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: 2014. Október
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 1
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 19
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
Könyvtári feladatok ellátása
cikk írás
rendezvények szervezése, lebonyolítása
corvina
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Halom Dalkör 10. évfordulójának megünneplése
Idősek napi rendezvény

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. Idősek Napja
2.
3.
leírása:
1. Az idősek világnapja alkalmáből a szépkorúak köszöntése
2.
3.
12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor
közreműködésével:
Megnevezése:
1. Halom Dalkör 10.évfordulójára
2.

3.
leírása:
1. A helyi Önkormányzat vacsorával látta őket vendégül és megajándékozta őket.
2.
3.
13. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor részvétével:
a) Megnevezése:
1.
2.
3.
leírása:
1.
2.
3.
14. Egyéb rendezvények, amelyekről a közösségi mentornak információja van.
a) Megnevezése:
1. 1956-os forradalom és szabadságharc megemlékezése
2.
3.
leírása:
1. Az Általános Iskola 7-8. osztályának ünnepi műsora
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: Kovács Gábor
2. Település: Cigánd
3. Beszámolási időszak: 2014. Szeptember
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 1
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 21
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
A bodrogkoz.com honlap híreinek szerkesztése,a Bodrogközi körkép újság sportrovatának
megírása, a hírek eljuttatása a kollégáknak.
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
1. A Cigándi Kábeltelevízió Híradójához a hírek, információk összegyűjtése
2. A Sarkantyús Néptáncegyüttes próbáinak látogatása
3.
4.
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: Halloween a városi könytárban
leírása:
Halloween alkalmából rendeztünk játszóházat gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt 2014.
október 30-án, ahol többek között töklámpást készíthettek, arcfestésen vehettek részt a
gyerekek
12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor
közreműködésével:
Megnevezése:
1. Idősek napja
2. Aradi vértanúk megemlékezés
leírása:
1. Az idősek világnapja alkalmából a városban élő nyugdíjasoknak szerveztek zenés
programmal fűszerezett programot, amelyen a BIP munkatársaként vettem részt.
2. Az aradi vértanúkra való megemlékezésen a technikusi feladatokat láttam el.
13. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor részvétével:

a) Megnevezése:
1.Idősek napja - Nyugdíjas klub
2. 1956 október 23-i megemlékezés
3. Halhatatlan olimpiai bajnok Cigádnon
4. Egészségnap Cigándon
leírása:
1. Az idősek napja alkalmából a Cigáni Idősek Klubja tagjainak rendeztek vidám eseményt,
melyen a BIP munkatársaként vettem részt.
2. Az 1956-os eseményekre emlékeztek 2014. október 22-én a Nagy Dezső Művelődési Ház
és Könyvtár színháztermében. Városi ünnepség volt.
3. Faragó Tamás olimpiai bajnok vízilabdázó látogatott el Cigándra 2014. október 10-én.
4. Egészségnapot tartottak a Járóbeteg Szakellátó Központban 2014. október 17-én.
14. Egyéb rendezvények, amelyekről a közösségi mentornak információja van.
a) Megnevezése:
1.1956 október 23-i megemlékezések a Bodrogközben.
2. Idősek napi rendezvények a Bodrogközben.
3. Töklámpások készültek az alsóberecki könyvtárban
4. Szüreti batyus bál Tiszakrádon
5. Fűben fában orvosság Tiszacsermelyen
6. Bari Gábor könyvbemutatója Pácinban
7. Centrum bikózóverseny Nagyrozvágyon
leírása:
1. Az 1956-os eseményekre emlékeztek a Bodrogköz szinte valamennyi településén
2. Az idősek világnapja alkalmából szinte minden bodrogközi településen szerveztek
programot.
3. Halloween alkalmából rendeztek vidám rendezvényt Alsóbereckiben.
4. Szüreti mulatságot rendeztek Tiszakarádon október 18-án
5. Egészséges életmóddal kapcsolaton előadáson vehettek részt a tiszacsermelyiek.
6. Bari Gábor könyvét mutatták be Pácinban.
7. Centrum birkózó vereseny volt Nagyrozvágyon 2014, október 5-én, ahol a Sarkantyús
Nééptáncegyüttessel adtunk műsort.

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: Téglásné Renyó Éva
2. Település: Lácacséke
3. Beszámolási időszak: 2014. Október
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 1
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: 6
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
BIP-es újság szétosztása a településen
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Könyvtári feladatok ellátása.
KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
Olyan emberek felkeresése a településen, akik hagyományőrző tevékenységet végeznek,
jövőbeni interjúkészítés lehetőségének előkészítése céljából.
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
közreműködésével:
Megnevezése:
1.
2.
3.
leírása:
1.
2.

megvalósult

rendezvények,

események

a

közösségi

mentor

3.
13. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor részvétével:
a) Megnevezése:
1.
2.
3.
leírása:
1.
2.
3.
14. Egyéb rendezvények, amelyekről a közösségi mentornak információja van.
a) Megnevezése:
1.Szeretlek Magyarország 2014. szeptember 27.
2.Idősek Napja a Nappali Szociális Ellátó Intézményben.
3. Fedor László András polgármester jelölt kampánygyűlése.

leírása:
1. A rendezvényekről hivatalos értesítést közösségi munkatársként nem kaptam.
A választáson polgármester jelöltként indultam, ezért nem vettem részt az eseményeken,
fotódokumentációkat, eseményleírást a szervezők részéről nem kaptam, ezért nem volt
esemény közlés a bodrogköz.com-on.
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: Fodor Tamás
2. Település: Révleányvár
3. Beszámolási időszak: 2014. Október
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 1
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 20
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
Könyvtár üzemeltetése.
Könyvtári könyvek selejtezése, törlési jegyzékbe vétele.
Szakmai beszámló készítése.
Baba-Mama Klub szervezésében és lebonyolításában való közreműködés.
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
A településról szóló információk elkészítése és közzététele a weblapon.
Forgatókönyv készítése és a rendezvény dokumentációjának megtervezése és legyártása,
Idősek napja szervezése, Október 23 1956,
Program szervezése: Idősek napja
Könyvtár működtetése.

KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
Lossóné Barati Ildikó tel: 06/70-420-2306
10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
leírása:
Brekkné Barati Szilvia tel: 06/30-681-1674
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése: 1956. október 23
1. Iskolások, és a község lakói egy központi rendezvényen, 1956 hőseiről emlékeztek meg
2.
leírása:
1.
12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor
közreműködésével:
Megnevezése:
1.Baba-Mama Klub,
2.

leírása:
1.Baba-Mama Klub-ot tartottak Révleányváron a Gyerekesély program munkatársai és a helyi
közösségfejlesztő segítségével. A megjelent Anyukák tanácsot kaptak eközben a gyerekek
játékkal töltötték az időt.
2.
13. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor részvétével:
a) Megnevezése:
1. Nem releváns.
2.
3.
leírása:
1. Nem releváns.
2.
3.
14. Egyéb rendezvények, amelyekről a közösségi mentornak információja van.
a) Megnevezése:
1.Nem releváns.
2.
3.
leírása:
1. Nem releváns.
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: Balogh Józsefné
2. Település: Tiszacsermely
3. Beszámolási időszak: 2014. Október
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 1
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 21
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
Hírek feltöltése a www.bodrogkoz.com oldalra; Régi fényképek gyűjtése
b) A települési információs és kulturális tevékenység:

KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
A polgármesterrel folyamatos kapcsolattartás, A Biztos Kezdet Gyerekház dolgozóival való
kapcsolattartás, A Tiszacsermelyi Átalános Iskola tanáraival való kapcsolattartás
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. "Fűben- fában orvosság" előadás megszervezése
2. Egészséges életmód előadás megszervezése
3. Beszélgetés a Magyar Népmesékről , Rajzfilmvetítés
leírása:
1. Gyógynövényekről, gyógyhatású növényekről való beszélgetés
2. Az egészéges táplálkozás , testi, lelki egészség megőrzéséről való beszélgetés
3. A magyar népmesék felelevenítése, ki, milyen meséket ismer, tanulságos népmesék

12. A településen
közreműködésével:
Megnevezése:
1.
2.

megvalósult

rendezvények,

események

a

közösségi

mentor

3.
leírása:
1.
2.
3.
13. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor részvétével:
a) Megnevezése:
1
leírása:
14. Egyéb rendezvények, amelyekről a közösségi mentornak információja van.
a) Megnevezése:
1.
2.
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: Gombos Róbertné
2. Település: Felsőberecki
3. Beszámolási időszak: 2014. Október
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 1
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 19
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
Könyvtár folyamatos üzemeltetése,takaritása.Cikk írása,újság kézbesítése.Ökletek gyűjtése,
az elkővetkező hónapokban megrendezésre kerülő rendezvényekhez.Rendezvényekhez
szükséges
eszközök
beszerzése,meghívók
készítése,fellépők
időpont
egyeztetése.Célszemélyek megkeresése.
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:
leírása:
12. A településen
közreműködésével:
Megnevezése:
1.
2.
3.
leírása:
1.
2.

megvalósult

rendezvények,

események

a

közösségi

mentor

3.
13. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor részvétével:
a) Megnevezése:
1.
2.
3.
leírása:
1.
2.
3.
14. Egyéb rendezvények, amelyekről a közösségi mentornak információja van.
a) Megnevezése:
1.
2.
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: Vécsi Adrienn
2. Település: Nagyrozvágy
3. Beszámolási időszak: 2014. Október
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 1
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 20
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
Honlap frissítése, hírek feltöltése
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Arcfestő játszóház
Magyar Népmese Színház előadása
Idősek napja
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. Arcfestő játszóház
2. Magyar Népmese Színház előadása
3. Idősek napja
leírása:
1. Arcfestés az Óvoda kiscsoportos növendékei számára
2. A Magyar Népmese Színház aranyszőrű bárány című interaktív előadása
3. A település minden 60 év feletti lakosa, illetve a klubtagok meghívása délután 3 órára.
Műsor, közös vacsora és Újvári Marika magyar nótaénekes előadása.
12. A településen
közreműködésével:
Megnevezése:
1.
2.
3.
leírása:

megvalósult

rendezvények,

események

a

közösségi

mentor

1. Tűzgyújtás
2.
3.
13. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor részvétével:
a) Megnevezése:
1.
2.
3.
leírása:
1.
2.
3.
14. Egyéb rendezvények, amelyekről a közösségi mentornak információja van.
a) Megnevezése:
1.
2.
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: Tóthné Bodnár Mónika
2. Település: Alsóberecki
3. Beszámolási időszak: 2014. Október
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 1
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 19
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 munka, corvinázás,könyvtár rendezés, újságcikk megírása, újságok kihordása,az
önkormányzati választások után leltározási munka, beszámoló elkészítése, programok
megbeszélése, program szervezése, plakát készítése, szórólap készítése, szórólapok kihordása,
b) A települési információs és kulturális tevékenység:

KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
A már korábban létrejött jó kapcsolat ápolása és kölcsönös segítség nyújtás a programok
lebonyolítása érdekében a helyi önkormányzat dolgozóival, az óvoda dolgozóival és a helyi
idősek
klubjának
dolgozóival.
.
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. 2014.10.29. Tök jó a Könyvtárban!
2.
leírása:
1. Az őszi szünetben a könyvtárban gyűltek össze néhányan, hogy a mostanában egyre jobban
elterjedő Halloween-re készüljenek. Egyre több családi háznál találkozhatunk október végén
különlegesen kifaragott tökökkel. Most itt Alsóbereckiben is megpróbálkoztunk ezzel, a
gyerekek faragtak hagyományos bécsi tököt, sütőtököt, de a fő kellék is megtalálható volt a
sárga halloween tök. A kicsik ablakra üvegfejséssel díszt is készíthettek, vagy papírból
ajtódíszt.
3.
12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor
közreműködésével:
Megnevezése:

1. 2014.10.22. Idősek napja
leírása:
1. A hosszú hétvége előtt az időseket invitálták meg a helyi klubba, egy kis ünnepségre. A
megjelent vendégeket az óvodások kis csoportja szórakoztatta mulatságos kis történetükkel.
Utána az újonnan megválasztott Polgármester Asszony mondott köszöntőt. A megható
beszéd és vers után a klub dolgozói finom ételekkel és italokkal kínálták a vendégeket,
amyelyek elfogyasztása után nagyon jó hangulatban, beszélgetve és énekelve szórakoztatták
egymást az idősek.
13. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor részvétével:
a) Megnevezése:
1.
2.
3.
leírása:
1.
2.
3.
14. Egyéb rendezvények, amelyekről a közösségi mentornak információja van.
a) Megnevezése:
1.
2.
3.
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: Csernyik Júlia
2. Település: Dámóc
3. Beszámolási időszak: 2014. Október
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 1
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 20
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
Corvina
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.
2.
3.
leírása:
1.
2.
3.
12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor
közreműködésével:
Megnevezése:
1.
2.
3.
leírása:
1.
2.
3.

13. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor részvétével:
a) Megnevezése:
1. Idősek napja
2.
3.
leírása:
1. 2014. október 8-án 10 órától az Öregek Napközis Otthonába került sor egy köszöntőre és
egy megvendégelésre, közben ének az idősekkel
2.
3.
14. Egyéb rendezvények, amelyekről a közösségi mentornak információja van.
a) Megnevezése:
1.
2.
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: Czető Judit
2. Település: Karcsa
3. Beszámolási időszak: 2014. Október
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 1
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 22
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
A bodrogkoz.com híreinek szerkesztése
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Községi rendezvényeken való közreműködés,fotódokumentáció készítése a helyi
rendezvényeken, könyvtár rendezése, könyvtárhasználati órák az általános iskola tanulóinak,
délutáni foglalkozások a könyvtárban gyerekeknek.

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:
1. Idősek napja - 2014. október 1., 15:00
2. Könyvtári óra - 2014. október 22. 08:50
3.
leírása:
1. Az idősek világnapja alkalmából szervezett ünnepség, a Nagy Géza Művelődési
Központban
2. Az általános iskola tanulói részére szervezett magyar óra a könyvtárban.
3.
12. A településen megvalósult rendezvények,
közreműködésével:
Megnevezése:
1. Október 23-i ünnepség - 2014.október 22. 15:15

események

a

közösségi

mentor

2.
3.
leírása:
1. A Nagy Géza Művelődési Központban megrendezett megemlékezés, az általános iskola
tanulóinak műsorával.
2.
3.
13. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor részvétével:
a) Megnevezése:
1. Idősek klubja Karcsa - idősek napi rendezvénye, 2014. október 10., 15:00
2.
3.
leírása:
1. A klubtagok részére szervezett idősek napi klubdélután, az IKSZT étkezőjében.
2.
3.
14. Egyéb rendezvények, amelyekről a közösségi mentornak információja van.
a) Megnevezése:
1. Október 6-i megemlékezés, és tábortűz, 2014. október 6. 15:15
2.
3.
leírása:
1. Az általános iskolások ünnepi műsora a művelődési központban, majd tábortűz az iskola
udvarán.
2.
3.

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: Körmöndi Eszter
2. Település: Kisrozvágy
3. Beszámolási időszak: 2014. Október
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 1
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 20
6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 0
7. A munkából kiesett napok száma: 1
0,23
155
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
A Hírportál folyamatos frissítése, Cikk írása a Bodrogközi Körképbe, A könyvtár új
könyveinek elrendezése
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Közreműködés az Önkormányzati választások előkészületeiben, 1956. október 23-i
megemlékezés szervezése és lebonyolítása, Az Idősek napi rendezvény szervezése,
előkészületi munkái
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. 1956. október 23-i megemlékezés
2.
3.
leírása:
1. Csendes megemlékezés a település gyermekeinek közreműködésével és az emlékfal
megkoszorúzásával.
2.
3.
12. A településen
közreműködésével:
Megnevezése:
1.
2.

megvalósult

rendezvények,

események

a

közösségi

mentor

3.
leírása:
1.
2.
3.
13. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor részvétével:
a) Megnevezése:
1.
2.
3.
leírása:
1.
2.
3.
14. Egyéb rendezvények, amelyekről a közösségi mentornak információja van.
a) Megnevezése:
1.
2.
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: Csillik Csilla
2. Település: Pácin
3. Beszámolási időszak: 2014. Október
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 1
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 21
6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 2
7. A munkából kiesett napok száma:
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
A könyvtári nyitva tartás biztosítása, könyvek feltöltése a corvina rendszerbe, könyvtári
programok szervezése. Információ szolgáltatás a falu lakosai részére.Nyomtatás, fénymásolás,
önéletrajzok készítése és egyéb segítségnyújtás megadása.
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Polgármestertől kapott feladatok elvégzése, pályázatírás, egyéb rendezvények
megtervezése,szervezése, lebonyolítása. Faluházban való rendezvények, programok és egyéb
dolgok koordinálása. Google naptár szerkesztése.Pácin facebook profiljának szerkeztése,
adatok közzététele, Weblap szerkesztése. Szakmai beszámló készítése.
KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás a helyi civil szervezetekkel, intézményekkel.
10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
leírása:
A rendezvények megrendezésével együtt járó szakmai ismerettségek bővítése, kapcsolattartás.
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése:
1. Idősek Napja: megemlékezés előadással
2. Pingpong verseny
3. ,,Olvasás éjszakája a könyvtárban" Író-olvasó találkozó Bari Gábor költővel
leírása:
1. A előadás szervezése, teljes körűszervezése és lebonyolítása.
2. A verseny teljeskörű megvalósítása.
3. A rendezvény teljeskörű megvalósítása.

12. A településen
közreműködésével:

megvalósult

rendezvények,

események

a

közösségi

mentor

Megnevezése:
1. Nem releváns.
2.
3.
leírása:
1.
2.
3.
13. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor részvétével:
a) Megnevezése:
1. Október 23. Megemlékezés
2.
3.
leírása:
1. Segítség a lebonyolításban
2.
3.
14. Egyéb rendezvények, amelyekről a közösségi mentornak információja van.
a) Megnevezése:
1. Állásbörze
2.
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: Sztaniszlovszki Csaba
2. Település: Ricse
3. Beszámolási időszak: 2014. Október
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 1
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 22
6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma:
7. A munkából kiesett napok száma: 7
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Hírek írása-olvasása bodrogkoz.com, régi fényképek gyűjtése-archiválása, Facebook
(Bodrogközi Hírek) kezelés, számítógépek karbantartása, szakmai beszámoló készítése,
Rendezvények szervezése-lebonyolítása-dokumentálása, könyvek feltöltése a corvinarendszerbe-catterezés, Bodrogközi körkép terjesztése, meghívók- szórólapok- plakát
készítése-kézbesítése, baba-mama klub szervezése, informatikai képzés szervezése.
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Kirakodó vásár,
Baba-Mama klub,

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
közreműködésével:
Megnevezése:
1. Aradi vértanuk
2. Lakossági fórum
3. Testületi záróülés

megvalósult

rendezvények,

események

a

közösségi

mentor

4. Idősek napja
5. Október 23.
leírása:
1. Megemlékezés az Aradi vértanuk emlékműnél, műsort a hetedik ostályos tanulók adták.
2. Lakossági fórum Mesterházy Attila segitségével.
3. Testületi záróülést a Zukor Adolph Művelődisi Ház dísztermében tartottuk.
4. Az idősek napját a Zukor Adolph Művelődisi Ház színháztermében tartottúk, műsort az
óvodás gyerekek és a PezsgőZukor színjátszó csoport adta, a sztárvendég Solymos Tóni volt.
5. Az október 23-ai ünnepséget a Zukor Adolph Művelődisi Ház szinháztermében tartottuk,
műsort a hatodik osztályos gyerekek adták.
13. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor részvétével:
a) Megnevezése:
1. Baba-Mama klub
2. Idősek hete.
leírása:
1. Baba- Mama klub egy új rendezvénysorozat a gyermekeséj program szervezésébe, nekik
segítünk a rendezvény lebonyolításában.
2. Az idősek részére és közreműködésével a művelődési házban tartottunk vetélkedőt,
gálaműsort.
14. Egyéb rendezvények, amelyekről a közösségi mentornak információja van.
a) Megnevezése:
1. Kirakodó vásár
2. Választás
3. Kreszoktatás szervezése
leírása:
1. Kirakodó vásár az aulában heti egy alkalommal.
2. Polgármester és képviselőválasztás előkészítése a művelődési házban, (1- 2 - Nemzetiségi
választókerület).
3. A Zukor Adolph Művelődisi Házban novemberben kresz tanfolyam indítását tervezzük.

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: 2014. Október
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 1
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 20
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
,Könyvtári feladatok ellátása,a könyvtárba járok eligazítása,az interneten való eligazodás.
Gyerekekkel való foglalkozás a könyvtárban( viselkedési problémák megbeszélése és
kiigazitása).Megrendezett rendezvények előkészítse.Hivatalos ügyek intézése 1,Gyorshajtási
határozat ban való eligazodás,részlet fizetési igény megkérése.2,Kötelező felelősség bíztosítás
kötés az interneten.3, Hivatalos okmányok,irat anyagok fénymásolása.
b) A települési információs és kulturális tevékenység:

KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
B.I.P-s kollégákkal kapcsolattartás.
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: Halloweeni tök készítés.
Kártya Party a könyvtárban
1.
2.
3.
leírása:
12. A településen
közreműködésével:
Megnevezése:

2.
3.
leírása:

megvalósult

rendezvények,

események

a

közösségi

mentor

1.
2.
3.
13. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor részvétével:
a) Megnevezése:
1.
2.
3.
leírása:
1.
2.
3.
14. Egyéb rendezvények, amelyekről a közösségi mentornak információja van.
a) Megnevezése:
Idősek napja Tiszakarádon
Halloween Cigándi könyvtárban
Töklámpások készűlt az Alsóbereckis Könyvtárban
Egészséges nap Cigándon
56-os Megemlékezés Nagyrozvágyaon
56-os Nagyjairól Emlékeznek Zemplénagárdon
56-os Megemlékezés Karcsán
Időseket köszöntik Nagyrozvágyon
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: Orosz Csilla
2. Település: Tiszakarád
3. Beszámolási időszak: 2014. október
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 1
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 19
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
Folyamatos könyvtári feladatok elvégzése, corvinázás, selejtezés. A Bodrogközi Körkép
választási különkiadásának terjesztése a lakosság felé.
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:
Juhász Imre a Rokonok együttes gyermekműsorával kapcsolatban. 06 30/ 655 48 01
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése:
1.2014.október 18.
Szüreti batyus mulatság
2. 2014. október 20.
Rokonok Zenekar gyermekműsora
leírása:
1.Szüreti batyus mulatságot tartottunk Tiszakarádon a Faluházban. A vendégeket dióval,
almával többféle borral vártuk. A hangulatról élőzene gondoskodott hajnalig.
Előkészületekben, szervezésben, lebonyolításban utómunkálatokban vettem részt.
2. A Rokonok Zenekar adott gyermekműsort elő az érdeklődőknek. Többek között elhangzott
Paff a bűvös sárkány, Micimackó és még sok más gyermekdal.
12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor
közreműködésével:
Megnevezése:
1.
2.

3.
leírása:
1.
2.
3.
13. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor részvétével:
a) Megnevezése:
1.2014. október 22.
Október 23-ai megemlékezés
2. 2014. október 27.
Idősek világnapja
leírása:
1.A Sánta Erzsébet Általános Iskola 8.osztályos diákjainak megemlékező műsora a
Faluházban történt. Az műsor előkészületeiben és vendégként vettem részt rajta.
2. 2014. október 27-én az időseket ünnepeltük a Faluházban. A színvonalas műsoron
vendégként vettem részt.
14. Egyéb rendezvények, amelyekről a közösségi mentornak információja van.
a) Megnevezése:
1.
2.
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: Kiss Attila
2. Település: Zemplénagárd
3. Beszámolási időszak: 2014. Október
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 1
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: 5
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Könyvtár üzemeltetése.
Könyvtári könyvek selejtezése, törlési jegyzékbe vétele.
Könyvtári könyvek Cutter számozása
Weblap szerkesztése.
Szakmai beszámló készítése.
"Őrizd a tüzet"-Hagyományörzés népzenével című pályázat koordinálása.
Informatika képzés szervezése.
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
A településról szóló információk elkészítése és közzététele a weblapon.
Könyvtár rendezése felújítás után.
Újság rendezése.
Könyvtár adatainak egyeztetése.
Könyvtár működtetése.

KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
Gulyás Anasztázia önkéntes segítő Tel.: 06-20/488-4988
10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
leírása:
Kecskés Lajos Rendőrőrs vezetőTel.:06-70/489-3381
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése:
1. 1956 október 23-i megemlékezés
2
3.
leírása:
1. Ünnepi megemlékezést tartottak 2014. október 23-án 14 órától a volt pártház épületében
Zemplénagárdon. A Himnusz elhangzása után Kiss Attila Polgármester Úr köszöntőbeszéde

követett. Ezután verses, zenés műsor következett, amit a zemplénagárdi gyerekek és Fodor
Tamás énekes-gitáros adtak elő közösen, tisztelegve ezzel az októberi hősöknek. A rossz idő
ellenére közel ötven fő jelent meg a rendezvényen, amely a Szózat meghallgatásával zárult.
2.
3.
12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor
közreműködésével:
Megnevezése:
1. Nem releváns.
2.
3.
leírása:
1. Nem releváns.
2.
3.
13. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor részvétével:
a) Megnevezése:
1. Nem releváns.
2.
3.
leírása:
1. Nem releváns.
2.
3.
14. Egyéb rendezvények, amelyekről a közösségi mentornak információja van.
a) Megnevezése:
1.Nem releváns.
2.
3.
leírása:
1. Nem releváns.
2.
3.

