
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. Március 

 

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

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

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 

Bodrogközi Körkép című térségi magazin szétosztása a lakosság körében. 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Könyvtári tevékenység, hírek közzététele a honlapon, folyamatos kapcsolattartás az  

intézményben és azon kívűl a lakossággal, beérkező kérdésekre tájékoztatás nyújtása.Március 

15-ei megemlékezés megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása. 

 

KAPCSOLATOK  

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

A nemzeti ünneppel kapcsolatos teendők megbeszélése az önkormányzat vezetőjével. Iskolás 

gyermekek körében a szereplést vállalók között versek szétosztása. Az eseményhez 

programajánló, illetőleg meghívó közzététele. 

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

leírása: 

Folyamatos kapcsolattartás a szakmai vezetőkkel, munkatársakkal.Tevékenységük, 

településeiken történt események nyomon követése a honlapon. Szükség esetén szakmai 

segítség kérése. 

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1.Március 15-ei megemlékezés. 

2.  

3.   

leírása: 

1. Fedor László András Lácacséke Polgármesterének ünnepi köszöntője, iskolás gyerekek 

versmondása, kopjafa koszorúzása. A szabadtéri program folytatásaként az Idősek 

Klubbjában az alkalomhoz illő dalok éneklése, kötetlen beszélgetés, a résztvevők 

megvendégelése. 

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: Kovács Gábor 

2. Település: Cigánd 

3. Beszámolási időszak: 2014. Március 

 

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

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 

A bodrogkoz.com honlap híreinek szerkesztése,, A Bodrogközi Körkép újság kézbesítése a 

lakosság számára. A tavaszi szél vizet áraszt… rendezvény előkészítése    

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

1. A Cigándi Kábeltelevízió Híradójához a hírek, információk összegyűjtése  

2. A Sarkantyús Néptáncegyüttes próbáinak látogatása 

3. Csárdás citere zenekar próbáinak látogatása 

 

KAPCSOLATOK  

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

A március 15-i ünnepségre a Sarkantyús Néptáncegyüttest is felkérték közreműködőként. 

Pikó Sándorral és Némethy Andrással folytattam megbeszéléseket. 

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.Tavaszi szél vizet áraszt… tavaszköszöntő rendezvény a cigándi Városi Könyvtárban 

2.Kulturházak éjjel-nappal programsorozat máricus 1-én a Városi Könyvtárban 

3.  

leírása: 

1. Tavaszköszöntő játaszóházat szerveeztünk a gyerekeknek és szülőknek egyaránt. Négy féle 

kézműves technikát próbálhattak ki a résztvevők.  

2. A Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat 2014.február 28 és március 2. között valósult 

meg. Könyvtárunk a március 1-én kapcsolódott be a programba. Farsangi játszóházat 

tartottunk Farsang(i)olvasó címmel  

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. Március 15-i ünnepség 

2. A Sarkantyús Néptánc Egyesület alakuló ülése  



 



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. Március 

 

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

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

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 

Farsangi batyusbál megszervezése. Ponzorok megkeresése,terem díszítése,előkészítése. 

Nőnapi előkészületek,meghívók kézbesítése,terem díszítése,sütemény sütése. 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Könyvtár folyamatos üzemeltetése.Újság cikk megírása. 

 

KAPCSOLATOK  

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

 Zenésszel való egyeztetés     

 

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: Farsangi batyusbál, Nőnap 

 

  

leírása: 

Kiszebáb készítése,elégetése,tombola kisorsolása 

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: Vécsi Adrienn 

2. Település: Nagyrozvágy 

3. Beszámolási időszak: 2014. Március 

 

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

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 

Honlap frissítése, hírek feltöltése 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Március 15-i megemlékezé 

Ezerverseny 

 

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.Március 15-i megemlékezés  

2.Ezerverseny 

3.   

leírása: 

1. Általános iskolás gyerekek verses- és prózai előadása/megemlékezése  az 1848-49-es 

szabadságharcról 

2. Kártyajáték vetélkedő 

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: Tóthné Bodnár Mónika 

2. Település: Alsóberecki 

3. Beszámolási időszak: 2014. Március 

 

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: 0 

7. A munkából kiesett napok száma: 3 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

 Könyvtári munka, corvinázás,könyvtár rendezés,fénykép gyűjtés,újság terjesztése   

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

   

 

KAPCSOLATOK  

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

 Nőnapi rendezvénnyel kapcsolatban a már korábban kialakított kapcsolat Stóka Zoltánnéval, 

a helyi Idősek klubjának koordinátorával   

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.  

leírása: 

1 

 

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:   



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. Március 

 

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: 0 

7. A munkából kiesett napok száma: 1 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

rendezvények szervezése, dokumentálása 

cikk írás 

corvina 

 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

rendezvények, programok szervezése, közreműködés. 

 

 

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. Március 15-i ünnepség 

2. II. Helyi amatőr kézműves kiállítás 

3.   

leírása: 

1. Az általános iskolás diákok ünnepi műsora. 

2. Helyi tehetségek munkáinak kiállítása. 

3.  

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. Nőgyógyászati rákszűrés 

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: Csernyik Júlia 

2. Település: Dámóc 

3. Beszámolási időszak: 2014. Március 

 

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:    

7. A munkából kiesett napok száma: 2 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Corvina, a naptár feltöltése  

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.Társasjáték klub  

2. Kézműves foglalkozás 

3.Tavaszi kézműves foglalkozás 

4.Társasjáték klub   

leírása: 

1. 2014. március 2-án 16 órától társasjáték az érdeklődökkel  

2. 2014. március 2-án 14 órától a farsang jegyében készülődés az érdeklődőkkel  

3. 2014. március 23-án 13 órától a tavasz jegyében díszeket készítünk 

4. 2014. március 23-án 15 órától társasjáték az érdeklődőkkel 

 

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: Czető Judit 

2. Település: Karcsa 

3. Beszámolási időszak: 2014. Március 

 

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

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: 1 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Cikkek írása a honlapra, újságba hírek szerkesztése, 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Községi rendezvényeken való közreműködés,fotódokumentáció készítése a helyi 

rendezvényeken, könyvtár rendezése. 

 

 

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.  

2. 

3.  

leírása: 

1.  

2.  

3.  

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1.  Március 15-ei emlékünnep, 2014. március 14., Nagy Géza Művelődési Központ 

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. Március 

 

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: 0 

7. A munkából kiesett napok száma: 1 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Cikkek frissítése a honlapon. Újság cikk megírása. Könyvtári könyvek felvitele a Corvina 

rendszerébe. 2014 éves programtervének felvitele a rendezvény naptárba.  

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Látogató Központ munkájának segítése, plakát készítés, rendezvény lebonyolítása. Márciusi 

könyvtári programok szervezése, lebonyolítása, plakátolása. Az áprilisi könyvtári programok 

összeállítása. Nagytakarítás a könyvtárban, új bútorok elrendezése.  

 

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. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharcról való megemlékezés 

leírása: 

1. A karosi művelődési háza és könyvtára szervezéséban emlékeztünk meg március 14.-én az 

1848/49-es forradalom és szabadságharcról. A megemlékezésen részt vettek a helyi óvodások, 

iskolások és a Karosi Dalárda, valamint Mezősi László. Kb. 40 ember vett részt a településről. 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. Szertűz a tavaszi napéjegyenlőség jegyében 

2.  

3.   

leírása:  

1. Karos bejáratánál átadásra került az "íj-ház", melynek segítségével a túristák könnyebben 

odatalálhatnak a Látogató Központhoz. Bagi Tibor táltos vezette le a szertűzet és az ő  



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. Március 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 1 

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 20 

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 

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

2014. évi rendezvényterv pontosítása és az események feltöltése a naptárba 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Nőnapi ünnepség szervezése, 1848. március 15-i megemlékezés szervezése 

 

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: 

Megnevez 

1. Nőnapi ünnepség 

2. 1848. március 15-i megemlékezés 

3.   

leírása: 

1. A település hölgy lakóit köszöntötték a fiú gyermekek, majd egy kis üdítővel és 

süteménnyel vendégeltek meg mindenkit. 

2. Ünnepi műsor az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére. 

3.  

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. Nőnapi ünnepség az Idősek klubjában 

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: Fodor Tamás 

2. Település: Révleányvár 

3. Beszámolási időszak: 2014. Március 

 

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

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

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 

Cikk írás,napló készítés,könyvtár üzemeltetés, szakmai beszámoló készítése, Corvina, 

Cutterezés,  

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: Március 15, Labdarugó torna 

leírása: 

Megemlékezés. Labdarugó torna a településen élő fiatalok részére, valamint azok számára, 

akik szívesen játszanak és átjárnak egyéb településekről 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. Március 15 

2. 

3.   

leírása:  

1. Iskolai előadás 

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: Csillik Csilla 

2. Település: Pácin 

3. Beszámolási időszak: 2014. Március 

 

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:    

7. A munkából kiesett napok száma: 5 

 

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.  

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Polgármestertől kapott feladatok elvégzése, pályázatírás, egyéb rendezvények 

megtervezése,szervezése, lebonyolítása.  

 

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.Bodrogközi Táncház Pácinban 

2. 3. 

leírása: 

1. Szervezés, lebonyolítás, utómunkálatok 

2.  

3.  

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. 1848-49-es Forradalomra és Szabadságharcra Emlékeztek 

2. 

3.   

leírása:  

1. Szervezés, lebonyolítás, utómunkálatok 

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: Sztaniszlovszki Csaba 

2. Település: Ricse 

3. Beszámolási időszak: 2014. Március 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 1 

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 20 

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, régi fényképek gyűjtése-archiválása, Facebook kezelés, 

számítógépek karbantartása, szakmai beszámoló készítése, Rendezvények szervezése-

lebonyolítása-dokumentálása, könyvek feltöltése a corvina-rendszerbe-catterezés, Bodrogközi 

körkép terjesztése, meghívók készítése-kézbesítése, közösségi tér kialakítása (bútorok 

eszközök átvétele)   

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Nőnap, kirakodó vásár, kresz oktatás, lakossági fórum, Bűnmegelőzési előadás-sorozat. 

 

 

KAPCSOLATOK  

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

  

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

leírása: 

Juhász István Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Sátoraljaújhely Rákóczi 

18. Tel:47 523 080, 30 9355361, zrva@t.online.hu 

Dr. Jármi Tibor DOKTORSZÓ kft. Bűnmegelőzési tanácsadás, jog, rendészet, kommunikáció 

Tel: 1 987 6388, 1 987 6389, 30 201 4936 

 

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1. Nőnap   

leírása: 

1. Március hetedikén tartottuk a községünkben a Nemzetközi Nőnapot, köszöntőt mondott 

Vécsi István polgármester, műsort az óvodás és az iskolás gyerekek adták. 

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. MSZP kampány Ricsén     



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. Március 

 

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:    

7. A munkából kiesett napok száma: 1 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Corvina,Hírek szerkesztése,éves munkaprogramterv elkészítése és naptárba való 

feltöltése.Rendezvények re való elökészűlet.(tavasz váró)Az interneten való eligazodás a 

könyvtári látogatóknak.Szociális ügyekben való eligazodás(kérelmek írása).Számító gépen 

való dokumentumok elkészítése.  

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. Nő napi kézműves foglalkozás. 

2. Március 15-ei kézműves foglalkozás, kokárda készítés. 

3. Tavaszváró kézműves foglalkozás és emlékfa űltetés.  

leírása: 

1.  

2.  

3.  

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

MEGYEI POLGÁRŐR KIHELYEZETT ELNÖKSÉGI ÜLÉS SEMJÉNBEN. 

 

2. 

3.    



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: Orosz Csilla 

2. Település: Tiszakarád 

3. Beszámolási időszak: 2014. március 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 1 

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 20 

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 

Folyamatos könyvtári leltár(corvina), takarítás, rendezés, dokumentáció készítése, aktuális 

hírek begyűjtése(cikk). Az évre tervezett rendezvények listájának elkészítése. 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

      

 

KAPCSOLATOK  

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

Polgármesterrel, ÁMK igazgatóval való egyeztetés az elérésükkel kapcsolatban, valamint a 

Művelődési Házban dolgozó munkatársakkal. 

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

leírása: 

A projektben résztvevők elérhetőségeinek begyűjtése.  

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése: 

Pótfarsangi batyus mulatság 

 

leírása: 

2014. 03.08. 20.00 

Pótfarsangi batyus mulatság, Tiszakarád, Faluház 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. Véradás 

2. Lakossági fórum  

leírása:  

1 Segítettem a vendégek fogadásában, helyszín berendezésében, fotózás 

2 Terem berendezése, fotózás, vendégként vettem részt. 

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

a) Megnevezése:  

1. Március 15 megemlékezés  



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. Március 

 

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

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 

Könyvtár üzemeltetése. 

Könyvtári könyvek selejtezése, törlési jegyzékbe vétele. 

Könyvtári könyvek Cutter számozása. 

Google naptár szerkesztése. 

Weblap szerkesztése. 

Szakmai beszámló készítése. 

 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

A településról szóló információk elkészítése és közzététele a weblapon. 

Forgatókönyv készítése és a rendezvény dokumentációjának megtervezése és legyártása. 

Terem rendezése, díszítése a Március 15-i megemlékezésre. 

Program szervezése: Nőnapi műsor, Március 15-i megemlékezés 

Könyvtár működtetése. 

NKA regisztráció elkészítése. 

 

KAPCSOLATOK  

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

Karajz Norbert önkéntes segítő Tel.: 06-20/358-1136 

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

leírása: 

Gaál Imre Katasztrófavédelem Tel.:06-20/224-8560 

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1. Nőnapi ünnepség 

2. Március 15-i megemlékezés   

leírása: 

1.Ünnepélyes műsor keretében köszöntötték a nőket Zemplénagárdon 2014. március 07- én 

14 órától a község Házasságkötő termében. Először Borsodi Ferenc köszöntőbeszédében 

méltatta a hölgyeket, majd versek és dalok következtek a gyengébbik nem számára. A virágok  
 


