
Település Alsóberecki Bodroghalom
Munkanapok
képzési napok és szupervíziós napok száma 1 1

4 a településen teljesített munkanapok száma 21 20

5
a projekt folyamatával összefügg ő tevékenységi 
napok száma 2

6 munkából kiesett napok száma 1 2

7 Munkafeladatok

A projekt megbízásából Kérdőívezés, könyvtári munka

Leltár
Könyvtár rendezése
Kérdőívezés
Honlapra hírek feltöltése, fotózás
Település leírás bővítése
Régi fényképek gyűjtése

8a

A települési információs és kulturális 
tevékenység

Bolhapiac szervezése

IKSZT rendezése
Segédkezés az IKSZT átadó és augusztus 20-i ünnepség /falunap/ 
szervezésében
Tájház rendben tartása

8b Kapcsolatok

települési munka során létrejött helyi szakmai, 
szervezési

Orosz István, Református lelkész

9

településközi vagy távolabbi szakmai 
kapcsolatok 

Ráczné Józsefné Zsóka és Madarassy-Harsányi Nóra, Gyermekesély 
program, Cigánd, 0670-363-2597
Klisovszki Róbert /Dj Roberto/, 0620-245 7326,  • 
robert.klisovszki@facebook.com

10 Események rendezvények

rendezvények, események a közösségfejleszt ő 
munkatárs szervezésében- felsorolása

 Biciklitúra Karosba

Beszámolási id őszak: 2013. júnlius 1 - 31.
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leírása

1. Biciklitúra Karosba, a Honfoglalás Kori Látogató Központ
megtekintése, íjászkodás, kézműveskedés.

Esemény szám 1

közösségfejleszt ő munkatárs 
közrem űködésével - felsorolása

1. Komplex sport- és egészségnap Cigánd 1. Novák találkozó /családi nap/

12

leírása

Novák Irénke néni megkért, hogy segítsek neki megszervezni a július 27-
én tartandó Novák találkozót, melyre minden  testvérét, unokatstvérét és 
azok gyermekeit, gyermekeit és azok unokáit stb., szeretné meghívni 
magához egy napra. Ez az esemény minden éven megrendezésre kerül, 
minden éven más testvérénél, rokonánál, más-más falvakban városokban.

Esemény szám 1 1

közösségfejleszt ő munkatárs részvételével - 
felsorolása
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leírása

Esemény szám

közösségfejleszt ő munkatárs  információja más 
eseményr ől -  felsorolása 1. Református Tábor

2.Napközis Nyári tábor 
3. Aggteleki kirándulás /Idősek Klubja tagjai/

14

leírása

Esemény szám 3



Cigánd Dámóc Felsőberecki

1 21 1
18 0 21

0 1
1

A könyvtár állományának Corvina rendszerbe való felvitele. Homokvár 
építő verseny megszervezése és lebonyolítása. A www.bodrogkoz.com 
weblap híreinek szerkesztése. Kérdőívezés, a weboldalra hírek feltöltése Kerékpártúra szervezése Karosba

.1 A Pet Kupa záró rendezvényén való részvétel a homovár építő verseny 
szervezőjeként, és a Sarkantyús Néptáncegyüttes tagjaként Kérdőívek lekérdezése, régi fényképek összegyűjtésének elkezdése.

A Bodrogközi Gyerekesély Program vezetője, Linkner Tamás.A július 27-én 
megvalósulo Komplex program megvalósítása a gyermekszegénység ellen 
a Bodrogközi Kistérségben.Információ szerzés. 
A Szociális Szolgáltató Központ Intézmény vezető helyettes, Kertész 
Zoltán.Információ szerzés a Szolgátató központ dolgozóinak pontos 
beosztásáról.
Ablonczy Dániel Cigánd Város alpolgármestere,a az Államalapítás Ünnepe 
táncos szakmai szervezése.
Zelenka László hangtechnikus.
Varga Líviusz, a Quimby zenekar tagja.

Gyerekek felkeresése a kerékpártúrával kapcsolatosan.

Majoros László Pácin Község polgármestere. A Bodrogközi Napokon egy 
táncház volt meghirdetve, ami sajnos elmaradt a nagy meleg miatt,de 
fontolóra veszik, hogy a későbbiek folyamán elindítanak egy ilyen irányú 
programot,és ebben kérte segítségemet. Csillik CsillaPácin, a Bodrogközi 
napok rendezvényre kért meg, hogy segítsünk a vendégek eligazításában, 
és a színpad rendezésében.Balláné Kontra Mariann,a Pácini Faluszépítő 
Egyesület tagja, táncház szervezésében kért tőlem szakmai segítséget. Deák Dóra és Leskó Csilla- Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

Homokvár építő verseny a cigándi Tisza parton 1.Rajzverseny kerékpártúra



1. A "Mit visz a víz" program egyik betét programjaként rendeztük meg a 
versenyt, két kategóriában.14 év alatt és 14 év felett. Lehetett csoportosan 
és egyéniben nevezni. Eredményhrdetéssel és díjkiosztással ért véget a 
program

1. Időpont: 2013. július 19. 13:00 óra Dámóc Könyvtár. Program:
13:00-tól rajzverseny megkezdése.14:00-tól eredményhírdetés

Indulás Felsőberecki 2013.július 23-án 9.00-kor 
2.Karosi látogatóközpont megtekintése,íjászkodás, kézműves foglalkozás, 
3. Indulás vissza Felsőbereckibe 13.00-kor

1 1 3
1.I. Tiszai Pett Kupa záró rendezvénye 
2.Bodrogközi Napok Pácinban
3.Táncház Zemplénagárdon 

1. Cigánd volt a végállomása annak a túrának, amely Pet-palackokból épült 
hajók versenye volt. Az itt kikötöt hajókat a Falumúzeum mellett bezúzták. 
Ezt a kalndtúrát az MTVA egy forgató csoportja  is nyomon követett. Majd a 
Falumúzeum udvarán egész estés program várta az érdeklődőket
2.A Bodrogközi Napokon a Sarkantyús Néptáncegyüttes tagjaként léptem 
fel, valamint a BIP munkatársakkal együtt képviseltettük magunkat 
3. Táncházat szervezett Kiss Attlia kollégám, és engem kért meg, hogy 
partneremmel Punyi Csillával együtt vezénylejük le a programot.  

3

1. III. Strandfoci Kupa
2.II. Karos- Tobolyka-Lovasíjász Kupa -A pozsonyi csata emlékére



1. Harmadik alkalommal rendezték meg a Strandfoci Kupát, melyen mint a 
BIP munkatársaként vettem részt, információ szerzés céljából, valamint a 
baráti társaságomal töltöttem el egy kellemes délutánt
2. Kovács Anett kolléganőm meghívásának tettem eleget a II. Karos- 
Tobolyka-Lovasíjász Kupa rendezvényen való részvételemmel. A 
rendezvényen Mónus József világrekorder távol lövő íjász is 
élménybeszámolót tartott és, aki gondolta megfeszíthette a saját készítésű 
íját.

2
1.Szirénfalvi falunap (Szlovákia)
2. Rajzverseny Révleányváron
3. Sportnap Lácacsékén
4. Mesék Birodalma Lácacsékén
5. Történelmi Kitekintő Karosban
6.Jótékonysági bál Karcsán
7. Kerékpárbarát Önkormányzat-Cigánd

1. Július 14-én a szlovákiai Szirénfalván a Sarkantyús Néptáncegyüttes 
lépett fel a helyi falunapon.
2.Rajzverseny
Révleányvár könyvtára rajzversenyt hirdet, melynek a témái:
Tiszta környezet, Könyvtár, Barátság, Szeretet, Stb.
Szeretettel várjuk olyan, fiatalok vagy idősek jelentkezését, akik a rajzolás 
terén tehetségesnek érzik magukat!
3. 2013.07.24-én rendezték meg Lácacsékén a sportnapot, különböző 
sportágakat próbálhattak ki a sportolni szerető emberek
4. Mesék Birodalma Lácsacsékén szerveztek a gyerekeknek mesedélutánt.
5.Karosban kerül megrendezésre 2013.július 28-án a Történelemi Kitekintő 
ismeretterjesztő sorozat következő előadása téma- Kárpát medencei 
eredetünk.
6.2013. július 20-án került sor Karcsán a Jótékonysági bálra.
7. Kerékpárbarát Önkormányzat, egy kerképáros nap,melyen szakmai 
előadások, és bemutatók lesznek láthatók.

7



Karcsa Karos Kisrozvágy

1 1 1
22 2 17

0 3 0
0 0 4

Kérdőívek lekérdezése, összesítése, fényképgyűjtés a településről, cikkek 
írása a honlapra. 

Fényképek gyűjtése a település nevezetességeiről és a honlaphoz egy 
településleírás elkészítése. Régi fényképek gyűjtése. Kérdőívezés a 
lakosság körében. Könyvtár leltározásának befejezése. 

Nyári rendezvényeken való közreműködés, iskolában, műv. házban.

A július 6-7.-ei II. Karos-Tobolyka Lovasíjász Kupa szervezésének és 
lebonyolításának segítése, valamint a plakátok elkészítése, terjesztése. A 
július 27.-én Cigándon megrendezett Gyermekesély programra a helybeliek 
meghívása, értesítése és elutazásuk megszervezése. Július 28.-án a VI. 
Történelmi Kitekintő előadás szervezésének segítése, plakátok 
elkészítése. Kézműves foglalkozások megtartása a Látogató Központban. 

Kérdőívek lekérdezése és számítógépre történő felvitele, A Könyvtár 
könyveinek felvitele a Corvina adatbázisba, Segítségnyújtás a Pácini 
Könyvtár leltárának elkészítésében, A hírportál folyamatos frissítése

dr. Darai Lajos (előadó): 30/989-2320 
Olajos Csaba (solymász Nyíregyháza): 06 30/359-62-59 
Béres Zsolt (solymász Nyíregyházs): 06 30/232-40-05 Segítségnyújtás az augusztusi települési rendezvény szervezésében, 

fellépők meghívása



1. Jótékonysági bál 2013. július 20.

1. Történelmi Kitekintő VI. előadása a Honfoglalás Kori Látogató 
Központban
2. II. Karos-Tobolyka Lovasíjász Kupa - A pozsonyi csata emlékére Segítségnyújtás az augusztusi települési rendezvény szervezésében,

fellépők meghívása

1. A karcsai tájház fejlesztéséhez adományok gyűjtése, a bál a Nagy
Géza Műv. Központban került megrendezésre

1. Az előadássorozat VI. állomása volt, amelyet dr. Darai Lajos főiskolai 
tanár tartott meg. Az előadás címe Sokféleségünk egysége volt. A 
rendezvényen kb. 25-en vettek részt. Nemcsak helybeliek, hanem más 
településekről érkezők is részt vettek. Mindenkinek nagyon tetszett az 
előadás.
2. A rendezvény 2 napos volt. Első nap az Árpád-díj átadása, Petraskó 
Tamás előadása és képkiállításának megnyitója. Délután az ebédet 
követően megnézhettünk egy harci bemutatót, solymászbemutatót és egy 
lovasíjász-ügyességi bemutatót. Este szertűzzel zártuk a napot. Másnap 
reggel került sor a lovasíjász versenyre. Ebéd után következett a Nemzeti 
Sírkertben való megemlékezés őseinkre és a pozsonyi csatára-utána 
nyílzápor. Visszaérkezve a Látogató Központba találkozhattunk Mónus 
Józseffel és szemtanúi lehettünk rekordkísérletének, majd 
élménybeszámolót tartott.

1. A nagyrozvágyi és kisrozvágyi Idősek klubja közös szervezésében a 
klubtagok elutaztak Sárospatakra, ahol hajókáztak a Bodrogon és 
fürdőztek a strandon.
2. 
3. 

1 2 1

1. Napközis nyári tábor az iskolában 2013. július 22-27.



1. Egész napos programok a gyerekeknek az iskolában, templom és
tájház látogatás, kirándulás Karosba, kézműves foglalkozások, utolsó
nap utazás a cigándi sportnapra.

1

1. Idősek klubja kirándulása. 2013. július 29.

1



Lácacséke Nagyrozvágy Pácin

1 1 1
16 21 19

0 0 0
6 1 3

Honlap szerkesztés, hírek, események feltöltése a honlapra,
Kérdőíveztetés,
Település leírás készítése,
Kérdőív rögzítőtábla kitöltése,
Törlési jegyzék készítése.

Informatikai képzés szervezése
Honlap szerkesztése

Könyvtár leltározás, előkészületek a könyvtár nyitásra.Gépre feltöltött 
korvina program megismerése és a könyvek géprevitele. A oktatók által 
kapott feladatok elvégzése.  

Mese délelőtt szervezése
Mese délelőtt lebonyolítása
Sportnap szervezése
Sportnap lebonyolítása

Augusztus 10.-ei Nagyrozvágyi Sportfesztivál szervezése
Egész nyáron át tartó Játszóház szervezése irányítása

Polgármester úrtól kapott feladatok ellátása.

Kapcsolatfelvétel a falu valamennyi intézményének vezetőjével, 
képviselőtestület tagjaival és a velük való kapcsolattartás. 

Hegedüsné Orosz Nóra Tel:06/30 219 35 91
Szabó Ákos Stuntshow motoros bemutató Tel: 06/20 346 34 61
BMX Freestyle Demo Team biciklis bemutató Tel: 06/20 549 03 06
Stumpf Richárd Vidámparkos Tel: 06/70 329 95 52
Katus Attila managere Szántó-Simon Renáta Tel: 06/30 396 79 28
Vaga Banda Tűzzsonglőrök Kapusi Levente Tel: 06/20 357 91 12

1. Mese délelőtt,
2. Sportnap

1.XVI. Bodrogközi napok, Bodrogközi Piac és Kézműves Vásár



1. -A mese délelőtt 2013. július 19-én lett megtartva a könyvtárban, a 
gyerekek nagyon jól érezték magukat. 
Mesét olvastunk, megbeszéltük a tartalmát, hogy kinek melyik rész tetszett 
a legjobban, ezután a gyerekek lerajzolták a kedvenc részleteiket. 
2. A sportnap 2013. július 24-én lett megrendezve a régi Lácacsékei 
iskolaudvaron. Az idő nagyon jó volt, így nem kellett attól tartani, hogy nem 
tudjuk megrendezni az eseményt. A gyerekek sok érdekes játék és 
program közül válogathattak, láthatóan nagyon jól érezték magukat. 1. A színvonalas esemény szervezése, lebonyolítása, utómunkálatok.

Kulturális programban való szereplés.
2

1. Egész nyáron át tartó Játszóház
2.

1. Diákmunka keretében a nyáriszünet ideje alatt a diákok felügyeletével 
trambulinozhatnak, szinezhetnek, társasozhatnak, kézműveskedhetnek a 
gyerekek a minden hétköznap a Művelődési Házban 08:00 órától 16:00 
óráig



1. Véradás,
2. Családsegítők által szervezett program, társasjátékozás.
3. -

1. Úszó tábor az Általános Iskolában 
2. Nyári tábor az Általános Iskolában

1. A Pácini időesek klubja meg ünnepelte a Cigándi II.helyezést
2. Nyári tábor a Pácini Iskolában
3. Barati Attila Emléktorna

1. A véradás, ami 2013. július 23-án volt az ÖNO-ban, zökkenőmentesen 
zajlott. Bár nem volt túl sok véradó, több mint 20 fő adott vért.

1. Július 8-tól - Július 12-ig 10 fő mehetett Kisvárdára a Várfürdőbe 
úszásoktatásra.
2. Két turnusban 25-25 fővel az Általános Iskolában július 29- től - 
augusztus 2-ig, majd augusztus 5-től - augusztus 9-ig a projekt keretein 
belül lehetőségük nyílik a gyerekeknek hagyományőrzésre, 
kézműveskedésre, sportra, néptáncra és egyéb foglalkozásokra.

1. Krumplilángos sütéssel egybekötve ünnepelték a szép eredményt 
az idősek
2. A gyerekek szabadidelyének hasznos eltöltésére törekedtek a 
nevelők
3. Emlékezés a tavaly elhunyt polgármesterre

2 2 3



Révleányvár Ricse Semjén

1 1 1
18 22 24

0 0 0
0 0 5

Könyvtár leltározása,kérdőív,corvina,cikk írás

Könyvtár letárazása, catterezés, corvina, kérdőív,  
Szakmai beszámoló készítése.

Köny(átrendezések a könyvtárban,)régi fényképek gyüjtése

Weblap szerkesztés

Vásár az aulában, heti egy alkalom
Kresz oktatás heti két alkalommal 16 órától-19 óráig.
Amatőr rockzenekari próba a színházteremben.
Hittan tábor.

Győri Andrea
Polgárőriszervezettel való kapcsolat,a közös körjegyzőséghez tartozó 
hivatalokkal való kapcsolat.Ricse. N.Rozvágy.

Majoros László Deák-Kocsi Ilona Tel:06/70 365 0206 Gyermekesély koordinátor
 A máltai szeretetszolgálattal való eggyütmüködés az animátor kollégákkal 
való kapcsolattartás

Tábor 1. Kirándulás a Perbenyik  kastélyba



1. Mustámag tábor amely a Tuzséri Lónyay kastély területén zajlott
1 1

Társasjáték klub 1. Kressz oktatás 1. Polgárőrimegbeszélés

1. Deák Dóra, Leskó Csilla szervezéséből
1. Községünkben gyorsított kresz oktatás indult, heti két alkalommal,
egy honap alatt felkészűlnek a vizsgára.

1 1 1

1. Amatőr rockzenekari próba a színházteremben.
2. Vásár az aulában.
3. Hittan tábor holland vendégekkel



1. Technikai segítség, felügyelet (heti egy alkalom).
2. Berendezés, felügyelet (heti egy alkalommal)
3. Hollandiai testvérgyülekezetet részvételével hittan tábor rendeztek
községünkben. A vendégek helyi lakosoknál vannak elszálásolva.

1

1. Idősek kirándulása 1. Komplex sport-és egészségnap cigánd

1.Kékcse: Dohány fesztivál 
2. Ajak: Lakodalmas fesztivál
3. Záhony:Vasutasnapok

1. Lillafüredi kirándulás

1. Komplex program megvalósítása a gyermekszegénység ellen a 
bodrogközi kistérségben. Meghívó- plakát készítés, fénykép, 
technikai segítseg. 

1 1 3



Tiszacsermely Tiszakarád Zemplénagárd

1 1 1
17 21 22

0 0 0
5 0 0

?? Könyvtári állomány leltára, események, történések cikkezése. Kérdőívezés.

Könyvtári könyvek leltározása.
Kérdőív kitöltése.
Weblap szerkesztése.
Informatikai képzés hírdetése, jelentkezők összeírása.
A településről leírás, fotók készítése, ezek elküldése a 
meghatározott e-mail címre.

???
Helyi Refomátus Misszióval való kapcsolat felvétele, helyi megbizott Zsiga 
Zsolt:06/20-2544703

A településról szóló információk elkészítése és 
közzététele a weblapon.
Programok szervezése: Néptánc ház, Társasjáték Klub, 
Kerékpár és gyalog túra.

Deákné Vaszily Annamária Önk.képviselő, Tel.:06-
20/496-4500
Szabó Zoltánné Élelmezés Vezető (Önk.Konya), Tel.:06-
20/958-2671

Leskó Csilla Gyermekjóléti Szolg., Tel.:06-20/343-2928
Maszkályné Bocsi Dóra Előadó (ÁNTSZ munkatárs) e-
mail:bocsi.dora@emr.antsz.hu, Tel.: 06-47/521-036

1.Néptánc ház 
2.Társasjáték Klub
3. Kerépár és gyalog túra   



1. 2013.július. 23-án Punyi Csilla és Kovács Gábor a 
Sarkantyús Néptánc együttes tagjai táncházat tartottak, 
ahol néptánc bemutató, közös tánctanítás és citera 
bemutató színesítette a programot. A délutánt egy közös 
nótázással zárták le a megjelent vendégek. Kevesen 
jöttek el, de aki ott volt jól érezte magát.
2. 2013.július 24-én megrendezésre került az első 
Társasjáték Klub. A Gyermekjóléti szolgálat 
munkatársaival (Deák Dóra, Leskó Csilla) karöltve 
sikeresen lebonyolítottuk a programot. A gyerekek a 
társasjátékok mellett, kézségfejlesztő rajzokkal, 
feladatokkal is tesztelhették ügyességüket. Nagyon jól 
érezték magukat és fegyelmezetten viselkedtek. Az 
érdeklődésre való tekintettel a közeljövőben is 
megrendezésre kerül a Klub.
3. 2013.július. 25-én kerékpáros-gyalogos túra lett 
szervezve Zemplénagárdon. A Tisza partig kerékpárral, 
majd a komppal átkelve gyalog folytatódott a túra. A 
Jégvirág Fagyizóban már várták a csapatot, ahol egy kis 
pihenő után megnéztük a Tuzséri Lónyay-kastélyt. Egy 
búcsú fagyi után séta következett vissza a Tisza partra, 
ahol a fák árnyékában egy kis pihenő után a folyón 
átkelvén elindultunk haza. Kevesen voltunk, de aki eljött 
abból nagyon jó kis csapat kovácsolódott össze a jó 
hangulatú délutánon.
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1. Úszó tábor 
2. Napközis tábor

1. Helyi Dél-Koreai Református Misszió programja
2. Polgári  védelmi alapképzés

1. Drog, alkohol és dohányzás elleni előadás

1. Általános iskolások a kisvárdai uszodában 2 hetes úszótáborban vettek 
részt.
2.  Két hetes tábor a helyi általános iskolában a tiszacsermelyen tanuló 
gyerekeknek..

1. Vendégek fogadása, játszóház előkészítése
2. Összejövetel helyének előkészítése, fényképkészítés

1. 2013.július. 17-én A gyermekjóléti Szolgálat 
rendezésében előadást tartottak a hátrányos helyzetű 
gyerekeknek a káros szenvedélyek okozta rossz 
hatásokról az emberi szervezet számára. Az előadást 
Maszkályné Bocsi Dóra ÁNTSZ munkatársa tartotta. A 
gyerekek érdeklődve figyelték az előadást és az után 
játékos formában való visszakérdezésre is tudták a 
válaszok nagy részét.
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1. Gyermekesély program - Cigánd

1.Református lelkész beiktatása
2.



1. Játszóházak, gyermekprogramok, egészségügyi szűrések a hátrányos 
helyzetű gyerekek számára szervezve

1.2013. július. 07-én 7 év után újra Református lelkész 
beiktatására került sor községünkben. A nemes 
eseményen sokan megjelentek és jó kívánságokkal 
halmozták el a Tiszteletes Úrat.Többekközött jelen volt 
Hörcsik Richárd Országgyűlési képviselő, Szajkó Anna 
Zemplénagárd Polgármestere, Dr. Börzsönyi József 
Esperes Úr és még sokan mások. Ezután állófogadásra 
hívta meg a megjelent híveket Sándor Töhötöm Lelkész 
Úr és a délután további része csendes beszélgetéssel telt 
el.
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1, Játszóház, Református Misszió vendégeivel
2, Agrárkamarai Tanácsadás
3, Mazsorett-csoport összejövetele

1. Amerikából érkezett Koreai vendégek látogattak a Misszióba és 
játszóházat szerveztek.
2. Helyi tanácsadás a nagy érdeklődés miatt.
3. Új ruhát kaptak és díszítőelmeket készítettek.
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