Szakmai beszámoló a Bodrogközi Információs Pontok (BIP) című programban (TÁMOP-5.1.1-11/1/A-20120009) a közösségfejlesztő munkatársak által végzett munkáról
Beszámolási időszak: 2013. március 1 - 31.

Település

Munkanapok
4
5
6
7
8

a)

képzési napok és szupervíziós napok száma
a településen teljesített munkanapok száma
a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi
napok száma
munkából kiesett napok száma

Alsóberecki
19
10
7

Bodroghalom
23
14
7

2

2

0

0

könyvtár állapotának felmérése

Polgármesterrel történő egyeztetés
Tereprendezés

Munkafeladatok

A projekt megbízásából

A települési információs és kulturális tevékenység

könyvtár lehetséges új helyének, kialakításának megbeszélése

b)

Kapcsolatok

települési munka során létrejött helyi szakmai,
szervezési

kapcsolatfelvétel: Zuti Lajos polgármester úr

településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok

a projekt másik 16 résztvevője és vezetői, tanárok

Varga János Lajos(polgármester),3987 Bodroghalom,Szabadság út 89.,
Tel.:06-47/302-009
Novák Andrásné(jegyző),3987 bodroghalom,Szabadság út 89,Tel.:06-47/302009
Leskó Andrásné(igazgatónő,általános iskola)
Vitányi Tiborné (igazgató helyettes

9
10

a projekt másik 16 résztvevője és vezetői, tanárok

Események rendezvények

rendezvények, események a közösségfejlesztő
munkatárs szervezésében- felsorolása
11

leírása

1. oldal

Esemény szám
közösségfejlesztő munkatárs közreműködésével felsorolása

12

0

0

0

0

0

0

leírása

Esemény szám

13

közösségfejlesztő munkatárs részvételével felsorolása

leírása

Esemény szám
közösségfejlesztő munkatárs információja más
eseményről - felsorolása

Március 15.-ei megemlékezés az általános iskolában

14

A rendezvényre az Általános Iskola tornatermében zárt keretek között került
sor. A pedagógusok az alsó tagozatos diákokat készítették fel az előadásra. A
díszleteket szintén ők készítették a diákkokkal közösen. Az előadás 2013.
március 14-én délelőtt 11 órakor került sor. A Himnusz meghallgatása után a
diákok előadtak egy rövid jelenetet, aztán szavalatokat hallhattunk. A Szózat
meghallgatása után a diákok visszatértek az órára. A szereplők igazgatói
dícsértben részesültek.

leírása

Esemény szám

0
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2. oldal

Cigánd
19
10
7

Dámóc
19
10
7

Felsőberecki
19
10
7

2

2

2

0

0

0

Dámóc 5 kulturális értéke,3 kultúra megfogalmazása,információ gyűjtés a
településen nyert pályázatokról a 2011-2012 évről,javaslatok küldése a
pályázatokról,információ gyűjtés a településről pályázati erőforrásokról,
tereprendezés

Polgármesterel való egyeztetés, tereprendezés, március 15-i ünnep
megszervezésének leírása,

A könyvtár raktáraban lévő könyvek sorba rendezése és azoknak
bekutterezése. .1.A költészet napja alkalmából kiállítást szervez a könyvtár a
településen élő tanárok számára.
2. A pedagógusok felkeresése, valamint a szükséges anyagok
Március 15. megszervezése
beszerzése(könyv,fénykép). Március 15-i ünnepségben való részvétel a
Sarkantyús Néptáncegyüttes tagjaként (a hó helyzet miatt elmaradt)

Március 8. nemzetközi nőnap az Idősek klubjába

település önkormányzatának közművelődési intézmények elérhetőségeinek
megkérése

A polgármesterrel megbeszéltem az elérhetőségeit

Polgármester: Horváth Tibor phfber@freemail.hu, Körjegyző: Dr Kárpát
Györgyné, Idősek klub vezetője Várszeginé Bihari Márta Tel: 06/703656831

ktatók, a projektben résztvevők és a kollégák elérhetőségeinek megkérése

településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok

településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok

3. oldal
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Sári bíró

A karcsai amatőr színjátszó társulat előadása Cigándon

1
Húsvétolás a Falumúzeumban-Cigánd

0
Húsvéti szokások felelevenítése a Zemplén Tájmúzeumért Alapítvány
szervezésében

1

4. oldal

Karcsa
19
10
7

Karos
19
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7

Kisrozvágy
19
10
7

2

2

2

0

0

Polgármesterrel történő egyeztetés,tereprendezés

A március 15-i ünnepség értékelése,
A március 15.-ei műsor kiértékelése (milyen volt?); kulturális értékek
A saját településünkön 5 kulturális érték bemutatása,
összegyűjtése a településen; NKA és NEA által kiírt 2011-2012- es nyertes
Az NKA jelenleg érvényes pályázatainak áttekintése
pályázatok összegyűjtése a településen; aktuális pályázatok keresése, amire
Az NKA és a NEA 2011-2012. évi pályázatai közül megkeresni azokat,
érdemes lenne pályázni.
amelyek a településünkön nyertek

A március 15.-ei műsoron fényképes dokumentációt készítettem. Március 28.án a Magyar Máltai Szeretetszolgálat mozgó játszóházat tartott a település
Kapcsolatfelvétel az intézményvezetőkkel, és az oktatók által kiadott feladatok
Művelődési házában és itt is készítettem fényképeket, illetve segítettem. A
elvégzése
könyvtár megtekintése és a további munkám megszervezése. Polgármesterrel
történő megbeszélés az elhelyezésemmel kapcsolatban.

Az önkormányzat dolgozóinak és polgármesterének elérhetőségeit sikerült
elkérnem, illetve a Honfoglalás Kori Látogató Központ vezetőjének az
elérhetőségét.

A projektben résztvevő oktatók, vezetők, asszisztens és projekt-menedzser,
illetve a kollégák elérhetőségei.

5. oldal

Verbinyecz Andrásnéval (polgármester) való megbeszélés a munkavégzés
helyével (Könyvtár) kapcsolatban

0

0
1. Történelmi Kitekintő c. előadássorozat a Honfoglalás Kori Látogató
Központ szervezésében.
1. Az előadás címe Petőfi Sándor Szibériában, az előadó Varga Béla régész
volt. Az áramszünet miatt egy héttel eltolódott a rendezvény. Emiatt
kevesebben tudtak eljönni. Megközelítőleg 30 ember jelent meg. Mindenki
elégedett volt és a visszajelzések is pozitívak voltak.

0

1
1. Március 15.-ei megemlékezés a településen.
2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mozgó Játszóház

0
1. A nők köszöntése az Idősek klubjában a Nemzetközi Nőnap alkalmából.

1. A köszöntők után a virágokat átadták a nőknek, majd elfogyasztották a
süteményeket és az üdítőt.

1

1. A helyi óvodások és iskolások készültek műsorral. Csak a szülők jelentek
meg, sajnos a falubeliek nem. A műsornak hamarabb vége lett az áramszünet
miatt.
2. A gyerekek nagy számban jelentek meg a szülőkkel, nagyszülőkkel együtt.
Mindenki jól érezte magát.
0

2

0

0

0

1. Móricz Zsigmond: Sári Bíró - színházi előadás (március 9.)
2. Idősek húsvéti összejövetele (március 21.)

1. A tavalyi évben a művelődési ház vezetője által szerveződött amatőr
színjátszó csoport előadása. A szereplők nagy része karcsai lakos, így a falu
lakossága nagy érdeklődéssel figyelte az előkészületeket. Nagy sikere volt az
elmúlt évben, így idén is előadták és újra megtelt a nézőtér.
2. A karcsai idősek klubja által szervezett program. Minden jeles ünnepnapon
gondolnak az idősekre, és szerveznek nekik összejövetelt az idősek
klubjában. A helyi egyházak papjai tartanak misét, istentiszteletet, a klub
dolgozói köszöntik az időseket és megvendégelik őket. Az öregek közül sokan
mondanak verset, vagy énekelnek közösen. Ezek a rendezvények általában
vidám hangulatban telnek, mert az idősek legtöbbször ilyenkor találkoznak rég
nem látott ismerőseikkel.
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6. oldal

Lácacséke
19
10
7

Nagyrozvágy
19
9
7

Pácin
19
10
7

2

2

2

0

1

0

• Március 15-ei ünnepség megtervezése
• Beszámoló a lakóhelyen található kulturális értékekről
Feladatok egyeztetése a település polgármesterével.
• Tereprendezés.
• Adminisztrációs feladatok.

1. Március 15-ei ünnepségen való részvétel, annak leírás és bemutatása a
többiek számára.
2. Domain nevek gyűjtése
3. Aktuális pályázatok gyűjtése
4. Nyert pályázatok kigyűjtése

Oktató álltal kiadott feladatok elvégzése. Pl: Március 15-i ünnepség
értékelése: a település nevezetességeinek bemutatása, prezentációval:
pályázati megfigyelések, ajánlat tétel pályázatokról: megnyert pályázatok a
településen, kigyüjtés: könyvtár átvétele, rendezése:

• Községi Önkormányzat:
3967 Lácacséke, Fő út 19.
Telefon/fax: +36 47/376-112; +36 47/576-026
E-mail: polghiv@lacacseke.hu
• A település polgármestere:
Fedor László
3967 Lácacséke Fő u.
Tel. Szám: 06/70-379-3464
A projektben résztvevő oktatók, vezetők, asszisztens és projekt-menedzser,
illetve a kollégák elérhetőségei.

Hogya Orsolya polgármester, Stumpf János iskola igazgató, Vicickóné Lénárt Kapcsolatfelvétel a polgármesterrel, civil szervezetekkel, egyesületekkel,
Edina Idősek klubja vezetője,
intézményvezetőkkel, nevük, címük, elérhetőségeik megkérése.

A projektben résztvevő oktatók, vezetők, asszisztens és projekt-menedzser,
illetve a kollégák elérhetőségei.

7. oldal

Egymás közötti elérhetőségek, oktatók és a projektben résztvevők
elérhetőségeinek megkérése.

0

0

0
Március 15-i ünnepség lebonyolítása. Szervezés,
lebonyolítás,utómunkálatok.
1.A 2013.Március. 15-i ünnepély szervezésében, lebonyolításában és az
utómunkálatokban vettem részt. A műsor elkészítésével megbízott tanárnővel
együtt dolgoztam, segédkeztem a műsor kiválasztásában, betanításában, a
jelmezek elkészítésében. A propagandában: plakátozás,plakát készítés. Az
utómunkálatok során a kölcsön kapott eszközök visszaszállítása eredeti
helyére, és a közösségi tér helyreállítása.

0

0

0

1

Március 15-ei megemlékezés

2013. Március. 8. Nőnapi ünnepség a közfeladatot ellátó hölgyeknek

1. Községünkben a március 15.-ei megemlékezés, 2013. március 14-én
15órakkor került megrendezésre, a Nagyrozvágyi Általános Iskola
tornatermében. A műsort az Általános Iskola tanárai szervezték és az iskola
növendékei adták elő.

Ennek az ünnepségnek én is ünnepelt résztvevője voltam. A képviselőtestület
férfi tagjaitól és polgármester úrtól kaptunk segítséget a lebonyolításban,
amely nagyon megtisztelő volt. De az esemény megörökítése és a közösségi
oldalon való megjelenítése az én feladatom volt.

1

1
Nőnap az Idősek Klubjában
2. Elzett Certa Horgászegyesület éves beszámolója és értékelése.
3. Élet és Vagyonvédő Egyesület havi kisgyülése

1. Óvodások és iskolások köszöntötték az időseket.
2. Megbeszélések, beszámolók.
3. Polgárőri ügyeleti beosztás megbeszélése

0

0

3

8. oldal

Révleányvár
19
10
7

Ricse
19
10
7

Semjén
19
10
7

2

2

2

0

0

0

A projekt megbízásából: terep rendezés,polgármesterrel történő egyeztetés

Tartózkodási hely felderítése, berendezése, internetkapcsolat letrehozása.

KÖNYVTÁRBAN VALÓ KÖNYVEK POLCOK TECHNIKA TÁRGYAK ÉS AZ
ÉPÜLET KÜLSÖ, BELSŐ FELMÉRÉSE

Kapcsolatok kiépítése, helyi rendezvények lebonyolítása

AN A FALUNAK EGY NÉPTÁNC CSOPORTJA EGY KICSIT NEHEZEN
MÜKÖDIK DE VAN.VISZONT A FALUBAN MÜKÖDIK EGY ZENEKAR
AMIMÁR 5 ÉVE MÜKÖDIK NAGYON JÓL,ELÉG SOKAT JÁRNAK
SZLOVÁKIÁBA ANNÁL KEVESEBBET MAGYARORSZÁGON,2011 BEN
PEDIG SZERBIÁBAN IS ZENÉLTEK MÁR.A ZENEKER BODROGKÖZ
CIGÁNYZENEKAR NÉVEN MÜKÖDIK.

Iskola, Óvoda, Polgármesteri Hivatal, Alapszolgáltatási központ, Egyház,
Szociális Otthon

A MÁLTAI SZERETET SZOLGÁLATTAL VALÓ EGYÜTT
MÜKÖDÉS.JÁTSZÓHÁZAT RENDEZNEK A KÖZSÉGBEN IGÉNY ILLETVE
IDÖJÁRÁS HOZ HELYHEZ IGAZITVA.

polgármester Iski Józsefné tel:0670-507-6771 3976 Révleányvár Fű utca 9

Egymás közötti elérhetőségek, oktatók és a projektben résztvevők
elérhetőségeinek megkérése.
MÁLTAI SZERETET SZOLGÁLAT:JÁTSZÓHÁZA 2012-BEN MÁR JÁRT
NÁLUN 2 ALKALOMMAL.2013.03.29- ÉN ISMÉT JÁTSZÓHÁZAT
SZERVEZTEM A MÁLTAI SZERETET SZOLGÁLATTAL AZ ITTÉLŐ
GYEREKEK RÉSZÉRE,CSOPORTOS JÁTÉKOK,ÜGYESSÉGI
JÁTÉKOK,MAJD A VÉGÉN UGRÁLÓ VÁR VÁRTA A GYEREKEKET.

Nőnap
2. Március 15.
3. Rákóczi-napok

1. A Nemzetközi Nőnap lebonyolítása a Zukor Adolph Művelődési Házban.
Müsort az óvodás, és iskolás gyerekek adták, fellépet még a Botorka
néptáncegyüttes is.
2. A március 15-ei ünnepség az általános iskolában volt megtartva.
3. Iskolánk névadója II. Rákóczi Ferenc, émlékére játékos vetélkedők,
megemlékezés.
9. oldal

0

2
. Körmöndi Barnabás a ricsei nagy gyül. házban előadást tart nekünk a
Japánban töltött 14 hónapjáról

1

Technikai segítség a projektoros vetitéshez.

0

1

0

1

0

0

0

0

0

. március 15.

az iskolában zajlott

10. oldal

Tiszacsermely
19
10
7

Tiszakarád
19
10
7

Zemplénagárd
19
10
7

2

2

2

0

0

0

2013.03.07.-én egyeztetés, a településen való elhelyezésemről,
tereprendezés
2013.03.14.-én az oktatók által feladott házifeladat előkészítése
2013.03.21.-én információ gyűjtése a könyvtárban a helyi értékeinkkel
kapcsolatban
2013.03.22.-én feladatot kaptam, a könyvtári nyilvántartás egyeztetése
2013.03.28.-án tájékozódás a pályázatokkal kapcsolatos feladatokról
(településen milyen dolgok valósultak meg pályázatok alapján)
2013.03.29-én ötletgyűjtés a jelenlegi érvényes pályázatok kiírásaira

A polgármester Asszonnyal történő egyeztetés.
A könyvtár állapotfelmérése.A március 15-i program
szerkeztése saját ötlet szerint(Házi feladat).
Zemplénagárd 5 kulturális értékének prezentációjához való
készülődés.Fotózás, anyaggyűjtés, ezen anyagok
feldolgozása.
Pályázati anyagok áttekintése, ötletgyűjtés.

Március 15-i műsor készítése saját ötlet alapján; A község kulturális kicsinek
felkutatása, értékelése, bemutatásra előkészítése

Öregek Napközi Otthona felkeresése, igényfelmérés
programokkal kapcsolatba.
Asszonykorús megkeresése, jelenlegi műsoruk
meghallgatása.

Polgámesterrel való kapcsolatfelvétel.

Polgámesterrel, ÁMK igazgatóval való egyeztetés az elérésükkel
kapcsolatban, valamint a Művelődési Házban dolgozó munkatársakkal.

Önkormányzat és közművelődési intézmények
elérhetőségének megkeresése.

Projektmenedzserrel, szakmai asszisztenssel való állandó kapcsolattartás.

A projektben résztvevők elérhetőségeinek begyűjtése

A projektben résztvevők és a kollégák elérhetőségeinek
megkeresése.

11. oldal

0

0

0

0

0

0

Március 15.ei műsor
1. Az általános iskola tanulói készítették a műsort a felkészítőtanáraik
segítségével, amit 2013.03.14-én 11 órai kezdettel lett volna, ami az időjárási
viszonyok miatt elmaradt, de szerencsémre részt tudtam venni a délelőtti
főpróbán, ahol fényképeket is készítettünk így az oktató által kapott feladatot
megtudtam oldani. A műsort megtartották 2013.03.20-án.
0

1
.gépjármű vezetői tanfolyam
2.köszöntötték a falu a legidősebb emberét
3.asztalitenisz verseny

0

0

3

0

2013. március 31.
………………………………………
Makdanics Lászlóné
projet menedszer

12. oldal

………………………………………
Oláh Krisztián
Polgármester

………………………………………
Bordás István
szakmai vezető

