
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. Szeptember 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 2 

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

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

7. A munkából kiesett napok száma: 3 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

 Könyvtári munka, corvinázás,könyvtár rendezés,     lepcsánka fesztivál előkészítése, plakát 

tervezés, elkészítése, szórólapok elkészítése, kihordása, fesztiválon vendégek fogadása, sütés 

és fényképezés,  rendezvények dokumentációjának elkészítése, újságcikk megírása, újságok 

kihordása,  

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

 baba-mama klub plakátolás, szórólap kihordása,  baba-mama klubban való részvétel, 

fényképezés, falunap előadóinak megkeresése, időpontok egyeztetése, szerződések 

elkészítése, bábszínház előkészítése, plakátok, szórólapok kihordása, fényképezés,"Itthon 

vagy- Magyarország Szeretlek!" programok összeállítása, plakát készítés kihordása,  

 

KAPCSOLATOK  

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

 A már korábban létrejött jó kapcsolat ápolása és kölcsönös segítség nyújtás a programok 

lebonyolítása érdekében a helyi önkormányzat dolgozóival, az óvoda dolgozóival és a helyi 

idősek klubjának dolgozóival.   

. 

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

leírása: 

A falunapi rendezvényekkel kapcsolatban létrejött szakmai kapcsolat a II. Rákóczi Ferenc 

Megyei és Városi Könyvtár dolgozójával, Szabóné Lenkefi Ildikóval, a Kalamajka 

Bábszínház tagjaival, Vizsolyi Andreával és Fehér Sándorral, a Sárospataki Művelődés Háza 

szervezőjével: Kurucz Tamással.  

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1. 2014.09.20. Lepcsánka fesztivál a falunapon 

2. 2014.09.27. Kalamajka Bábszínház Kacor irály c. előadása 

leírása: 

1. Az idei éven a falunappal együtt lett megtartva a lepcsánka fesztivál. Ezen az éven az 

előzővel ellentétben csak a BIP csapata sütötte a lepcsánkát, a helyi önkormányzat finom 

Jókai bablevese és a szőlőskeiek toroskáposztája mellett.A megjelent vendégek a csapat  



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. Szeptember 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 2 

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 

Könyvtári feladatok ellátása 

cikk írás 

rendezvények szervezése, lebonyolítása 

 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

"Itthon vagy - Magyarország, szeretlek" c. országos rendezvénysorozat keretében programok 

szervezése, lebonyolítása. 

Idősek Napi rendevény 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. "Itthon vagy Magyarország,szeretlek programsorozat" 

2. Zenés táncos délelőtt 

3.   

leírása: 

1. Az országos programsorozat keretében valósult meg 

2. A mozogni, táncolni vágyó gyerekek számára biztosít szórakozási és kikapcsolódási 

lehetőséget. 

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. Szeptember 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 2 

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: 5 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

A bodrogkoz.com honlap híreinek szerkesztése,. 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

1. A Cigándi Kábeltelevízió Híradójához a hírek, információk összegyűjtése  

2. A Sarkantyús Néptáncegyüttes próbáinak látogatása 

3.  

4.  

 

KAPCSOLATOK  

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

      

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

leírása: 

      

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:       

leírása: 

      

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1.Tájház találkozó Cigándon 

2. Inkubátorház alapkőletétele  

leírása:  

1.A Tájházak Országos Szövetsége éves találkozója volt Cigándon 2014. szeptember 26-án. 

Mint a BIP- munkatársa és a Sarkantyús Néptáncegyüttes tagja vettem részt az eseményen 

2. A vállalkozói Inkubátorház alapkőletétele volt 2014. szeptember 19-én, ahol a BIP 

munatársaként vettem részt a technnikai eszközözök össze- és szétszerelése volt a feladatom. 

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: Csernyik Júlia 

2. Település: Dámóc 

3. Beszámolási időszak: 2014. Szeptember 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 2 

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 

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. Kreatív játszóház 

2. Játékos vetélkedők 

3.   

leírása: 

1. Időpont: 2014. szeptember 19. 16 óra, Dámóci könyvtár. Program: hűtőmágnes készítése, 

elsajátítása 

2. Időpont: 2014. szeptember 27. 10 óra, Dámóci Művelődési ház udvara. Program: 

gyermekeknek és a fiataloknak játékos, szórakoztató vetélkedők, csapat játékok. 

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: Gombos Róbertné 

2. Település: Felsőberecki 

3. Beszámolási időszak: 2014. Szeptember 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 2 

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 19 

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 

      

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Könyvtár folyamatos üzemeltetése.Újság cikk megírása.Pizsama parti megszervezése és 

lebonyolítása. Meghívó készítése és kézbesítése. 

 

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: Pizsama parti gyerekeknek 

 

  

leírása: 

Meghívó készítése, kézbesítése,bevásárlás a szalonna sütéshez, pizsama parti lebonyolítása. 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1.Itthon vagy szeretlek Magyarország  

2. 

3.   

leírása:  

1. Terem takarítása,főzés, meghívó készítése, kézbesítése 

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. Szeptember 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 2 

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

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 

A bodrogkoz.com híreinek szerkesztése 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Községi rendezvényeken való közreműködés,fotódokumentáció készítése a helyi 

rendezvényeken, könyvtár rendezése. Itthon vagy-Magyarország szeretlek!helyi 

programjainak szervezése, Idősek napja szervezése. 

 

 

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: 

Manó Manufaktúra  (Veresné Becze Julianna 20-526-08-98) 

 Montázs Egyesület  (Püspöki Péter 20-446-15-42) 

 Rublinszki Zsuzsanna (70-416-91-85)  tűzzsonglőr 

 

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1. Könyvtárhasználati óra - 2014.szeptember 9., 08:00,  Községi Könyvtár Karcsa 

2. Itthon vagy-Magyarország szeretlek! - 2014. szeptember 27., 16:00 

3.  

leírása: 

1. Az általános iskola második osztályos tanulói ismerkedtek meg a községi könyvtárral.  

2. A Nagy  Géza Műv. Központban megrendezett esemény helyi programjai. (játszóház, 

kabaréműsor, Sikátor együttes koncertje, tűzzsonglőr show, országos tűzgyújtás) 

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 Anett 

 

2. Település: Karos 

3. Beszámolási időszak: 2014. Szeptember 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 2 

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 19 

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 

Cikkek frissítése a honlapon. Baba-Mama klub meghívóinak kihordása és plakátolása. 

Számítógépes tanfolyam megszervezése.  

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Látogató Központ munkájának segítése. Könyvtár rendezése. Itthon vagy! Magyarország 

szeretlek pályázat megírása, majd szervezése.  Plakátok és meghívók szerkesztése, kiküldése. 

Régi fénykép kiállításának 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: 

8-kor színház - Dankó József: 06-20/206-90-77 

Lőrincz László: Sarkantyús Néptáncegyüttes, Cigánd. 

 

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1. Régi fénykép kiállítás 

2. 

 

leírása: 

1. 2014. szeptember 27.-én az Itthon vagy! Magyarország szeretlek! országos programsorozat 

keretein belül került megrendezésre a régi fénykép kiállításunk. Itt felléptek a karosi Idősek 

Klubjának tagjai és a Sarkantyús Néptáncegyüttes, valamint táncházon is részt vehettek a 

közönségben ülők, majd állófogadáson vettek részt. Kb. 50 fő vett részt a rendezvényen. 

2.  

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 tevékenységéről 

 

ALAPADATOK 

1. Név: Körmöndi Eszter 

2. Település: Kisrozvágy 

3. Beszámolási időszak: 2014. Szeptember 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 2 

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 Hírportál folyamatos frissítése, A Tájoltatós pályázat lebonyolítása és előkészítése az 

elszámoláshoz, GYEP-es projekt "rendezvényeinek" szervezése, Cikk írása a Bodrogközi 

Körkép következő számába, Közreműködés a választási Bodrogközi Körkép elkészítésében, 

Az újság terjesztése, Részvétel a Minőségfejlesztés a közművelődésben elnevezésű szakmai 

programon  

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. Kalamajka Bábszínház előadása 

2.  

3.   

leírása: 

1. A gyerekek A Kismalac és a Farkasok című 45 perces báb előadást nézhették meg.  

2.  

3.  

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. Közös szalonnasütés az Idősek klubjában 

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. Szeptember 

 

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: 3 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Kapcsolattartás a szakmai-, és helyi vezetőséggel, e-mailon kért megbízások / plakátok 

kihelyezése/ teljesítése. Munkatársak által közzétett események nyomon követése, a közös 

honlapon megjelenítettek megosztása. 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Könyvtári teendők végzése: kölcsönzés, selejtezés, rendszerezés.  

 

KAPCSOLATOK  

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

A települési önkormányzat által szervezett szeptember 27-ei családi nap meghívójának 

közzététele a honlapon, segítség a szervezésben. 

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:  



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. Szeptember 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 2 

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 

Honlap frissítése, hírek feltöltése 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Lúdas Matyi zenés bohózat 

Itthon vagy? Honismerti vetélkedő 

 

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. Lúdas Matyi zenés bohózat  

2. Itthon vagy? Honismereti vetélkedő 

leírása: 

1. Musical Műhely Miskolc társulatának előadása 

2. Magyarországgal kapcsolatos kvíz kérdések és "élő" területfoglalás a felépült Szabadtéri 

Oktatási téren. A játékban 3 csapat vetékedett egymással (közmunkások, iskolások, idősek 

klubja). 

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. Itthon vagy! Magyarország szeretlek 

2. Parkátadó ünnepség 

3.   

leírása:  

1. Tűzgyújtás 

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. Szeptember 

 

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

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 21 

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 

(Bodrogközi Hírek) kezelés, számítógépek karbantartása, szakmai beszámoló készítése, 

Rendezvények szervezése-lebonyolítása-dokumentálása, könyvek feltöltése a corvina-

rendszerbe-catterezés, Bodrogközi körkép terjesztése, meghívók- szórólapok- plakát 

készítése-kézbesítése, "Őrizd a tüzer" nyertes pályázat dokumentálása,  baba-mama klub 

szervezése, informatikai képzés szervezése. 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Kirakodó vásár,  

Baba-Mama klub, 

Általános Iskola évnyító ünnepség, 

Közmunka program bemutatása. 

 

 

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:  



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. Szeptember 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 2 

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 

,Könyvtári feladatok ellátása,a könyvtárba járok eligazítása,az interneten való eligazodás .Sz. 

Gyerekekkel való foglalkozás a könyvtárban( viselkedési problémák megbeszélése és 

kiigazitása).Egyes fiatalok bizalmi problémáinak megbeszélése.Megrendezett rendezvények 

előkészítse segítése.Önéletrajz(europass) letöltése,kitöltése,tovább 

küldése,fénymásolása.Hivatalos ügyek intézése (Adó hatósági felszólitás, hitel intézeti 

felszólítás)  

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

  

 

KAPCSOLATOK  

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

B.I.P-s kollégákkal kapcsolattartás. 

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: Családi nap. 

                        Szent Mihályi tűz gyújtás 

1.  

2.  

3.   

leírása: 

      

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

 

 

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. Szeptember 

 

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

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: 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. Információ szolgáltatás a falu lakosai részére.Nyomtatás, fénymásolás, 

önéletrajzok készítése és egyéb segítségnyújtás megadása.  

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: 

A rendezvények megrendezésével együtt járó szakmai ismerettségek bővítése, kapcsolattartás.  

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1.  Népi Iparművészet helyi remekei előadás 

2. Szikes zenekar népzenei hangszerbemutató koncertje  

3. Szupervíziós konzultáció a BIP projekt munkatársainak 

4.  Itthon vagy! Magyarország szeretlek rendezvény   

leírása: 

1. A előadás szervezése, teljes körű lebonyolítása. 

2. A koncert teljeskörű megvalósítása.  

3. Szervezés és vendéglátás 

4. A rendezvény teljeskörű megvalósítása.  

 

 

 



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. szeptember 

 

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

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 21 

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 feladatok elvégzése (catterozás, corvinázás,selejtezés, takarítás). 

A Bodrogközi Körkép terjesztése a lakosságnak.  

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: 

Sajószegi Gábor: 30/ 312 8204 

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1.,,A zene az kell” hangszerbemutató 

 

leírása: 

1. 2014. 09. 18-án az Általános Iskola 3-4. osztályos tanulóinak hangszerbemutató előadás 

szervezése. 

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: Kiss Attila 

2. Település: Zemplénagárd 

3. Beszámolási időszak: 2014. Szeptember 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 2 

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. 

Könyvtári könyvek Cutter számozása. 

Bodrogközi Körkép terjesztése 

Weblap szerkesztése. 

Szakmai beszámló készítése. 

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

Informatika képzés szervezése. 

 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

A településról szóló információk elkészítése és közzététele a weblapon. 

Könyvtár rendezése felújítás után. 

Újság rendelés. 

Könyvtár adatainak egyeztetése. 

Könyvtár működtetése. 

 

 

KAPCSOLATOK  

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

Boka Károlyné önkéntes segítő Tel.: 06-20/572-9678 

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

leírása: 

Fegyó Attila Munkaügyi Központ munkatársa Tel.:06-30/466-0931 

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1. Nem releváns. 

2 

3.  

leírása: 

1. Nem releváns.  



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. Szeptember 

 

4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 2 

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 21 

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 válogatása, segítség a 

Kúltúrházban , Cikkírás a Bodrogköz.com.-ba  

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

      

 

KAPCSOLATOK  

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

A polgármesterrel folyamatos kapcsolattartás, A Biztos Kezdet Gyerekház dolgozóival való 

folyamatos kapcsolattartás, A Tiszacsermelyi Átalános Iskola tanáraival való kapcsolattartás l 

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 Drogprevenciós előadás általános iskolásoknak (GYEP-es program) 

 

leírása: 

1 A drog használat veszélyére való beszélgetés, felhívás 

 

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1.  

2. 

3.   

leírása:  

1.  

2.   


