
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. Május 

 

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: 1 

7. A munkából kiesett napok száma: 1 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

 Könyvtári munka, corvinázás,könyvtár rendezés,fénykép gyűjtés,fotó kiállítás szervezése,  

újságcikkhez anyag gyűjtés cikkek megírása, újság kihordása, táboros résztvevők 

megkeresése  tábor esetleges résztvevői számára felhívás széthordása, baba-mama klub 

szórólap kihordása, plakátolás,    

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.  

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: 



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. Május 

 

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: 2 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Könyvtári feladatok ellátása 

cikk írás 

tábori előkészületek 

rendezvények szervezése, lebonyolítása 

 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Majális szervezésében és lebonyolításában segédkezés 

Diáktalálkozón való részvétel 

 

 

 

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. Bábszínház 

2. Gyermeknap 

3.   

leírása: 

1. A Katica bábszínház előadása a helyi Óvodában. 

2. Kézműves játszóház, arcfestés, csillámtetoválás, játékok a helyi óvodásoknak. 

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. Május 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 3 

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: 3 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

A bodrogkoz.com honlap híreinek szerkesztése, Bodrogközi körkép újság szétosztása   

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. Nagy Józsefnével a budapesti Múzeumok Majálisa rendezvény kapcsán a táncosok 

koordinálása. 

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

leírása: 

Csillik Csilla kolléganőmmel, aki felkért a Pácini Majálisra táncházat vezetni, és a 

főzőversenyt zsűrizni 

 

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:  

Falumúzeumi pünkösdölés  

leírása:  

A Falumúzeum udvarán tartották a Pünkösdölő elnevezésű rebdezvényt, ahol felügyelőként 

vettem részt. 

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

a) Megnevezése:  

Tanévzáró koncert a Művésztanodában 

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: Gombos Róbertné 

2. Település: Felsőberecki 

3. Beszámolási időszak: 2014. Május 

 

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 

A könyvtár folyamatos takarítása,rendbe tartása. Cikk írása.Fényképek készítése.Könyvek 

rendszerezése.Plakát,szórólap készítés. 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Anyáknapi köszöntés megszervezése. 

 

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 

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése: Anyáknapi köszöntés 

 

  

leírása: 

Meghívók készítése, kézbesítése,terem díszítése.  

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. 

2. 

3.   

leírása:  

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: Csernyik Júlia 

2. Település: Dámóc 

3. Beszámolási időszak: 2014. Május 

 

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

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 

Corvina 

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.Anyák napja 

leírása: 

1.2014. május 11. 14.00-tól Anyák napi műsorral léptek fel a ricsei óvodások és a dámóci 

gyermekek  

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:  

 

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. Május 

 

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 

Cikkek írása a honlapra, újságba hírek szerkesztése,Időutazás a Bodrogközben c. tábor 

szervezése 

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: 

Dámóci Hagyományőrző Egyesület-Barna Mónika 06-31-325-82-90 

Bodrogközi EGTC-Szabóné Kémeri Klára- vitaalap2@upcmail.hu, 06-20-352-47-52 

 

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. Bodrogközi EGTC napok Karcsán, 2014.05.24. , 13:00 Nagy Géza Művelődési Központ 

2.  

3.  

leírása: 

1. A Bodrogközi EGTC tagjai számára szervezett esemény. 

2.  

3.  

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. Egészségnap az iskolában, 2014.05.16., 14:00 Karcsai Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 



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. Május 

 

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: 2 

7. A munkából kiesett napok száma: 0 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Cikkek frissítése a honlapon. Könyvtári könyvek felvitele a Corvina rendszerébe. Baba-Mama 

klub meghívóinak kihordása és plakátolása.   

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Látogató Központ munkájának segítése. Májusi könyvtári programok szervezése, 

lebonyolítása, plakátolása. A júniusi könyvtári programok összeállítása.  

 

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. TeSzedd! 

2. 

 

leírása: 

1. Ezen országos akció keretein belül május 9.-én a település minden utcáján sikerült 

összeszedni a szemetet 10 fő részvételével. 

2.  

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. VII. Történelmi Kitekintő előadás 

2. II. Karos-Tobolyka Íjász Kupa 

3.   

leírása:  



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: Kormöndi Eszter 

2. Település: Kisrozvágy 

3. Beszámolási időszak: 2014. Május 

 

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

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: 15 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

A két nyertes pályázat szervezése, A hírportál folyamatos frissítése 

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.  

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. Május 

 

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

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

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 

Anyák napi rendezvény megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása. 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Könyvtárosi teendők végzése. 

 

KAPCSOLATOK  

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

Gyerekek megkeresése, felkérése az anyák napi szerepvállalásra, szülőkkel való beszélgetés, 

véleménycsere, megfelelő versek, zenei aláfestés kiválasztása, közös gyakorlás. Egyházi 

vezetővel, önkormányzati vezetővel történő egyeztetés. 

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. Anyák napi köszöntő 

2.  

3.   

leírása: 

1. 2014. május 04. 10 órai kezdettel a lácacsékei református templomban. Istentisztelet után 

gyermekek köszöntője verssel, zenével, és egy-egy szál virággal. 

2.  

3.  

 

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 tevékenységérő 

 

ALAPADATOK 

1. Név: Vécsi Adrienn 

2. Település: Nagyrozvágy 

3. Beszámolási időszak: 2014. Május 

 

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: 0 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Honlap frissítése, hírek 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.  

2. 

3.   

leírása: 

1.  

2.  

3.  

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. IttHON vagy? Honismereti vetélkedő 

2. 

3.   

leírása:  

1. Honismereti vetélkedő Általános Iskolás gyerekek számára (3 alkalommal : 

Nagyrozvágyon,Kisrozvágyon és Ricsén 

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: Sztaniszlovszki Csaba 

2. Település: Ricse 

3. Beszámolási időszak: 2014. Május 

 

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, informatikai képzés szervezése, 

2014.- anyagigény összeállítása rendezvényekhez,  "Időutazás a Bodrogközben, történelmi és 

helyismereti tábor" előkészítése,    

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

 kirakodó vásár, majális, anyáknapjára, óvoda ballagás (plakát, szórólap, meghívó, készítés, 

terjesztés), gyereknap, sportnap. 

 

 

KAPCSOLATOK  

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

  

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

leírása: 

Fiatalok Bodrogközért Közhasznú Egyesület 20 448 40 99.   

 

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. Majális 

2. Bip-program, kérdőív bemutatása az ELTE kisebbségpolitikai szakos hallgatőknak. 

   

leírása: 

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



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. Május 

 

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 

Könyvtár üzemeltetése. 

Könyvtári könyvek selejtezése, törlési jegyzékbe vétele. 

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 lebonyolítása 

Program szervezése: Anyák napi műsor, Majális 

Könyvtár működtetése. 

 

 

KAPCSOLATOK  

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

Sikorszki Béla önkéntes segítő Tel.: 06/20-511-9316 

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

leírása: 

Balog Zsuzsanna segítő  

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1.  

2.    

leírása: 

1. Majális, ahol felnőttek és gyerekek egyaránt szórakoztak, főztek, játszottak 

2. Anyáknapi rendezvény, itt a gyerekek köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat, színes 

műsorral. A gyerekeket a pedagógusok készítették fel. 

 



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. Május 

 

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 

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. Google naptár szerkesztése.Pácin facebook profiljának szerkeztése, 

adatok közzététele, Weblap szerkesztése. Szakmai beszámló készítése.    

 

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: 

Kapcsolatfelvétel térségünk településein dolgozó kulturális szakemberekkel, vezetőkkel.   

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1. Bárókerti Majális (anyák napi megemlékezés, főzőverseny, mókás, sport és ügyességi 

vetélkedő, táncház) 

2. ,,TeSzedd" szemétgyűjtési akció 

3.   

leírása: 

1. Ötlet! Szervezés, lebonyolítás, utómunkálatok, közzététele a weblapon 

2. Szervezés, lebonyolítás,közzététele a weblapon 

3.  

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. Idősek Klubja Nőnapi ünnepsége 

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: Sztaniszlovszki Csaba 

2. Település: Ricse 

3. Beszámolási időszak: 2014. Május 

 

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, informatikai képzés szervezése, 

2014.- anyagigény összeállítása rendezvényekhez,  "Időutazás a Bodrogközben, történelmi és 

helyismereti tábor" előkészítése,    

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

 kirakodó vásár, majális, anyáknapjára, óvoda ballagás (plakát, szórólap, meghívó, készítés, 

terjesztés), gyereknap, sportnap. 

 

 

KAPCSOLATOK  

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

  

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

leírása: 

Fiatalok Bodrogközért Közhasznú Egyesület 20 448 40 99.   

 

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. Majális 

2. Bip-program, kérdőív bemutatása az ELTE kisebbségpolitikai szakos hallgatőknak. 

   

leírása: 

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



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 Józsefné 

2. Település: Tiszacsermely 

3. Beszámolási időszak: 2014. Május 

 

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

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: 1 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

 

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: 

A polgármesterrel megbeszélést tartottunk a Pácini táboroztatással kapcslatban 

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. Anyáknapi ünnepség a Tiszacsermelyi Tiszavirág Óvodában 

2. Katica bábszínház a Tiszacsermelyi TIszavirágÓvodában 

3. Pünkösdi játszóház  a Tiszacsermelyi Kultúrházban 

 

leírása: 

1.Édesanyák, nagymamák köszöntése 

2.A három kismalac és a farkas című műsor megtekintése  

3.Üvegfestés, gyöngyfűzés, papírvirág és szélforgó készítése 

 

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 tevékenységéről 

 

ALAPADATOK 

1. Név: Orosz Csilla 

2. Település: Tiszakarád 

3. Beszámolási időszak: 2014. május 

 

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 feladatok elvégzése, catterozás, hírek feltöltése a bodrogkoz.com 

oldalra, a Bodrogközi Körkép újság kézbesítése a lakosság számára. 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Tiszakarád Polgármesteri Hivatalban történő besegítés 2 hétig. 

 

KAPCSOLATOK  

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

Batta Sándor 30/ 6254131 

Szaváné Fábián Ildikó Pávakör Dalkör felkészítése céljából  

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:  

1.50 éves osztálytalálkozó 2014. 05. 17.   

leírása:  

1.Lebonyolítása (vendégek fogadása, fotók készítése, tálalás, felszolgálás), 

utómunkálatok(takarítás, mosogatás). 

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: Kiss Attila 

2. Település: Zemplénagárd 

3. Beszámolási időszak: 2014. Május 

 

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 újság terjesztése.  

Weblap szerkesztése. 

Szakmai beszámló készítése. 

Baba-Mama Klub szervezésében és lebonyolításában való közreműködés.  

"Őrizd a tüzet"-Hagyományörzés népzenével című pályázat koordinálása. 

 

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. 

Program szervezése: Főzőverseny, Anyák napi műsor, Gyereknapi  

Iskolai, óvodai, egyházi rendezvényeken való közreműködés. 

Könyvtár működtetése. 

 

 

KAPCSOLATOK  

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

Sohajda Lajos önkéntes segítő Tel.: 06-20/986-0598 

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

leírása: 

Tóth Imre Rendőrzászlós Tel.:06-70/424-8326 

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1. Főzőverseny 

2. Anyák napi műsor 

3. Gyereknap 

leírása:  


