Beszámolási időszak: 2013. április 1 - 30.
Település

Alsóberecki

Bodroghalom

Munkanapok
4 képzési napok és szupervíziós napok száma
5 a településen teljesített munkanapok száma
a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi
6 napok száma
7 munkából kiesett napok száma
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Munkafeladatok

Könyvtári feladatok ellátása.(katterolás, sorba rendezés), fotók készítése
és eszközök felmérése
Egyeztetés a polgármesterrel
Szupervízió előkészítése
Tájházról és/vagy múzeumról,gyűjteményről beszámoló és fotók készítése.
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A projekt megbízásából

A települési információs és kulturális tevékenység

Óvónőkkel egyeztetés, szervezés, ötletelés (Május 24-i gyermeknapra)
"Tavaszi virágoskert kiállítás" (segédkezés a pedagógusoknak)
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Kapcsolatok

települési munka során létrejött helyi szakmai,
szervezési
9

Szabó Judit, Óvónő, Bodroghalmi Mesepalota Óvoda, 0630/6330938
Ignáth Sándorné, Vezető Óvónő, Bodroghalmi Mesepalota Óvoda

településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok

Csehely Tamás, Máltai Szeretetszolgálat, 0630/3129519
Naár Judit, Máltai Szeretetszolgálat, 0630/6306580
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Események rendezvények
rendezvények, események a közösségfejlesztő
11 munkatárs szervezésében- felsorolása

Szupervíziós konzultáció.

1. Egyeztetés a polgármesterrel a helyszínről, időpontról, előkészületekről.
Polgármester úr felkérése egy rövid beszédre.
Helyszín berendezése, ételek, italok,stb. rendelése majd előkészítése.
Takarítás a szupervízió előtt és után.

leírása

Esemény szám
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közösségfejlesztő munkatárs közreműködésével felsorolása

1

"Tavaszi virágoskert kiállítás"

leírása

1. Az Általános Iskolában, a pedagógusok és osztályaik virágoskerteket
készítettek és ezek kerültek kiállításra az iskola aulájában.
Esemény szám
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közösségfejlesztő munkatárs részvételével felsorolása
13
leírása
Esemény szám

közösségfejlesztő munkatárs információja más
eseményről - felsorolása
1. Álatlános Iskolai szavalóverseny
2. "Kedvenc olvasmányom kiállítás"
3. Föld napja alkalmából szemétszedés a településen.
14
1. Általános iskolások részvételével valósult meg a szavalóverseny.
2. Pedagógusok kiskori képei és mellette egy-egy régi kedvenc
olvasmányuk.
3. Diákok pedagógusok felügyelete mellett szemetet gyűjtöttek a község
utcáin.

leírása

Esemény szám
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Cigánd

A könyvtár raktáraban lévő könyvek sorba rendezése és azoknak
bekutterezés,a Költészet napja alkalmából rendezett program
előkészítése,és lebonyolítása

Dámóc

Felsőberecki
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Részletes kidolgozás egy megadott rendezvényről(Megyei közgyűlés),
Korfa készítés Excelbe a 2011-es évi kor és nem szerinti megoszlásról,
százalékszámítás és diagram Excelbe a 2011-es évi nemzetiségi,
háztartások számai, iskolázottsági, népességi arányról (település),3
program amit megszerveznénk a településen és ahhoz 5 együttműködői
partner, felmérés a falubeli tájházakkal kapcsolatban

Polgármesterrel való eggyütműködés a megrendezésre kerülő EGTC
rendezvényree.

1.A Májusjárás rendezvényen való részvétel
2 A Költészet napja rendezvényen való részvétel.
A könyvtár leltározása, megnyításának előkészülete.

A Cigánd-Sárospatak közötti úthálózat felújításáért való felvonulás
lebonyolításában való részvétel miatt Némethy András:0670-595-7822 A
Zemplén Tájmúzeumáért Alapítvány elérhetősége, Csáki Balázsné: 0670626-8280

Igazgatási előadó:Varga Erzsébet Tel:06/47 322406, Mosony Józsefné
Pénzügyi előadó tel:06/47322406

Zsindely Zenekar, Téglás Zsolt:0620-582-2100

www.gyerekesely.maltai.hu

1. Költészet napja

1. Költészet napja alkalmából a településen élő nyugalmazott és akítv
pedagógusok gyermek kori képei és olvasmányai vannak kiállítva a
Könyvtár különtermében. A könyveknek és a fényképeknek az
összegyűjtése és a helyiség berendezése volt a feladatom.
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1. Cigánd hagyományos tavaszköszöntő rendezvénye, melyen a
Sarkantyús Néptáncegyüttes tagjaként vettem részt. A településen a
gyerekek és a táncosok felvonultak, majd a Falumúzeumban volt program (
bábszínház, táncház)
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1. Májusjárás
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1.NB III. Bajnoki Labdarúgó mérkőzések
2.Magyar Kupa labdarúgó mérkőzés
3.Pálos szerzetesrend

1.A cigándi futball csapat bajnoki mérkőzései Cigándon
2. Magyar Kupa labdarúgó mérkőzés Nagyrozvágy legjobbjai ellen
3. A karosi Honfoglaláskori Látogatóközpontban a pálos szerzetesrendről
volt egy nagyon érdekes előadás Rostás László előadásában
3

0

0

Karcsa

Karos

Kisrozvágy
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Fotók készítése a településen és ezek felhasználása a települést bemutató
prezentáció elkészítéséhez. Helyi könyvtárról fotók készítése. Tájházzal
kapcsolatos kérdőív kitöltése és fényképek készítése. A helyi könyvtárról
Polgármesterrel történő egyeztetés a könyvtár működésével
fotók készítése. Gabonatermelők Szakmai Konferenciájának a részletes
Települési demográfiai felmérés és kutatás, Prezentáció készítése a
kapcsolatosan, valamint az oktatók által kiadott feladatok elvégzése:Karcsa programkidolgozásának az elkészítése. Karos 2011- es népszámlálási
értékeinek bemutatása, Húsvéti családi nap program összeállítása,
adatai alapján diagramok és korfa készítése. A könyvtár berendezéseivel tájházak magyarországi működéséről, Kérdések összeírása a
települési korfa készítés,tájházas beszámoló.
kapcsolatos megbeszélés.
kérdőívekhez, Részletes program írása egy megadott rendezvényhez

Kapcsolatfelvétel az intézményvezetőkkel.

A Honfoglalás Kori Látogató Központban harmadszor megrendezett
Történelmi Kitekintő előadás megszervezése és fényképek készítése.

Szabó Péter (Honfoglalás Kori Látogató Központ vezetője): 0630/864-71-13

A könyvtári nyitvatartással kapcsolatos feladatok elvégzése (szórólapok
készítése és kihordása, nyitvatartási rend és szabályzatok elkészítése, a
könyvtári állomány rendszerezése)

Csehely Tamás (Máltai Szeretetszolgálat) 30/312-95-19
Naár Judit (Máltai szeretetszolgálat) 30/-630-65-80

Rostás László: 0620/952-81-94, Csehey Tamás: 0630/312-95-19 és Naár
Judit: 0630/630-65-80 (Máltai Szeretetszolgálat)
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1. Történelmi Kitekintő III. előadása a Honfoglalás Kori Látogató
Központban

1. Föld napja vetélkedő (április 22.)

0
1. Ezerverseny (kártyajáték)
2.Névnapok megünneplése az Idősek klubjában

1. 5 db 3 fős csapat versenyzett egymással. A verseny után vacsora várta a
versenyzőket és a nézőket is.
2. Az elmúlt 5 hónap névnaposainak felköszöntése egy ebéd mellett. Ebéd
után kötetlen beszélgetés.

1. Az előadássorozat III. állomása volt, amelyet Rostás László Miskolc
1. A művelődési ház és az általános iskola udvarán megtartott vetélkedő az főépítésze tartott. Az előadásának címe: Érdekességek a pálos rend
általános iskolás gyerekek részére a föld napja alkalmából.
történetéből. Közel 30 fő vett részt az előadáson.
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Lácacséke

Felmérés a helyi tájházakkal kapcsolatban,
Korfa készítése,
Diagramok készítése (Népesség, iskolázottság, a háztartások és a
családok főbb adatai),
A tájházak magyarországi működése (prezentáció),
A településen található kulturális értékek (prezentáció),
Egy adott program részletes programterve,
Gyakorlati feladatok a szupervíziós konzultációs napokon meglátogatott
települések könyvtárában

Nagyrozvágy

Pácin
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Régi fénykép kiállítás rendezvénytervének elkészítése-EmlékképNagyrozvágyi mindennapok a műltból képkiállítás
Nagyrozvágy statisztikai adatainak elemzése, az adatokból korfa,
diagrammok készítése

Könyvtár rendezés, átvétel. Oktatók által kapott feladatok elvégzése.
Statisztikai adatok feldolgozása, keresése, korfa készítés, diagram
készítés. Prezentáció készítése a Bodrogközi tájházakról.Oktató által
megadott témában, rendezvényről program készítése.Régi fényképek
gyűjtése a településen.Prezentáció készítése a településeink értékeiről,
(természeti, épített és szellemi).

Idősek klubja Anyák napi rendezvényének, helyszín berendezése technikai
háttér megteremtésének elősegítése

Kapcsolatfelvétel a munkánk során megismert emberekkel: Majoros László
Polgármester: 20/966 67 93, Óvodavezetővel Czinke Zoltánné: 20/474 66
70, Idősek Klubjának vezetőjével Tóthné Bodnár Emese, Polgármesteri
Hivatal: 06 47/ 342 033, Élet és Vagyon Védő Egyesület vezetője Balla
József: 30/620 47 35, Általános Iskola Vezetőjével Tóthné Nagy Hajnalka:
06 47/ 342 035,

Bordás István (Szakmai vezető)
Tel.Szám: 06/30-304-2058
E-mail cím: bordas@zemplenimuzsa.hu
Csatlósné Komáromi Katalin (Oktató)
Tel.szám: 06/30-409-7463
E-mail cím: csatka@vipmail.hu
Sajó Attila (Oktató)
Tel.szám: 06/20-823-9913
E-mail cím: sajo.attila@freemail.hu
Stóka György (Oktató)
Tel.szám: 06/30-381-4962
E-mail cím: stokagy@ctif.hu

Kapcsolat felvétel a Szlovák, Magyar Koalició Pártjának alelnökével,
Szuperák Máriával: 00 421 918 3587 68, A karcsai Faluház vezetőjével,
Balog Zoltánné Dakos Csilla: 20/91182 05, Antal István Graphic
Designerrel (United Kingdom) 00 44 7712 226415

Csehely Tamás: 06 30/312 95 19
Naár Judit: 06 30/630 65 80

Szupervízió

1. A helyi Idősek Klubjában krumplilángos készítése ( 150db), helyi idősek
bevonásával és a családtagok bevonásával. A faluházban a fogadóhely
elrendezése, felkészülés a fogadásra, technikai dolgok elrendezése.
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1. Kézműves foglalkozás a pácini óvodában

Idősek klubja Anyák napi rendezvénye
1. Az Idősek klubja Anyák napi rendezvénye 2013. április 26-án került
megrendezésre a Nagyrozvágyi Művelődési Házban. A rendezvényre a
Szociális Szolgáltató Központ tagjait, a gondozottakat, és a gondozókat
hívták meg, Nagyrozvágy, Kisrozvágy, Cigánd, Ricse községekből. Műsort
adott az Általános Iskola növendékei, az óvodások, a nagyrozvágyi Idősek
klubjának tagjai. A műsor után vacsorával kedveskedtek a vendégeknek,
mindemellett süteményeket, üdítőt kínáltak. Felköszöntötték a legidősebb
klubtagokat és mindenki kapott egy kis anyáknapi emléket. A vendéglátás
után tombola sorsolás volt, és ezt követően zenés mulatsággal zárták a
napot. Feladatom a helyszín berendezése, a technikai háttér
megteremtésének elősegítése, fényképdokumentáció készítése, a
lebonyolításban való segédkezés.
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1.A mindennapi konyhaművészetek kertén belül:(tésztagyúrás,
lángos és krumplilángos készítése),résztvettem a szervezésben,
lebonyolításban, utómunkálatokban. Az Idősek Klubja vezetőjével
együtt.
2. A megbeszélésen én is jelen voltam, mert egyesületi tag vagyok,
szalonna sütéssel egybekötve tartottuk meg a megbeszélést az
elkövetkezendő időszakban vállalt programjainkról.
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1. Kézműves foglalkozás a pácini óvodában
1. A kézműves foglalkozáson az óvónőkkel, a gyerekekkel együtt
nemezeltünk, így előkészítve az anyáknapi ünnepséget. Ajándék készítés
az édesanyáknak, együtt munkálkodás.
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1. Névnapozás az Idősek Klubjában

. A klubtagok köszöntése, egy összevont névnapozás, énekkel,
tánccal egybekötve.
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Révleányvár

Ricse

Semjén
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Könyvtár felmérése, fényképezése, szükséges eszközök összeírása.
Ricse kultúrális értékei prezentáció készítése.
Tájház felmérése fotózása.
Kultúra fogalom meghatározása prezentáció készítése.
Korfa, iskolázottság, nemzetiség, háztartások családok száma diagramm
készítés.
Részletes program készítése egy elképzelt fesztivál programja (személyi,
tárgyi, pénzügyi feltételek).
Korfa és statisztika készítése nem kor, nemzetiség, családok, háztartások Helyi pályázatok felderítése.
és iskolázottság szerint. Egy rendezvény megszervezése és lebonyolítása, Szakmai beszámoló készítése.
tervezése. Település átvizsgálása idegenforgalmi szempont szerint

Anyák napi ünnepség szervezése, meghívó-plakátkészítése.

Máltai Szeretetszolgálat munkatársai: Naár Judit (06-30/630-65-80)
valamint Csehely Tamás (06-30/312-95-19) Caritas: Tóthné Veronika (0620/453-34-64)

Alapfokú Művészeti Iskola vezetője:
Linknerné Lippai Katalin
Elérhetőség: 47-376-023
rfai@t-online.hu
Óvoda vezetője:Téglás Tamásné
Elérhetőség:47-376-075

Korfa elkészítése.

Községben a látnivalók fényképezése.Pl:Templom(Parókia)Határ
örség.Halastó

Dolgos Ferenc Tiszakarád Művház vez : 06/47-382-321,
dolgosferenc@freemail.hu
Varga János Lajos Bodroghalom Polgármester 06/47-302-009
Majoros László Pácin Polgármester Telefon: +36 47 542-000, E-mail:
phpacin@t-online.hu
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1. Amatőr rockzenekari próba a színházteremben.
2. Vásár az aulában.
3. Óvodai hittan.

1. Költészet napja
1. Technikai segítség, felügyelet (heti 1alkalom).
2. Berendezés, felügyelet.
3. Technikai segítség.

1. A Révleányvári Általános Iskolában zajlot.
1

1. Óvoda családi nap.

1. Zenés, játékos, vétélkedők, közös főzés, udvartakarítás a szülők
bevonasával (hétfőn volt, ezért nem tudtam ott lenni)
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Tiszacsermely

Település vizsgálata idegenforgalmi szempontból.; Korfa és statisztika
készítése nem, kor, nemzetiség, családok/háztartások összetétele és
iskolázottság szerint.; Egy rendezvény lebonyolításának tervezése.;
Tájházakkal kapcsolatos feladatok elvégzése.

Máltai Szeretetszolgálat munkatársai: Naár Judit (06-30/630-65-80) és
Csehely Tamás (06-30/312-95-19)

Tiszakarád

Zemplénagárd
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2013.04.05. A szupervízió elemzése és az itt készített fényképek
dokumentálása.
2013.04.11. Adatgyűjtés az ECDL órán kapott feladathoz a helyi internet
szolgáltatásról.
2013.04.12. Közművelődés képzesen kapott feladat előkészítése könyvtári
könyvek segítségével és információ gyűjtés.,KSH honlapjának
megismerése és a saját településemről való adatgyűjtés.
2013.04.18. KSH honlapján kigyűjtött adatok alapján korfa és diagrammok
készítése különböző szempontok szerint., információ szerzés arról, hogy
létezik e olyan tárgy együttes összehordva, ami a helyi hagyományokat
mutatja be!, valamint ezek dokumentálása.
2013.04.19. Feladatom volt egy játszóház keretén belüli
hagyományörző"Liba-nap"-i program teljes kidolgozása és továbbítása a
megadott oktató részére., valamint az eddig elkészített havi dokumentáció
rendezése és lefűzése., ezen a napon részt vettem a Máltai Szeretet
Szolgálat által rendezett játszóházban, ahol segítettem a munkájukat és
foglalkoztunk a gyerekekkel.
2013.04.25. Beszámoló készítése és a hónapban rendezett rendezvények
dokumentációjának lefűzése.
2013.04.26. Információ gyűjtése a könyvtárunk leltáráról, valamint a
Bodrogközi Kistérség Kultúrális Stratégiájának megtekintése és elolvasása.

Zemplénagárd 5 kulturális értékének prezentációjához
való készülődés. Fotózás, anyaggyűjtés, ezen anyagok
feldolgozása.
Locsoló-bál megszervezése a településen (házi feladat).
Diagram készítés a település adatai alapján (lakosság
száma, iskolázottság, nemzetiség aránya, háztartások,
családok száma).
Könyvtár állapotának felmérése, dokumentálása fotókkal.
Könyvtári munkaterület kialakítása.

Anyák napi műsor megszervezése, kapcsolatfelvétel a
gyerekeket felkészítő nevelőkkel.
Anyák napi műsor meghívóinak kézbesítése, információ
közlés céljából a plakátok elhelyezése a településen.

Szajkóné Szűrös Zita ÖNO-Vezető, tel.:06-20/2252530,
Szajkó Anna Polgármester, tel:06-47/395013,
zagardph@zahonynet.hu
Bernáth Béla Jegyző, 06-47/395013,
zagardph@zahonynet.hu

Stóka György Oktató, tel.:06-20/9781469,
ctifstokagy@uni-miskolc.hu
Stókáné Palkó Mária Oktató, e-mail: stokane@gmail.hu
Némethy András Cigánd Műv.ház Ig., e-mail:
andrisnemethy@gmail.com
Tóth Gábor Cigánd Faluház Vez. tel.:06-70/2124828,
webmestercigand@gmail.com
Lőrincz László Néptáncoktató tel.:06-70/226-8161, laca86@freemail.hu

Máltai Szeretet Szolgálat, Mozgó Játszóház területi munkatársaival való
kapcsolat felvétel
Naár Judit: 06-30/6306580
Csehely Tamás: 06-30/3129519
Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola helyi táncoktatója Kövér Mária 0670/3085794
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1. 2013.04.19.-én "Tavasz Köszötő" Játszóház

1. A játszóházban különböző asztaloknál játszhattak a gyerekek, és
megkértek , hogy segítsek a gyerekeknek elkészíteni a kézműves asztalnál
az "áloműző pókháló" nevű falidíszt.
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1. "Tátika"
2. Játszóház
1. Tátika nevű műsor főpróbájának az előkészítésében vettem részt.
2. A Mozgó Játszóház munkatársaival közösen foglalkoztunk a
gyerekekkel.
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1. 2013.04.04. Szupervízió
2. 2013.04.10. Máltai Szeretet Szolgálat és a helyi Református Misszió
megbeszélése
3. 2013.04.11. Véradás
4. 2013.04.13. "Tátika"
5. 2013.04.15. Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola szülőértekezlete
6. 2013.04.19. Tavasz köszöntő műsor
7. 2013.04.24. Asztali tenisz záró programjának az értekezlete
8. 2013.04.26. Szakács Barna festményeinek kiállítása és vására.
1.Gyermekjóléti szolgálat játszóháza
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1.A hátrányos helyzetű gyerekeknek tartottak játszóházat,
ahol készségfejlesztő játékokkal tették érdekessé a
gyerekeknek a délutánt.
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