
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: 2013. November 

 

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

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: 0 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Még leltárba nem vett könyvek átnézése, rendszerezése, felhasználható, és selejt szempontból. 

A felhasználhatónak ítélt könyvek felcímkézése. 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

 - Részvétel a Biztos Kezdet Gyerekház egy szakmai napján, tájékozódás a munkáról, 

felvételek készítése, a munkálat fényképes dokumentációjához, cikk megjelentetése. 

 - A start munka révén megvalósult értékteremtés fényképes dokumentációja, hír 

megjelentetése. 

 

KAPCSOLATOK  

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

- Folyamatos kapcsolattartás a helyi vezetéssel, tájékozódás a mikulás-, és advendi-, valamint 

karácsonyi rendezvények anyagi lehetőségeiről. 

 - Kapcsolat felvétele a helyi református lelkésszel, az Nappali Szociális ellátást végző 

intézményben dolgozókkal az adventi rendezvények lebonyolításával kapcsolatban. 

 

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

leírása: 

- A lácacsékei lakosok megszólítása a régi fényképek gyűjtésére való felkéréssel, tájékoztatás 

annak céljáról, és az általam vézett tevékenységről, illetve a projekt célkitűzéseiről. 

- Folyamatos kapcsolattartás a kollégákkal a feladatok elvégzésének minnél színvonalasabb 

elvégzése érdekében. Szakmai segítség kérése, tájékozódás, közreműködés a közös feladatok 

elvégzésében. 

 

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.  

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: Kovács Gábor 

2. Település: Cigánd 

3. Beszámolási időszak: 2014. November 

 

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

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: 0 

 

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. Csárdás Citerazenekar próbáinak látogatása 

4.  

 

KAPCSOLATOK  

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

Gál Bertalannal az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Cigánd elnökével való egyeztetések az ÖTE-s 

képzésekkel kapcsolatban. Hoffmann Zsolt tűzoltóhadnaggyal történő egyeztetés az ÖTE-s 

képzésekkel kapcsolatban.  

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: Márton napi vigasság 

leírása: 

Hagyományos Márton napi rendezvény a Falumúzeumban, melyen a naphoz köthető 

szokásokat elevenítjük fel, a vendégek fogadása és a Márton nap ismertetése volt feladatom.  

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. Cigánd Városi Polgárőr Egyesület képzése és vizsgája  

2.Jótékonysági bál 

3. Fejezetek Cigánd Néprajzából könyv konferenciája 

4. Első Adventi gyertyagyújtás   

leírása:  



1. A Cigándi Városi Polgárőr Egyesület képzésén és vizsgáján vettem részt 2014. 11.15-én, 

mint a Polgárőr Egyesület tagja. 

 

2.Jótékonysági bált szervezett a Falumúzeum 2014. november 29-én, melyen a Sarkantyús 

Néptáncegyüttes tagjaként vettem részt. 

3. A Fejezetek Cigánd néprajzéából című könyv szakmai konferenciáján vettem részt, mint a 

rendezvény konferasza 2014. 11.28-án. .  

4. Advent első vasárnapján a cigándi református templomnál meggyújtottuk az első adventi 

gyertyát. Az eseményen BIP-esként és a Csárdás Citerazenekar tagjaként vettem részt. 

 

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

a) Megnevezése:  

1.Őszi mulatság 

 

leírása:  

1. Az idősek napja alkalmából a BTKT a térségi idősek klubjainak rendezett bált 2014. 

november 7-én, melyen a BIP munkatársaként vettem részt. 

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

a) Megnevezése:  

1.Idősek Napja Révleányváron 

leírása:  

1.2014. november 28-n tartották Révleányváron az idősek napját, melyen a Sarkantyús 

néptáncegyüttes tagjaként kaptam meghívást. 

  



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. November 

 

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

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 üzemeltetése. 

Könyvtári könyvek selejtezése, törlési jegyzékbe vétele. 

Szakmai beszámló készítése. 

  

 

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,   

Program megrendezése: Idősek napja 

Könyvtár működtetése. 

 

 

KAPCSOLATOK  

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

Deák Bertalan tel: 06/70-935-8811 

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

leírása: 

Szabó Tamás tel:06/30-517-7907 

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése: Idősek napja 

1. Iskolások, és a község lakói egy központi rendezvényen a szépkorúaknak adtak színvonalas 

műsort 

2.    

leírása: 

1. 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. 



2.   

leírása:  

1  

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: Sveda Bernadett 

2. Település: Bodroghalom 

3. Beszámolási időszak: 2014. November 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 0 

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: 5 

 

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: 

rendezvények szervezése, 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. Kézműves foglakozás  

2. Adveti kézműves foglalkozás felnőttek részére 

3. Őszi versmondó verseny  

leírása: 

1. Kreatív kézműves foglalkzás az általános iskolás diákok  részére. 

2. Lehetőség nyílt fenőttek számára, hogy kreatív kézműves foglkozásban vegyenek részt. 

3. Ősz témában versmondó verseny az óvodás korú gyermekek számára.  

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.  

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: Balogh Józsefné 

2. Település: Tiszacsermely 

3. Beszámolási időszak: 2014. November 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 0 

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

6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 4 

7. A munkából kiesett napok száma: 4 

 

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. Településünk történelme     című előadás megszervezése 

2. Helytörténeti elbeszélés fotókkal   előadás megszervezése  

3. Folton-folt kreatív játszóház (a Sárospataki Foltos Pille szakkör az iskolában)  

4. Környezettudatos magatartás  című előadás megszervezése 

 

leírása: 

1. Tiszacsermely település kialakulása 

2. Tiszacsermely és környéke bemutatása fotókkal kivetítőn 

3. A Sárospataki foltvarrók látogatása az iskolába, gyerekeket bevonva a varrásba 

4.  Gyerekekkel való beszélgetés a környezetünk tisztán tartásáról és megőrzéséről 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 

 

leírása:  

 

 

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

a) Megnevezése:  

1.Idősek összejövetele a helyi klubban 

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: . 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 0 

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

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

7. A munkából kiesett napok száma: 4 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

 Könyvtári munka, corvinázás,könyvtár rendezés, újságcikk megírása,  beszámoló elkészítése, 

programok megbeszélése, program szervezése, plakát készítése, szórólap készítése, 

szórólapok kihordása, kézműves foglalkozás megszervezése, alapanyagok beszerzése, plakát 

szórólap készítés, kihordása, adventre fellépők megkeresése,   

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: 

Páyer Istvánnéval aki az egészséges életmódról és a Fűben- fában orvosság c. előadásokat 

tartotta. 

Előzetes megbeszélések Jászter Beátával aki az ünnepségsorozatunk negyedik, utolsó 

vasárnapján fog fellépni a katolikus templomban. 

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése: 

1. 2014.11.12. Fűben- fában orvosság - előadás 

2. 2014.11.12. Egészséges életmód - előadás 

3. 2014.11.26. Adventi kézműves foglalkozás 

4. 2014.11.30. Adventi első gyertya meggyújtása- Adventi ünnepségsorozat 

leírása: 

1. A kertben és vadonban termő növények, gyümölcsök jótékony hatásairól szóló előadást 

Páyer Istvánné tartotta. Az előadásra főleg a felnőtt korosztály látogatott el, akik már néhány 

gyógynövényt jól ismertek, de volt néhány olyan növény amelyre igencsak rácsodálkoztak, 



mert a növényt jól ismerték, de a jótékony hatása még ismeretlen volt. Főleg a növények 

elkészítése érdekelte a megjelent érdeklődőket. 

2.Az Egészséges életmódról szóló előadás szorosan összefüggött az előző előadással. A 

résztvevők itt megtudhatták, mit kell tenniük ahhoz, hogy az egészségüket minél hosszabb 

ideig megőrizzék. Megtudhattuk, milyen arányban kell a táplálék bevitelről gondoskodni és 

hogy a mozgás a szervezet számára mennyire fontos. A táplálék bevitel mellett az ital 

fogyasztás fontosságáról is hallhattunk. Az előadás végén a megjelent vendégek az előadótól 

kérdezhettek és megbeszélhették vele problémáikat a különböző ételekkel kapcsolatban. 

3. Adventi kézműves foglalkozás. Egy felnőtt kézműves foglalkozás keretében adventi 

koszorúkat készítettek Alsóbereckiben. A már korábban elkészült koszorú alapokat most 

fenyőággal, sok apró csillogó dísszel, masnikkal és termésekkel díszítették. Készítettek ajtó- 

és asztaldíszt is. A foglalkozásra ellátogattak az óvodások is akik azt figyelték meg, hogyan 

lesz egyre díszesebb az először csak egyszerű, szalmakoszorú. A kisgyerekek is nagyon 

élvezték a koszorúk díszítését, sokszor ők is ötleteket adtak, hogy mi kerüljön még a 

koszorúra. Az elkészült alkotások mindenkinek megmutatják, néhány otthon is megtalálható 

alapanyagból, fenyőágból, termésből és régi karácsonyfa díszből az ünnepek hangulatát máris 

a lakásunkba tudjuk varázsolni. 

4.Szép számmal gyűltek össze Alsóberecki központi parkjában vasárnap délután az 

ünnepelni vágyók. Advent első vasárnapját jöttek ünnepelni. Az Advent 

a  keresztény  kultúrkörben a karácsonyt megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig 

számított időszak.  A gyertyákat vasárnaponként gyújtják meg, minden alkalommal eggyel 

többet. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt. Első 

alkalommal, Emriné Bajnok Zita Polgármester Asszony köszöntője után, a település iskolás 

korú gyerekei mondták el kedvenc karácsonyi versüket. Nagyon szépen, felkészülten, kicsit 

meghatódva szavalták el az ünnephez kapcsolódó költeményeket. A versek után két gyermek 

gyújtotta meg a koszorún az első gyertyát, majd a hideg ellen egy kis meleg teával és forralt 

borral várták a szervezők a vendégeket. 

 

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével: 

Megnevezése: 

1.  2014.11.21. Adventi koszorú alapok készítése 

2. 

leírása: 

1. Szorgos kezek adventi koszorú alapokat készítenek az Alsóberecki Községi Könyvtárban. 

A helyi közmunkások közreműködésével a könyvtárban készítenek koszorú alapokat, 

amelyeket később díszíteni is fognak és jelképes összegért megvásárolhatóak lesznek. A 

bevételből a helyi óvodába fognak vásárolni játékokat. 

 

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

a) Megnevezése: 

1. 2014.11.03. Baba-mama klub 

2. 

3. 

 

leírása: 



1. Ez alkalommal a könyvtárban gyűltek össze az anyukák és csemetéik egy kis beszélgetésre.   

Miskolcról érkezett előadó sok érdekességet és lehetőséget mondott az otthon tartózkodó 

anyukáknak. 

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: Gombos Róbertné 

2. Település: Felsőberecki 

3. Beszámolási időszak: 2014. November 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 0 

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: 4 

 

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. Kézműves foglalkozás 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: Kézműves foglalkozás gyerekeknek 

 

  

leírása: 

      

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.  

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 tevékenységéről 

 

ALAPADATOK 

1. Név: Orosz Csilla 

2. Település: Tiszakarád 

3. Beszámolási időszak: 2014. november 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 0 

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. Bodrogközi Körkép 

híreinek összeállítása. Hírek honlapra való feltöltése.  

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

2014. 11. 13. Drogpreventációs előadás szervezése, hirdetése, előkészületei.  

2014. 11. 24. Állatok ismertetése az Óvodásokkal 

 

KAPCSOLATOK  

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

 

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

leírása: 

Hasulyó Roland zenész, Tompa Anett néptáncoktató, Páyer Istvánné. 

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1.Drogpreventációs előadás 2014. 11. 13. 

2. 

 

leírása: 

1. 2014. 11. 13-án a Sánta Erzsébet Általános Iskola 7-8. osztályos diákjainak 

drogpreventációs előadásának szervezése, hírdetése volt a feladatom. 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1.2014. 11.24. Gyerekek ismerkedése az állatokkal  

leírása:  

1. Az óvodás gyermekekkel állatos könyveket nézegettünk, színeztünk, állatokat vágtunk ki. 

Fotóztam.  

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

a) Megnevezése:  

1.2014. 11. 06. Állásbörze 



leírása:  

1. Állásbörzét tartottak a Faluházban, amelyen fotót készítettem. 

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

a) Megnevezése:  

1.Adventi gyertyagyújtás 

2.Adventi kézműves foglalkozás 

3. Mikulás házhoz megy 

4. Mikulás napi batyus mulatság 

5. Szilveszteri batyus mulatság 

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. November 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 0 

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 18 

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 

Honlap frissítése, hírek feltöltése 

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.  

leírása: 

1.  

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1.  

2.  

3.   

leírása:  

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: Csernyik Júlia 

2. Település: Dámóc 

3. Beszámolási időszak: 2014. November 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 0 

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: 4 

 

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.Drogprevenciós előadás 

2.Fűben fában orvosság előadás 

3.Egészséges életmód című előadás 

leírása: 

1. 2014. 11. 15. Dámóc- Községi könyvtár- előadás a drogok súlyos következményeiről 

2. 2014. 11. 15. Dámóc- Községi könyvtár- előadás a minket körülvevő gyógynövényekről 

3. 2014. 11. 15. Dámóc- Községi könyvtár- előadás az egészséges táplálkozásról 

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.  

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. November 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 0 

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: 0 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

A bodrogkoz.com híreinek szerkesztése, Bodrogközi körkép szerkesztése 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Községi rendezvényeken való közreműködés,fotódokumentáció készítése a helyi 

rendezvényeken, könyvtár rendezése, 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: 

Bárka Színpad-06-20/986-6670 

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1. Márton napi játszóház - 2014. novebmer 11., 15:00  

2. Adventi ünnepségsorozat-2014.november 30. 15:00 

3.  

leírása: 

1. Márton nap alkalmából megrendezett játszóház a községi könyvtárban 

2. Az adventi koszorú első gyertyájának meggyújtása ünnepi műsorral egybekötve, a Nagy 

Géza Művelődési Központ előtt 

3.   

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. Suligála-2014. november 22. 15:00 

2. 



3.   

leírása:  

1. A Nagy Géza Műv. Központban megrendezett iskolai Suligála, KiMitTud? formában 

2.  

3. 

 

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

a) Megnevezése:  

1. Karcsaiak Karcsáért Közhasznú Egyesület taggyűlése-2014. nov.28. 

2.  

3.  

 

leírása:  

1. Az IKSZT étkezőjében megtartott évzáró taggyűlés 

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: Kovács Anett 

 

2. Település: Karos 

3. Beszámolási időszak: 2014. November 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 0 

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 19 

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

7. A munkából kiesett napok száma: 1 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Cikkek frissítése a honlapon. Újság cikk megírása, szerkesztése. Baba mama klubos 

meghívók, plakátok kihordása + fénykép készítése. 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Látogató Központ munkájának segítése. Hivatali munka segítése. A II. Életfa Ültetők 

Találkozójának szervezése, plakát és meghívók készítése, terjesztése. A szépkorúak napjának 

szervezése. 

 

KAPCSOLATOK  

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

      

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

leírása: 

Kiss Ernő (Bordó Sárkány Régizene Rend): 06-30/251-22-46. 

 

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1. 

2. 

 

leírása: 

1. 

2.  

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. II. Életfa Ültetők Találkozója 

2.  

3.   

leírása:  



1. Az eseményt 2014. november 15.-én rendezték meg. Kb. 150 ember vett rajta részt.  

2.  

3.  

 

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

a) Megnevezése:  

1. Baba-Mama Klub 

2.  

3. 

 

leírása:  

1. 2014. november 19.-én tartották a Baba Mama Klubot a helyi óvodába. Ezen alkalommal 

az óvodások bevonásával került sor az eseményre. 3 helyi kismama gyermekével együtt is 

csatlakozott a rendezvényhez. 

2.  

 

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 tevékenységéről 

 

ALAPADATOK 

1. Név: Körmöndi Eszter 

2. Település: Kisrozvágy 

3. Beszámolási időszak: 2014. November 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 0 

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 

A Hírportál folyamatos frissítése, Cikk írása a Bodrogközi Körképbe,     

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

 Közreműködés az Idősek napjára való készülődésben, A decemberi rendzvények szervezése 

(Adventi gyertyagyújtások, Mikulásnap, Karácsonyi ünnepség, Játszóház a gyerekeknek)     

 

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:  

  

leírása:  

1. A település  időskorú lakóit az óvodások köszöntötték, fellépett Újvári Marika nótaénekes 

és egy vacsora zárta a rendezvényt. 

2. A Béke parkba felállított adventi koszorún ünnepélyes keretek között meggyújtották az első 

gyertyát.  



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. November 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 0 

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: 4 

 

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 és honlap 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. Az Adventi rendezvénysorozat előkészítése  

2.  Az Idősek Karácsonyának előkészítése 

3.    

leírása: 

1. Szereplők és az egyház képviselővel megbeszélés, egyeztetés,plakát készítése  

2. Hangosítás, szereplőkkel való egyeztetés, plakát készítése 

3.  

 

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. Nem releváns. 



2. 

3.   

leírása:  

1. 

2.  

3.  

 

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

a) Megnevezése:  

1. Nem releváns 

2. 

3.  

 

leírása:  

1.  

2.  

3.  

 

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

a) Megnevezése:  

1.  Nem releváns 

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. November 

 

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

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: 15 

 

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 corvina-

rendszerbe-catterezés, Bodrogközi körkép terjesztése, meghívók- szórólapok- plakát 

készítése-kézbesítése,  baba-mama klub szervezés, advent szervezése- I. advent lebonyolítása.  

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Kirakodó vásár,  

Kresz oktatás, 

 

 

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. I. Advent 

 

leírása: 

1. Advent első vasárnapja november 30- ára esett, az eseményt a falu központjába lévő 

parkban rendeztük meg.  

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. 

  



leírása:  

1.   

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

a) Megnevezése:  

1. 

leírása:  

1. 

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

a) Megnevezése:  

1. Kirakodó vásár 

2. Kreszoktatás szervezése 

 

leírása:  

1. Kirakodó vásár az aulában heti egy alkalommal. 

2. A Zukor Adolph Művelődisi Házban novemberben kresz tanfolyamot indítottunk. 

 

  



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. November 

 

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

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: 4 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

,Könyvtári feladatok ellátása,a könyvtárba járok eligazítása,az interneten való eligazodás 

segítése. Gyerekekkel való foglalkozás a könyvtárban( viselkedési problémák megbeszélése 

és kiigazitása).Át meneti segély kérelem írása.Dokumentomok fénymásolása, 

scannelés,tovább küldése. Hivatalos okmányok,irat anyagok fénymásolása.Kötelező biztosítás 

kötés az interneten.Informatikai képzés szervezése.Falugondnoki szolgálat segítése.írek 

szerkesztése,fényképek készítése. 

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:  

1.  

2.  

3.   

leírása: 

      

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

Öregek napja 

 

2. 

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:  

 

 

 

leírása:  

Kéznműves foglalkozás Felsőbereckiben 

Koszorúalap készítés Alsóbereckiben 

Életfa ültetők  találkozója 

Nagyrozvágyon kirándulatak a Kisrzvágyika  

 

  



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: Axman Szabina 

2. Település: Zemplénagárd 

3. Beszámolási időszak: 2014. November 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 0 

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 üzemeltetése. 

Könyvtári könyvek selejtezése, törlési jegyzékbe vétele. 

Könyvtári könyvek Cutter számozása 

Weblap szerkesztése. 

Szakmai beszámló készítése. 

 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

A településról szóló információk elkészítése és közzététele a weblapon. 

Könyvtár rendezése felújítás után. 

Újság rendezése. 

Könyvtár működtetése. 

 

 

KAPCSOLATOK  

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

Csordás András önkéntes segítő Tel.: 06-70/371-6070 

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

leírása: 

Stumf Attila Cigándi Járásvezető Tel.: 06-70/436-2031 

 

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.  

 



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.  

 

 

 


