
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: . 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 7 

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: - 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

 Könyvtári munka, húsvéti játszóház megszervezése és lebonyolítása,újság cikk írása /töltési 

munkálatok haladása/ 

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: húsvéti játszóház 

 

1. 

2. 

3.   

leírása: 

1. 2014,április 17-én tartottuk a játszóházat ahol tojásfestésre,gyöngy díszítésre,gipszkép 

készítésre, szalvétakép készítésre és még sok érdekességre volt lehet.őség. A rendezvény a 

könyvtárba jött létre. 

2. . 

3. 

 

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: Sveda Bernadett 

2. Település: Bodroghalom 

3. Beszámolási időszak: 2014. Április 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 7 

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: 0 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Könyvtári feladatok ellátása 

Szupervízió előkészítése 

rendezvények szervezése 

cikkek írása 

pályázat előkészítése 

 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Plakátok és oklevelek készítése 

Május 1-i ünnepség előkészítése, szervezésben segédkezés. 

 

 

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. Szupervíziós konzultáció. 

2. Zenés Táncos délelőtt  

3.  Szavalóverseny 

leírása: 

1. Egyeztetés a polgármester úrral a helyszínről, időpontról, előkészületekről. 

Helyszín berendezése, ételek, italok,stb. rendelése majd előkészítése. 

Takarítás a szupervízió előtt és után.  

2. A gyerekeknek egy vidám délelőtt, melyen táncolásra, közös zenélésre van lehetőség. 

3. Április 11. a költészet napja, ez alkalomból került megrendezésre a szavalóverseny, a felső 

tagozatos diákok számára. 

 



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. Április 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 7 

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: 1 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

A bodrogkoz.com honlap híreinek szerkesztése,A Költészet Napja alkalmából kiírt író, költő 

pályázathoz beérkezett anyagok feldolgozása, a kísérő rendezvény szervezése   

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 

4.  

 

KAPCSOLATOK  

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

1. Csáki Balázsnéval a Tájházak napja rendezvény szervezésében működtünk össze, valamint 

tárgyi segítséget nyújtott az író költő pályázat kísérő rendezvényéhez. 

György Istvánnétól az író, költő pályázat rendezvényére a terem berendzéséhez kértünk 

paravánokat.. 

Némethy Viktória zenepedagógussal és Szabóné Horáth Eszterrel a költő pályázat 

zárórendezvényén való zenés produkció miatt 

Németh István vállalkozóval az ajándéktárgyak beszerzéséhez. 

Csáki Andreával az ajándéktárgyak elkészítéséhez. 

Finta Éva főikolai tanárnővel,Nyiri Péterrel a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Magyar Nyelv 

Múzeumának igazgatója és Nagy István néptáncpedagógussal, akiket zsűri tagnak kértünk fel. 

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

leírása: 

Deák Dórával a Gyermekjóléti szolgálat munkatársával együtt zsűriztünk Révleányváron az 

iskolai szavaló versenyen. 

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1. Amatőr Író, költő pályázat. 

2.Tájházak Napja 

3. Májsfa állítás a Sarkantyús Néptáncegyüttes lányainak  

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: Csernyik Júlia 

2. Település: Dámóc 

3. Beszámolási időszak: 2014. Április 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 7 

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:    

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Corvina, hírcsokor szerkesztése 

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.Süti sütő verseny 

2.Húsvéti játszóház 

3.Húsvéti kézműves foglalkozás   

leírása: 

1. 2014. április 12-én 13 órától az otthon elkészített sütemények pontozása és díjazása 

2. 2014. április 18-án 14 órától szabadtéri játékok, versenyek a gyermekeknek 

3. 2014. április 19-én 10 órától kézműves foglalkozás a Húsvét jegyében  

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: . 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 7 

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: - 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

 Könyvtári munka, húsvéti játszóház megszervezése és lebonyolítása,újság cikk írása /töltési 

munkálatok haladása/ 

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: húsvéti játszóház 

 

1. 

2. 

3.   

leírása: 

1. 2014,április 17-én tartottuk a játszóházat ahol tojásfestésre,gyöngy díszítésre,gipszkép 

készítésre, szalvétakép készítésre és még sok érdekességre volt lehet.őség. A rendezvény a 

könyvtárba jött létre. 

2. . 

3. 

 

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: Czető Judit 

2. Település: Karcsa 

3. Beszámolási időszak: 2014. Április 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 7 

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,táboros pályázat előkészületei 

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: 

Tűzvirág Közösségi Szolgátató Ház, Becsked, Szebényi Gáborné: 20/519-5759 

Biztoskezdet Koordinátor, Rácz Józsefné: 70/363-2597  

 

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. Gyermekkönyvek világnapja, Rajzverseny és kvíz, 2014. április 4. 15:00, IKSZT étkező 

2. Húsvéti játszóház, 2014. április 12. 14:00, Nagy Géza Művelődési Központ 

3.  

leírása: 

1. A gyermekkönyvek világnapja alkalmából rendezett esemény, rajzverseny és kvíz 

kérdések, alsó tagozatos gyerekek részvételével 

2. Húsvét alkalmából megrendezett játszóház, húsvéti dekorációk készítése, tojásfestés 

hagyományos technikával, az elkészült tárgyakat a gyerekek hazavihették 

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 tevékenységérő 

 

ALAPADATOK 

1. Név: Kovács Anett 

2. Település: Karos 

3. Beszámolási időszak: 2014. Április 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 7 

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

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.  

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Látogató Központ munkájának segítése. Áprilisi könyvtári programok szervezése, 

lebonyolítása, plakátolása. A májusi könyvtári programok összeállítása. A könyvtár 

dekorálása.  

 

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. Költészet napja 

2. Kézműves foglalkozás a könyvtárban 

 

leírása: 

1. A karosi művelődési háza és könyvtára szervezéséban a helyi óvodások ellátogattak a 

könyvtárba április 11.-én. Itt megismerkedtek a könyvtár használatával és a kölcsönzéssel. 

Ezután vetítésen vettek részt a gyerekek. Összesen 17 gyermek és 4 pedagógus vett részt ez 

alkalomból. 

2. Április 10.-én a helyi iskolások ellátogattak a könyvtárba, ahol húsvétra készülve díszeket 

készítettek.   

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

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: Körmöndi Eszter 

2. Település: Kisrozvágy 

3. Beszámolási időszak: 2014. Április 

 

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

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 18 

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 

A Hírportál folyamatos frissítése, Cikkek írása a Bodrogközi Körképbe, Az elnyert NKA 

pályázatok programjainak pontosítása, a pályázatok megvalósításának előkészítése, Plakát, 

meghívó, szórólap készítése gyakorlás céljából  

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Anyák napi ünnepség 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: 

Megnevezése:  

1. Szavalóverseny a Magyar Költészet Napja alkalmából 

2. Húsvéti Játszóház 

3. Májusfaállítás  

leírása: 

1. A település felső tagozatos gyermekei számára hirdetett versenyen öt jelentkező volt, akik 

mindannyian nagyon szépen szerepeltek.  

2. Kézműves foglalkozás gyermekek részére a húsvét jegyében, ahol szép dekorációkat és 

hímes tojásokat készítettek a jelenlévők. 

3. A jelenlévők egy közös szalonnasütést követően feldíszítettek egy fát májusfának. 

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. Húsvéti összejövetel 

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: Téglásné Renyó Éva 

2. Település: Lácacséke 

3. Beszámolási időszak: 2014. Március 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 7 

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: 0 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Interjú készítés. 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Könyvtári feladatok ellátása, hírek közzététele, kézműves foglalkozás megszervezése, 

lebonyolítása, dokumentálása. 

 

KAPCSOLATOK  

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

Olyan emberek felkeresése a településen, akik hagyományőrző tevékenységet végeznek, 

jövőbeni interjúkészítés lehetőségének előkészítése céljából. 

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

leírása: 

Beszélgetés a könyvtárba látogatókkal a könyvtáron belüli szórakozási, művelődési 

lehetőségekről, ötletek kérése igények formájában. 

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1. Húsvéti díszek készítése. 

2.  

3.   

leírása: 

1. Meghívók készítése, a szükséges anyagok beszerzése, érdeklődők fogadása, 

segítségnyújtás, fotók készítése, a rendezvény dokumentálása. 

2.  

3.  

 

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: Csillik Csilla 

2. Település: Pácin 

3. Beszámolási időszak: 2014. Április 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 8 

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 10 

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

7. A munkából kiesett napok száma: 3 

 

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. Faluházban való rendezvények, programok és egyéb 

dolgok koordinálása.   

 

KAPCSOLATOK  

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

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás a helyi civil szervezetekkel, intézményekkel  

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

leírása: 

Nem relváns 

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1.   Pizsama-party a Könyvtárban  

2.  Családi kézműves foglalkozás (Megyei Könyvtár támogatásával) 

3.   

leírása: 

1. Ötlet! Szervezés, lebonyolítás, utómunkálatok 

2. Szervezés, lebonyolítás, utómunkálatok 

3.  

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. Eurorégiós Napok (Mágocsy Kastélyban) 

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: Vécsi Adrienn 

2. Település: Nagyrozvágy 

3. Beszámolási időszak: 2014. Április 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 7 

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: 1 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Honlap frissítése, hírek feltöltése 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Szavalóverseny selejtező 

Szavalóverseny 

Húsvéti játszóház 

Anyák napi játszóház 

Anyák napja 

 

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.Szavalóverseny selejtező 

2.Szavalóverseny 

3.Húsvéti játszóház 

4.Anyák napi játszóház 

5.Anyák napja  

leírása: 

1. Általános iskolás gyerekek verses selejtezője a szavalóversenyre 

2. Általános iskolás gyerekek szavalóversenye, kategóriánként nyertes 

3.Óvodások számára kézműves játszóháza húsvét alkalmából 

4.Anyák napi kézműves játszóház óvodások részére 

5.Anyák napi műsor, melyen szerepelnek az óvodások, az Általános iskolások Énekkara, 

Idősek Klubja  

 



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. Április 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 7 

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: 0 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Könyvtár üzemeltetése. 

Könyvtári könyvek selejtezése, törlési jegyzékbe vétele. 

Bodrogközi Körkép cikkeinek megírása, azokhoz anyag gyűjtés.  

Weblap szerkesztése. 

Szakmai beszámló készítése. 

Baba-Mama Klub szervezésében és lebonyolításában való közreműködés.  

 

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, 

Anyák napi műsor összeállítása. 

Program szervezése:Húsvéti játszóház, Főzőverseny, Anyák napi műsor, 

Könyvtár működtetése. 

 

 

KAPCSOLATOK  

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

Kiss László önkéntes segítő Tel.: 06-47/395-024 

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

leírása: 

Sztaniszlovszki Levente személyszállítás 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. Húsvéti Játszóház 

2.    

leírása: 

1. 2014. április 18-án, Húsvéti Játszóházat tartottak Révleányváron a Könyvtár épületében és  

udvarán egyaránt. A program ismertetése után, a gyerekek csoportokra lettek osztva. A 

csapatnév választás és csatakiáltás után vetélkedőkre került sor, ahol a gyerekek nagyon 

ügyesen oldották meg a feladatokat, többek között labdavezetést, rák- és pókjárást, székek 



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. Április 

 

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- szórólapok- plakát készítése-kézbesítése, nyertes pályázat 

lebonyolításának előkészítése, baba-mama klub szervezése.  

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Választási előkészületek, Költészet napja, kirakodó vásár. 

Előkészület majális-ra, anyáknapjára, (plakát, szórólap, meghívó, készítés, terjesztés) 

 

 

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. Költészet napja 

2. Majális   

leírása: 

1. Április 11-én pénteken tartottuk a Költészet napját a PezsgőZukor Irodalmi Színpad 

mutatta be József Attila életét képekben, zenében, versekben. 

2. Majális május elseje a munka ünnepe, májusfa állítás, hagyományok újrapozicionálása. 

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1.  Választás 2014   

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: Setét Béla 

2. Település: Semjén 

3. Beszámolási időszak: 2014. Április 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 7 

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 

Hírek szerkesztése,Könyvtári feladatok ellátása,a könyvtárba járok eligahzítása a 

könyvtárban,az interneten való eligazodás.Dokumentumok készítése(falugondnoki éves 

beszámoló).Önéletrajzok megírása,eloktronikusan való elküldése.Rendezvények előkészítése.  

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: Húsvéti kézműves foglakozozás. 

1.  

2.  

3.   

leírása: 

1.  

2.  

3.  

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

 

 

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: Balogh Dóra 

2. Település: Tiszacsermely 

3. Beszámolási időszak: 2014. Április 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 0 

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 0 

6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 0 

7. A munkából kiesett napok száma: 4 

 

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:  

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 tevékenységéről 

 

ALAPADATOK 

1. Név: Orosz Csilla 

2. Település: Tiszakarád 

3. Beszámolási időszak: 2014. április 

 

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:0 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Folyamatos könyvtári leltár( corvina), könyvek cutterozása, dokumentációk, aktuális hírek 

begyűjtése (cikk), Bodrogközi Körképbe a Sánta Erzsébet Általános  Iskola Igazgatójával 

készített riport megírása. 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

      

 

KAPCSOLATOK  

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

     Pingor Zsolt S. E. Általános Iskola igazgatója: 06-20/ 424-5457 

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.Húsvéti kézműves foglalkozás 

 

leírása: 

1.2014. 04.17. 13:
00 

Húsvéti kézműves foglalkozás, Tiszakarád, Faluház 

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1, VII. Tiszakarádi Asztalitenisz verseny 2014. 04. 13 

leírása:  

1, Segítettem a helyszín berendezésében, a verseny előkészületeiben,  a verseny lezajlásában, 

díjazásban,fotózásban. 

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

a) Megnevezése:  

1. Iskolába készülő nagycsoportos gyermekek vers-és mesemondó délelőttje 



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. Április 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 7 

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: 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. 

Bodrogközi Körkép cikkeinek megírása, azokhoz anyag gyűjtés.  

Weblap szerkesztése. 

Szakmai beszámló készítése. 

Baba-Mama Klub szervezésében és lebonyolításában való közreműködés.  

 

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, 

Anyák napi műsor összeállítása. 

Program szervezése:Húsvéti játszóház, Főzőverseny, Anyák napi műsor, 

Könyvtár működtetése. 

Zemplénagárd bemutatásának leírása az Észak Magyarország mellékletéhez. 

 

 

KAPCSOLATOK  

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

Kiss László önkéntes segítő Tel.: 06-47/395-024 

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

leírása: 

Sztaniszlovszki Levente személyszállítás 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. Húsvéti Játszóház 

2.    

leírása: 

1. 2014. április 18-án, Húsvéti Játszóházat tartottak Zemplénagárdon a Könyvtár épületében 

és az iskola udvarán egyaránt. A program ismertetése után, a gyerekek csoportokra lettek  


