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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.  
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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 folyamatosan a lehetőségek függvényében bővítettük. 

Így modernebbé és a mai kor igényeinek megfelelőbb eszköztárral rendelkezünk. A különböző 

típusú beszerzések forrásait pályázatok és támogatások biztosítják. 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. A működésre és tevékenységre fordítható 

pénzügyi keret egy részét az állami támogatás, másik részét pedig pályázati források biztosítják. 

Saját bevétele nincs. 
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4. Az intézmény szakmai tevékenysége 

4.1 Közművelődési tevékenység 

 2021. évben a tervezett programok megvalósulását nagymértékben befolyásolta a Covid19 

járvány. A veszélyhelyzetre való tekintettel a kulturális programok 2021. május 31-ig nem 

tudtak megvalósulni. Majd a korlátozó intézkedések lazításával a nyár folyamán tudtunk 

rendezvényeket szervezni. Nehezen indult el a kulturális-közösségi élet, augusztusban nyílt 

lehetőség nagy rendezvénytartásra, a veszélyhelyzeti ajánlások betartásával.  

Ebben a kényszerpihenő időszakban, a mindennapi feladatokon túl dekoráció készítésével és 

varrásával foglalkoztunk. A Művelődési Házzal szemközti parkoló jeles ünnepeinkhez kötődő 

(húsvét, Mikulás, karácsony) dekorálását, díszítését folyamatosan bővítettük, és bővítjük. 

Saját feladatkörömbe tartozik a pályázatokban való közreműködés, pályázatok megvalósítása, 

írása, mint szakmai vezető.  Ezekben a feladatom összetett: - pályázat írás, beszerzések 

lebonyolítása, a pályázatban kiírt programok megvalósítása, annak szervezése, az ezzel járó 

adminisztrációs tevékenységek, kapcsolattartás a projektmenedzserrel, a konzorciumi tagokkal, 

és minden egyéb tevékenység, amely ide kapcsolható. 

 

4.2 Rendezvények, események 

Megvalósult programok 

1. Hősök Napja 

2. Nemzeti Összetartozás Napja 

3. Zempléni Fesztivál (külső szervezés, helyszínt adunk kiegészítő programmal) - 

korlátozó előírások betartásával 

4. Államalapító Szent István király és Új Kenyér Napi Ünnep (kenyérszentelés és 

megemlékezés, kitüntetések átadása) - tavaly előszőr szerveztük a kenyérszentelést is a 

Művelődési Házba 

5. Népdalköri találkozó 

6. LecsóFeszt- két napos rendezvény 

7. Idősek Napja 

8. Október 23. 

9. Adventi gyertyagyújtások 
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4.3 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 

➢ Taktaharkányi Polgárőr Szervezet,  

➢ a település lakosai részéről is érkezik segítségnyújtás, 

➢ helyi kisvállalkozók bekapcsolódása (Kovács Zsanett, Őri János, Vízkeletiné Juhász 

Judit, Varga Zsuzsa, Kobolák Ákos) 

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 munkatársakkal a kapcsolattartás. 

 

4.5 Tanulmányok, képzések 

A tavalyi évben elvégeztem az- Idősügyi referens-képzést, valamint, 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. Sajnos 

ez azzal is jár, hogy a bérbeadott eszközök kopnak, elhasználódnak. Ennek kivédésére  és adott 
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esteben pótlására kauciót kérünk a bérlőktől, melynek összegét képviselőtestületi rendelet 

határozza meg. 

 

6. Összegzés 

Összefoglalva a fent leírtakat elmondható, hogy a személyi állomány 2021-ben nem változott, 

1+2fő.   

Rendszeres, állandó segítőink: Pilián Delila, Kovács Georgina, Szilágyi Petra, Kristóf Máté, 

Bodnár László, Heffler István.  

Alkalmi önkénteseink az önkormányzat munkatársaiból tevődik össze: - hivatali dolgozók, 

közfoglalkoztatottak, óvoda dolgozói, szociális szolgáltató dolgozói (konyha!), Polgárőr 

Egyesület, valamint az önszerveződött köreink tagjai. Törekszünk arra, hogy ezeknek az 

embereknek az önként végzett munkájukat elismerjük és megköszönjük, akár egy-egy részükre 

szerevezett vendéglátás, vagy kitüntetések formájában. 

2018-tól folyamatosan bővül a Művelődési Ház eszköztára, eszközbeszerzések történtek meg 

és zajlanak jelenleg is. (sátrak, sörpad garnitúra, infokommunikációs eszközök, catering 

eszközök…). Köszönhetően különböző pályázati forrásoknak és támogatásoknak. 

A rendezvények, programok megvalósítása szintén pályázati és támogatási forrásokból valósult 

meg. Többek között a következő projektek keretein belül valósultak meg: 

➢ TOP 5.3.1 „Jó itt élni” Helyi Identitást erősítő programok 

➢ Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.- Testvértelepülési programok és együttműködések 

támogatása 

➢ EFOP 3.7.3- Tanulási esélyek javítása Taktaharkányban 

➢ Könyvtár-felnőtt és gyermek programra felhasználható keretéből 

➢ Taktaharkány Nagyközségért Egyesület – NEA támogatás 

➢ Megyei Polgárőrszövetség támogatásával  

 

 

A 2021-es évben a kulturális tevékenységek részben tudtak megvalósulni a kialakult 

járványügyi veszélyhelyzet miatt. A bevezetett korlátozások alapvetően változtatták meg az 
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emberek hétköznapjait, azok nemcsak munkavégzésükre, hanem a társas kapcsolataikra, a 

közösségi életben való részvételükre is hatással voltak. A mindennapi kommunikáció szinte 

teljes mértékben áttevődött az online térbe és közben rájöttünk, mennyire hiányoznak az emberi 

kapcsolatok, a közösségi együttlétek, a kulturális együttműködések. Ebben az időszakban még 

inkább megmutatkozott, mennyire fontosak az életben az emberi kapcsolatok, a valakihez és 

valamihez, a közösséghez tartozás élménye, az egymást segítő gesztusok, a közös rituálék, azaz 

a közösségi létezés. Az elmúlt időszakot pótolni nem lehet, de bízunk benne, hogy az év 

hátralévő idejében meg tudjuk tartani a programjainkat, a kisközösségek működése elindulhat. 

A járvány miatt az emberek óvatosabbak és elővigyázatosabbak, kialakult bennük egy félelem, 

mely még inkább arra ösztönözte őket, hogy bezárkózzanak, kerülték a közösségi 

érintkezéseket, és ez hatással volt a megszervezett programok látogatottságára is. Bízunk benne, 

hogy idén el tudnak indulni a programjaink és az emberek szívesen fogják látogatni azokat. 

 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. 

 

2022.év tervezett programok 

• Kommunizmus áldozatainak emléknapja-február 25. 

• 15 éves a Szépkorúak nyugdíjas klub (a klub tagjainak kezdeményezésére, 

önkormányzati támogatással és segítségnyújtással)-február 26. 

• Nőnap-március 9. 

• Március 15.-1848-1849-es forradalom és szabadságharc évfordulója-március 14. 

• Badár Sándor stand up estje-március 31. 

• Költészet napja-online-április 11. 

• Húsvéti játszó-Biztos Kezdet Gyerekházzal közös szervezés-április 14. 

• Pál Feri atya előadói estje-könyvtár szervezése- május 20. 

• Hősök napja – május 29. 

• Gyereknap- Biztos Kezdet Gyerekházzal közös szervezés-május 27. 

• Nemzeti Összetartozás Napja-június 4. 

• Múzeumok Éjszakája-június 

• Zempléni Fesztivál-külsőszervezés 

• Államalapító Szent István király és Új Kenyér Napi Ünnep-augusztus 20. 

• TökJóNap-nyárzáró-augusztus 27. 
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• Idősek Napja-október 1. 

• 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja-október 23.  

• Adventi gyertyagyújtások- november 27-től 

• Mikulás-december 4. 

• Karácsonyi forgatag- december 18. 

• Adventi hangverseny-december 18. 

A programok a következő eddig megnyert pályázati forrásokból valósulnak meg 

(folyamatosan nyújtjuk be a pályázatokat kulturális programok szervezésére): 

➢ Idősbarát Önkormányzat díj-felhasználása időseknek szervezett programokra 1,5 MFt 

➢ előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása- kulturális programra 5 MFt; Községi 

kórusnak 3 MFt 

➢ Magyar Falu program keretein belül-Kistelepülések önkormányzati rendezvényeinek 

támogatása 1 MFt 
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Beszámoló a Nagyközségi Könyvtár 2021. 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.  

 

- 2021-ben először április 19-én nyithatott ki a könyvtár. Az addig eltelt időben a 

könyvtár mozgókönyvtári szolgáltató jelleggel működött, illetve itt végeztük az 

embereket segítve a Covid-19 oltáshoz szükséges regisztrációkat. Összességében több, 

mint 300 embert segítettünk hozzá az 1.,2., illetve a 3. oltásához. 

 

- 2021-ben is 230.000 Ft-ot kapott a település programok szervezésére, ez évek óta 

ugyanaz az összeg.  

 

- Gyermekprogram keretében a Szegedi Látványszínház társulata látogatott el az 

óvodásokhoz, környezettudatos, ismeretterjesztő mese- és bábelőadást tartva, ami 

hatalmas sikerrel zárult. 

 

- A KSZR jóvoltából 2021-ben egy laptopot kaptunk technikai eszközbeszerzésként. 

Irodaszerek, könyvtári nyomtatványok is lettek kihelyezve könyvtárunkba, ennek 

pontos összegét még nem küldte meg számomra a II. Rákóczi Ferenc Megyei 

Könyvtár. 

 

- KSZR rendezvény összegéből finanszíroztunk két koncertet, melyek a 

Lecsófesztiválon kerültek megrendezésre. 

 

- Szintén a KSZR-nek köszönhetően minden könyvtár pénzösszeget kap, melyet 

előzetes rendelés és egyeztetés alapján a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár szerez 

be és szállít el könyvtárunkba. 2021-ben 215 db dokumentumot vásároltak részünkre, 

454.573 Ft értékben, ami 32 dokumentummal és 65.000 Ft-tal több, mint a tavalyi 

évben, továbbá a lent említett folyóiratokat. 

 

- Folyóirat állomány (2014-től folyóiratok kölcsönzésére is van lehetőség). A 2021-es 

évben az alábbi folyóiratokat, újságokat kölcsönözhették a könyvtárba látogatók: 

 

 

 * Észak-Magyarország 

 * Praktika 

 * Joy 

 * Sporthorgász magazin 

 * Hihetetlen 

 * Rubicon 
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 * Látkép 

  

 

2021-ben a taktaharkányi Nagyközségi Könyvtár beiratkozott olvasóinak száma 370 fő 

volt (353 fő a 2020-as évben). Ez igaz, hogy csak kicsi, de örvendetes növekedés, 

főleg ha tekintetbe vesszük, hogy több, mint 4 hónapig az év elején zárva volt a 

könyvtár a vírushelyzet miatt. Nagyjából 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. Az olvasók összetétele 

azonban picit változott. Míg az általános iskolától való távolság picit érezhetőbbé vált, 

addig visszaérkezett a 18-30 éves korosztály, melyből évekig a legkevesebb olvasónk 

volt, most az ő arányuk jelentősen megemelkedett. 

 

- 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, illetve a tavalyi évben jelentősen megnőtt azoknak a száma, akik 

önéletrajz írásához kértek segítséget. 

 

- 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. Továbbá a szakdolgozatokban használt hivatkozások 

helyes, szakszerű megírásához, elkészítéséhez is többen kértek segítséget. 

 

 

 

 

Taktaharkány, 2022. február 15. 

 

 

 

Pilián Delila s. k. 

könyvtáros 











Beszámoló a kulturális feladatok 2021. évi 

teljesítéséről 

Taktaharkányi Községi Kórus 

Kórusunk több, mint 15 éves fennállása óta színesíti településünk 

kulturális életét. Minden évben fellépünk a nagyközségi 

rendezvényeken. Az Adventi hangversenyünkkel zárjuk az évet, 

melyen Rátka és Mezőzombor települések kórusaival adunk 

hangversenyt. Az esemény után egy közösen eltöltött vacsorával 

köszöni meg nekünk az Önkormányzat az éves munkákat. 2021-ben a 

covid helyzet miatti betegségek és halálesetek miatt, kevesebb 

fellépésünk volt. Nem tartottuk meg az Adventi hangversenyt sem, 

igaz felkészültünk rá! A kórustagok nem merték vállalni a közös 

fellépést, félve a betegségtől és a fertőzéstől. Mi anyagi támogatást 

nem vettünk igénybe. Próbáinkat újra megkezdtük és készülünk a 

következő ünnepségre. Továbbra is szívesen kísérem zongorán a 

Népdalkört, ahogy eddig is tettem. Köszönöm a település 

vezetésének a támogatást, a kórustagoknak pedig azt, hogy 

énekükkel településünk kulturális életének színvonalát emelik. 

Tisztelettel: 

 Nagy Attila 

karnagy 









2021. évi temetői beszámoló 

 

A mindennapi munkák: fűnyírás, takarítás és szemét szelektálás. 

2014. évben 67 személy hunyt el, ebből 33 nő és 34 férfi. A temetések közül 17 hamvasztásra 

és 50 koporsós temetésre került sor. 

2015. évben 58 személy hunyt el, ebből 30 nő és 28 férfi. A temetések közül 17 hamvasztásra 

és 41 koporsós temetésre került sor. 

2016. évben 47 személy hunyt el, ebből 26 nő és 21 férfi. A temetések közül 16 hamvasztásra 

és 31 koporsós temetésre került sor. 

2017. évben 69 személy hunyt el, ebből 23 nő és 41 férfi. A temetések közül 30 hamvasztásra 

és 39 koporsós temetésre került sor. 

2018. évben 69 személy hunyt el, ebből 28 nő és 41 férfi.  temetések közül 28 hamvasztásra és 

41 koporsós temetésre került sor. 

2019. évben 55 személy hunyt el, ebből 21 nő és 34 férfi. A temetések közül 22 hamvasztásra 

és 33 koporsós temetésre került sor. 

2020. évben 70 személy hunyt el, ebből 37 nő és 33 férfi. A temetések közül 35 hamvasztásra 

és 35 koporsós temetésre került sor. 

2021. évben 69 személy hunyt el, ebből 36 nő és 33 férfi. A temetések közül 24 hamvasztásra 

és 44 koporsós temetésre került sor. 

Egyházon belüli temetések száma: 

• Katolikus 29 

• Református 16 

• Polgári 21 

3 elhunytat ceremónia nélkül helyeztek el. Ebből 2 elhunyt a taktaharkányi temetőbe és 1 

elhunyt másik temetőbe lett elhelyezve. 

A temető bevételei között 2021. évben a temetői létesítmények igénybevételének díjaként és a 

temető fenntartási hozzájárulási díj 561.000 Ft érkezett, sírmegváltás címen 2.084.500 Ft 

bevétel keletkezett az Önkormányzatnak.  

2021. évi fejlesztések: 

• Új aszfaltos úttal bővült a temető.  

• Az utcafront oldalán megújult a kerítés. 

 

Taktaharkány, 2022. február 16. 

 

Mátyás Lajos s. k. 

temetőgondnok 
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BESZÁMOLÓ 

TAKTHARKÁNYI ROMA NEMZETISÉG ÖNKORMÁNYZAT 

2021 

 

2020. július 21. napján vettem át Bóni Györgytől, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

elnökének feladatköreit. Elnökhelyettes Horváth Zoltán.  

A legfontosabb célom az volt az elnökség átvételével, hogy munkámmal a roma közösséget 

szolgáljam. Még inkább a gyerekek tanulását, kitörési lehetőségeit megteremtve segítsem őket. 

A közösséggel jó kapcsolatot ápolok, hiszen jómagam és családomat tisztelet övezi, az eddig 

elért eredményeink alapján. Emiatt sokakkal tudom megtalálni a közös hangot és így még 

inkább megismerve a közösség szükségleteit. 

Fontos kiemelnem, hogy munkámat a Polgármester Úr és a Jegyző Úr, illetőleg a 

képviselőtestület egyaránt segíti. 

 

Hulladékok elszállítása 

A Széchényi utca végében ismételten elhelyeztünk egy 

konténert (két alkalommal is az éven), amelyet az 

Önkormányzat segítségével igényeltünk és raktuk ki a 

környéken élők részére. A szomszédos utcákban lakók is 

megmozdultak és csatlakoztak a mozgalomhoz. A 

szemétszedés során több zsák hulladékot sikerült 

összeszednünk, az ott lakók nagy megelégedésesére. 

Felvilágosítást kaptak arról is, milyen sok fertőzés és 

betegség terjedhet az eldobott szemetek által. Ezeknek 

megelőzése céljából többször is fogjuk még a 

kezdeményezést megismételni. Azóta gumikesztyűkkel és 

kukás zsákokkal többször is járkáltak a lakók az utcákon nem 

csak azok, akik a közmunkaprogramban részt vesznek. 

 

 

 

Segélycsomagok átadása 
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A faluban több szociálisan rászorult család él, akik a vírus következtében még inkább nehezebb 

helyzetbe kerültek. Emiatt törekedtünk több családnak is segítséget nyújtani, csomagok 

formájában. Ehhez a szerencsi Karitász nyújtott támogatást, Csejoszki Szabolcs Atya 

személyében.  

A nehéz helyzetben élő családok élelmiszer csomagot, játékokat és ruhaneműket kaptak. 

Csomagokat több alkalommal is sikerült osztani a tavasz és az ősz folyamán, és még az év 

végén is várható egy nagyobb szállítmány. 

 

 

Kisebbségi fórum 

2021. november 24-én közmeghallgatást tartottunk a lakosság számára.  

Szó esett többek között a tervben lévő segélycsomagok kiosztásáról, a hulladékok 

elszállításáról, a szemétszedési mozgalomról és általános problémákról.  

A meghallgatáson kihangsúlyoztam fő célomat, mely teljes mértékben a gyermekek védelmét 

övezi. Szeretném motiválni a roma gyerekeket és támogatni őket a tanulásban. Szükségesnek 

tartom a kitörési lehetőségben való segítségnyújtást! 

 

A 2021-as évben ötvenezer forintos támogatást utaltunk át a Taktaharkányi Apáczai Csere 

János Általános Iskola, a Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, a Taktaharkányi 

Védőnői Szolgálat és a Biztos Kezdet Gyermekház részére. Fontosnak tartom a Védőnői 

Szolgálattal való konzultációt a közösség egészségügyi állapotának megőrzése érdekében. 

 

A Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola ballagó nyolcadikosai közül, a négy 

legjobb tanulmányi eredménnyel rendelkező roma tanuló, pénzjutalomban részesült. 
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A 2019/2020-as tanév kitűnő, illetve jeles tanulmányi eredményt elérő roma diákok 

jutalomkiránduláson vehettek részt. Egy olyan hajókiránduláson, amely motorcsónakon 

valósulhatott meg, egy-egy felnőtt vezetésével. Összesen 25 fő gyermeket vihettünk, elsőtől 

egészen a nyolcadik osztályig, 8 fő felnőtt kísérettel. 

A Bodrog gyönyörű természetvilága lenyűgözte a diáksereget, természetesen a megfelelő 

védőfelszerelésben ülve. Útközben a kapitány régi történeteket mesélt. Beszélt a térség 

hagyományairól, szokásairól, mesterségeiről. A másfél órás hajóút maradandó élményt nyújtott 

a diákoknak, mely után megebédelhettünk. Az ebéd egy a kikötőben lévő hajón volt, ahol 

pincérek szolgálhatták ki kis vendégeiket. Ebéd közben beszélgettünk a különböző roma 

hagyományokról, mint akár az étkezési szokásokról, közösségi tudatról és az identitásról. 

Fotózások és a kis szuvenírek vásárlása után, haza indultunk. Az utat busszal biztosítottuk, a 

gyerekek biztonsága és védelme érdekében. 

Összességében, úgy gondolom, hogy fontos a gyermekekben vetett hit és ezért való cselekvés, 

ezért a jövőben is erre fogok törekedni. Ezúton szeretném megköszönni a Polgármester és a 

Jegyző Úr támogatását a munkámban és ebben a program megvalósulásában is. Továbbá Dr. 

Koncz Zsófia képviselő asszonynak, aki szintén támogatta a hajókirándulás megvalósulását.  

 

A lakossággal folyamatos a kommunikáció. Közel harminc éve dolgozom a MÁV Zrt.-nél 

munkavezetői pozícióban, emellett gyakran hétköznap is, de legtöbbször csak hétvégén tudom 

a lakossággal tartani a kapcsolatot. 

 

 

                   Rontó Lajos s.k. 

elnök 








































