
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

a Bodrogközi Információs Pontok (BIP) című programban 

(TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009) a közösségfejlesztő munkatárs havi tevékenységérő 

 

ALAPADATOK 

1. Név: Tóthné Bodnár Mónika 

2. Település: Alsóberecki 

3. Beszámolási időszak: 2013. Szeptember 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 5 

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 15 

6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: - 

7. A munkából kiesett napok száma: 1 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

 Könyvtári munka,leltározás corvinázás, 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Küzmunka programról adatgyűjtés, cikk írás. Fénykép gyűjtés 

 

KAPCSOLATOK  

9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása: 

      

10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok 

leírása: 

      

 

ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon) 

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1.  

2.  

3.   

leírása: 

1.  

2.  

3.  

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1.Informatikai képzés,  2013. szeptember 14-én képzés 

2.Informatikai képzés,  2013. szeptember 21-én képzés 

3.   

leírása:  

1.  

2.  

3.   



  



SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

a Bodrogközi Információs Pontok (BIP) című programban 

(TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009) a közösségfejlesztő munkatárs havi tevékenységérő 

 

ALAPADATOK 

1. Név: Sveda Bernadett 

2. Település: Bodroghalom 

3. Beszámolási időszak: 2013. Szeptember 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 6 

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 15 

6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 0 

7. A munkából kiesett napok száma: 0 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Leltár 

Cikkek írása 

Corvina 

Régi fényképek gyűjtése 

Informatika képzésre résztvevők "toborzása" 

Pályázat kidolgozása 

 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Kiállításon bemutatott anyagok visszaszolgáltatása  

Zumba szervezése és lebonyolítása 

"Itthon Vagy" Magyarország Szeretlek Programsorozat szervezése 

Segédkezés a duatlon előkészítésében 

 

 

KAPCSOLATOK  

9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása: 

      

10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok 

leírása: 

      

 

ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon) 

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1. Informatika képzés 

2. Zumba oktatás 

3.   

leírása: 

1. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár támogatásával ingyenes alapfokú 

informatika képzés vette kezdetét, mely minden szombaton 13:00 órától 15:00 óráig tart. 

2. Az oktatás minden hétfőn 17:00 órától lesz, a helyiek kérésére, mint mozgási lehetőség. 

3.   



  



SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

a Bodrogközi Információs Pontok (BIP) című programban 

(TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009) a közösségfejlesztő munkatárs havi tevékenységérő 

 

ALAPADATOK 

1. Név: Kovács Gábor 

2. Település: Cigánd 

3. Beszámolási időszak: 2013. Szeptember 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 6 

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 13 

6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 1 

7. A munkából kiesett napok száma: 2 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

A www.bodrogkoz.com weboldal híreinek frissítése, Aszfaltrajz verseny megszervezése 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

A cigándi idősek klubja vendége voltam születésnap illetve névnap ünneplés alkalmából, 

illetve a Nefelejcs kiskórustól szereztem infprmációt a bogácsi útjukkal kapcsolatban. 

A Sarkantyús Táncegyüttes próbáinak rendszeres látogatása, Csárdás Citera zenekar és 

Hagyományőrző Énekkar próbáin való részvétel.  

 

 

KAPCSOLATOK  

9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása: 

Makkainé Novák Zsuzsanna a "Közös út" elnevezésű TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0026 projekt 

munkatársával való közös együttműködés a Családi nap szervezésében. A gyermek illetve a 

családi vetélkedők megszervezéséhez és lebonyolításához. Punyi Csilla könyvtáros segítsége 

a családi nap vetélkedőinek és az aszfaltrajzverseny lebonyolításához. 

10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok 

leírása: 

Balogh Dóra  és Fodor Tamás közösségfejlesztő munkatárssal való együtt működés a cigándi 

családi nap alkalmából.  

 

ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon) 

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1. Aszfaltrajzverseny 

2. Családi nap gyermek és felnőtt vetélkedőinek megszervezése 

3.   

leírása: 

1.Első alkalommal került megrendezésre az Aszfaltrajz verseny cigándon a Piactéren, melyre 

nagyon sok gyermek jelentkezett. Az első három helyezett lett értékelve 

2. A Családi nap több részre tagolódott és a vetélkedők megszervezését rám osztották. 

3.  

  
  



SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

a Bodrogközi Információs Pontok (BIP) című programban 

(TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009) a közösségfejlesztő munkatárs havi tevékenységérő 

 

ALAPADATOK 

1. Név: Csernyik Júlia 

2. Település: Dámóc 

3. Beszámolási időszak: 2013. Szeptember 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 5 

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 15 

6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma:    

7. A munkából kiesett napok száma: 1 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Corvina, éves programterv készítése, cikkek feltöltése a weboldalra. 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

      

 

KAPCSOLATOK  

9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása: 

      

10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok 

leírása: 

György József 

 

ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon) 

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1.  

2.  

3.   

leírása: 

1.  

2.  

3.  

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1."Itthon vagy! - Magyarország szeretlek!" program sorozat 

2. 

3.   

leírása:  

1. Időpont: 2013. szeptember 28-29. 28-án 10órától rajzverseny, 11 órától népdal éneklő 

verseny, 12 órától vetélkedők, este fellépő hajnalig. 29-én a hagyomány őrzők fellépése, 

sztárfellépő, este fél10-től tűzgyújtás.  



  



SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

a Bodrogközi Információs Pontok (BIP) című programban 

(TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009) a közösségfejlesztő munkatárs havi tevékenységérő 

 

ALAPADATOK 

1. Név: Gombos Róbertné 

2. Település: Felsőberecki 

3. Beszámolási időszak: 2013. Szeptember 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 6 

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 13 

6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma:    

7. A munkából kiesett napok száma: 2 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Aszfaltkréta rajz verseny szervezése,batyus bál szervezése, 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Könyvtár: corvinába a könyvek felvítele, 

 

KAPCSOLATOK  

9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása: 

Gyerekek felkeresése és meghívása aszfaltkréta rajt versenyre,meghívok széthordása a batyus 

bálra 

10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok 

leírása: 

      

 

ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon) 

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

 

  

1.Aszfaltkréta rajz verseny 

2. Batyus bál 

3. Magyarország szeretlek  

leírása: 

1.Kezdés: Felsőberecki 2013.szeptember 7-én 16.00-tól 

2.Kezdés: Felsőberecki 2013,szeptember 7-én 20.00-tól Gyűjtés a község 

lakossaitól.(paprika,paradicsm,hagyma,kolbász)  

3.  

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. Magyarország szeretlek 2013,szeptember 28-29. 

2. 

3.    



  



SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

a Bodrogközi Információs Pontok (BIP) című programban 

(TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009) a közösségfejlesztő munkatárs havi tevékenységérő 

 

ALAPADATOK 

1. Név: Czető Judit 

2. Település: Karcsa 

3. Beszámolási időszak: 2013. Szeptember 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 5 

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 16 

6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 0 

7. A munkából kiesett napok száma: 1 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Cikkek írása a honlapra, pályázat szakmai anyagának összeállítása, fényképgyűjtés a 

településen. 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Községi rendezvényeken való közreműködés,könyvtár rendezése. 

 

KAPCSOLATOK  

9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása: 

Ugyanaz, mint az eddigi 

10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok 

leírása: 

Ugyanaz mint az eddigi  

 

ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon) 

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése: Nem releváns 

1.  

2.  

3.   

leírása: 

1.  

2.  

3.  

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1.  Tanévnyitó ünnepség, 2013. szeptember 2. 

2. Itthon vagy- Magyarország szeretlek! 2013. szeptember 28-29. 

3.   

leírása:  

1. Az áltlános iskola tanévnyitó ünnepsége  
  



SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

a Bodrogközi Információs Pontok (BIP) című programban 

(TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009) a közösségfejlesztő munkatárs havi tevékenységérő 

 

ALAPADATOK 

1. Név: Kovács Anett 

2. Település: Karos 

3. Beszámolási időszak: 2013. Szeptember 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 5 

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 14 

6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 0 

7. A munkából kiesett napok száma: 2 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Könyvtári könyvek felvitele a Corvina rendszerébe. Könyvek sorba rendezése. Cikkek 

frissítése a honlapon. A 2013-as évi programterv leadása. 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

A Látogató Központban szervezett kézműves foglalkozás szervezésének segítése. "Itthon 

vagy! Magyarország szeretlek" nevű rendezvény szervezésének segítése, plakátok elkészítése. 

 

KAPCSOLATOK  

9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása: 

      

10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok 

leírása: 

      

 

ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon) 

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1. Nemleges 

2. 

3.   

leírása: 

1. 

2.  

3.  

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. Kézműves Foglalkozás 

2. Itthon vagy! Magyarország szeretlek! Nyárbúcsúztató bál. 

3.   

leírása:   
  



SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

a Bodrogközi Információs Pontok (BIP) című programban 

(TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009) a közösségfejlesztő munkatárs havi tevékenységéről 

 

ALAPADATOK 

1. Név: Kormöndi Eszter 

2. Település: Kisrozvágy 

3. Beszámolási időszak: 2013. Szeptember 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 6 

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 15 

6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 0 

7. A munkából kiesett napok száma: 0 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

A könyvtár könyvállományának felvitele a corvina adatbázisba, A hírporál folyamatos 

frissítése, Segítségnyújtás a pácini könyvtár nyitáshoz való előkészületeiben, Az informatikai 

képzés előkészítése    

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

      

 

KAPCSOLATOK  

9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása: 

      

10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok 

leírása: 

     

 

ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon) 

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1. Kézműves játszóház gyerekeknek 

2.  

3.   

leírása: 

1. A Miskolci Megyei és Városi Könyvtár által biztosított alapanyagokból a gyermekek 

különböző tárgyakat készítettek gipszből, só gyurmából, temperából, gyurmából és egyéb 

anyagokból.   

2.  

3.  

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. Névnapok megünneplése az Idősek klubjában 

2. 

3.    



  



SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

a Bodrogközi Információs Pontok (BIP) című programban 

(TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009) a közösségfejlesztő munkatárs havi tevékenységérő 

 

ALAPADATOK 

1. Név: Sipos Renáta 

2. Település: Lácacséke 

3. Beszámolási időszak: 2013. Szeptember 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 4 

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 14 

6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 0 

7. A munkából kiesett napok száma: 3 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Bodrogkoz.com hírportálra hírek szerkesztése 

Informatikai képzés szervezése 

Programterv készítése 2013. december 31-ig 

Könyvtári feladatok ellátása 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

1. "Itthon vagy! Magyarország, szeretlek" Szent Mihály napi programsorozat szervezése és 

lebonyolítása.  

 

 

KAPCSOLATOK  

9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása: 

  

10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok 

leírása: 

      

 

ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon) 

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1. "Itthon vagy! Magyarország, szeretlek" Szent Mihály napi programsorozat szervezése és 

lebonyolítása  

leírása: 

1.  

2.  

3.  

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

   

leírása:  

1.   



  



SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

a Bodrogközi Információs Pontok (BIP) című programban 

(TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009) a közösségfejlesztő munkatárs havi tevékenységérő 

 

ALAPADATOK 

1. Név: Tótokné Rimóczi Andrea 

2. Település: Nagyrozvágy 

3. Beszámolási időszak: 2013. Szeptember 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 6 

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 10 

6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 0 

7. A munkából kiesett napok száma: 5 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Rendezvénynaptár készítése 

Honlap szerkesztése 

Informatika képzés szervezése 

 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

 

 

 

KAPCSOLATOK  

9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása: 

      

10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok 

leírása: 

Tóth Gábor 06/20 329-53-53 

 

 

ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon) 

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1.   

2.  

3.   

leírása: 

1.  

2.  

3.  

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1.  

2.  



  



SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

a Bodrogközi Információs Pontok (BIP) című programban 

(TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009) a közösségfejlesztő munkatárs havi tevékenységérő 

 

ALAPADATOK 

1. Név: Csillik Csilla 

2. Település: Pácin 

3. Beszámolási időszak: 2013. Szeptember 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 6 

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 15 

6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma:    

7. A munkából kiesett napok száma: 0 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Könyvtár leltározás, előkészületek a könyvtár nyitásra.Gépre feltöltött korvina programmal a 

könyvek géprevitele. Oktatók által kapott feladatok elvégzése. 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Nem releváns 

 

KAPCSOLATOK  

9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása: 

Nem releváns 

10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok 

leírása: 

A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság munkatársával való kapcsolatfelvétel.Maczkóné Petró 

Katalin rendőr százados. A Megyei Könyvtár munkatársaival való kapcsolatfelvétel.  

 

ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon) 

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1.Bűnmegelőzési előadás, óvodás és iskolás gyerekeknek 

2.Könyvtármegnyitó, avató ünnepség. 

3.   

leírása: 

1.Szervezés, egyeztetés, lebonyolítás, dokumentálás  

2. Szervezés, előkészületi munka, lebonyolítás, utómunkálatok, dokumentálás 

3.  

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1.Szeretlek Magyarország, program 2013.szeptember.28-29. 

2. 

3.   

leírása:  

1.A rendezvény szervezése, lebonyolítása, utómunkálatok és a műsorban való szereplés.   



  



SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

a Bodrogközi Információs Pontok (BIP) című programban 

(TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009) a közösségfejlesztő munkatárs havi tevékenységérő 

 

ALAPADATOK 

1. Név: Fodor Tamás 

2. Település: Révleányvár 

3. Beszámolási időszak: 2013. Szeptember 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 6 

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 15 

6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma:    

7. A munkából kiesett napok száma: 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Corvina,cikk írás,programterv készítése, informatikai képzés rendezése 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Weblap szerkesztés 

 

KAPCSOLATOK  

9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása: 

György József tel.:06303280973 

10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok 

leírása: 

Béres Lóránt tel.:06209690975 

 

ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon) 

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor szervezésében: 

Megnevezése: Színjátszó kör, 

leírása: 

1.Gyerekek részére 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

nem releváns  

leírása:  

      

13. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor részvétével: 

a) Megnevezése:  

nem releváns 

 

leírása:  

1.  

2.  

3.  

 

14. Egyéb rendezvények, amelyekről a közösségi mentornak információja van. 

a) Megnevezése:   



  



SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

a Bodrogközi Információs Pontok (BIP) című programban 

(TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009) a közösségfejlesztő munkatárs havi tevékenységérő 

 

ALAPADATOK 

1. Név: Sztaniszlovszki Csaba 

2. Település: Ricse 

3. Beszámolási időszak: 2013. Szeptember 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 6 

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 15 

6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma:    

7. A munkából kiesett napok száma:    

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Könyvtár letárazása, catterezés, corvina, selejtezés, törlési jegyzék,  könyv rendelés, hírek 

írása-olvasása, Tájologtató pályázat előkészítése, számítógépes oktatás szervezése, Facebook 

kezelés, Béles fesztivál rendezvény, számítógépek karbantartása, Szent Mihálynapi 

rendezvény szervezése, Béles fesztivál. 

Szakmai beszámoló készítése. 

 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Színjátszó csoport próba 

Vásár az aulában, heti egy alkalom 

Amatőr rockzenekari próba a színházteremben.  

Szent Mihálynapin rendevény 

 

 

KAPCSOLATOK  

9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása: 

  

10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok 

leírása: 

      

 

ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon) 

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1.   

leírása: 

1.  

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. Szent Mihály-napi tűzgyújtás   

leírása:   
  



SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

a Bodrogközi Információs Pontok (BIP) című programban 

(TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009) a közösségfejlesztő munkatárs havi tevékenységérő 

 

ALAPADATOK 

1. Név: Setét Béla 

2. Település: Semjén 

3. Beszámolási időszak: 2013. Szeptember 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 5 

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 16 

6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma:    

7. A munkából kiesett napok száma:    

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

(átrendezések a könyvtárban,)régi fényképek gyüjtése 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

, 

 

KAPCSOLATOK  

9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása: 

Polgárőriszervezettel való kapcsolat,a közös körjegyzőséghez tartozó hivatalokkal való 

kapcsolat.Ricse. N.Rozvágy.A ricsei KMB-s urakkal.A védö női szolgálattal. 

10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok 

leírása: 

  Mivel Semjén 1920-ig Szlovákiához tartozott,a Királyhelmeci könyvtárral és a kassai 

levéltárra kapcsolat felvétel.(egyenlőre elég bizonytalan,de dolgozok rajta) A máltai 

szeretetszolgálattal való eggyütmüködés az animátor kollégákkal való kapcsolattartás 

 

ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon) 

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1.  

2.  

3.   

leírása: 

1.  

2.  

3.  

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. 

2. 

3.   

leírása:   



  



SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

a Bodrogközi Információs Pontok (BIP) című programban 

(TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009) a közösségfejlesztő munkatárs havi tevékenységérő 

 

ALAPADATOK 

1. Név: Balogh Dóra 

2. Település: Tiszacsermely 

3. Beszámolási időszak: 2013. Szeptember 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 6 

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 15 

6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma:    

7. A munkából kiesett napok száma:    

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Cikk írása a bodrogkoz.com oldalra.; Könyvek folyamatos feltöltése Corvina-ba;Pályázattal 

kapcsolatos teendők elvégzése. 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

      

 

KAPCSOLATOK  

9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása: 

Marosin Béláné (Bizos Kezdet Gyerekház munkatársa) 06-20-549-47-53  

10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok 

leírása: 

      

 

ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon) 

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1.  

2.  

3.   

leírása: 

1.  

2.  

3.  

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1.  

2. 

3.   

leírása:  

1.  

2.   



  



SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

a Bodrogközi Információs Pontok (BIP) című programban 

(TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009) a közösségfejlesztő munkatárs havi tevékenységérő 

 

ALAPADATOK 

1. Név: Újlaki Orsolya 

2. Település: Tiszakarad 

3. Beszámolási időszak: 2013. Szeptember 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 6 

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 15 

6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 0 

7. A munkából kiesett napok száma: 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Folyamatos könyvtári leltár (corvina), dokumentációk, aktuális hírek begyűjtése (cikk). 

Amatőr művészeti csoportok megkeresése szereplés céljából. Aktuális pályázatok figyelése 

Nka. Az évre tervezett rendezvények listája. Informatikai tanfolyam szervezése. 

 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

      

 

KAPCSOLATOK  

9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása: 

Kecskés Judit S.E. Általános  Iskola igazgatóhelyettese: 06-70/370-1026 

Pingor Zsolt S.E. Általános Iskola igazgatója: 06-20/424-5457 

Tóth Tünde ovónő: 06-20/577-6923 

Dr. Nagyné Ördög Erika tanítónő: 06-20/439-6628 

10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok 

leírása: 

Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója Némethy András: 06-70/595-7822, 06-

47/534-013 

 

ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon) 

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor szervezésében: 

Megnevezése:  

 

1.  

2.   

leírása: 

1.  

2.  

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. 

2.  



  



SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

a Bodrogközi Információs Pontok (BIP) című programban 

(TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009) a közösségfejlesztő munkatárs havi tevékenységérő 

 

ALAPADATOK 

1. Név: Kiss Attila 

2. Település: Zemplénagárd 

3. Beszámolási időszak: 2013. Szeptember 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 6 

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 15 

6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 0 

7. A munkából kiesett napok száma: 0 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Könyvtári könyvek Cutter-számozása. 

Könyvtári könyvek selejtezése, törlési jegyzékbe vétele. 

Könyvtári iratok rendezése, azok rendszerezése. 

Programterv készítése 2013-2014. évre. 

Weblap szerkesztése. 

Informatikai képzés szervezése. 

Szakmai beszámló készítése. 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

A településról szóló információk elkészítése és közzététele a weblapon. 

Általános Iskola Tanévnyitóján való közreműködés. 

Program szervezése: Szüreti-Bál  

Könyvtár működtetése. 

 

KAPCSOLATOK  

9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása: 

Molnár László Z.a. Révész, Tel.:06-70/227-7799 

Bartkó Gábor Z.a. Révész, Tel.:06-20/911-9838 

10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok 

leírása: 

Búza Zoltán Rendőrőrnagy Közlekedésiek, Tel.:06-20/334-1723 

 

ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon) 

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1. Nem releváns 

2.  

3.    

leírása: 

1. Nem releváns 

2.  

3.  

  



 


