Beszámolási időszak: 2013. augusztus 1 - 31.
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

Kérdőívezés
Könyvári leltár, rendezés
Értékelő kérdőív
Összefoglaló esszé
8a

A projekt megbízásából

Kérdőívezés, könyvtári munka

A települési információs és kulturális tevékenység
Kiállítás szervezés, elrendezés.
IKSZT átadásának szervezésében való segédkezés

Bolhapiac

8b

Kapcsolatok
települési munka során létrejött helyi szakmai,
szervezési
9
településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
10

Események rendezvények
rendezvények, események a közösségfejlesztő
munkatárs szervezésében- felsorolása

1.Bolhapiac

11

1. Hegedüs Réka amatőr festőművész és helyi amatőr kézműves kiállítás.

leírása
1. Hegedüs Réka Bodroghalomból elszármazott fiatal festőművész képei
lettek kiállítva az új IKSZT-megnyitóján. Helyi amatőr kézműveseket
kértünk fel, hogy kiállítsuk munkáikat, melyek szintén az IKSZT átadásán
kerültek megtekintésre.
2.

1. Bolhapiac: Vásár, a feleslegessé vált holmik eladása

Esemény szám

1

1

közösségfejlesztő munkatárs közreműködésével felsorolása
1. IKSZT átadás

12

leírása

1. Az új Integrált Közösségi Szolgáltató Tér /Művelődési Ház/ került
átadásra 2013.augusztus 20-án, melyet egy ünnepi megemlékezéssel
kötöttünk össze.
Esemény szám
közösségfejlesztő munkatárs részvételével felsorolása
13

leírása

Esemény szám

közösségfejlesztő munkatárs információja más
eseményről - felsorolása
14

1

leírása

Esemény szám

Cigánd

Dámóc

Felsőberecki
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A könyvtár állományának Corvina rendszerbe való felvitele.
Államalapításunk Ünnepe rendezvény dokumentálása. A
www.bodrogkoz.com weblap híreinek szerkesztése.

Állományellenőrzési utómunkálatok, kérdőívezés, értékelő esszé.

Sarkantyús Néptáncegyüttes tagjaként az Államalapításunk ünnepén való
részvétel. Sarkantyús Néptáncegyüttes próbáinak folyamatos látogatása.

Játszóház szervezése.

sáki Róbert rendőr főhadnaggyal történt egyeztetés a helyi rendőrségi hírek
folyamatos átadásáról, a megfelelő rendőri engedélyeztetések után.
Balogh Dóra Tiszacsermely közösségfejlesztő munkatárssal való együtt
működés a tiszacsermelyi családi nap alkalmából. Fodor Tamás
révleányvári közösségfejelsztő munkatárs a Lányvári táncházzal
kapcsolatban.

Gyerekek felkeresése és meghívása a játszóházba.

1. Társasjáték-klub
2. Játszóház
1.Játszóház

1.Időpont:2013. augusztus 6. délután 2-től, Dámóc Községi Könyvtár.
Program: társasjátékok
2.Időpont: 2013. augusztus 9. délelőtt 10:30-tól, Dámóc Művelődési
Ház.Program:kézműves foglalkozások, játékos programok gyerekeknek
3.

1.Kezdés: Felsőberecki 2013.augusztus 15-én 12.00-tól
2.Szabó László fafaragó és a Máltai játszóbusz

2

1

1.Államalapításunk Ünnepe
2.Tiszacseermelyi Családi nap3.I. Falunap Kisrozvágyon
4. Táncház Révleányváron
1. Társadalmi munka

1. Államalapításunk Ünnepe alkalmából megrendezett Városnapon,mint
táncos, mint a BIP munkatársaként is részt kellett venni a rendezvényen.A
rendezvény cigándon hagyományosnak mondhtaó, hiszen minden éven
megrendezik, rengeteg vendég fellépővel, és szórakozási lehetőséggel.
2.Az első tiszacsermelyi Családi Napon partneremmel Punyi Csillával
adtunk egy rövid tánceházat tartottunk a megjelent vendégeknek.
3. A kisrozvágyi falunapon a Sarkantyús Néptáncegyüttessel léptünk fel.
4. Révleányváron Fodor Tamás kollégám meghívására tartottam játékos
táncházat a gyerekek és felnőttek számára 2013. agusztus 14-én.
1. Főzés a résztvevőknek
4

1.Oláh János esküvője.

1. Oláh János, városunk polgármesterének bátyja esküvőjén kellett
meglepetésként táncolnunk a Sarkantyús Néptáncegyüttessel.
1
1.Szentes falunap (Szlovákia)
2. XXV. Zemplén Nemzetközi Néptánc Fesztivál - Sátoraljaújhley
3. Ricsei Falunap
4.Semjéni Falunap
5.Íjászverseny Karosban

1

1. Augusztus 10-én a szlovákiai Szentesen a Sarkantyús Néptáncegyüttes
lépett fel a helyi falunapon.
2.Sátoraljaújhelyben XXV. alkalommal rendezték meg a Zemplén
Nemzetközi Néptánc Fesztivált, ahol jómagam is felléptem a Kossuth Lajos
Művelődési Központ Kamara Táncegyüttese tagjaként. Több külföldi
csoport is részt vett, így például Lettország, Görögország, Szerbia,
Macedónia stb.
4. Semjénben rendeztek 2013.augusztus 3-án Falunapot, amelyen a
körnéykbeli amatőr művészegyüttesek és Bódi Guszti varázsolt nagyon jó
hangulatot a nagy számú közönségnek.
3. 2013.08.18-án rendezték meg Ricsén a Falunapot,többek között
kollégáim Fodor Tamás és Kiss Attlia közreműködésével. (mind a ketten
felléptek zenés produkcióval)
5.Karosban kerül megrendezésre 2013.augusztus 25-én a hagyományos
Íjászverenyre, ahol kipróbálhatták tudásukat az íjászok különböző
feladatokban
5

Karcsa

Karos

Kisrozvágy
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Kérdőívek lekérdezése, összesítése, cikkek írása a honlapra.

Lakossági kérdőíveket excelbe felvinni. Régi fényképek szkennelése.
Könyvtár kutterezése és törlési jegyzék megírása. Önértékelő kérdőív
kitöltése és a fél éves projekt tapasztalatainak leírása. Cikkek frissítése a
honlapon.

Kérdőívek lekérdezése és számítógépre történő felvitele, A Könyvtár
könyveinek felvitele a Corvina adatbázisba, A hírportál folyamatos
frissítése, Időközi értékelő kérdőív kitöltése, Értékelő esszé elkészítése

Nyári rendezvényeken való közreműködés,könyvtár rendezése.

A Látogató Központ munkájának segítése. Könyvtár kipakolása (festés
előtt). A Látogató Központban szervezett kézműves foglalkozás és
íjászverseny szervezésének segítése.

Segítségnyújtás az I. Kisrozváyi Falunap nevű rendezvény szervezésében
és lebonyolításában, Közreműködés a szociális nyári
gyermekétkeztetésben

ánoskovics Lászlóné, katolikus hitoktató, janildy@freemail.hu

Ugyanaz mint az eddigi

1. Játszóház
2.
3.

1. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszóbusza jött el játszani a
gyerekekkel, a játékot ebéd követte
2.
3.

1

1. XIX. Karcsai Falunap 2013. augusztus 3.
2. IKSZT megnyitó ünnepség 2013. augusztus 3.

1. I. Kisrozvágyi Falunap
2.
3.

1. Kézműves Foglalkozás
2. I. Karos-Tobolyka Íjász Kupa

1. A Látogató Központban augusztus 20.-án kézműves foglalkozást
tartottunk, ahol lehetősége volt a gyerekeknek részt venni bőrműves
foglalkozáson. Ezek mellett lehetett íjászkodni és lovagolni. Kb. 100
gyermek vett részt a rendezvényünkön.
2. Az íjász versenyre augusztus 25.-én került sor. A megnyitó után a
csapatok 6 állomáson mérhették össze tudáukat, ahol 20 nevező volt. Az
1. Hagyományosan megrendezésre kerülő falunap
ebéd után pedig íjász párbajon vehettek részt. Ezt követte az eredmény
2. Az integrált közösségi szolgáltató tér átadása ünnepélyes keretek között hírdetés. Összesen kb. 35-40 ember vett részt.
2

1. A településen először került megrendezésre Falunap, a programok
délelőtt 11 órakor kezdődtek, egész nap fellépők és különböző programok
várták a vendégeket. A rendezvény egy szabadtéri mulatsággal végződött.
2.
3.

2

1

1. Katolikus hittantábor 2013. augusztus 5-9.

1. Egy hetes tábor a gyerekeknek, kirándulás, vetélkedők, kézműves
foglalkozások.
1
1. Gyülekezeti kirándulás
2.
3.

1. A református gyülekezet tagjai Bózsván kirándultak, ahol elsőként egy
érdekes előadást hallhattak a kovácsvágási református lelkésztől, majd
ebéd után Bibliaismereti vetélkedőn vettek részt.
2.
3.

1

Lácacséke

rtékelő esszé készítése
Önértékelő kérdőív kitöltése
Települési lakossági kérdőív rögzítése excel táblában

Nagyrozvágy

Pácin
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Kérdőívek töltése
Honlap szerkesztése

Könyvtár leltározás, előkészületek a könyvtár nyitásra.Gépre feltöltött
korvina programmal a könyvek géprevitele. Oktatók által kapott feladatok
elvégzése.A lakossági kérdőívek felvétele, feldolgozása.

1. Színjátszóköri válogatás szervezése, lebonyolítása,
2. Rajzverseny szervezése, lebonyolítása,
3. Eredményhírdetés, díjkiosztó - Rajzverseny szervezése, lebonyolítása,
4. Játszóház szervezése, lebonyolítása
5. Társasjáték-Klub
Augusztus 10.-ei Nagyrozvágyi Sportfesztivál

Leskó Csilla - a Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársa,
Deák Dóra - a Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársa.
A Megyei Könyvtár munkatársával való kapcsolatfelvétel
Csehely Tamás - a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársa.
Naár Judit - a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársa.

1. Színjátszóköri válogatás,
2. Rajzverseny
3. Eredményhírdetés, díjkiosztó - Rajzverseny
4. Játszóház

1.Rajzverseny a Pácini faluházban
2.Játszóházi foglalkozás a Pácini faluházban

1.A versenyhez való anyagok beszerzése, a verseny szervezése,
lebonyolítása, utómunkálatok.
2. A versenyhez való anyagok beszerzése, a verseny szervezése,
lebonyolítása, utómunkálatok.
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1. Augusztus 10-ei Sport Fesztivál
2.Augusztus 30-ai Idősek klubjának névnapi rendezvénye

1. Társasjáték-Klub

1.Kiránduló Koncert Pácinban a Zempléni Fesztivál keretein belül
1. 2013 augusztus 10-én megrendezésre került egy Sport Fesztivál,
elsősorban a nagyrozvágyi lakosok, másrészt a környékbeli falvak lakói
részére. A rendezvényen egész nap a sporttal, egészséges életmóddal
kapcsolatos műsorok, fellépők szórakoztatták a jelenlévőket.
Mellékprogramként ingyenes szűrővizsgálatokon, masszázson, vizifocin,
élőcsocsón vehettek részt az oda ellátogatók. A gyerekeknek pedig színes
testfestést, tetoválást csinált egy hölgy. A Sport napról nem hiányozhatott a
futball mérkőzés sem, így Nagyrozvágy csapata kűzdött barátságos
mérkőzésben Pap csapatával.
2. Az Idősek klubja idén úgy gondolta egybe tartják meg a klubtagok
névnaposainak megünneplését, így augusztus 30-án a nagyrozvágyi
Művelődési Házba 18:00 órától szórakozhattak az ünnepeltek. A cigándi
Sarkantyús Néptáncegyüttes felajánlotta fellépését, így a fiatalok
megmutathattak tánctudásukat az idősebb korosztálynak. A fellépésért
cserébe vendéglátással kedveskedtek a táncosoknak, és meghívott
vendégeiknek a klub vezetése.
3.
1

1.A rendezvény szervezése, lebonyolítása, utómunkálatok és a
műsorban való szereplés.
2.

2

1

1.Kiránduló Koncert Pácinban, Zempléni Fesztivál keretein belül
2.
1. Bírkózó edzések Nagyrozvágyon
1. Bírkózó edzések indultak nagyrozvágyon, melyet Csatlós István
nagyrozvágyi elszármazott tart több mint 15 főnek a településen. Az egykori
bírkózóedző szervezésének köszönhetően a csapat tagjai olyan lelkesek,
hogy már versenyre készíti fel őket. A csapat tagjai eltérő korosztályú
emberek, vannak fiatalok és idősek egyaránt.
1

1

1.Idősek Klubja kirándulása Aggtelekre

1. Kirándulás, helyi értékek megtekintése
2.
3.
1
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Könyvtár letárazása, catterezés, corvina, kérdőív, hírek, esszé, időközi
értékelő kérdőív.
Szakmai beszámoló készítése.
Corvina, kérdőív excel,cikk írás,

(átrendezések a könyvtárban,)régi fényképek gyüjtése
Vásár az aulában, heti egy alkalom
Takarékszövetkezeti gyűlés
Amatőr rockzenekari próba a színházteremben.
Augusztus 17-18. ünnepség-falunap szervezése, plakát-meghívó készítés,
széthordása

Weblap szerkesztés

Tudja Ferenc tel:.06304129143

Polgárőriszervezettel való kapcsolat,a közös körjegyzőséghez tartozó
hivatalokkal való kapcsolat.Ricse. N.Rozvágy.A ricsei KMB-s urakkal.A
védö női szolgálattal.

Kortovári Attila tel:.06304660931

A máltai szeretetszolgálattal való eggyütmüködés az animátor kollégákkal
való kapcsolattartás

Révleányvári Bajnokok Ligája, Táncház, Színjátszó kör,

1. A Révleányvári, és Zemlénagárdi fiatalság focizott
2. Kovács Gábor a Cigándi sarkantyús Néptáncegyüttes tagja tartott
tánházat
3. A Révleányvári fiatalság számára színjátszó kör jött létre

1. Augusztus 17-18. Falunap- Államalapítás ünnepe

1. Az augusztus 20 Államalapítás ünnepe, és a Falunap két egmástkövető
napon lett megtartva. 17-én "Rock az éjszakában" című rendezvény,
szabadtéri koncertek, 18-án az állami ünnep.

3
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Társasjáték klub, napközis tábor

1. Deák Dóra, Leskó Csilla szervezéséből
2. A Gyerekesély program kapcsán szervezett napközis tábor
2
1. Amatőr rockzenekari próba a színházteremben.
2. Vásár az aulában.
3. Takarékszövetkezeti gyűlés.
1. Technikai segítség, felügyelet (heti egy alkalom).
2. Berendezés, felügyelet (heti egy alkalommal)
3. A Takarékszövetkezeteknek nagy problémát jelent az államosítá, erről
tájékoztatják a tagokat, számlatulajdonosokat. Augusztus hónapban három
tájékoztatójuk volt.
3

Megyei polgáröri találkozó
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Tiszacsermely

Tiszakarád

Zemplénagárd
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Könyvtári könyvek leltározása, Cutter-számozása.
Könyvtár átrendezése.
Kérdőív kitöltése, táblázatba felvitele.
Weblap szerkesztése.
Szuper vízió megrendezése a településen.
Szakmai értékelésre való felkészülés (esszé, kérdőív,
Folyamatos könyvtári leltár, dokumentációk, feladatok (kérdőív) elvégzése. szöveges összefoglaló)
Rendezvény, rajztáborral kapcsolatos dolgok előkészítése.

A településról szóló információk elkészítése és
közzététele a weblapon.
Program szervezése: II. Társasjáték Klub
Napközis tábor lebonyolításában való segítség nyújtás.

Pájer Istvánné:öregek klubjának koordinátora, Tel:06-20/2620280
Sikora Attila:iskolaigazgató,Tel:06-30/485-26-53

S.E. Általános Iskola élelmezés vezetője, Szabó Erzsébet: 06/20-328-8561
Lukács Sándor helyi vállalkozó LKSK 2010 Kft: 06-30/338-3263
Leskó Ilona Zemplénagárdi Általános Iskola
közalkalmazottja Tel.:06-20/415-5110

Kubus Miklós:lovas oktató,Tel:06-20/579-60-91
Oláhné Fojdl Adrienn:tánctanár,Tel:06-20/250-23-63

Szakács Barna festőművész:06-20/210-3230
Punyi Csilla könyvtáros, Cigánd:06-20/615-4414

1. Előadás Tiszacsermely történetéről
2. Családi délután

Barna Norbert Sátoraljaújhelyi Tűzoltó Parancsnok
Tel.:06-20/327-5447

1. II.Társasjáték Klub
2.
1. Rajztábor 2013.augusztus 21-25.

1. Tiszacsermely bemutatása képekkel, power point bemutatóval
2. Családi programok, vetélkdők, táncos és lovas bemutatók
3.
1. Gyerekprogram, a képzőművészet iránti érdeklődés felkeltése.

1. 2013. augusztus 07-én 14:00 órától második
alkalommal került megrendezésre a Társasjáték Klub
Zemplénagárdon a Községi Könyvtár épületében. Közel
harminc gyerek, apuka és anyuka jelent meg a délutáni
rendezvényen, ezzel megduplázva az első alkalomkor
megjelent gyerekek, felnőttek számát. A kisebb gyerekek
rajzoltak, színeztek és számukra egyszerűbb
társasjátékokkal játszhattak, míg a nagyobbak sakkal,
malommal és gondolkodást, tudást igénylő játékokkal
szórakoztatták magukat.Összességében véve mindenki
jó hangulatban vált el egymástó, jelezvén, hogy alig
várják a következő alkalmat, hogy újra megrendezésre
kerüljön a Társasjáték Klub.

2

1

1

1. Sárospataki várjátékok Rákóczi nyomán című előadása
2.
3.
1. Napközis Tábor

1. 2013. augusztus 12-től öt napon keresztül egészen
2013.augusztus 16-ig tartott Zemplénagárdon a Napközis
Tábor. A TÁMOP-5.2.3-A/12/ 1-2012-0001 számú
pályázaton belül a Komplex program megvalósítása a
Gyermekszegénység ellen a Bodrogközi Többcélú
Kistérségben című projekt nagy segítséget nyújtott, hogy
egy vidám, szórakoztató hetet töltsenek a gyerekek
nevelőik és egymás társaságában. Minden nap szerepelt
a programban a mozgást igénylő, sportos játékok, de
nem csak a testüket, de az ügyességüket és elméjüket is
próbára tették a programot szervező
pedagógusok.Összegezvén a gyerekek egy színes,
összetett, jó programon vehettek részt a hét folyamán,
amit nagyon élveztek és maradandó élményt nyújtott
számukra.

1. Plakátozás, meghívás, színházterem előkészítése, fotók készítése.
2.
1
1. Mazsorett fesztivál
2. Tiszacsermelyi családi délután

1. A csoport próbáin részvettem, valamint elkísértem őket a fesztiválra.
2. Fellépett a csoport és utána részt vettünk a programokon.
2

