható.
4.2 Rendezvények, események
Megvalósult programok
1. Újévi köszöntők (zártkörű eseménysorozat, meghívott résztvevőkkel, cateringgel,
műsorszolgáltatással) – helyszínét az általános iskola és az étkezde biztosította
2. Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
3. Nőnap – helyszínét az általános iskola biztosította

4. Zempléni Fesztivál (külső szervezés, helyszínt adunk kiegészítő programmal) korlátozó előírások betartásával
5. Új Kenyér Napi Ünnep (kenyér szentelés és megemlékezés, kitüntetések átadása) korlátozó előírások betartásával

4.3 Nagyrendezvények
A pandémia miatt kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel nem került megrendezésre

4.4 Rendezvényekhez kapcsolódó önkéntesség, együttműködés
Az önkéntesség és a település intézményeivel, civilszervezeteivel való együttműködés és
segítségnyújtás, mely kölcsönösségen alapul, fontos szerepet játszik a programjaink
megvalósulásában. A kultúra területén dolgozó munkatársak (4 fő) nem tudnának kiszolgálni
egy nagyobb rendezvényt, hiszen magasabb kiszolgáló személyzetet igényel. Az önkéntes
segítségnyújtásban részt vesznek:
➢ hivatali dolgozók,
➢ oktatási-nevelési intézmények dolgozói,
➢ szociális szolgáltató dolgozói
➢ közmunka programban résztvevők,
➢ civil szervezetek,
➢ önképződő körök
➢ Polgárőr Egyesület,
➢ a település lakosai részéről is érkezik segítségnyújtás,
➢ helyi kisvállalkozók bekapcsolódása (Kovács Zsanett, Őri János, Vízkeletiné Juhász
Judit, Lékáné Bodnár Krisztina)
Közművelődési munka szerves része a kapcsolati tőkénk folyamatos bővítése, ápolása.
Munkám során különböző platformokon, fórumokon veszek részt, ahol lehetőség nyílik az
ország különböző területeiről szakmai kollégákkal a kapcsolattartás.

4.5 Tanulmányok, képzések
A tavalyi évben elvégeztem az- Amatőr művészeti csoportok mentorálása- tanfolyamot.
Idén pedig sikeresen befejeztem és diplomát szereztem a Nyíregyházi Egyetem kulturális
közösségszervező szakán.
5. Bérbeadások
A Művelődési Ház nemcsak szervez, de helyszínt is biztosít privát rendezvények, egyéb
intézmények kulturális programjának megtartására. Egyre többen veszik igénybe a bérlés
lehetőségét esküvőkre, családi események, tanfolyamok, továbbképzések rendezéséhez.
Ez a szolgáltatás a tavalyi évben a pandémiára való tekintettel szünetelt.
6. Összegzés
A 2020-as évben a kulturális tevékenységek sajnos nem, illetve év elején néhány tudott
megvalósulni a kialakult járványügyi veszélyhelyzet miatt. Az eltelt egy évben az emberek
életéből kimaradtak azok az élmények, melyeket a közösségi programokon való részvétel
nyújthat. A közösség tudja biztosítani az egyén számára a valahová tartozás érzését és erősíteni
a hasznosság érzetét. Az elmúlt időszakot pótolni nem lehet, de bízunk benne, hogy az év
hátralévő idejében megtudjuk tartani a programjainkat, a kisközösségek működése elindulhat.
Az Önkormányzat által fenntartott Művelődési Ház a helyi közösségi kultúra meghatározó
intézménye. A kulturális tevékenység szervezettséget és alapos logisztikai munkát igényel mind
a szakmai, mind a technikai kisegítői területen. A munkánkat az együttműködésen alapuló
folyamat határozza meg. Eredményes munkát úgy lehet végezni, ha együtt, egy célért, egy
irányba haladunk.

2021 hátralevő időszakára tervezett programjai:
•

augusztus 17. – Zempléni Fesztivál

•

augusztus 20.- Államalapító Szent István király ünnepe, Új kenyér szentelés

•

augusztus 27. – LecsóFeszt 1.nap

•

augusztus 28.- LecsóFeszt 2.nap + Megyei Polgárőr nap

•

szeptember 10. – közszolgálati dolgozók napja

•

október 1. – Idősek világnapja

•

október 23. – 1956-os forradalom ünnepe

•

október 28.- II. Rákóczi Ferenc tiszteletére rendezett fáklyás felvonulás

•

Adventi gyertyagyújtások

•

november – Községi bál

•

december 6. - Mikulás

•

december 18.- Karácsonyi ünnepség

•

december – Adventi hangverseny

Országos statisztikai adatok a kultúrafogyasztásra vonatkozóan:
Magyarországon napjainkban a lakosság részéről sajnos nagyon alacsony részvételi aktivitás
figyelhető meg. (Arapovics,2016). Folyamatos és küzdelmes munka a szakterületen dolgozók
részéről, hogy erősítsék a közösségi részvételt, az összetartozást a közösségi tevékenységeken
keresztül. A kulturális intézmények látogatottságának befolyásoló jellemzőit több tényező
alakíthatja. A változó társadalmi igények alakulását igyekszik követni, és minden tekintetben
kielégíteni a mai kor emberét. Nincsenek könnyű helyzetben a kultúrában dolgozó
szakemberek, az elhivatott munkájuk az, ami megpróbálja szinten tartani az érdeklődést a
kultúra közvetítő tevékenységek iránt.

1. számú táblázat: 2.10.2. Kulturális aktivitás országos összefoglaló (2003–2018)

Forrás: KSH
A Központi Statisztikai Hivatal összegyűjtötte és feldolgozta, hogy Magyarországon országos
szinten mennyi az egy kulturális rendezvényre jutó látogatók átlagos száma évente, a különböző
intézményi szolgáltatások tekintetében.
Vizsgált rendezvénytípusok:

•

mozielőadás, színházielőadás, múzeumi kiállítás, közművelődési intézmények
rendezvényei.

Megállapítható, hogy összevonva minden intézménytípus vizsgálati eredményét (egy kulturális
eseményre jutó látogatók átlagos számának tekintetében), a vizsgált 15 évben a kulturális
intézmények látogatottsága összeségében 1.9 %-kal csökkent.
Intézménytípusokat külön vizsgálva
•

mozielőadások látogatottsága 1.5%-kal

•

színházielőadások látogatottsága 73,4%-kal

•

múzeumi kiállítások látogatottsága 1.050,3%-kal

•

közművelődési intézmények látogatottsága 29.5%-kal csökkent.

Fiatalok kulturális tevékenységre vonatkozó statisztikai adatok:
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Forrás: MIK 2016, saját készítés
1.ábra: Kulturális intézmények látogatottsági eloszlás 15-29 év korcsoportban
A diagram jól ábrázolja a különböző intézmények, helyszínek látogatottsági eloszlást. A
fiatalok körében legnépszerűbb helyszínnek az éttermek bizonyultak. Nem sokkal lemaradva a
sörözők, kocsmák, kávézók követik. Ezek a helyszínek azt a fajta kikapcsolódási lehetőséget

biztosítják számukra, ahol kötetlenebbül, korlátok nélkül találkozhatnak és szabadon választott
társalgást, cselekvést folytathatnak. Köthető még hozzá azon tevékenységek folytatása, melyek
az élvezeti cikkek fogyasztását teszik lehetővé (kulináris élvezetek, alkohol fogyasztás). A
statisztikai adatok figyelembevételével azt mondható el, hogy a fiatalok kikapcsolódási és
közösségi élményszerzése szempontjából a városok kulturális infrastruktúrája kedvezőbb
lehetőségeket nyújt, kisebb településekkel szemben.

Beszámoló a Nagyközségi Könyvtár 2020. évi tevékenységéről

A taktaharkányi Nagyközségi Könyvtár 13 környező településsel karöltve 2013-ban
csatlakozott a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez (továbbiakban KSZR).
Ehhez a Rendszerhez való kapcsolódás sok előnnyel járt/jár a könyvtár számára. 2020.
március 16-án kormányrendelet alapján be kellett zárnunk a könyvtárat, azonban a
megnyitás után tudtunk programokat szervezni, ha nem is olyanokat, amiket
terveztünk.
- 2020-ban is 230.000 Ft-ot kapott a település programok szervezésére.
- 25.000 Ft-os kézműves keretösszegből 2019-ben 2 db kézműves foglalkozás valósult
meg Bukovenszkiné Petró Éva segítségével (egy őszi témával foglalkozó, illetve egy
karácsonnyal kapcsolatos). A gyerekek különböző ajándékokat és díszeket készítettek.
- Gyermekprogram keretében mikulás napon ellátogatott a télapó hozzánk.
Természetesen a vírus elleni védekezés minden szabályát betartva találkoztak vele a
gyerekek és kaptak tőle apróbb ajándékokat.
- A KSZR jóvoltából 2020-ban egy lamináló gépet kaptunk technikai
eszközbeszerzésként, továbbá az új könyvtár berendezését egy könyvtári pályázat
keretében ők finanszírozták. Irodaszerek, könyvtári nyomtatványok 39.506 Ft értékben
lettek kihelyezve könyvtárunkba.
- KSZR rendezvény összegéből finanszíroztunk két, a könyvtár által meghirdetett
pályázatot: az adventi koszorú szépségversenyt és a novellaíró pályázatot. Mivel
rendezvényt nem szervezhettünk, így próbáltuk továbbra is az olvasóközönség, illetve
az egész település érdeklődését fenntartani a rendezvények és a kultúra iránt.
- Szintén a KSZR-nek köszönhetően minden könyvtár pénztösszeget kap, melyet
előzetes rendelés és egyeztetés alapján a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár szerez
be és szállít el könyvtárunkba. 2020-ban 183 db dokumentumot vásároltak részünkre,
388.805 Ft értékben, továbbá a lent említett folyóiratokat, 123.038 Ft értékben.
- Folyóirat állomány (2014-től folyóiratok kölcsönzésére is van lehetőség). A 2020-as
évben az alábbi folyóiratokat, újságokat kölcsönözhették a könyvtárba látogatók:
* Kiskegyed
* Észak-Magyarország
* Praktika
* Joy
* Sporthorgász magazin
* Hihetetlen
* Rubicon
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* Látkép
2020-ban a taktaharkányi Nagyközségi Könyvtár beiratkozott olvasóinak száma 353 fő
volt (382 fő a 2019-es évben). Ez némi csökkenés, azonban itt látni kell, hogy
hónapokig nem volt nyitva a könyvtár a vírushelyzet miatt, illetve új helyre is
költözött. Nagyjából mégis elmondható, hogy olvasóinkat megtartottuk, köszönhető ez
annak, hogy gőzerőre kapcsoltuk a mozgókönyvtári szolgáltatást a járvány idején,
továbbá az általános iskolával karöltve minden egyes osztálynak megmutattuk az új
könyvtárat könyvtári óra keretében.
Június hónapban elkezdődött a könyvtár új helyre való átköltözése, ami kevesebb,
mint két hét alatt megtörtént. Az ünnepélyes átadásra augusztus 20-án került sor.
- Futó pályázataink miatt IS még szorosabbra fontuk a Művelődési Házzal való
kapcsolatot. Kölcsönösen segítjük egymást, egymással karöltve rendezzük, szervezzük
eseményeinket.
- Az érettségihez szükséges 50 óra közszolgálati munka elvégzéséhez is egyre több
diák választja a könyvtárat. Idén is már több középiskolai tanuló jelezte ebbéli
szándékát.
- A településen működő gimnáziummal is szoros kapcsolatot tartunk fenn. A
járványhelyzet idején a gimnázium tanulói segítséget kaptak az online oktatáshoz. A
rendelkezésre álló technikai eszközöket és az internetet természetesen ingyen
használhatták, és szakmai segítséget is nyújtottam nekik.
- A kialakult járványhelyzet új feladatot, feladatokat is adott a könyvtárnak és a
könyvtárosnak egyaránt. Mivel a különböző ügyintézések java része áttevődött online
felületre, ezért az emberek már nemcsak a könyvek miatt, hanem informatikai segítség
kérése miatt is betértek a könyvtárba. Ügyfélkapun való regisztráció, adóbevallás,
hivatalos dokumentumok nyomtatása, küldése mind-mind a könyvtár tevékenységi
köréhez került.
- Az emberek becsalogatása a könyvtárba még mindig fontos és folyamatos feladatom.
Az általános iskolában tanító tanárokkal egyeztetve különböző órák megtartása is
zajlik a könyvtárban.
Az állomány folyamatos, tervszerű bővítésével próbálom fenntartani az emberek
érdeklődését, kérdezgetem őket igényeikről és kikérem véleményüket. Elmondhatom,
hogy minden témában naprakészek vagyunk, szakirodalomban, regényekben egyaránt.
A megjelent újdonságokat szinte azonnal kezükbe is vehetik az olvasók. A
könyvtárközi kölcsönzésnek köszönhetően mára ott tartunk, hogy nem igazán létezik
olyan dokumentum, amit ne tudnának az olvasók a kezükbe venni és elolvasni.
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- A tavalyi évben is működött az irodalomkutatás szolgáltatás és a témafigyelés,
megkönnyítve ezzel a felsőoktatásban tanulók munkáját. Itt szintén fontos szerepet kap
a könyvtárközi kölcsönzés.
- Nem szorosan a könyvtár tevékenységéhez, működéséhez kapcsolódik, azonban meg
kell említeni, hogy a tavalyi évben 35 év után ismét lefotózásra került településünk
minden egyes lakóháza, utcái, melyből majd szeretnék egy kiállítást szervezni, további
archiváltuk a könyvtárban

Taktaharkány, 20120 június 29.

Pilián Delila
könyvtárvezető
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2020.
Éves beszámolója
A csoport 2000-ben történt megalakulása óta rengeteg változáson ment keresztül, amit minden
éven leírok.
A 14 alapító tagot 60 táncolni vágyó óvodás és kisiskolás követett, majd a 20 év alatt felnőttek,
férjhez mentek, tovább tanultak, így mára összesen 13-an maradtunk.
A lelkesedés töretlen, minden csütörtökön és pénteken összejárunk próbálni, új és új
koreográfiákkal rukkolunk elő.
Ez az év nem így alakult!
Timi 2019-es búcsúzását követően Nagycsoportunk 4 főre fogyatkozott, ami újabb fejtörést
igényelt. Csillag csoportunk maradt a megszokott 8-as felállásában.
Az új korszak:
Ötletekből nem volt hiány...már nyáron megfogalmazódott az új történet, amit a klímaváltozás által
okozott erdőtüzek, környezeti katasztrófák ihlettek.
A téma olyan összetett volt, hogy 4 fővel kivitelezni képtelenség lett volna, így hosszas
gondolkodás után egy koreográfia erejéig összevontam a taktaharkányi Spry Dance Club tagjait a
Szikra Tánciskola Dinamik csoportjával és fiatal duó párosával, illetve Bodnár Ivett szintén
taktaharkányi lakos fiatal táncos is szerepet kapott.
A majd 8 perces táncszínházi előadás A Föld Hangja címet kapta, mely átfogó képet ad arról,
hogyan is gondoljuk mi, fiatalok ezt a problémát, a természet és emberiség kapcsolatát.
Magyarországon elsőként foglalkoztunk a témával és terveink szerint ezzel a koreográfiával is
megpróbálnánk a nemzetközi versenyeket. Ez volt a cél, amit a tavalyi beszámolón el is mondtam.
A Fordulópont és Törés koreográfiákat nehéz felülmúlni, mert érzésekre hatnak, ezért fontos
szempont volt a technikai tudás fejlesztése és kivitelezése az új táncban, a zenei választáshangzás, a látvány, az eszközök használata, a ruhák és megjelenés.
2020. január és februárjában gőzerővel folytak a próbák, hogy minden a helyére kerüljön.
2020. februárjában a XIII. Örök Mozgáson mutattuk be először a Föld Hangját és az új
koreográfiákat, ahol még nem tudtuk, hogy sokaknak ez lesz az utolsó fellépésük.
Épp, hogy az előadást még meg tudtuk tartani és egy hét pihenőt tartottunk, mikor a vírus miatt
bevezetett korlátozások minket is elértek.
Március és június között elmaradtak a próbák és a hazai, nemzetközi versenyeket sem tartották
meg.
Közben megszületett májusban a gyerkőc. A 6 hét kényszerpihenő és a korlátozások enyhítésével
júliustól újra elkezdtünk próbálni heti 2x2-3 órát.
Augusztusban részt vettünk a Just Clear versenyen Siófokon, amit először nemzetközi
selejtezőnek hirdettek meg, de végül a szervezők nem merték bevállalni a várható újabb hullám
miatt a továbbjutás lehetőségét.
Szeptembertől szintén elkezdtük egy rövid ideig a találkozásokat, de időközben egyik pillanatról
a másikra ki kellett költöznünk megszokott helyünkről. (épület felújítás miatt)
4 hónapos gyerekkel és a párommal 3-an pakoltunk a TEGYEK egyik végéből a másikba,
miközben már bontották a falat.
A magnónkat ellopták, míg helyet találtunk a többi eszköznek.
Ezúton is köszönöm Ilikének, hogy az óvoda biztosított a dobozoknak, eszközöknek egy tároló
részt és pár alkalommal az óvoda tornatermében lehettünk.

Azt gondolom egy 20 éves multú csoport nem ezt érdemelte volna! Sokan el sem tudják
képzelni mekkora érték az, amiket mi dobozokba, zsákokba tettünk és majd egy évre csendes
pihenőre küldtünk. Az, hogy egy ekkora felújított Művházba ne invitáljanak be és biztosítsanak
helyet a csoportoknak….számomra felfoghatatlan!
Októberben így se próbahelyünk nem volt, se addigi életünk, veszélybe került a további
fennmaradás.
Szerencsen kértem helyet, ott próbáltunk még egy hónapot, míg a vírus miatti korlátozó
intézkedések ismét lesújtottak.
Novembertől a megoldást/kiskaput kerestem, hogy tudjunk működni. Februárban meg is találtam
és március 1-től igazolt fittkid versenyzőkként folytattuk tovább megfogyatkozott
létszámmal.
A vírus miatti kihagyások végett sokan befejezték a táncos pályát, vagy csak éppen
belefáradtak az egy év viszontagságaiba, hogy tudunk próbálni, nem tudunk, de ha tudunk
akkor hol? Ezek a kérdések foglalkoztatták a csapatot minden héten.
Szétestek a csoportok.
Belefáradtam az állandó kuncsorgásba, hogy had próbálhassunk valahol, a 20 év alatt
összegyűjtött, varratott ruháink, eszközeink 3 helyen betuszkolva és csalódott vagyok,
hogy ilyen eredmények után senki nem kérdezte meg jól vagytok? Mi a helyzet? Tudtok
próbálni? Stb. A falu jó részét tanítottam az elmúlt évek alatt és szerettem volna mély
nyomot hagyni az utókorban, nem pedig fordítva: mély sebet szerezni magamnak.
Végül léptem és ingatlan vásárlásra adtam a fejem, Ez az ingatlan lett állandó, biztos pont a
táncosok számára és nekem is. Innen nem tesznek ki, nem szólnak, hogy este 10-ig próbálunk és
van helye az eszközeinknek.
Székhelyünk átkerült Szerencsre és aki nem adta fel az egy év viszontagságai után sem, az
most is minden héten velem tart az órákon! Sokan elmentek, akiket búcsúztatni sem volt
lehetőségünk, de mindent szeretnék bepótolni, ami elmaradt!
Verseny, melyen öregbítettük Taktaharkány hírnevét:
- 2020. augusztus Siófok – Just Clear verseny - 3 db I. hely, 1 db. II. hely és 1 db különdíj
Kitűzött célok és tervek:
- először is újraépíteni alapjaitól a csoportokat
- 2021. augusztus 21. - Szerencs - Ezek vagyunk mi címmel egy bemutatkozó estet tartanánk az
újra életre kelt csoportokkal
- 2022. februárjában az Örök Mozgásban Táncesten ismét nagyot alkotni
- 2021. decemberében szeretnénk ismét kvalifikációs versenyen elindulni és célba venni Bécset.
Szeretnénk megtartani a 20 éves jubileumi találkozót és egyben megünnepelni csapatunk
születésnapját, ami tavaly elmaradt. Ennek szervezése/tervezése a vírus miatt és anyai teendők
miatt tolódott, de 2021-re, de ami késik, nem múlik.
Köszönöm az itt eltöltött éveket, a csodálatos emlékeket.
Sajnos az élet 21 évet adott a településen, de! amiért hálás vagyok!

Szerencs, 2021. június 29.
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