
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: 2014. Január 

 

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

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 13 

6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 3 

7. A munkából kiesett napok száma: 0 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

 Könyvtári munka, corvinázás,cikk írás,  vizsga felkészülés,  

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

 Cikk írás. Óvodások könyvtár látogatása  

 

KAPCSOLATOK  

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

Az Alsóberecki Napköziotthonos óvoda vezetőjével Tokár Tibornéval, 

A fókusz csoportos beszélgetés alkalmával a jegyzőkönyvet Orosz Jánosné az önkormányzat 

dolgozója vezette  

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. 2014.01.24. Óvodások a könyvtárban 

2. 2014.01.30. Fókusz csoportos beszélgetés 

leírása: 

1. Magyar Kultúra Napja alkalmából az Alsóberecki óvodások  a könyvtárba tettek látogatást. 

Először megilletődve és kissé félve, aztán már bátrabban ismerkedtek a könyvekkel. Tokár 

Tiborné óvonő ismertette a kicsikkel a kultúra napjának jelentősségét, utána pedig a 

könyvekről beszélt.A gyerekek először csak a képes és mesés könyveket vették a kezükbe, de 

később már felfedezték a komolyabb, képes, kézműves könyveket is, amelyek nagyon 

felkeltették érdeklődésüket. többen kérték, hogy a következő kézműves foglalkozáson a 

könyvekből készítsünk el néhány apróságot. Tamók Sándorné óvonő az egyik, gyerekeknek 

szóló könyvből találós kérdéseket tett fel amire nagyon ügyesen tudták a gyerekek a 

megoldásokat.  Teli élménnyel hagyták el a könyvtárat és ígérték többen visszajönnek a 

szüleikkel is. 

2. Fókusz csoportos beszélgetés a könyvtár teremben 7 ember részvételével.A jelenlévők 

elmondták tapasztalataikat, véleményeiket a település kulturális életével kapcsolatban. A  



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. Január 

 

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

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

6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 2 

7. A munkából kiesett napok száma: 0 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Könyvtári feladatok ellátása 

cikk írás 

vizsga felkészülés 

modulzáró dolgozatokra felkészülés 

 

 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

könyvtár és teleház 

előadásokra való előkészületek 

  

 

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:   



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. Január 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 5 

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 15 

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

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 Magyar Kultúra Hete programsorozat 

könyvtárra eső részének a lebonyolítása, a BIP - vizsgára való felkészülés, és a záróvizsga 

teljesítése.   

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

1. A Cigándi Kábeltelevízió Híradójához a hírek, információk összegyűjtése  

2. A Sarkantyús Néptáncegyüttes próbáinak látogatása 

 

KAPCSOLATOK  

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

Szűcs Erika tanárnővel a Magyar Kultúra Hete program záró rendezvényével kapcsolatban. 

Csáki Balázsnéval és Nagy Józsefnével a Jótékonysági bállal kapcsolatos információk kérése. 

Stumpf Attila Járási Hivatal vezető úrral a Munkaügyi Kirendeltség átadója alkalmával. 

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. Jótékonysági bál a Sarkantyús Népzáncegyüttes szervezésében (az előadás szerkesztése) 

2. Magyar Kultúra Hete -Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról a Könyvtárban 

3.  

leírása: 

1. 2014. január 11-én tartotta Jótékonysági Bálját a Cigándi Sarkantyús Néptáncegyüttes 

Cigándon. Mint a rendezvény egyik szervezője és táncosaként vettem részt az eseményen 

2. A Magyar Kultúra Hete rendezvénysorozat első állomásaként a Városi Könyvtárban 

emlékeztünk meg a Magyar Kultúra Napjáról. Punyi Csillával, mint rendezők vettük ki a 

részünket a programból.  

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1.Magyar Kultúra Hete  



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. Január 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 5 

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 12 

6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 3 

7. A munkából kiesett napok száma: 2 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Corvina, statisztika után nézni, kultstat regisztráció,  

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.  

2.  

3.   

leírása: 

1.  

2.  

3.  

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. 

2. 

3.   

leírása:  

      

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

a) Megnevezése:   



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. Január 

 

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

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 12 

6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 5 

7. A munkából kiesett napok száma: 1 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

      

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:  

 

  

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:  



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. Január 

 

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

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 17 

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

7. A munkából kiesett napok száma: 0 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Cikkek írása a honlapra, kistelepülési kommunikákció és rendezvényszervezés modul 

záródolgozat, projekttervezés és közművelődési modul záródolgozat megírása. 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Községi rendezvényeken való közreműködés,fotódokumentáció készítése a helyi 

rendezvényeken, könyvtár rendezése-könyvek selejtezése, könyvek cutterezés. 

 

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: 

Ugyanaz, mint az eddigi 

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1. Társasjáték délután, 2014. január 15. 14:30, Karcsai Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

2. 

3.  

leírása: 

1. Az általános iskolában, alsó tagozatos gyerekek részére megrendezett társasjáték délután 

2.  

3.  

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1.   

2. 

3.   

leírása:   



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. Január 

 

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

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: 0 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Cikkek frissítése a honlapon. Régi fényképek gyűjtése és archiválása.  

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Januárban induló települési projektek megbeszélése a polgár mesterrel. Facebook oldalon egy 

Karosi Információs Csoport létrehozása és ennek segítségével kapcsolatot tartani a település 

lakosságával. Könyvtár megnyitása és regisztrációs munkák. A februári Batyus Bál 

programjának szervezése és plakátok elkészítése. Látogató Központ munkájának segítése. 

 

KAPCSOLATOK  

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

Tóth Tibor (zenész) - 06-30/394-26-24 

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. Könyvtári Kézműves Játszóház 

2. Farsangi Játszóházat  

3.   

leírása: 

1. Január 24.-én a Karosi Községi könyvtárban, Könyvtári Kézműves Játszóházat tartottunk, 

ahol a gyerekek tojástartóból készítettek színes virágos képkeretet. Kb. 15 gyerek vett részt a 

foglalkozásokon. 

2. Január 31.-én a könyvtárban Farsangi Játszóházat tartottak, ahol a gyerekek farsangi 

állarcokat készítettek. Kb. 17 gyerek vett részt a foglalkozáson. 

3.  

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1.   



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. Január 

 

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

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 13 

6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 5 

7. A munkából kiesett napok száma: 0 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

A Könyvtár könyveinek felvitele a Corvina adatbázisba, A hírportál folyamatos frissítése, 

Felkészülés a szakmai vizsgára, Könyvtári statisztika elkészítése  

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Kérdőívek kitöltetése a bűnmegelőzési pályázathoz 

 

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:  

1.  

2. 

3.   

leírása:  

1.  

2.   



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: 2014. Január 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 5 

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 12 

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

7. A munkából kiesett napok száma: 5 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Könyvtári tevékenység: könyvkölcsönzés, az azzal kapcsolatos adminisztrációs teendők 

ellátása, beszélgetés a könyvtárlátogatókkal. 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Hírek közzététele, kapcsolattartás a lakossággal a közművelődési feladatokról. / Tájékoztatás 

a régi képek gyűjtésével kapcsolatban, felkérés annak megtételére.  

 

KAPCSOLATOK  

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

Folyamatos, személyes kapcsolattartás a helyi vezetéssel, intézmények vezetőivel, 

alkalmazottaival, kölcsönös tájékoztatás, és tájékozódás a településen történt, és tervezett, 

valamint megvalósítani kívánt eseményekről. Személyes kapcsolat felvétele, ápolása 

lehetséges potenciális szponzorral. Elképzelések, véleménycsere a jövőbeni közművelődési 

rendezvények, események lebonyolításánál segítőként számba vehető helyi lakosokkal. 

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

leírása: 

A BIP. csoporton belül napi szinten figyelemmel kísérése az elektronikus levelek tartalmának, 

felettesekkel, munkatársakkal való eszmecsere, kölcsönös segítség nyújtás a teendőink 

ellátásához.  

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése: Fókuszcsoportos megbeszélés.  

leírása: 

1. Időpont egyeztetés a résztvevőkkel, 

2. Meghívásuk, ösztönzésük a kulturális életben való aktív részvételre. 

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

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. Január 

 

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

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 12 

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

7. A munkából kiesett napok száma: 0 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Honlap frissítése, hírek feltöltése 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Magyar Kultúra Napja Nagyrozvágyon 

 

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. Magyar Kultúra Napja Nagyrozvágyon 

2.  

3.   

leírása: 

1. Általános iskolás gyerekek verses- és prózai előadása az alapkompetencián tanulók 

számára 

2.  

3.  

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1.  

2. 

3.   

leírása:  

1.  

2.   



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. Január 

 

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

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 15 

6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 3 

7. A munkából kiesett napok száma: 0 

 

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.Felkészülés a záró vizsgára.  

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Polgármestertől kapott feladatok elvégzése, pályázatírás, 2014-es év program tervének 

elkészítése és egyéb rendezvények megtervezése,szervezése.  

 

KAPCSOLATOK  

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

Kapcsolatfelvétel a helyi civil szervezetekkel, intézményekkel  

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

leírása: 

Nem releváns 

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1.Felolvasó délután a Községi Könyvtárban (könyvtári rendezvény) 

2. Karaoke Party a Faluházban (faluszíntű rendezvény) 

3.Fókuszcsoportos beszélgetés   

leírása: 

1. Teljeskörű szervezés, lebonyolítás és utómunkálatok 

2. Teljeskörű szervezés, lebonyolítás és utómunkálatok 

3. Teljeskörű szervezés, lebonyolítás és utómunkálatok, kérdések összeállítása 

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. Nem releváns 

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: Fodor Tamás 

2. Település: Révleányvár 

3. Beszámolási időszak: 2013. Január 

 

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

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 13 

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

7. A munkából kiesett napok száma: 0 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Corvina,Cikk írás,     

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Adománygyűjtés  

 

KAPCSOLATOK  

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

Kovács József 

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

leírása: 

Bernáth Béla 

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése: Nem releváns 

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.   



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. Január 

 

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

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:    

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Hírek írása-olvasása bodrogkoz.com, Facebook kezelés, számítógépek karbantartása, szakmai 

beszámoló készítése, Rendezvények dokumentálása, fókuszcsoportos megbesélés 2014. 

Felkészülés vizsgára, sikeres vizsgázás, bizonyítvány átvétel.  

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Református Evangelizációs hét. 

Bűnmegelőzési kérdőívezés a településen. 

 

 

KAPCSOLATOK  

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

  

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

leírása: 

Kecsmár István Tiszacsermely polgármester 06/47/334/062 

Dr. Fodor Ferenc sárospataki lelkipásztor, teológiai professzor. 

 

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1.  Fókuszcsoportos megbeszélés 

leírása: 

1. A lakossági kérdőívről fókuszcsoportos megbeszélés. 

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1.    

leírása:  

1.  

 

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



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. Január 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 5 

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 13 

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

7. A munkából kiesett napok száma: 2 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Könyvtár rendbetétele.  

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: 

A jövőnkért Ma Alapítvány Második esély Felnöttoktatási Iskola 

 

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:  

 

 

2. 

3.   

leírása:  

1.  

2.   



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: Újlaki Orsolya 

2. Település: Tiszakarád 

3. Beszámolási időszak: 2014. január 

 

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

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 15 

6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 3 

7. A munkából kiesett napok száma:  

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Folyamatos könyvtári leltár (corvina), leselejtezett könyvekről törlési jegyzék készítése, 

dokumentációk, aktuális hírek begyűjtése (cikk), valamint modulzárókra való felkészülés,   

vizsga felkészülés, könyvtári statisztika, közművelődési statisztika előkészítése, pótszilveszter 

megszervezése(zenész, plakát, meghívó, belépőjegyek készítése) 

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: 

,  

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

leírása:  

a,. 

b,  

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: Rendkívüli gyűlés, Tiszakarádi Sport Egyesület 

b) Megnevezése: Évadnyító tanácskozás a Szal-Agro Kft. szervezésében  



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 Dóra 

2. Település: Tiszacsermely 

3. Beszámolási időszak: 2014. Január 

 

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

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 14 

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

7. A munkából kiesett napok száma: 3 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

 

2014 - es rendezvényterv készítése; Hírek feltöltése a www.bodrogkoz.com oldalra;Régi 

fényképek gyűjtése; Könyvek folyamatos feltöltése a Corvinába. 

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.  

2.  

3.  

leírása: 

1. 

2.  

3. 

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

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: Kiss Attila 

2. Település: Zemplénagárd 

3. Beszámolási időszak: 2014. Január 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 16 

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 4 

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 

Könyvtár üzemeltetése. 

Könyvtári könyvek selejtezése, törlési jegyzékbe vétele. 

Google naptár szerkesztése. 

Weblap szerkesztése. 

Megyei Könyvtártól kapott könyvek rendezése. 

Szakmai beszámló készítése. 

 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

A településról szóló információk elkészítése és közzététele a weblapon. 

Program szervezése: "Délután a könyvtárban" címmel foglalkozás a könyvtárba, 

Szavalóverseny a Magyar Kultúta tiszteletére. 

Könyvtár működtetése. 

 

KAPCSOLATOK  

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

Dobos Norbert közmunkás ( Önkéntes segítő) Tel.:06-70/609-8558 

Hauksz József közmunkás (Önkéntes segítő) Tel.:06-20/237-9437 

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

leírása: 

Szilágyi Attila Buszsofőr (Magánvállalkozónál) Tel.:06-20/929-7712 

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1. "Délután a könyvtárba" címmel könyvtári foglalkozás 

2. A Magyar Kultúra tiszteletére rendezett szavalóverseny   

leírása: 

1. Tartalmas délutánt tölthettek a gyerekek a zemplénagárdi könyvtárba 2014. január 22-én. A 

megjelent iskolások betekintést nyerhettek a működési és viselkedési szabályokba, majd az 

ünnepek nyújtotta élményeket rajzolták le a gyerekek.  

2.A Magyar Kultúra napjának alkalmából szavalóversenyt tartottak 2014. január 24.-én 

Zemplénagárdon. A megmérettetést nagy érdeklődés kísérte közel hatvan gyerek és felnőtt  


