
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. December 

 

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

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 9 

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

7. A munkából kiesett napok száma: 9 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

A bodrogkoz.com honlap híreinek szerkesztése,a Bodrogközi körkép újság sportrovatának 

megírása, a hírek eljuttatása a kollégáknak. 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

1. A Cigándi Kábeltelevízió Híradójához a hírek, információk összegyűjtése  

2. A Sarkantyús Néptáncegyüttes próbáinak látogatása 

3. Csárdás Citerazenekar próbáinak látogatása 

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: Száncsengő 

leírása: 

Mikulás napi rendezvény a Városi könyvtárban 2014. december 6-án, ahol a gyerekek 

karácsonyi díszeket készíthettek.  

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. Fogyasztóvédelmi lakosssági fórum  

2.Mindannyiunk Karácsonya 

 

3. Adventi gyertyagyújtások  

leírása:  

1. A Fogyasztóvédelmi lakossági fórumon, mint a Sarkantyús Néptáncegyüttes tagja vettem 

részt fellépőként. 



2. Mindannnyiunk Karácsonya hagyományos karácsonyi települési rendezvény, amelyen a 

Sarkantyús Néptáncegyüttes tagjaként vettem részt. 

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

a) Megnevezése:  

1 Iskolagála 

2.Sárospataki AMI adventi gálája 

leírása:  

1. Hagyományos iskolai rendezvény, melyen a BIP munkatársaként vettem részt. 

2. A Sárospataki AMI adventi bemutatója, melyen a BIP munkatársaként vettem részt. 

14. Egyéb rendezvények, amelyekről a közösségi mentornak információja van. 

a) Megnevezése:  

1.Adventi gyertyagyújtások a Bodrogközben 

2.XXII. Országos Felnőtt Szólótáncverseny  Aranysarkantyús és Aranygyöngyös táncosoknak 

előzsűri Jászberényben.  

leírása:  

1. A Bodrogköz valamennyi településén meggyújtották az adventi gyertyákat. 

2. A XXII. Országos Felnőtt Szólótáncverseny Aransarkantyús és Aranygyöngyös 

táncosoknak előzsűrízésen vettem részt versenyzőként Jászberényben 2014. december 14-én. 

  



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. December 

 

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

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

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

7. A munkából kiesett napok száma: 5 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

4 alkalommal megrendezésre kerülő rendezvény megszervezése, előkészítése, lebonyolítása. 

Könyvtári feladatok elvégzése. 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

A megszervezésre kerülő rendezvények meghívóinak közzététele a közös honlapon, helybeni 

kihírdetése plakátokon. A rendezvények dokumentálása. Települési rendezvények közzététele 

a bodrogkoz.com hírportálon. A hírportál eseményeinek nyomon követése, kommentálása, 

megosztása.  

 

KAPCSOLATOK  

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

Kapcsolattartás a helyi önkormányzati vezetéssel, gyermekházzal információcsere céljából. 

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

leírása: 

Kapcsolattartás a szakmai vezetéssel, a rendezvények előadóival, a településen élőkkel. 

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1. december 05. 8.30.-kor Pájer Istvánné előadása Ünnepek kultúrája, és Környezettudatos 

magatartás témakörökben. 

2. december 13-án 11.00-tól a Kalamajka Bábszínház Kacor király című bábelőadása 

3. december 20-án 10.00 órai kezdettel a Katica Bábszínház Aranycsibe című előadása. 

4. december 23-án: délelőtt 9 órai kezdettel kézműves foglalkozá  

leírása: 

1.  

2.  

3.  

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1.  



2. 

3.   

leírása:  

1.  

2.  

3.  

 

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

a) Megnevezése:  

1.  

2. 

3.  

 

leírása:  

1.  

2.  

3.  

 

14. Egyéb rendezvények, amelyekről a közösségi mentornak információja van. 

a) 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: Fodor Tamás 

2. Település: Révleányvár 

3. Beszámolási időszak: 2014. December 

 

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

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

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

7. A munkából kiesett napok száma:    

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Könyvtár üzemeltetése. 

Könyvtári könyvek selejtezése, törlési jegyzékbe vétele. 

Szakmai beszámló készítése. 

  

 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

A településról szóló információk elkészítése és közzététele a weblapon. 

Forgatókönyv készítése és a rendezvény dokumentációjának megtervezése és legyártása, 

Mikulás ünnepség szervezése, Adventi játszóház  

Program megrendezése: Mikulás, Adventi játszóház 

Könyvtár működtetése. 

 

 

KAPCSOLATOK  

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

Fodor Béla tel:. 06/30-695-6145 

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

leírása: 

Nemes László tel:.06/30-922-0889 

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése: Mikulás ünnepség, Adventi játszóház 

1. Iskolások, és óvodások központi rendezvényen léptek fel, így várva a mikulást 

2.  Jelen volt a Katica bábszínház, valamint a Magor Magyarjai Hagyományőrző Egyesület, a 

gyerekek játszottak, szórakoztak  

leírása: 

1. 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. Karácsonyi hangverseny 



2. Iskola karácsony   

leírása:  

1 A Sátoraljaújhelyi Hangász négyes adventi hangversenyt nyújtott 

2. Az általános iskolás gyerekek készültek táncal, versekkel és énekekkel a lakosság számára  

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

a) Megnevezése:  

1. Nem releváns. 

2. 

3. 

 

leírása:  

1. Nem releváns. 

2. 

3. 

 

14. Egyéb rendezvények, amelyekről a közösségi mentornak információja van. 

a) Megnevezése:  

1.Nem releváns.  

2.  

3.  

 

leírása:  

1. Nem releváns. 

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. December 

 

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

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 11 

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

7. A munkából kiesett napok száma: 6 

 

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: 

rendezvények szervezése, lebonyolítása 

 

 

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. Mikulás  Játszóház 

2. Régi fénykép kiállítás 

3. Karácsonyi ünnepség 

4. Betlehemes előadás 

leírása: 

1. Óvodásoknak tartott mikulásváró kézműves foglalkozás 

2. A településről összegyűjtött régi fényképek kiállítása. 

3. A község lakóinak rendezett ünnepség, karácsnyi koncert. 

4. Az Általános iskolások megtekintették a helyi Betlehemes előadást. 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1.  



2.  

3.   

leírása:  

1.  

2.  

3.  

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

a) Megnevezése:  

1. Mikulás 

2. 

3.  

 

leírása:  

1. Az óvodába ellátogatott a Mikulás, aki minden gyermknek csomagot adott. 

2.  

3.  

 

14. Egyéb rendezvények, amelyekről a közösségi mentornak információja van. 

a) 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 tevékenységéről 

 

ALAPADATOK 

1. Név: Orosz Csilla 

2. Település: Tiszakarád 

3. Beszámolási időszak: 2014. december 

 

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

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

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 

Folyamatos könyvtári feladatok elvégzése, corvinázás, könyvtárrendezés, cikk írása, 

rendezvények szervezése, lebonyolítása, nyomtatás, fénymásolás, meghívók készítése. 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Mikulás házhoz megy, Mikulás napi batyus mulatság, Adventi kézműves foglalkozás, 

Óévbúcsúztatás 

 

KAPCSOLATOK  

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

      

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

leírása: 

Hasulyó Roland zenész 

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1.Mikulás házhoz megy 

2. Mikulás napi batyus mulatság 

3. Adventi kézműves foglalkozás 

4.Óévbúcsúztatás 

leírása: 

1.December 5-én a Mikulás és krampuszai családokhoz látogattak el. 

2.December 6-án Mikulás napi élőzenés batyus mulatságot tartottunk a Faluházban 

3.December 13-án gyerekekkel karácsonyi díszeket, koszorúkészítést gipszöntést végeztünk 

4. A Faluházban óévbúcsúztató élőzenés rendezvényt tartottunk 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1.  

2. 

3.   

leírása:  



1.  

2.  

3.  

 

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

a) Megnevezése:  

      

leírása:  

1.  

2.  

3.  

 

14. Egyéb rendezvények, amelyekről a közösségi mentornak információja van. 

a) 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: Balogh Józsefné 

2. Település: Tiszacsermely 

3. Beszámolási időszak: 2014. December 

 

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

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

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

7. A munkából kiesett napok száma: 7 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

 

Hírek feltöltése a www.bodrogkoz.com oldalra;  Régi fényképek gyűjtése 

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 

 kapcsolattartás,  A Tiszacsermelyi Átalános Iskola tanáraival való 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:  

1. Ünnepek kultúrája című előadás 

2. Kreatív játszóház (kézműves foglalkozás gyerekekkel)  

3. Batyus Szilveszteri Mulatság  

 

 

leírása: 

1. Népi ünnepek, hagyományok felelevenítése 

2. Karácsonyi díszek, kis ajándékok készítése iskolás gyerekekkel 

3. A Szilveszter megünneplése saját készítésű falatokkal 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1.  

2. 

3.   

leírása:  

1.  

2.  

3.  

 

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

a) Megnevezése:  

1. Cseperedő Gyermekház, Mikulás ünnepély 

2. Idősek Klubbja, Mikulás ünnepély 

 

leírása:  

1. A "Mikulás" látogatása, ajándékosztás a kisgyerekeknek 

2.A Mikulás látogatása, ajándékosztás, ebéd az időseknek 

 

14. Egyéb rendezvények, amelyekről a közösségi mentornak információja van. 

a) Megnevezése:  

1. Idősek összejövetele a helyi klubban 

2. Iskolai Mikulás ünnepély 

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: Gombos Róbertné 

2. Település: Felsőberecki 

3. Beszámolási időszak: 2014. December 

 

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

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 11 

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

7. A munkából kiesett napok száma: 6 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Könyvtár folyamatos üzemeltetése,takaritása.Cikk írása,újság kézbesítése..Rendezvényekhez 

szükséges eszközök beszerzése,meghívók készítése,fellépők időpont 

egyeztetése.Célszemélyek megkeresése.Meghívok kézbesítése,terem takarítása,díszítése. 

Rendezvények előkészítése,megszervezése és lebonyolítása. 

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: Mikulás est 

Karácsonyi előadás Időseknek 

Adventi est és színház 

 

  

leírása: 

      

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1.  

2. 

3.   

leírása:  



1. 

2.  

3.  

 

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

a) Megnevezése:  

1.  

2. 

3.  

 

leírása:  

1.  

2.  

3.  

 

14. Egyéb rendezvények, amelyekről a közösségi mentornak információja van. 

a) 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: Vécsi Adrienn 

2. Település: Nagyrozvágy 

3. Beszámolási időszak: 2014. December 

 

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

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

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

7. A munkából kiesett napok száma:    

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

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. December 7. Adventi gyertyagyújtás 

2. December 14. Adventi gyertyagyújtás 

3. December 21. Adventi gyertyagyújtás 

4. Közös karácsonyfa-díszítés  

5. December 20. Adventi Játszóház 

leírása: 

1. A falu lakossága közösen meggyújtja advent gyertyáját, szerepelnek az iskolások 

2  A falu lakossága közösen meggyújtja advent gyertyáját, szerepel az Idősek Klubja 

3. A falu lakossága közösen meggyújtja advent gyertyáját, szerepel a Református Énekkar 

4. A falu lakossága közösen feldíszíti a falu fáját, közben karácsonyi vásár és vendéglátás 

5. Kézműves játszóház    

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. Batyu Bál 

2.  

3.   

leírása:  



1. Szervezés, tombola 

2.  

3.  

 

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

a) Megnevezése:  

1.  

2. 

3.  

 

leírása:  

1.  

2.  

3.  

 

14. Egyéb rendezvények, amelyekről a közösségi mentornak információja van. 

a) 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: Tóthné Bodnár Mónika 

2. Település: Alsóberecki 

3. Beszámolási időszak: 2014. December 

 

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

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

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

7. A munkából kiesett napok száma: 0 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

 Könyvtári munka, corvinázás,könyvtár rendezés, újságcikk megírása,beszámoló elkészítése, 

programok megbeszélése, programok szervezése, plakát készítése, szórólap készítése, 

szórólapok kihordása, kézműves foglalkozások megszervezése, alapanyagok beszerzése, 

lebonyolítása, ünnepi műsorok megszervezése, fellépők megkeresése  

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

  

 

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: 

  

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1. 2014.12.07. Advent második vasárnapja- Ünnepségsorozat 

2. 2014.12.09. Karácsonyfa díszek készítése 

3. 2014.12.14. Advent harmadik vasárnapja- Ünnepségsorozat 

4. 2014.12.21. Advent negyedik vasárnapja- Ünnepségsorozat 

leírása: 

1.  Vasárnap délután, Alsóberecki központi parkjában immár másodszor jöttünk össze. Ez 

alkalommal a már felállított fenyőfát díszítettük fel. Mindenki aki eljött hozott magával 1-2 

karácsonyfadíszt, amit együtt akasztotunk fel a fára, ezáltal is szimbolizálva a településük 

összetartozását. Először Benó Jolán alpolgármester asszony köszöntőjét hallgathatuk meg, 

majd egy karácsonyi zenélés következett Zám Luca és Zám Donát részvételével.  A díszek 

elhelyezése és a második gyertya meggyújtása után a múlthéthez hasonlóan egy kis meleg 

teával és forralt borral vendégelték meg a résztvevőket. 



2. A kézműves foglalkozáson a gyerekekkel karácsonyfa díszeket készítettünk. 

Hungarocellgömbből készítettünk díszeket, amelyeket flitterrel, gyönggyel, csillámmal és 

papír mintákkal díszítettünk.  

3. Advent harmadik vasárnapján, december 14-én délután az óvodások adtak műsort Advent 

tiszteletére. A műsor előtt a " Legfinomabb sütim" résztvevői adhatták le süteményeiket, hogy 

megmutathassák, megízleltessék a családjuk legjobban kedvelt finomságait. A műsor után 

jótékonysági vásár vette kezdetét, amelyen a helyi idősek klubjának tagjai és dolgozói által 

horgolt karácsonyi díszeket lehetet megvásárolni. A vásárból befolyó összeget az óvodások 

javára, új játékok vásárlására fordítják. Majd az adventi koszorún meggyújtottuk a harmadik 

gyertyát. 

4. Advent utolsó vasárnapján a katolikus templomban gyűlekeztek az emberek. Három 

felekezet részvételével egy rövid áhítattal kezdődött az ünnepség, majd az Alsó és- 

Felsőberecki Hagyományőrző Népdalkör karácsonyi műsorát hallgathatuk meg. Utánuk Tóth 

Melitta és Billig Panna szavalatait következtek. A versek után Jászter Beáta és Novák Zoltán 

ünnepi, zenés- énekes előadása következet. A négy héten át tartó ünnepségsorozat zárásaként 

együtt átsétáltunk a parkba, ahol meggyújtottuk a koszorún az utolsó gyertyát is. A szokásos 

forralt bor és meleg tea mellett az emberek kötetlenül beszélgettek.   

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. 2014.12.05. Mikulás ünnepség az óvodában 

2. 2014.12.05. Házhoz megy a Mikulás    

leírása:  

1.Péntek délelőtt a Mikulás látogatott el a helyi óvodába két krampusz kíséretében. Minden 

gyermek kapott csomagot. A csomagokat a Bodrogközi Információs Pontok támgatásával 

készült adventi koszorúk eladásából teremtették elő. 

2. Péntek délután utjára indult Alsóberecki Mikulása, két hű krampusza kíséretében. Sok kis 

berecki gyermek örömére saját otthonukban látogatta meg őket a piros ruhás bácsika. 

Mindenhol verssel és dalocskával köszöntötték a várva várt látogatót, aki nem is érkezett üres 

zsákkal, de nem sokáig időzhetett egy- egy helyen, mert nagyon sok kis gyerek várta jöttét.  

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

a) Megnevezése:  

1.  

2.  

3.  

 

leírása:  

1.  

2. 

3. 

 

14. Egyéb rendezvények, amelyekről a közösségi mentornak információja van. 

a) 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: Csernyik Júlia 

2. Település: Dámóc 

3. Beszámolási időszak: 2014. December 

 

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: 3 

7. A munkából kiesett napok száma: 1 

 

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: 

Kalamajka Bábszínház: (46) 421 542 

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1.Környezetvédelmi előadás 

2.Ünnepek kultúrája c. előadás 

3.Kalamajka bábszínház előadása 

4.Karácsonyi kézműves foglalkozás 

leírása: 

1. 2014. december 5. Előadás, hogyan védjük a környezetünket  

2. 2014. december 5. Az ünnepeink kultúrája 

3. 2014. december 13. bábszínházi előadás gyermekeknek 

4. 2014. december 23. készülődés közösen a Karácsonyra 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1.  

2. 

3.   

leírása:  

1.  

2.  



3.  

 

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

a) Megnevezése:  

1. Idősek napja 

2. 

3.  

 

leírása:  

1.  

2.  

3.  

 

14. Egyéb rendezvények, amelyekről a közösségi mentornak információja van. 

a) 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: Csillik Csilla 

2. Település: Pácin 

3. Beszámolási időszak: 2014. December 

 

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

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

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

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. 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 és honlap 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. Az Adventi gyertyagyújtás rendezvénysorozat  

2. Az Idősek Karácsonyának  

3. Mikulásváró kézműves foglalkozás 

4. Karácsonyváró kézműves foglalkozás 

5. Kalamajka Bábszínház zenés bábelőadása  

leírása: 

1. Előkészítés, szervezés, lebonyolítás, utómunkálatok 

2. Előkészítés, szervezés, lebonyolítás, utómunkálatok 

3. Előkészítés, szervezés, lebonyolítás, utómunkálatok 

4. Előkészítés, szervezés, lebonyolítás, utómunkálatok 

5. Teljeskörű szervezés és lebonyolítás 

 



12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. Nem releváns. 

2. 

3.   

leírása:  

1. 

2.  

3.  

 

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

a) Megnevezése:  

1. Nem releváns 

2. 

3.  

 

leírása:  

1.  

2.  

3.  

 

14. Egyéb rendezvények, amelyekről a közösségi mentornak információja van. 

a) Megnevezése:  

1.  Nem releváns 

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: Czető Judit 

2. Település: Karcsa 

3. Beszámolási időszak: 2014. December 

 

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

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

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

7. A munkából kiesett napok száma: 0 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

A bodrogkoz.com híreinek szerkesztése 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Községi rendezvényeken való közreműködés,fotódokumentáció készítése a helyi 

rendezvényeken, délutáni foglalkozások a könyvtárban gyerekeknek, bábszínházi előadás 

szervezése, Mikulás napi rendezvény 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: 

Kalamajka Bábszínház 70/231-7830, 46/421-542 

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1. Hóember ajándéka c. elődás- 2014.12.05. Nagy Géza Művelődési Központ, 13:00 

2. Mikulás házhoz megy - 2014.12.05. 

3. Adventi gyertagyújtás rendezvénysorozat- 2014.11.30-12.21., 15:00 

4. Luca napi pálinkaverseny-2014.12.13., 17:00 

5. Bábszínház- 2014.12.15. 09:00 

leírása: 

1. A Bárka Színpad zenés előadása alsó tagozatos, és óvodás gyermekek részvételével 

2. Előzetes megrenelés alapján a mikulás csomagok házhoz történő kiszállítása a Mikulással 

3. A műv. központ előtt felállított adventi koszorú gyertyáinak ünnepélyes meggyújtása 

vasárnap délutánonként  

4. A műv. központban megrendezett verseny, melyre helyeik és bodrogközi lakosok is 

neveznek, vacsorával, műsorral egybekötött rendezvény 

5. Kalamajka bábszínház Kacor király c. előadása a karcsai óvodában 



 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1.  

2. 

3.   

leírása:  

1.  

2.  

3. 

 

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

a) Megnevezése:  

1. Idősek karácsonyi ünnepsége- 2014.12.17. 09:00 

2. Fenyőünnep- 2014.12.19. , 15:00 

3.  

 

leírása:  

1. Karcsai Idősek Klubja tagjai számára szervezett ünnepség a műv. központban 

2. Az óvodásk és általános iskolások karácsonyi ünnepsége a műv. központban 

3.  

 

14. Egyéb rendezvények, amelyekről a közösségi mentornak információja van. 

a) 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: Kovács Anett 

 

2. Település: Karos 

3. Beszámolási időszak: 2014. December 

 

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

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

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

7. A munkából kiesett napok száma: 0 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Cikkek frissítése a honlapon. Az eddigi 2 év munkánkról egy összefoglaló esszé megírása. 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Látogató Központ munkájának segítése. Hivatali munka segítése. I. Karos-Tobolyka Hógolyó 

Íjász Kupa szervezése, plakát és meghívók készítése, terjesztése. A szépkorúak napjának 

szervezése, plakátozása, meghívó készítése. Karácsonyi ünepség 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. Karácsonyi Ünnepség. 

2. 

 

leírása: 

1. Karácsonyi Ünnepségünket 2014. december 19.-én pénteken tartottunk meg. Az óvodások, 

iskolások, helyi idősek és a Karosi Dalárda közreműködésével.  

2.  

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. Idősek Napja 

2. I. Karos-Tobolyka Hógolyó Íjász Kupa 

3.   

leírása:  



1. Az Idősek Napját 2014. december 13.-án szombaton tartottuk meg. A faluban minden 60 

évnél idősebb ember ajándékban részesült. Műsorral készültek az óvodások, iskolások, Idősek 

Klubjának tagjai és a Karosi Dalárda. külön köszöntöttük Székely Mihályt és feleségét 60. 

házassági évfordulójuk alkalmából. 

2. A rendezvényt 2014. december 20.-án bonyolítottuk le. Kb. 30-40 ember vett rajta részt. 

Délben ebéddel várták a látogatókat. Este pedig meggyújtásra került a téli napforduló 

alkalmából a szertűz. 

3.  

 

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

a) Megnevezése:  

1. Mikulás az óvodában 

2. Mikulás az iskolában 

3. 

 

leírása:  

1. 2014. december 5.-én tartották meg a mikulás ünnepséget. Az óvodások versekkel, 

énekekkel köszöntötték a mikulást. A hivataltól  minden gyerek csomagot kapott. 

2. 2014. december 5.-én tartották meg a mikulás ünnepséget. Az iskolások versekkel, 

énekekkel köszöntötték a mikulást. A hivataltól  minden gyerek csomagot kapott. 

 

14. Egyéb rendezvények, amelyekről a közösségi mentornak információja van. 

a) 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 tevékenységéről 

 

ALAPADATOK 

1. Név: Körmöndi Eszter 

2. Település: Kisrozvágy 

3. Beszámolási időszak: 2014. December 

 

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

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

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

7. A munkából kiesett napok száma: 0 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

A Hírportál folyamatos frissítése, Cikk írása a Bodrogközi Körképbe, Felkészülés a 

projektzáró tréningre, Projektértékelő esszé írása 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Közreműködés a decemberi rebdezvények szervezésében és lebonyolításában 

 

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. Mikulásnap 

2. Karácsonyi játszóház 

3. Karácsonyi ünnepség 

4. OMI Zenés Színház előadása  

leírása: 

1. A gyerekek közösen várják a Mikulást a település Művelődési házában, megkapják az 

ajándékokat és zárásként egy Mikulás diszkóban szórakozhatnak.  

2. Karácsonyi dekorációk készítése gyerekekkel. 

3. Betlehemes előadás a Halom Dalkör közreműködésével 

4. Zenés előadás az Ózdi Művelődési Intézet közreműködésével 

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. Adventi II. gyertyagyújtás 

2.Adventi III. gyertyagyújtás 

3.Adventi IV. gyertyagyújtás 



4.    

leírása:  

1. A második adventi  gyertya meggyújtása az adventi koszorún ünnepélyes keretek között. 

2. A harmadik adventi gyertya meggyújtása az adventi koszorún ünnepélyes keretek között. 

3. A negyedik adventi gyertya meggyújtása az adventi koszorún ünnepélyes keretek között. 

 

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

a) Megnevezése:  

1.  

2. 

3.  

 

leírása:  

1.  

2.  

3.  

 

14. Egyéb rendezvények, amelyekről a közösségi mentornak információja van. 

a) 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: Sztaniszlovszki Csaba 

2. Település: Ricse 

3. Beszámolási időszak: 2014. November 

 

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

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: 15 

 

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,  baba-mama klub szervezés, advent szervezése- I. advent lebonyolítása.  

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Kirakodó vásár,  

Kresz oktatás, 

 

 

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. I. Advent 

 

leírása: 

1. Advent első vasárnapja november 30- ára esett, az eseményt a falu központjába lévő 

parkban rendeztük meg.  

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. 

  



leírása:  

1.   

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

a) Megnevezése:  

1. 

leírása:  

1. 

14. Egyéb rendezvények, amelyekről a közösségi mentornak információja van. 

a) Megnevezése:  

1. Kirakodó vásár 

2. Kreszoktatás szervezése 

 

leírása:  

1. Kirakodó vásár az aulában heti egy alkalommal. 

2. A Zukor Adolph Művelődisi Házban novemberben kresz tanfolyamot indítottunk. 

 

  



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. December 

 

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: 4 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

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

segítése.Dokumentomok fénymásolása, scannelés,tovább küldése. Hivatalos okmányok,irat 

anyagok fénymásolása.Kötelező biztosítás kötés az interneten.Informatikai képzés 

szervezése.Falugondnoki szolgálat segítése.hírek szerkesztése,fényképek készítése. 

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:  

1. Könyvtár első mikulása 

Könyvtár első Karácson fája 

2. Készülődés a karácsonyra!!!díszek készítése 

3.Szilveszteri Mulatság   

leírása: 

      

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

 

 

2. 

3.   

leírása:  

1.  



2.  

3.  

 

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

a) Megnevezése:  

1.  

2. 

3.  

 

leírása:  

1.  

2.  

3.  

 

14. Egyéb rendezvények, amelyekről a közösségi mentornak információja van. 

a) Megnevezése:  

 

 

 

leírása:  

Advent van gyertya gyúlt karcsán 

Kisrozvágyra is megérkezett a Mikulás 

Ünnepek kulturája Tiszacsermelyen 

Adventi gyertya gyújtás Nagyrozvágyon 

  

  



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: Axman Szabina 

2. Település: Zemplénagárd 

3. Beszámolási időszak: 2014. December 

 

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

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

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

7. A munkából kiesett napok száma: 4 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Könyvtár üzemeltetése. 

Könyvtári könyvek selejtezése, törlési jegyzékbe vétele. 

Könyvtári könyvek Cutter számozása 

Weblap szerkesztése. 

Programok szervezése 

Szakmai beszámló készítése. 

 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

A településról szóló információk elkészítése és közzététele a weblapon. 

Könyvtár rendezése felújítás után. 

Újság rendezése. 

Könyvtár adatainak egyeztetése. 

Programok szervezése. 

Könyvtár működtetése. 

 

 

KAPCSOLATOK  

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

Kiss Róbert önkéntes segítő Tel.: 06-20/626-6144 

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

leírása: 

Rácz Ádám Máltai Szeretetszolgálat munkatársa Tel.:06-30/467-3961 

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1. I. Adventi gyertyagyújtás 

2. II. Adventi gyertyagyújtás 

3. III. Adventi gyertyagyújtás 

4. IV. Adventi gyertyagyújtás  

5. Idősek Napja 

6. Karácsonyi süteményverseny 



7. Karácsonyi Játszóház 

8. Bárka Színpad fellépése 

 

leírása: 

1. Az első adventi gyertyagyújtás 2014. november 30-án került megrendezésre 

Zemplénagárdon a Gyógyszertár épületében. A műsort a felső tagozatos zemplénagárdi 

gyerekek adták Fodor Tamás kíséretében. A délután hátralevő részében beszélgetés,teázás és 

sütizéssel töltöték el az időt a megjelent vendégek. 

2. A második adventi gyertyagyújtásre 2014. december 7-én került sor, amikor is az alsó 

tagozatós iskolások műsorukkal köszöntötték a Télapót és a hagyományoknak megfelelően 

következhetett a sütizés és teázás. 

3. A harmadik adventi gyertyagyújtás 2014.december 14-én rendezték és a műsort Az Öregek 

Napközis Otthonának tagjai adták elő az iskolás gyerekek segítségével. 

4. A negyedik adventi gyertyagyújtás a közelgő Karácsony jegyében telt 2014. december 21-

én. Az óvodás gyerekek Betlehemes műsorukkal nagy sikert arattak a közel 120 vendég 

részére. Az elmaradhatatlan sütizéssel és teázással zárult a programsorozat, melyre több, mint 

ötszáz fő volt kíváncsi összesen a négy hétvége alatt. 

5. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is megtartották az Idősek napját Zemplénagárdon 

2014. december 12-én a község tornatermében. A szerény létszám ellenére jó hangulat 

jellemezte a rendezvényt. A nagytárkányi tánccsoport mellett fellépet a népdalköre is a 

településnek,majd Szóka Júlia operett énekes műsora következett. Az este hátralevő részében 

Bátyi György zenész szórakoztatta az ünnepelteket. 

6. Immáron második alkalommal rendezték meg a karácsonyi sütemény versenyt 

Zemplénagárdon 2014. december 21-én a Gyógyszertár épületében. A tavalyai versenyhez 

képest megdublázódott a résztvevők aránya. A megmérettetésen a sok finomság 

megnehezítette a zsüri dolgát a döntésben. 

7. Mára már hagyománnyá váló karácsonyi játszóházzal köszöntötték a gyerekek a közelgő 

ünnepet Zemplénagárdon 2014. december 22-én a Gyógyszertár épületében. A megjelent 

szülők és gyerekek karácsonyfa díszeket készítettek, amít a község központjában lévő fenyőfa 

díszitésére használtak. 

8. A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár támogatásával a Bárka Színpad látogatott el 

Zemplénagárdra 2014. december 22-én . A Hóember ajándéka című zenés előadásukkal 

jókedvre derítették a programra látogató gyerekeket és felnőtteket egyaránt. 

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. Nem releváns. 

2. 

3.    

leírása:  

1. Nem releváns. 

2. 

3.   

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

a) Megnevezése:  

1. Nem releváns. 

2. 

3. 

 



leírása:  

1. Nem releváns. 

2. 

3. 

 

14. Egyéb rendezvények, amelyekről a közösségi mentornak információja van. 

a) Megnevezése:  

1.Nem releváns.  

2.  

3.  

 

leírása:  

1. Nem releváns. 

2.  

3.  

 

 


