
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: 2013. December 

 

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

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: 6 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

 Könyvtári munka, corvinázás,törlési jegyzék készítése,cikk írás, 2014 éves programterv 

készítése, kézműves foglalkozás megszervezése és lebonyolítása, játszóház megszervezése és 

lebonyolítása, karácsonyi ünnepség megszervezése és lebonyolítása, szilveszteri batyus bál 

szervezése és lebonyolítása  

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

 Cikk írás.   

 

KAPCSOLATOK  

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

Karácsonyi ünnepség megvalósításában segítséget kaptam Stóka Zoltánnétól aki a helyi 

Idősek Klubjának a vezetője. 

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. 2013.12.04. Mikulás várás az óvodában- kézműves foglalkozás 

2. 2013.12.06. Mikulás ünnepség az óvodában 

3. 2013.12.14. Karácsonyi készülődés- kézműves foglalkozás  

4. 2013.12.21. Karácsonyi játszóház 

5. 2013.12.23. Karácsonyi ünnepség 

6. 2013.12.31. Szilveszteri Batyus Bál 

leírása: 

1. Mikulás várás az óvodában, kézműves foglalkozás a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 

Könyvtár által biztosított alapanyagokból. Az óvodások színespapírból készítettek csizmát, 

amit díszítettek különböző színű és formájú mintákkal.  

2. Mikulás ünnepség az óvodában Délelőtt 10 órakor érkezett a Télapó az óvodába, ahol a 

gyerekek már nagy izgalommal várták. Verset mondtak a Mikulásnak majd megkezdődött a 

csomagok kiosztása. Végezetül dalal búcsúztak a kedves vendégtől akit jövőre is várunk.   



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: 2013. December 

 

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

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

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

7. A munkából kiesett napok száma: 0 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

cikk írás 

rendezvényszervezés 

könyvtár 

corvina 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

programok 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. Mikulás játszóház 

2. Karácsonyi játszóház 

3.  Adventi gyertyagyújtás 

4. Süti-Sütő verseny 

leírása: 

1. Iskolás diákoknak tartott kreatív játszóház 

2. Óvodásoknak tartott kreatív játszóház 

3. Közös "készülődés" az ünnepekre a lakossággal. 

4. Karácsonyi süti sütő verseny, közös beszélgetéssel és receptcserével. 

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. Szilveszteri Batyus-Bál 

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: Kovács Gábor 

2. Település: Cigánd 

3. Beszámolási időszak: 2013. December 

 

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

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 8 

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

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, A Mikulás nem csak szánnal érkezik,és a 

Luca napi finálé rendezvény megszervezése  

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

.1.Az idősek klubja rendezvényeinek és az iskola rendezvényeinek látogtása 

2. A Sarkantyús Néptáncegyüttes próbáinak látogatása 

 

KAPCSOLATOK  

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

Tóth Gábor a kábel tv-vel kapcsolatos információk beszerzése miatt. 

Varga András fafaragó mesterrel, őt kérük fel a Luca - szék építő versenyre zsűri elnöknek. 

Gál Bertalannal a rendezvények plakátjainak elészítése miatt. 

Dakos Jánosné  a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

intézményvezető asszonyával, az Központban történő események információ cseréjével 

kapcsolatban, valamint az Idősek Klubja Karácsony ünnepsége miatt.  

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 nem csak szánnal érkezik 

2. Luca napi finálé 

3.  

leírása: 

1.2013. december 7-án tartottuk a Városi Könyvtárban a Mikulás napi játszóházat, amelyen a 

gyerekek krácsonyi ajándékokat készíthttek, és feldíszíthették a fenyőfát. 

2. 2013. december 13-án Luca napi finálé címmel rendeztük a Luca-széke programsorozat 

záró rendezvényét, ahol a korábban rendezett versenyek eredményhirdetésére került sor, 

illetve a gyerekek ajándékokat is kaptak. 

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: 2013. December 

 

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

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: 5 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Corvina, cikkek feltöltése a weboldalra, jövő évi programterv,1 cikk ajánlása az újságba, cikk 

írása az újságba 

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. Mikulás ünnepség 

2. Bábszínház 

3. Kézműves foglalkozás 

4.Fókuszcsoportos beszélgetés  

leírása: 

1.2013. december 7. mikulás csomagok átadása a gyerekeknek, és két amatőr tánccsoport 

fellépése  

2. 2013. december 15. Katica bábszínház előadása 

3. 2013. december 22. karácsonyi díszek készítése a gyerekekkel 

4. 2013. december 5. fókuszcsoportos beszélgetés a kulturális értékekről a faluban 

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: Gombos Róbertné 

2. Település: Felsőberecki 

3. Beszámolási időszak: 2013. December 

 

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

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: 5 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

cikk írása,mese délután szervezése,adventi est szervezése,kézműves foglalkozás,szilveszteri 

batyusbál szervezése, 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

meghívók készítése a közelgő rendezvényekre,plakátok elhelyezése,meghívók 

széthordása,díszités az adventi estre,szilveszterre,sütemény készítése  

 

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: Kézműves foglalkozás gyerekeknek,mesemondó délután,adventi 

este,szilveszteri batyus bál 

 

  

leírása: 

kézműves foglalkozáshoz alapanyagok előkészítése,adventi estére sütés, terem 

díszítése,szilveszterre terem díszítés, vendégek fogadása,takarítás, 

  

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. 

2. 

3.   

leírása:   



SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

a Bodrogközi Információs Pontok (BIP) című programban 

(TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009) a közösségfejlesztő munkatárs havi tevékenységérő 

 

ALAPADATOK 

1. Név: Czető Judit 

2. Település: Karcsa 

3. Beszámolási időszak: 2013. December 

 

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

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: 8 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Cikkek írása a honlapra, 2014-es programterv leadása, rendezvényértékelés, könyvtári modul 

záródolgozat 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Községi rendezvényeken való közreműködés,fotódokumentáció készítése a helyi 

rendezvényeken, könyvtár rendezése-könyvek selejtezése, könyvek cutterezése, Adventi 

gyertyagyújtás programsorozata, Luca-napi pálinkaverseny, házhoz menő Mikulás. 

 

KAPCSOLATOK  

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

Ugyanaz, mint az eddigi 

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

leírása: 

Ugyanaz, mint az eddigi 

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1. Luca-napi pálinkaverseny, 2013. december 13., 17:00 Nagy Géza Műv. Központ 

2. Adventi gyertyagyújtás programsorozata 2013. 12. 1.,8., 15., 22.  

3. Házhoz menő Mikulás  

leírása: 

1. A  gazdák többféle pálinkával nevezhetnek, melyek a délután folyamán szakmai zsűri által 

arany, ezüst vagy bronz minősítésben részesülnek 

2. Adventi vasárnapokon, a műv. ház előtt elhelyezett koszorún gyertyák gyújtása ünnepi 

műsor keretében 

3. Házhoz járó Mikulás a településen, előzetes jelentkezés alapján 

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1.  Karácsony játszóház az általános iskolában 2013. december 7. 09:00, Karcsai Álalános 

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: 2013. December 

 

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

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

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 

Cikkek frissítése a honlapon. A gmail rendszerében naptár kitöltése. Hírek összeírása a térségi 

újsághoz. 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Kézműves foglalkozásokhoz eszközök beszerzése, leltárba vétele. A Karácsonyváró 

Kézműves Foglalkozásokhoz plakát készítése és terjesztése. Karácsonyi ünnepségre a 

művelődési ház dekorálása. 

 

KAPCSOLATOK  

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

Jánoskovicsné Gecse Nóra a Karosi Művelődési Ház vezetője: 06-70/616-36-42 

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. Karácsonyváró Kézműves Foglalkozás 

2. Karácsonyi Ünnepség 

3. Karácsonyi Kántálás  

leírása: 

1. A településen összesen 8 alkalommal tartottuk meg a foglalkozásokat. Minden alkalommal 

más-más dolgokat készítettünk. Szülők és gyerekek egyaránt szívesen vettek részt a kézműves 

foglalkozásainkon. 

2. A település lakossága vett részt a karácsonyi ünnepségünkön december 20.-án egészen az 

óvodástól a nyugdíjasokig. Minden korosztályt megmozgattunk. A szereplők között voltak a 

helyi óvodások és iskolások, hittanosok, Idősek Klubjának tagjai és az újonnan alakult Karosi 

Dalárda kórus.  

3. December 23.-án a Karosi Dalárda tagjai lepték meg a település lakosait karácsonyi 

énekükkel. Házról házra énekeltek egyházi és világi énekeket. 

  



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: 2013. December 

 

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

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

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 

A könyvtár könyveinek felvitele a Corvina adatbázisba, A hírportál folyamatos frissítése, 

Újság cikkek írása a bodrogközi újság első számába, 2014. évi rendezvényterv elkészítése 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Jótékonysági batyus bál megszervezése, Községi karácsonyi ünnepség szervezése 

 

KAPCSOLATOK  

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

      

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

leírása: 

      

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1. Adventi játszóház 

2. Jótékonysági batyus bál 

3. Mikulás ünnepség   

leírása: 

1. Karácsonyi dekorációk készítése gyermekekkel. 

2. Hajnalig tartó zenés mulatság, amely jótékonysági céllal került megszervezésre. 

3. A Mikulás krampuszaival minden gyermekes családhoz ellátogatott és kiosztotta a 

csomagokat. 

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. Községi karácsonyi ünnepség 

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: Téglásné Renyó Éva 

2. Település: Lácacséke 

3. Beszámolási időszak: 2013. December 

 

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

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 8 

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

7. A munkából kiesett napok száma: 7 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

könyvtári tevékenyég, rendezvények szervezése, lebonyolítása, dokumentálása 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

hír megjelenítés, részvétel a településen szervezett, illetőleg rendszeresen megtartott 

eseményeken. 

 

KAPCSOLATOK  

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

Aktív kapcsolattartás a helyi vezetéssel, intézmények, egyház vezetőivel a rendezvények 

szervezése, lebonyolítása kapcsán.A szervezésbe szülők bevonása. 

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

leírása: 

A szakmai vezetőkkel, és munkatársakkal kapcsolat tartása napi szinten. Kapcsolat kiépítése a 

Katica Bábszínház előadóival, szolgáltatásaik megismerése. 

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1. Bábszínházi előadás. 

2. Kézműves foglalkozás idősekkel. 

3. Kézműves foglalkozás gyerekekkel.  

leírása: 

1. A Katica Bábszínház 15-én délelőtt 11-től a helyi kultúrteremben előadta a Három 

Kismalac című darabját. 

2. A helyi könyvtárban az idősek délelőtt 10-től kézműves foglalkozás keretében 

szaloncukrokat készítettek. 

3. 18-án és 19-én délután 14 órától a településen élő gyerekek, és szülők közösen készítettek 

karácsonyfa díszeket, és együtt öltöztettük fel a falu karácsonyfáját. 

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1.   



SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

a Bodrogközi Információs Pontok (BIP) című programban 

(TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009) a közösségfejlesztő munkatárs havi tevékenységérő 

 

ALAPADATOK 

1. Név: Vécsi Adrienn 

2. Település: Nagyrozvágy 

3. Beszámolási időszak: 2013. December 

 

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

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: 4 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Honlap frissítése, hírek feltöltése 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Adventi gyertyagyújtás (4 alkalommal), Közös Karácsonyfa-díszítés, Batyus Bál 

 

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. Közös Karácsonyfa-díszítés 

2. Adventi gyertyagyújtás (4 alkalommal) 

3.   

leírása: 

1. A falu lakossága otthonról hozott díszekkel ékesíthette a falu fáját, aztán vendéglátás. 

2. Adventi közös gyertyagyújtás, majd projektoros kivetítéssel az adott hétvégéhez 

kapcsolódó dalok együtt éneklése. Forró tea kínálása. 

3.  

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. Batyus Bál 

2. 

3.   

leírása:  

1. Élő zene, tombola, fotózás. 

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: Csillik Csilla 

2. Település: Pácin 

3. Beszámolási időszak: 2013. December 

 

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

5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 6 

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

7. A munkából kiesett napok száma: 7 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

  Könyvtár nyitva tartásának biztosítása.Gépre feltöltött korvina programmal a könyvek 

géprevitele. Oktatók által kapott feladatok elvégzése.          

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Polgármestertől kapott feladatok elvégzése.  

 

KAPCSOLATOK  

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

Kapcsolatfelvétel a helyi civil szervezetekkel, intézményekkel és az egyházakkal, az adventi 

gyertyagyújtás rendezvénysorozattal kapcsolatban.  

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

leírása: 

Nem releváns. 

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1. Adventi gyertyagyújtás rendezvénysorozat, közös karácsonyfa öltöztetés.( faluszintű 

rendezvény) 

2. Idősek Karácsonya (faluszintű rendezvény) 

3. Mikulásváró kézműves foglalkozás (könyvtári rend.) 

4. Lucanapi kézműves foglalkozás (könyvtári rend.)   

leírása: 

1.Ötlet! Szervezés, előkészületek, lebonyolítás, utómunkálatok 

2.  Ötlet! Szervezés, előkészületek, lebonyolítás, utómunkálatok 

3.  Ötlet! Szervezés, előkészületek, lebonyolítás, utómunkálatok 

4.  Ötlet! Szervezés, előkészületek, lebonyolítás, utómunkálatok  

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. Szilveszteri óévbúcsúztató buli 

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: Fodor Tamás 

2. Település: Révleányvár 

3. Beszámolási időszak: 2013. December 

 

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

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

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

7. A munkából kiesett napok száma: 5 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Corvina,Cikk írás,     

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

      

 

KAPCSOLATOK  

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

Győri Andrea 0630-743-1599 

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

leírása: 

Iván Katalin 0630-984-3459 

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése: Adventi hangverseny, Karácsonyi ünnepség, Karácsonyi kézműves 

foglalkozás,szilveszteri batyus bál. 

leírása: 

1. Hangász négyes előadás 

2. Gyerekek műsora 

3. Karrácsonyi díszek készítése 

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1. Zongora Karácsony 

2. 

3.   

leírása:  

1. Növendékek zenélése 

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: Sztaniszlovszki Csaba 

2. Település: Ricse 

3. Beszámolási időszak: 2013. December 

 

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

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

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

7. A munkából kiesett napok száma: 3 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Hírek írása-olvasása bodrogkoz.com, számítógépes oktatás szervezése, Facebook kezelés, 

számítógépek karbantartása, szakmai beszámoló készítése, Adventi gyertyagyújtás 

szervezése, Rendezvények dokumentálása, fókuszcsoportos megbesélés 2014. Rendezvénytev 

készítése.  

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

Mikulás servezése, Adventi játszóhaz, Adventi gyergyagyújtá szervezése Adventi táncház 

szervezése, Köségi-egyházi-iskolai karácsony 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. Matyi Műhely Bábszínház 

2. Adventi gyertyagyújtás 1-4 

3. Mikulás 

4. Községi Karácsony 

5. Advanti játszóház 

6. Adventi táncház 

7. Általános Iskolai karácsony  

leírása: 

1. Színhazi előadás az iskkolás gyerekeknek Pomádé király új ruhája cimmel a Matyi Műhely 

Bábszínház előadásában, akik Nagyváradról érkeztek hozzánk. 

2. Községünkben már több éve megrendezzük az Adventi gertyagyújtást, betlehemes ház 

mellett.  



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: 2013. December 

 

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

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

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

7. A munkából kiesett napok száma: 8 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

 Könyvek felvitele a Corvina rendszerben.  

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

, 

 

KAPCSOLATOK  

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

Polgárőriszervezettel való kapcsolat. 

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

leírása: 

Apáczai Csere János ált iskola és gimnázium  vezetőjével való kapcsolat felvétel az általános 

iskolát befejezni akarók céljából. Kisvárda 

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése: Szilveszteri bál. 

1.  

2.  

3.   

leírása: 

1.  

2.  

3.  

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1.Karácsonyi műsor az Önkormányzat nál. 

 

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 tevékenységéről 

 

ALAPADATOK 

1. Név: Újlaki Orsolya 

2. Település: Tiszakarád 

3. Beszámolási időszak: 2013. december. 

 

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

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

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

7. A munkából kiesett napok száma: 3 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

Folyamatos könyvtári leltár (corvina), leselejtezett könyvekről törlési jegyzék készítése, 

dokumentációk, aktuális hírek begyűjtése (cikk), valamint Bordás István által kapott feladat 

elvégzése a hónapban megjelent Bodrogközi újsághoz. 2014-es programterv elkészítése, 

google naptár feltöltése.  

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

      

 

KAPCSOLATOK  

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

Budai Elemér a Tiszakarád Község Roma Nemzetiségű Önkormányzatának elnöke: 06-

70/5926259 

 

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

leírása: 

 Batta Beatrix FORR-ÁSZ projekt, projekt menedzsere: 06-70/6268877 

 

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Erzsébet,Katalin,Jolán, Miklós-napi batyus mulatság 

leírása: 

2013.12.07. 19:
00 

 Batyus Mulatság, Tiszakarád, Faluház,  

 

12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor 

közreműködésével:  

Megnevezése:  

1,  Mozgáskorlátozottak napja 

2,  Nyugdíjas klubtagok délutánja 

leírása:  

a, Segítettem a szervezésben, vendégek fogadásban, helyszín berendezésében, fotózás. 

b, Terem berendezése, fotózás, vendégként vettem részt.  



SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

a Bodrogközi Információs Pontok (BIP) című programban 

(TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009) a közösségfejlesztő munkatárs havi tevékenységérő 

 

ALAPADATOK 

1. Név: Balogh Dóra 

2. Település: Tiszacsermely 

3. Beszámolási időszak: 2013. December 

 

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

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: 5 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

 

2014 - es rendezvényterv készítése; 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: 

      

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  

2. Karácsonyi játszóhá 

3.  Szilveszteri batyus bál 

leírása: 

1. Óvoda, öregek klubja, gyerekesély ház és a lakosság megajándékozása 

2. Karácsonyi díszek, üdvözlőlapok készítése 

3. Óév búcsúztató rendezvény 

 

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: Kiss Attila 

2. Település: Zemplénagárd 

3. Beszámolási időszak: 2013. December 

 

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

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

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

7. A munkából kiesett napok száma: 10 

 

MUNKAFELADATOK 

8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok: 

a) A projekt megbízásából 

2014-es programterv készítése 

Könyvtári könyvek selejtezése, törlési jegyzékbe vétele. 

Újságcikk írás a Bodrogközi Hírmondóba. 

Google naptár szerkesztése. 

Weblap szerkesztése. 

Könyvrendelés a Megyei Könyvtártól. 

Szakmai beszámló készítése. 

ASzabadságolási terv elkészítése. 

 

b) A települési információs és kulturális tevékenység: 

A településról szóló információk elkészítése és közzététele a weblapon. 

Program szervezése: Karácsonyi sütemény verseny, Karácsonyi játszóház. 

Az Adventi gyergyagyújtás programsorozatnak a  szervezése és propagandája, a programok 

lebonyolítása. 

A házhoz járó Mikulás program szervezése és propagandája, a program lebonyolítása.   

Könyvtár működtetése. 

 

KAPCSOLATOK  

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

Lippai Zsoltné közmunkás ( Önkéntes segítő) Tel.:06-20/280-6810 

Erdősné Pusoma Edina közmunkás (Önkéntes segítő) Tel.:06-30/929-3707 

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

leírása: 

Némethné Szendrei Csilla Kántor Mihály Ált. Isk. Igazgatója Tel.:06-20/929-7712 

 

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

11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs 

szervezésében: 

Megnevezése:  

1. I. Adventi gyertyagyújtás: Advent jelentése 

2. II. Adventi gyertyagyújtás: Mikulás napi szokások jegyében  

3. III. Adventi gyertyagyújtás: Luca napi szokások jegyében 

4. IV. Adventi gyertyagyújtás: Karácsony jegyében  



 


