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HALOTTAK NAPJA MARGÓJÁRA
Mióta eszem tudom az október végi-november eleji napok
(mind családomnál, mind környezetemben) a temető járással
telnek. Bár a munkaidő és az időjárás nagyban befolyásolja,
hogy mikor is tudjuk elvinni szeretteink, ismerőseink sírjára
a virágot, koszorút, gyertyát, mégis igyekszünk azt minél közelebbre tenni Mindenszentek, halottak napjához. De mi is
van ennek az időszaki temetőjárásnak hátterében?
Ha csak arról szólnának ezek az ünnepek, hogy emlékezzünk
meg a halottainkról, akkor nem lenne probléma, de lassan már úgy
követjük ezt a régi szokást, hogy eredetére nem is emlékezünk. Az
internet világban nem nehéz utánanézni ennek, hát én is megtettem. A Katolikus Egyházban a halottak napját először 998-ban
ünnepelték. Szent Odiló clunyi apát kezdeményezése volt, hogy a
Mindenszentek napja után, amely az üdvözült lelkekre emlékezik, emlékezzenek meg valamennyi elhunyt hívőről is. Az ünnep
a XIV. században terjedt el széles körben a clunyi bencések hatására. A néphit szerint „az élőknek ilyenkor tilos volt a munka.
Nem volt szabad semmiféle földmunkát végezni, hogy ne hábor-gassák a halottakat. Halottak napján, sőt egész hetében tilos volt
mosni, mert a halottak a vízbe kerülnének, a ruha pedig megsárgul. Sokfelé terjedt el az a hiedelem, hogy a halottak ilyenkor hazalátogatnak, ezért számukra is megterítettek, kenyeret, sót, vizet

tettek az asztalra, és gyertyát gyújtottak. A gyertyák a halottakért
égtek, a tűz ugyanis megtisztulást hozott.”
Református emberként ez utóbbiak számomra nem befolyásoló
tényezők, így sokkal inkább az emlékezés virágát viszem a sírokra, s ha gyertyát gyújtok azt sem közbenjárásként, inkább a meghitt hangulatért, meditatív hatásáért teszem. S miközben a gyertya
lángjánál elmerengve elhunyt szeretteimre emlékezem, eszembe
jut egy nótasor (Bár nem vagyok egy nótakedvelő ember), melyet
leginkább anyák napja környékén hallok a rádió/tv hangszóróján
keresztül: „Nem a sírjára kell néki száz virág…”
Igen. Képesek vagyunk vagyonokat költeni a „megemlékezés”
virágára, gyertyájára, mécsesére, miközben életében talán egy jó
szavunk sem volt hozzá. Lelkiismeretünket próbáljuk így csitítani, mulasztásainkat pótolni? Lehet. De a múlton merengés helyett inkább a még mellettünk lévő élőkre kellene figyelnünk, s
amit elmulasztottunk, azt náluk megtenni. Az élőket szeretni, velük élni közösségben (s nem csak mellettük tengetni napjainkat!),
a holtakra pedig hálával emlékezni – ez lenne a helyes, életszerű
gyakorlat. (S mindehhez még csak hit sem kell. Persze nem hátrány, de nem szükséges.) Ahogyan a hívő és hitetlen egyaránt viszi a virágot, úgy bánhat az élővel is jól mindkettő.
Vincze Marianna

1956-RA EMLÉKEZTEK A BODROGKÖZBEN
A Bodrogköz számos településén ünnepi megemlékezést tartottak az októberi hősök tiszteletére. Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni forradalma és a
szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20.
századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye
volt. A budapesti diákok békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be november 10-én. 58 évvel ezelőtt zajlott a 20.
századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye:
az 1956. október 23-i forradalom és szabadságharc. Ez a nap
minden magyar ember számára a demokráciáért való hősies küzdelmet jelenti. Az alábbiakban azokat a megemlékezéseket veszszük számba, amelyeket a bodrogközi településeken szervezetek.
F Bodroghalom
A Bodroghalmi Molnár Mózes Általános Iskola 2014. október
22-én délelőtt 10:30 perckor tartott ünnepséget az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek tiszteletére. A Himnusz
éneklése után az iskola 7. és 8. osztályos diákjai énekekkel, tánccal és ünnepi műsorral is készültek, ezzel tisztelegve az októberi
hősöknek előtt.
-sbF Cigánd
A Kántor Mihály Általános Iskola hetedik osztályos tanulói
emlékeztek meg az 1956. október 23-án kitört forradalom és szabadságharc eseményeiről Cigándon 2014. október 22-én. A megemlékezést a Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár színháztermében tartották, melyen a város vezetősége mellett a közintézmények vezetői és a város lakossága vett részt. A jelenlévőket Pikó Sándor köszöntötte, aki beszédében méltatta az '56-os eseményeket. Őt a Kántor Mihály Általános Iskola hetedik osztályos
tanulói valamint az iskola énekkara követték ünnepi műsorukkal,
Némethy Viktória vezetésével.

A rossz időjárás miatt a megemlékezéshez kapcsolódó fáklyás
felvonulás, valamint megemlékezés és főhajtás a köztemetőben
elmaradt.
-kgF Karcsa
A Karcsai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
tanulói idén is megemlékeztek az '56-os forradalom és szabadságharc eseményeiről.
(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
Október 22-én délután negyed négytől tartottak rövid ünnepséget a Nagy Géza Művelődési Központban. A felső tagozatos
tanulók színvonalas műsorral készültek erre az alkalomra. A
diákokat Magyarné Tóth Ildikó és Fodor Zoltán Csaba pedagógusok készítették fel.
-cjF Kisrozvágy
A kedvezőtlen időjárási viszonyok ellenére is megtartották
2014. október 22-én délután az '56-os forradalom és szabadságharc tiszteletére szervezett csendes megemlékezést Kisrozvágyon.

A település önkormányzata mindig nagyon fontosnak tartotta a
megemlékezést hőseinkről a nemzeti ünnepeink alkalmával. A
rendezvény a szokásos menetrend szerint köszöntővel kezdődött
majd a település általános iskolás gyermekeinek műsora következett. A gyermekek ragaszkodtak a szerepléshez még a rossz idő
ellenére is, ezért az előadás rövidített verzióját adták elő. A versek
elhangzása után a Képviselő-testület és a gyerekek is elhelyezték
az emlékezés koszorúját a Béke park emlékfalán. A megemlékezés zord körülmények között zajlott, de célját elérte: e kicsiny település lakói méltó módon megemlékeztek az 1956. október 23-i
eseményekről, hősökről.
-keF Nagyrozvágy
Az 1956-os forradalomra való megemlékezést 2014.október
22-én tartották Nagyrozvágyon. Az Általános Iskolások hetekig
készülődtek, hogy a Művelődési Ház színpadára léphessenek és
előadhassák műsorukat a nézőknek, szüleiknek és iskolatársaiknak. Az ünnepség a köszöntőbeszéd után a Himnusszal folytatódott, majd a gyerekek verses-zenés előadásával, melyre idén
Kemecsey Tünde és Móricz Andrásné pedagógusok készítették
fel a szereplőket. Afél órás műsor sokaknak csalt könnyeket a szemébe és méltóképp állított emléket az 58 évvel ezelőtt zajlott forradalomnak és szabadságharcnak.
-vaF Pácin
Minden évnek ezen a napján országszerte ünnepségeket tartanak, hogy méltó tiszteletet állítsanak a szabadságharc emlékének
és hőseinek. 2014. október 22-án délután 14 órától Pácin lakossága és az Általános Iskola növendékei is megemlékezett erről a
napról. Az ünnepség egy rövid köszöntővel kezdődött, melyet
Gégény Zsuzsanna Pácin község polgármestere és Tóthné Nagy
Hajnalka igazgató asszony mondott, ezek után a Sárvirág Színjátszó Szakkör gyermekeinek műsorát tekinthették meg a jelenlévők.
-kcscs-
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F Révleányvár
Révleányvár településén is megemlékeztek az 1956. október
23-i hőseinkről. A megemlékezésen részt vett a település alpolgármestere, az általános iskolás gyerekek és pedagógusok. A
rendezvényt két iskolás gyerek segített lebonyolítani a szervezőnek. A himnuszt követően néhány köszöntő mondat hangzott
el. Ezután vetítés dokumentumfilm következett, majd zárásként
együtt elénekelték a szózatot.

A rossz idő miatt a koszorúzás elmaradt, de ezt az idő javulásával bepótolták. A rendezők örültek, hogy ilyen szép számmal
emlékeztek meg egy közös központi rendezvényen az október 23i hősökről.
-ftF Ricse
Ünnepélyes megemlékezést tartottunk az 1956-os események
alkalmából, a Zukor Adolph Művelődési Ház színháztermében,
délelőtt tizenegy órától. A műsort az iskola hatodik osztályos tanulói adták.

F Tiszakarád
Ünnepi megemlékezést tartottak 2014. október 22-én Tiszakarádon a Faluházban. A Himnusz elhangzása után verses, zenés
műsor következett, amelyet a Sánta Erzsébet Általános Iskola 8.
osztályos diákjai mutattak be Lázi János tanár úr felkészítésével.
A rossz idő ellenére sokan megjelentek a rendezvényen, ami a
Szózat elhangzásával zárult.
-ocsF Zemplénagárd
Ünnepi megemlékezést tartottak 2014. október 23-án 14 órától
a volt pártház épületében Zemplénagárdon. A Himnusz elhangzása után Kiss Attila Polgármester Úr köszöntőbeszéde követett.
Ezután verses, zenés műsor következett, amit a zemplénagárdi
gyerekek és Fodor Tamás énekes-gitáros adtak elő közösen, tisztelegve ezzel az októberi hősöknek. A rossz idő ellenére közel ötven fő jelent meg a rendezvényen, amely a Szózat meghallgatásával zárult.
-kaÖsszeállította: Kiss Attila
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FEJLESZTÉSEK, FELÚJÍTÁSOK A BODROGKÖZBEN
Az év eddig eltelt időszakában is folytatódtak a felújítások,
fejlesztések a bodrogközi településeken. Az alábbiakban
számba vesszük azokat a kisebb nagyobb beruházásokat,
amelyek jobbá, komfortosabbá tetszik az itt lakók életét.
F Alsóberecki
Alsóbereckiben több kisebb felújítás is volt ez évben. Felújították a Posta és az Orvosi rendelő környéke. Az Idősek otthonának rozoga, nagyon rossz állapotban lévő kerítését elbontották
helyére térkővel kirakott bejáratott készítettek, valamint elkészítették a mozgáskorlátozott bejárót is. Új kerítést kapott, az évek
óta üresen álló és kihasználatlan régi iskola épülete is, amelyen a
START közmunka program keretein belül nagyobb munkálatokat
is végeznek. Az épületben, a helyi szakemberek felújítják a vizesblokkot, az ajtók és ablakok új festést kapnak, több helységben új
padlólapokat raktak le. Ennek az épületnek a felújítása még nem
fejeződött be. Remélhetőleg a közeljövőben ez az épület javítani
fog a faluképen és a kihasználatlan épület a falu igényeit kiszolgáló intézmény lesz.

telés, ezáltal már nem csak sportesemények rendezésére nyílik
lehetőségünk, kiváló helyszíne lehet akár könnyűzenei koncerteknek is.
A térfigyelő rendszer a projektből 7 db kamerával bővül. Ezek
között lesz fix, illetve forgatható típusú is. Az eddigi kamerákhoz
hasonlóan éjjellátó funkcióval is rendelkeznek. A fejlesztéssel 22
kamerásra bővül a városi rendszer.
A 4 db önkormányzati tulajdonban lévő szociális bérlakás
felújítása sikeres közbeszerzés után megkezdődhet. A projekt
költségeinek 100%-át az Európai Unió és Magyarország Kormánya finanszírozza.

Az új Szociális Szolgáltató Központ alapkövének letétele is
megtörtént. A beruházás hosszú előkészület után indulhatott meg
az ÉMOP–4.2.1/A–11-2012-0054 azonosító számú, a „Szociális
ellátórendszer fejlesztés a Bodrogközben című” pályázat segítségével. A projektből már korábban Pácin és Dámóc települései
kisbuszt vásárolhatott. A cigándi beruházással párhuzamosan
Felsőbereki, Kisrozvágy és Semjén szociális központjai újulnak
meg.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatósága által kiírt projekt segítségével
megvalósult az önkormányzat két épületének napelemekkel
történő ellátása. A fejlesztés során több mint 60 napelem modult
helyeztek el. A beruházásnak köszönhetően az önkormányzat
épületeinek villamos energia költségei nagy mértékben csökkennek majd.
-tbmF Cigánd
Cigándon a Város Önkormányzata tulajdonában lévő Polgármesteri Hivatal és az Étkezde épületeinek energetikai korszerűsítése történt meg, megújuló energiaforrás hasznosítással
kombináltan. A pályázat összköltségvetése 49 613 617 Ft, amelynek köszönhetően nemcsak az épületek energiafelhasználása
csökken, hanem nő az épületek komfortfokozata is és szebbé válik a megjelenésük is! Atámogatás intenzitása 100%-os volt, tehát
önerőt nem igényel a fejlesztés!
A leglátványosabb fejlesztés 2014 júniusában indult, melynek
során a kisvasút állomás területén kezdődtek meg a munkák. A
volt raktárépületből polgárőrségi irodát és nyilvános wc-t
alakítanak ki. A vasútállomás épülete civil közösségeknek ad
majd otthont. Aberuházással ingyenes parkoló is létesül. Ajátszótér, a sportpályák és a parkosítás munkálatai szintén nagyon jó
ütemben haladnak.
Rózsa Ferenc, Ságvári Endre, Ady Endre utcákban és a Fő utca
kapcsolódó szakaszán tavaly télen elkészült az ivóvízhálózat
rekonstrukciója. Idén nyáron elkezdődtek az útfelújítások és járdaépítések.
A Szabadidő Központban elkészült az akusztikai hangszige-

Vállalkozói inkubátorház alapkövét tették le az elmúlt hónapban. Az inkubátorház egy a határon átnyúló pályázat keretén belül
létesül a szlovákiai Lelesz községgel közösen. Ez az épület a jövő
vállalkozóinak nyújt majd segítséget határon innen és túl egyaránt.
-kgF Felsőberecki
Felsőbereckiben az éven elkezdődött a régóta várt felújítás az
idősek otthonában. Már nagyon időszerű volt ez a beruházás, mert
az épület már régi és elavult volt. A beruházás „A szociális ellátórendszer fejlesztése a Bodrogközben” című, ÉMOP-4.2.1/A-112012-0054 számú projekt keretében valósul meg. A beruházás
összköltsége több mint 12 millió forint. A mozgáskorlátozottak
részére parkolót és feljárót építettek. A régi elavult ajtók és nyílászárok cseréjét is elvégezték.
(Folytatás a következő oldalon.)
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Ezek mellett a fűtési rendszert is átalakították: fali gázkazán
helyett fa, brikett tüzelésű kazán építettek be, a régi radiátorokat
lemezradiátora cserélték. Mostantól a meleg vizet napkollektorokkal biztosítják. Sokat javít az energia hatékonyságon, hogy
elkészült az épület utólagos hőszigetelése is.
-grnéF Karos
Karosban az Idősek Klubjának felújítását 2013 őszén fejezték
be. Az épület egészét akadály mentesítették, az ajtókat szélesebbre cserélték. Új járólapokat, csempéket tettek le. A mosdót
és a fürdőszobát is átalakították, felújították. A kinti terület, pedig
új járdákat és korlátokat kapott.

A karosi óvoda, a Bodroghalmi Mesepalota Óvoda tagintézményeként 2014. szeptember 1-jén csatlakozott az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” pedagógiai programhoz. Aprogram lényege, hogy természetes eszközök és színek használatával
viszik közelebb a gyerekeket a természethez, leegyszerűsített stilizált formában. Az óvoda képe a fehér és bordó szín köré csoportosul. A program megvalósítása elkezdődött, a lehetőségekhez
mérten próbálják az alap követelményeket teljesíteni, célkitűzéseit elérni. Heti egy alkalommal vitamin napot tartanak majd.
Mindenki nagyon segítőkész. A szülők és a helyi konyha jóvoltából az idénynek megfelelően visznek a gyerekeknek zöldséget,
gyümölcsöt. Sok munka vár még a karosi óvodára, de lassan épül,
szépül.
-kaF Kisrozvágy
Kisrozvágyon az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0054 azonosító számú, a „Szociális ellátórendszer fejlesztése a Bodrogközben” című
pályázat keretében felújítják a kisrozvágyi Idősek klubja épületét.
A munkálatokat 2014 őszén kezdték el egy kazánház építésével,
amelyre azért volt szükség, mert az eddigi gázfűtést nagyon költséges volt, és ezt egy költséghatékonyabb szilárd tüzelésű kazánra
cserélik. A folyamatosan zajló felújítás alkalmával kicserélik a
nyílászárókat, az épület új tetőszerkezetet, és egy külső szigetelést kap. Az udvar is átalakul, hiszen egy több férőhelyes parkoló kerül kialakításra. A munkálatok befejeztével egy korszerűbb,
gazdaságosabb és szebb épület szolgálja majd az idősek kényelmét Kisrozvágyon. (Fotó következő hasábban.)
-ke-

F Nagyrozvágy
Nagyrozvágyon a falu központjában álló két buszmegálló közül
az egyik eddig is megfelelt a várakozáshoz szüksége feltételeknek, a másik oldalon azonban a sárga hullámlemezből épült várakozó nem volt bizalomgerjesztő látvány. A falu vezetése ennek
érdekében lebontatta és fából épült hangulatos, barátságos buszmegállót építtetett. A megálló közfoglalkoztatás keretében helyi
szakember bevonásával készült.
Az idő és az időjárás megviselte a Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetét, a beázások, és a korhadt gerendák különösen rossz
állapotba juttatták a település házasságkötő termét.
Egy 2013. évi tavasz vihar pedig már az utolsó csepp volt a pohárban, amikor is a szél megrongálta a házasságkötő feletti tető
héjazatát, illetve komoly beázásokat okozott az épületben.
Vismajor támogatásból kicseréltük a házasságkötő teljes födémszerkezetét, illetve új fedést is kapott a tető, valamint közfoglalkoztatási program keretében az épület külső festése is elkészült. A házasságkötő belül is megújult, lambériázott falak, új
világítótestek, függöny díszítik a termet. A házasodni vágyókat
most már méltó környezet és több férőhellyel rendelkező terem
várja településünkön.
A hivatalos ügyeit intéző ügyfelek is egy barátságosabb kialakítású polgármesteri hivatalba térhetnek be. A teljes épület belső
festése megvalósult, új bútorokkal gazdagodott az épület, kényelmes ügyfélváró székek állnak a lakosok részére.
A nagyrozvágyi községi Sportegyesület az éven a Sportpálya
felújítására és ezáltal a sportélet fellendítésére pályázatot nyújtott
be az MLSZ (Magyar Labdarúgó Szövetség) felé. A sikeres pályázatnak köszönhetően a felújítási munkálatok kezdetét vehették. A pályázati összegből a pálya egész területe kiegyenlítésre
került, új gyeptakarót kapott, valamint a pálya melletti hullámos,
rozsdás vaskorlátot is kicserélik. Az egész pályát dekoratív korláttal kerítették körbe. A 2013-as évben, a pálya újrafüvesítése
történt meg, melynek köszönhetően szép, új gyep díszíti a település sportpályáját.
(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatási
konstrukciójára benyújtott sikeres pályázatnak köszönhetően
megújult a település központjában elhelyezkedő parkunk, és a II.
világháborús emlékmű. Arégi, zárt park helyét egy mindenki előtt
nyitva álló szabadidős tér és park foglalta el. A cél egy olyan szabadtéri közösségi tér kialakítása volt, ahol település lakói egy kicsit megpihenhetnek. A parkon belüli sétány és a kialakított tér
mádi kővel lett leburkolva így még esztétikusabb látványt nyújt a
kisebb szabadtéri rendezvények lebonyolításához. Az Önkormányzat bízik benne, hogy egyre többen választják majd házasságkötésük külső helyszínéül is a szép parkot.
Az önkormányzat, mint az óvoda fenntartója önerőből újította
fel az intézmény épületét. Az óvoda a 70-es évek óta ugyanolyan
körülmények között fogadta a gyerekeket, mint annak idején a
szüleiket. A berendezési tárgyak, a közösségi terek, a mosdók,
mind elavultak, elhasználódtak az évek során. Bár az önkormányzat anyagi lehetőségei nagyon korlátozottak voltak, de a cél érdekében központosították pénzügyi forrásaikat. A falak színezése,
játékok vásárlása, kisebb bútorok beszerzése a tavalyi éven megtörténtek, továbbá az épület külső homlokzatának felújítása is. A
korszerűsítésen túl a cél az volt, hogy épület megjelenése tükrözze az óvodában folyó pezsgő, vidám hangulatot és azt kifelé is
közvetíteni tudja az intézmény. A fürdő, mosdó helyiségek is új
burkolást, mosdókat, csapokat kaptak, még a tanév megkezdése
előtt. A csoportszobák parkettáit, felfrissítették, csiszolták, lakkozták, így a gyermekek szeptembertől egy szép, megújult óvodában kezdhették az új óvodai évet.
A fejlesztés folytatása érdekében is 2014-ben sikeresen pályázott az Önkormányzat az egyes önkormányzati fejlesztések támogatása jogcímen óvoda felújításra, melyet a Belügyminisztérium
írt ki, így összesen 25 millió Ft támogatást nyert az óvoda fejlesztésére, melyből 23,5 millió forintot az óvoda épületének belső
felújítására, illetve külső szigetelésére és fejlesztésére fordított. A
felújítás keretében sor került az épület összes nyílászárójának
cseréjére, a teljes épület külső szigetelésére és festésére.
A pályázatnak köszönhetően a korábbi cserépkályhás fűtést
kiváltotta egy fafűtésű központi fűtésrendszer, illetve a teljes belső tér felújítása is megvalósult. A támogatásból 1,5 millió forintot
eszközbeszerzésre fordíthatott az önkormányzat, melynek keretében a 2 csoportszoba teljes bútorzatát lecserélték.
Az Óvoda homlokzatára tavaly festett kalocsai minta pedig
tavasszal ismét díszíteni fogja az épületet.
-vaF Ricse
A ricseiek évek óta figyelhették, hogyan épül-szépül a falu központjában az új polgármesteri hivatal.
Nagyon sokan dolgoztak azon, hogy elérhesse a mostani állapotát. A volt kastély 1977-ig szülőotthonként működött. Bezárása
után öregotthonként szolgált nagyon sok évig, majd orvosi ügyelet is helyet kapott benne.
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A kilencvenes években varrodaként adott munkát sok
embernek.
Mostanra készült el végleges formája, ami nagy átépítést, többek között tetőcserét, tetőtér beépítést, külső és belső tatarozás,
udvarrendezést foglal magába. Az épület 2014. augusztus 16-ra
érte el végleges állapotát és Vécsi István polgármester úr büszkén
adhatta át.
Dezső Attila református lelkipásztor kért áldást az ide betérőkre, majd az olasz testvértelepülésünk Casalette volt polgármestere
köszöntötte a megjelenteket.
A következő nagy feladat, hogy az üresen maradt régi polgármesteri hivatal épületét praktikus módon tudják majd hasznosítani a falu javára.
-szcsF Semjén
Cigánd és a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás sikeresen
pályázott, az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0054 azonosító számú, a
„Szociális ellátórendszer fejlesztés a Bodrogközben” című pályázat keretében. A projektből már korábban Pácin és Dámóc települései kisbuszt vásárolhatott.
A Cigándi beruházással párhuzamosan Felsőberecki, Kisrozvágy és Semjén szociális központjai újulnak meg. A semjéni
idősek klubja, teljes korszerűsítést, átépítést kapott, mely egy kellemesebb, szebb környezetet biztosít majd a szolgáltatást igénybevevők részére.
Semjénben 2004 óta áll egy félkész épület, amelynek hányatott
sorsa sokszor keltette már fel a falu lakóinak figyelmét. A semjéni
önkormányzat 2004-ben nyert el egy pályázatot az idősek klubja
építésére.
Az építkezés beindulása után azonban sok probléma merült fel,
amelynek eredőjeként 2005-ben a beruházás megvalósítása félbeszakad. Sőt a beruházót az építési hatóság meg is büntette. Sokáig úgy tűnt, hogy a semjénieknek le kell mondaniuk az új épületről. Bár az önkormányzat időközben mindent meg tett, hogy az
építést folytatni lehessen, erre azonban csak az idén kerülhetett
sor. 2014. elején Semjén Község Önkormányzata az adósság
konszolidációból kimaradt önkormányzatok támogatási keretéből 10 millió forintot kapott az idősek klubja külső állag megóvása címen.

A beruházás tehát sok év halasztással ugyan, de tovább folytatódik és várhatóan az év végére be is fejeződik.
-sbF Zemplénagárd
Zemplénagárd azok közé a települések közé tartozik, amelyeknek nem volt tartozása. A hitellel nem rendelkező települések
között 10 milliárd forint kompenzációt osztottak szét. Az államtól
kapott pénzből két mellékutat újítottak fel.
Önkormányzati finanszírozásból a könyvtár, a gyógyszertár
épülete és két buszmegálló is felújításra kerültek.
-kaÖsszeállította: Tóthné Bodnár Mónika

6

BODROGKÖZI INFORMÁCIÓS

Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja

2014. december
PONTOK

PROGRAM

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK
EREDMÉNYEI A BODROGKÖZBEN
F Alsóberecki
Polgármester:
Képviselők:

F Bodroghalom
Polgármester:
Képviselők:

F Cigánd
Polgármester:
Képviselők:

F Dámóc
Polgármester:
Képviselők:

F Felsőberecki
Polgármester:
Képviselők:

F Karcsa
Polgármester:
Képviselők:

F Karos
Polgármester:
Képviselők:

F Kisrozvágy
Polgármester:
Képviselők:

F Lácacséke
Polgármester:
Képviselők:

Emriné Bajnok Zita
Benó Jolán
Csomós László
Tronkos Zsolt
Pletenyikné Nagy Angéla
Zelenák Gábor
Balogh András
Fodor Gyula
Karádi László
Kiss János
Kiss Jánosné
Popovics Ferenc
Oláh Krisztián
Ablonczy Dániel
Balla Dénes
Bodnár Andrásné
Györgyné Fodor Gizella
Németh István
Tóth János
Tömös Béla Gyuláné
Antal Tibor
Horváth Csaba
Kocsis Jánosné
Vaszily József
Horváth Tibor
Bódvai József
Sütő Gergő
Sütő Nikoletta
Szemán Tibor
Milinki László
Dakos István
Dakos János
Gál Károly
Riczu Irén
Sipos István
Váradi Istvánné
Torma Gábor
Jákób Csabáné
Dr. Kovách Antal Csaba
Kovács István
Kulcsár Nándor Zoltán
Roják Laura Julianna
Balogh Albert
Kenikker Brigitta
Milinki Géza
Muha Jánosné
Fedor László András
Baráz István
Dr. Salamon Sándor
Fülöp Emil
Tóth Mónika

F Nagyrozvágy
Polgármester:
Képviselők:

F Pácin
Polgármester:
Képviselők:

F Révleányvár
Polgármester:
Képviselők:

F Ricse
Polgármester:
Képviselők:

F Semjén
Polgármester:
Képviselők:

F Tiszacsermely
Polgármester:
Képviselők:

F Tiszakarád
Polgármester:
Képviselők:

F Zemplénagárd
Polgármester:
Képviselők:

Hogya Orsolya
Baráz József
Mecz Géza
Rimóczi Andrea
Stumpf János
Gégény Zsuzsanna
Bodnár Marianna
Czinke Csaba
Czinke Sándor
Móré Sándor
Dr. Németh Lajos
Tóth Tamás
Deák Bertalan
Béres Lóránt Lajos
Deák Miklós Alex
Fodor Tamás
Zajácz István Györgyné
Vécsi István
Axman Andorné
Benyus Ferenc Pál
Deák Béla
Fazekas Istvánné
Kocsi Tamás
Dr. Tóth József
Setét Béla
Antalné Deák Zsuzsanna
Deák Ferencné
Géresiné Kocsi Mária
Tóth István
Kecsmár István
Mahalek László
Mahalek Róbert
Tolnai Sándor
Tribol Pál
Karászi Zoltán
Batta Sándor
Karászi Zoltán
Kazup Sándor
Nagy Sándor
Sánta György
Tompa györgy
Kiss Attila
Bara László
Dobos Norbert
Kocsis György
Szajkóné Szűrös Zita

Összeállította: Körmöndi Eszter
Forrás: valasztas.hu
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NEMZETISÉGI VÁLASZTÁSOK
EREDMÉNYEI A BODROGKÖZBEN
F Alsóberecki
Nemzetiség:
Nemz. Önk. összetétele:
F Bodroghalom
Nemzetiség:
Nemz. Önk. összetétele:
F Cigánd
Nemzetiség:
Nemz. Önk. összetétele:

F Dámóc
Nemzetiség:
Nemz. Önk. összetétele:

Nemz. Önk. összetétele:
Roma
Balog Zoltán
Horváth József
Papp Imre
Roma
Demeter Károly
Demeter Károly
Horváth Tibor
Roma
Dancs-Oláh Attila
Dancs-Oláh Jenő
Jóni Emil
Sándor Gyula
Roma
Balogh Attila
Horváth Viktor
Kocsi Zsolt

F Felsőberecki
Atelepülésen nem volt kitűzött
települési nemzetiségi választás.
F Karcsa
Nemzetiség:
Roma
Nemz. Önk. összetétele:
Juhász András
Oláh Ádám
Setét Róbert
F Karos
Nemzetiség:
Roma
Nemz. Önk. összetétele:
Márton László Pál
Márton Pál
Rontó Lajos
F Kisrozvágy
Atelepülésen nem volt kitűzött
települési nemzetiségi választás.
F Lácacséke
Nemzetiség:
Roma
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Jóni Mihály Dávid
Lakatos Attila József
Lakatos Zoltán

F Nagyrozvágy
Atelepülésen nem volt kitűzött
települési nemzetiségi választás.
F Pácin
Nemzetiség:
Roma
Nemz. Önk. összetétele:
Góré Ferenc
Horváth Endre
Tárkányi Ferenc
F Révleányvár
Atelepülésen nem volt kitűzött
települési nemzetiségi választás.
F Ricse
Nemzetiség:
Roma
Nemz. Önk. összetétele:
Demeter Géza
Juhász István
Juhász Vilmos
Lőrincz József
F Semjén
Nemzetiség:
Roma
Nemz. Önk. összetétele:
Juhász Attila
Juhász Istvánné
Juhász Tibor
F Tiszacsermely
Atelepülésen nem volt kitűzött
települési nemzetiségi választás.
F Tiszakarád
Nemzetiség:
Roma
Nemz. Önk. összetétele:
Horváth György
Kanalas János
Kanalas Sándor
F Zemplénagárd
Nemzetiség:
Roma
Nemz. Önk. összetétele:
Andrej Imre
Balogh Tibor
Feka Róbert

Összeállította: Körmöndi Eszter Forrás: valasztas.hu

SEGÍTSÉG KUPAKOKKAL A BODROGKÖZBEN
Egyik este épp a világhálót böngésztem, amikor üzenetet kaptam az egyik közösségi portálon. Egy falubeli „írt rám”, aki elég
rég óta a főváros vonzáskörzetében él. Nincs ebben semmi meglepő, mert azért jó régi ismerősökkel egy kicsit visszaemlékezni a
kamaszkor egykori történéseire, de most nem a nosztalgián volt a
hangsúly. A segítségemet kérte egy ismerőse számára. Úgy vélte,
hogy közösségfejlesztőként sok emberrel találkozom, így több
személyt tudunk együtt megszólítani egy nemes cél érdekében.
Történt ugyan is egy szomorú eset, az egyik borsodi településen
egy kislánynál súlyos daganatos betegséget diagnosztizáltak. Ez
önmagában is lesújtó, hisz akinek a környezetében élnek gyerekek jól tudja, mennyire imádni való kis teremtések, tele energiával és életörömmel. Egy percig se gondolkodtam, tudtam, hogy
segítenem kell a rendelkezésemre álló eszközökkel. Plakátokkal
és az internet segítségével elkezdtük hirdetni a kupakgyűjtő akciót. Ennek az alapja az volt, hogy egy cég felajánlotta, hogy átveszi a műanyagkupakokat ezzel is segítve a családot a költséges

kezelések eléréséhez. Szinte minden bodrogközi település gondolkodás nélkül felajánlotta segítségét. Egyre több helyen jelentek meg plakátok, kupakgyűjtő dobozok, ládák. Az emberek öszszefogása szívmelengető érzés volt számomra, hiszen nem csak a
munkámnak, hanem a szívügyemnek is tekintem, hogy jó közösségeket alkossak. Olyanokat, akik segítik egymást a bajban. Rengeteg kupak gyűlt össze és már az ország távolabbi pontjaiból is
érkeztek a kupakok. December vége felé pedig összegyűjtés után
elszállítjuk, segítve ezzel a családot és a kis Zsófika gyógyulását.
Az én településemen a gyerektől a nagyszülőkig mindenki kiveszi
a részét a kupakok gyűjtésében. Öröm látni, ezt az összefogást, jó
tudni, hogy az emberekben vannak még jó érzések egymás iránt.
Összefognak a bajban.
Nem nagy dolog ez, hiszen mindenkinek csak egy darab
műanyagot jelentenek a palackzáró kupakok, de a kislánynak
mindenegyes darabja egy lépés a gyógyulása felé.
Kiss Attila
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BODROGKÖZ NAGYJAI
Kántor Mihály

(1885. január 31. Tiszakarád – 1968. szeptember 2. Cigánd)

léktábla is található az iskola front oldalán. Emellett a Falumúzeumban számos személyes tárgya látható a kiállító teremben.
Az iskola tanulói minden éven, születésének évfordulóján
játékos vetélkedőkkel, emlékeznek meg az egykori néptanítóról.
Cigánd Város Önkormányzata 1993-ban évben létrehozta a
Kántor Mihály díjat.
http://www.cigand.hu/iskola.html

Zukor Adolph

Kántor Mihály szegény, földműves családba született. Szülei
nem akarták tovább taníttatni, de tanítója, a bodrogközi mondák
és történetek versbeöntője, Berecz Károly nemcsak néprajzi érdeklődését keltette fel, hanem a sárospataki tanítóképzőbe való
tanulását is lehetővé tette.
A tanítóképző elvégzése után, 1905-ben került Cigándra előtanítóként, majd 1906-ban véglegesítették ,mint elemi iskolai tanítót. Később iskolaigazgatóként dolgozott, és itt is élt egészen haláláig.
Közvetlen kapcsolat fűzte a néprajztudomány vezető egyéniségéhez, így Lajtha Lászlóhoz, Gönyei Sándorhoz és Bátkay Zsigmondhoz. Első néprajzi jellegű műve 1909-ben jelent meg „Az
ódalgazda” címmel. A későbbiekben számos néprajzi kiadványa
jelent meg különböző témaköröket feldolgozva.
A közélet munkájában is néptanítóhoz méltóan aktívan részt
vett. 1911-ben létrehozta a Keresztyén Ifjúsági Egyesületet. Szintén alapítója és vetője volt a Leventeegyesületnek és a Magyar
Búzavirág Táncegyüttesnek, amely legnagyobb sikerét a cigándi
keménycsárdással érte el. Gyűjtötte a len és kender feldolgozásával kapcsolatos adatokat, szőtteseket. Gyűjtésének legszebb
darabjaiból kiállítást rendezett, melyet a Magyar Néprajzi Múzeum vezetői, közöttük Győrffy István is megtekintett.
A cigándiak kiemelkedően szép szőtteseinek múltjával és jelenével, formakincsével foglalkozó írása 1961-ben jelent meg
„Bodrogközi len-és kendermunkák címmel”. A 18 színes ábrát is
tartalmazó kiadványban található szőttes mintát keresztszemes
öltéssel hímezni is lehet. A Bodrogköz tárgyi néprajzával foglalkozók számára ez a kiadvány mindmáig alapmunkának számít.
Kántor Mihályról értékelői elmondhatják, hogy nemcsak a jelenben élt, hanem érdekelte és kutatta a múltat, gondolva a jövőre
is. Ami a magyarságunkban szép volt a múltban, átmenteni a jövő
számára;- vallotta. Életének alapgondolata volt adni és szolgálni.
Személyét a saját maga által megfogalmazott sorokkal jellemezhetjük: „Aki a népélettel foglalkozik, az nem lehet rossz ember,
mert a néppel csak az tud foglalkozni, aki vele együtt érez. E
nélkül az együttérzés nélkül etnográfiával, néprajzzal foglalkozni
teljes lehetetlenség.”
Emlékét Cigándon mai napig őrizik. Az általános iskola 1998.
szeptember 1-jén vette fel Kántor Mihály nevét, 2013-ban egy őt
ábrázoló szobrot is felavattak az iskola előtti téren illetve egy em-

Az egyik legnagyobb hollywoodi filmgyár, a Paramount
Pictures Inc. egyik alapítója,
Zukor Adolph, 1873. január 7én született Ricsén.
Tizenöt évesen, 1888-ban, a
zsebében 25 dollárral gondolt
egy merészet, és kivándorolt az
Amerikai Egyesült Államokba.
Egyetlen szót sem beszélt angolul, így kezdetben heti két dollárért takarított, és kifutófiúként dolgozott egy szőrmekereskedőnél New Yorkban.
Később önálló szűcsműhelyt
nyitott. Ekkoriban vette feleségül az erdőbényei születésű
Kauffmann Lottit. Két gyermekük született: Eugene és Mildred.
A bevándorlók szabadidejükben szívesen szórakoztak. Kedvenc időtöltésük az ún. Nickel Odeonok látogatása volt. A Nickel
Odeonok a filmszínház kezdetleges elődei voltak, ahol 5 centért
bárki megnézhetett egy háromperces mozit. Zukor Adolph húszévesen látott először filmet, és azonnal megérezte a benne rejlő
üzleti lehetőséget. 1903-ban betársult Buffalo Mitchell Mark vállalkozásába, aki ún. Penny Arcade-okat (zenés helyeket) alapított.
Egy idő után Marcus Loew-t is bevették a vállalkozásba.
A nagy áttörés 1912-ben következett be, amikor Zukor Adolph
megszerezte a Sarah Bernhardt főszereplésével készült „Erzsébet
királynő" című francia film forgalmazási jogát. A film mindent
elsöprő sikert aratott Amerikában, és a befektetett 35 ezer dollár
busásan megtérült. Még ugyanebben az évben Zukor Adolph
megalapította a Famous Players Film Company-t, melynek jelszava: „Neves darabok, híres színészekkel („Famous Players in
Famous Plays") volt.
1912 és 1933 között Zukor Adolph több filmvállalatot megvásárolt. 1916-ban vette meg a Paramount Pictures Company-t, és
így kezdődött a Paramount Pictures krónikája.
A nagy gazdasági világválság 1933-ban csődbe taszította a filmes céget, de 1935-ben újraszervezték Paramount Pictures Incorporated néven.
Zukor Adolph 62 éves koráig aktívan részt vett az üzleti életben. 1935-ben vonult vissza a gyakorlati irányításból. 1948-ban
életművéért Oscar díjat kapott. 1953-ban megírta memoárját „A
közönség sohasem téved" (The Public Is Never Wrong: My 50
Years in the Picture Industry) címmel. Zukor Adolph 103 évesen
1976-ban hunyt el Los Angeles-i otthonában.
Zukor Adolph soha nem felejtette el szülőhelyét. Az 1920-as
években pénzt, csomagot küldött haza azoknak a szegényeknek,
akik levélben segítséget kértek tőle. 1928-ban az ő támogatása
tette lehetővé a református templom felújítását.
(Folytatás a következő oldalon.)
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Két tantermes református iskolát is építtetett, nevelői lakással
együtt. Újjáépíttette a község leégett gabonaőrlő malmát és az
egyik olajsajtolót.
Legmaradandóbb emlék pedig az általa építtetett artézi kút és a
körülötte található szoborcsoport, amiről az építmény a „Juhászkút" nevet kapta.
Zukor Adolph lentről indult és hihetetlen magasba jutott élete
során. Kitartásának, szorgalmának köszönhetően a több millió
bevándorló közül kiemelkedve lefektette a hollywoodi filmgyártás egyik alapkövét. Az egyik fennmaradt legenda szerint Zukor
Adolph irodájában volt egy álláskeresőket figyelmeztető felirat:
„Nem elég magyarnak lenni." Amihez halkan azt is hozzáfűzte:
- De azért segíthet.
Zukor Adolph bebizonyította, hogy szinte a semmiből is lehet
értéket teremteni, mégpedig olyan értéket, ami maradandó, amit
egy világ elismer és megbecsül. Életének túlnyomó részét Amerikában töltötte, ott valósította meg az álmait, de sohasem felejtette
el szülőfaluját, Ricsét, ahonnan elindult. Ricse pedig tiszteleg
Zukor Adolph életműve előtt.
Sztaniszlovszki Csaba

Bari Gábor
Egy költő ajándékai a Pácini Községi
Könyvtárnak
,,Az olvasás éjszakája” keretében íróolvasó találkozót tartottak a pácini prof.
Czinke Ferenc Faluházban, 2014. október 8-án délután. A meghívott vendég
Bari Gábor költő volt. A rendezvényen
megjelenő legújabb verseskötetét mutatta be és dedikálta.
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E jeles alkalom lehetőséget adott a költőnek arra, hogy a már
előzőekben felajánlott versesköteteit átadja a Községi Könyvtárnak. Kötődése Pácinhoz, a pácini emberekhez nagyon mély. Ezért
is gondolt arra, hogy mint egy ajándékot, adja át az embereknek,
az utókornak írásait, melyek érzelemmel fűtött, útmutatást adó,
kifejező írások.
De ki is Ő valójában?! Bari Gábor tevékeny író, versei kiforrottak. Bátran kiírja magából mindazt, ami feszíti, nem tart kritikától. Tudja, versei a való életről szólnak.
1942-ben született Pácinban, az iskoláit is itt végezte. Kovács
segédlevéllel a zsebében Miskolcon kereste kenyerét. Esti iskolában érettségizett. Munkahelye az akkori kohászati művek volt.
1995 óta nyugdíjas.
Mindig vonzódott az irodalomhoz, fiatal korában színjátszó
csoportban tevékenykedett. Eddig kilenc verses kötete jelent
meg: Jelek az út mentén, Múló idők nyomában, Őszi üzenet,
Árnyak tánca, Versekben álmodó, Völgyből ha kiáltok, Érintések
csendvilágban, Esti ég alatt, és a megjelent legújabb kötete a Randevú emlékeimmel.
Bari Gábor szerint munkássága ,,állandó elszámolás az életünk,
kötelességünk a magyarságunk, nyelvünk ápolása, őrzése.” Bár
Miskolcon él, gondolatai sokszor Pácin felé repítik, a régi gyermekkori szép emlékek újra és újra magával ragadják és inspirálják
arra, hogy „kiírja” magából érzéseit, gondolatait.
Okkal lehetnek büszkék a páciniak irodalmár „földijükre”. Ő is
megtestesíti a gondolatot: „Kincses Bodrogköz” titka tehát az
,,Ember”, mely természeténél, lényénél fogva pótolhatatlan
értéket hordoz magában, minden kincsnél drágább és értékesebb!
Csillik Csilla

IDŐSEK NAPJÁT ÜNNEPELTÉK A BODROGKÖZBEN
F Felsőberecki
Mint minden évben, az idén is megrendezésre került az idősek napja Felsőbereckiben. Egyik évben kirándulással ünnepelnek, másik éven vacsorával egybekötött zenés estét tartanak a szokás szerint. Az idén Szlovákiába szerveztek kirándulást szeptember 9-én.
A történelmi Magyarország egyik legnagyobb épségben fennmaradt, eredeti bútorokkal berendezett kastélya, Betléren található. Az Andrássyak egykori vadászkastélyát a páratlanul gazdag
enteriőr kiállítás mellett a régió egyik legszebb kastélyparkja teszi
felejthetetlenné. Mindenki nagy izgalommal várta az indulást,
mert szinte még senki nem járt ebben a csodaszép kastélyban. Miután a csoport végig csodálhatta a pazar kiállítást, nagy sétát tettek
a csodaszép parkban, megnézhették a gyönyörű vízesést. A kellemesen elfáradt társaságot a kastély melletti étterem várta friss meleg ebéddel. Mindenki nagyon jól érezte magát és élményekkel
gazdagon térhettek haza.
-grnéF Alsóberecki
Idén október 22-én köszöntötték az időseket Alsóbereckiben. A kis ünnepségre a helyi óvodások egy kis mulatságos
műsorral készültek, amely nagyon tetszett az időseknek.

A kicsik előadása után Stóka Zoltánné, a helyi idősek klubjának
a koordinátora köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a szót a
rendezvényt megtisztelő Polgármester Asszonynak. Emriné Bajnok Zita, a település újonnan megválasztott „első embere” beszédében elmondta, hogy gondoskodnunk kell az öregekről, segíteni
és tisztelni őket. Beszéde végén M. Legrand: Az idősek tisztelete!
című versét olvasta fel.
Végül a helyi klub dolgozói finom ételekkel és italokkal kínálták a szép számmal megjelent vendégeket.
-tbmF Bodroghalom
Bodroghalom Község Önkormányzata idén sem feledkezett
meg a szépkorúakról. Mint minden évben idén is színvonalas
műsorok várták a kedves közönséget, melyre október 4-én került
sor a művelődési házban. A helyi óvodások versekkel és énekkel
köszöntötték az időseket. Az általános iskolás diákok verssel,
hangszeres előadással és egy színdarabbal kedveskedtek. Az előadás nagy sikert aratott.
(Folytatás a következő oldalon.)
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Fellépett a helyi hagyományőrző kórus, a Halom Dalkör tagjai,
és a sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola diákjai is. A szervezők idén is kedveskedtek meglepetés vendégekkel. Eperjesi Erika
és Molnár Erik nótákkal és operettel szórakoztatta a időseket. A
műsort, vacsora után Kulcsár István nótaénekes színvonalas
előadása zárta. Arendezvény jó hangulatban és vidáman telt. -sbF Cigánd
Október 1. az idősek világnapja. Ennek alkalmából október
3-án ünnepséget rendezett a Bodrogközi Többcélú Kistérségi
Társulás Szociális Szolgáltató Központ és Cigánd Város
Önkormányzata.

A rendezvényre a Nagy Dezső Művelődés Ház és Könyvtár
színháztermében került sor. Elsőként Dakos Jánosné intézményvezető asszony köszöntötte a megjelent vendégeket.
Az eseményen köszöntőt mondott Oláh Krisztián Cigánd Város
és Aros János Sárospatak Város polgármestere.
Ezt követően igazi retro hangulat költözött a terembe, ugyanis
meglepetés vendégként Csepregi Éva adott koncertet.
A művelődési házból az iskolai étterembe sétáltak a vendégek,
ahol egy hangulatos vacsorán vehettek részt. A jó hangulatot a
Bodrogközi Cigányzenekar tette még tökéletesebbé.
Szintén ezt napot ünnepelték a Cigándi Idősek Klubjának tagjai
október 7-én. Az eseményen Dakos Jánosné intézményvezető
asszony köszöntötte a klubtagokat. Ezt követően a Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde ovisai kedveskedtek az időseknek egy
rövid műsorral. Az ovisok produkciója után a humoré lett a főszerep. A színpadon Nagy Istvánné, Tóthné Majoros Erika, Kovács Bertalanné és Csáki Sándorné gondozónők egy vidám jelenettel csaltak mosolyt a nyugdíjasok arcára.
A színpadi bemutatók zárásaként Némethy Viktória és Szabóné
Horváth Eszter közös előadását hallgathatták meg.
Az ünnepség végén a klubtagok számára kézzel készült ajándékokkal és egy kis süteménnyel, üdítő kedveskedtek.
-kgF Karcsa
A hagyományokat követve, Karcsa Község Önkormányzata idén is megrendezte idősek napi ünnepségét, október 1-jén.
Mint minden évben, így most is, az ökumenikus istentisztelettel
kezdődött az esemény, a világháborús emlékműnél. A megemlékezés és koszorúzás után, 16 órától kezdődött az ünnepség a Nagy
Géza Művelődési Központban, ahol zsúfolásig telt a színházterem, a község szépkorú lakóival.
Elsőként Dakos János polgármester úr ünnepi beszédét
hallgatták meg a jelenlévők, aki külön köszöntötte a község legidősebb lakóit, Bánóczi Jánosnét (Váradi Barati Eszter), aki 90
éves és Sütő Sándort, aki 88 éves. Ők sajnos egészségi állapotuknál fogva nem tudtak ott lenni a rendezvényen. Az esemény előtt
azonban az önkormányzat képviselői felkeresték őket a lakásukban és ajándékkal kedveskedett nekik. Az idén ünnepli 50. házassági évfordulóját 4 házaspár is, akikre szintén gondolt az önkor-
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mányzat és egy-egy díszes vázával ajándékozta meg őket: Sebők
Jánost és nejét, Benkő Lászlót és nejét, Balla Gábort és nejét,
valamint Góré Jánost és nejét.
Ezután a közönség a fellépők színes műsorát tekinthette meg. A
karcsai iskolások nyitották a sort verses-táncos összeállítással,
majd a Karcsai Idősek Klubja néhány tagja adott elő vidám jeleneteket. De láthatták még a Karcsaiak Karcsáért Egyesület műsorát,
valamint operett slágereket hallgathattak Ládi Gabriella és növendékei előadásában. A nyugdíjasokat egyik idős társuk, Nagy
Lajosné egy dalcsokor összeállítással lepte meg. A műsor után vacsorára hívták az időseknek, amit a Bodrogközi Hagyományőrző
Cigányzenekar vidám nótaszóval kísért. Közel 150 nyugdíjas fogadta el a meghívását erre a kellemes hangulatú rendezvényre,
akik a délután folyamán néha vidáman, néha könnyes szemmel
figyelték a szívet melengető köszöntőket, műsorokat.
Az idősek világnapját nemcsak a községi nagyrendezvényen, hanem az idősek klubjában is megtartották Karcsán.
Október 10-én a karcsai Idősek Klubja dolgozói vendégül látták a klubtagokat és a házi gondozásban részesülő ellátottakat is.

Köszöntőt mondott Dakos Jánosné intézményvezető asszony.
Hagyomány a klubban a klubtagok verselése. Így Szabadka Béláné, Békési Lászlóné, Nagy Gézáné verset olvasott fel. Nagy Lajosné énekkel köszöntötte a társait. Biacskóné Balogh Zsuzsa a
gondozónők nevében köszöntötte az időseket és a Sajgó lélek című verset olvasta fel. Váradi Zsoltné a születésnaposokat köszöntötte, majd a megjelent időseknek elszavalta Deli Enikő: Kezek
című versét, mellyel könnyeket csalt a szemekbe. Varga Lászlóné
imával köszönte meg az intézményvezető asszony segítségét és
hozzáállását az idősekhez. A gondozónők munkáját és mindennapi figyelmét; és jó egészséget kért a Jó Istentől az időseknek, a
segítő szándékú gondozóknak. Vacsora előtt Dakos János pohárköszöntőt mondott és közös éneklésre, táncra buzdította a jókedvű társaságot.
-cjF Karos
A Karosi Idősek Klubjában 2014. október 19.-én tartották meg
a Szép korúak napját, melyen 30 nyugdíjas vett részt. Csütörtökön
egész napos programmal várták a Klub tagjait. A rendezvény
mottója a „Nemcsak a húsz éveseké a világ!” volt. A kistérség is
hozzájárult az ünnepléshez, valamint a gondozónők is sütöttek süteményt. Mindenkit egy kicsiny ajándékkal és vendéglátással,
süteménnyel, töltött káposztával vártak. A délután kötetlen beszélgetéssel, régi fényképek nézegetésével, verseléssel, történetek mesélésével és énekléssel telt.
-kaF Kisrozvágy
Kisrozvágyon már hagyománnyá vált, hogy minden év őszén
megünneplik a település időskorú lakóit az Idősek Világnapja
alkalmából. Az ünnepséget a kisrozvágyi Idősek klubja és a
Községi Önkormányzat közösen szervezte, amelyre hivatalosak
voltak a klubtagok és a település többi időskorú lakói is.
(Folytatás a következő oldalon.)
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A rendezvényt Roják Laura, a település polgármestere nyitotta
meg köszöntőjével, amelyben kiemelte, hogy mennyire fontosak
számukra az öregek. Megemlékezett azokról, akik már nem lehetnek köztünk és köszöntötte a település legidősebb lakóit és legidősebb házaspárjait. A köszöntő után Kállay László református
lelkipásztor köszöntötte a jelenlévőket. Köszöntőjében arról beszélt, hogy csupán az az idős, aki annak érzi magát. Mindenkinek
hosszú és tartalmas életet kívánt.
A köszöntők után a Nagyrozvágyi Óvoda gyermekeinek műsora következett, akik szép versekkel, énekekkel és tánccal köszöntötték az időseket.
Mindezek után az ajándékok átadása következett. Az önkormányzat apó ajándékokkal kedveskedett a nyugdíjasoknak
A műsor végén Újvári Marika énekesnő előadása következett,
aki ismert magyar nótákkal és operettekkel szórakoztatta a közönséget. A rendezvényt egy vacsora zárta, amelyben töltött káposztát kínáltak a vendégeknek.
-keF Nagyrozvágy
Egy ünnepség keretében megemlékeztek az idősekről
Nagyrozvágyon, a Művelődési Házban. Az október 17-én megtartott Idősek napi rendezvényre minden 60 év feletti lakos és
minden „klubtag”, valamint a gondozónők is meghívást kaptak. A
három órától kezdődő ünnepséget Hogya Orsolya polgármester
nyitotta meg köszöntőbeszédével. Itt külön megköszönte a gondozónők munkáját, kiknek gondoskodásáért számtalan időskorú
hálás a faluban. A köszöntőt követően az óvodások egy kis csoportja adott elő egy zenés-táncos műsort, mely után az Idősek
Klubja tagjai szavaltak. Ezt követően került sor a vendéglátásra. A
Önkormányzat dolgozói tálalták fel a finom húslevest és a főtt
húst, valamint a kemencében sütött kenyérlángost. A vacsora után
talán a legjobban várt program következett, Újvári Marika magyar nótaénekes fellépése, aki már a tavalyi évben is nagy sikert
aratott a vendégek körében.

Rendkívül jó hangulatot teremtett műsorával. Az ünnepség este
hét órakor zárult, mely a visszajelzések alapján nagyon jól sikerült idén is.
-va-
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F Pácin
A prof. Czinke Ferenc Faluházban, október 2-án tartották
Pácinban az Idősek Világnapja Alkalmából rendezett megemlékezést. A vendégek számára remek élményt nyújtott a fellépő Királyhelmeci Nosztalgia Zenekar. Majoros László polgármester ünnepi beszéde után Zvolenszki Gabriella, az együttes vezetője elmondta, hogy tíz éve jöttek létre, 28 taggal. Céljuk az,
hogy a fellépési díjakból segíteni tudják a mély szegénységben
élő gyerekeket. Ezt a küldetésüket tíz éve teljesítik, számtalan fellépésük segítségével. Fantasztikus hangulatú énekükkel a terembe varázsolták az ünnepeltek fiatalságát, akik együtt énekeltek és
táncoltak velük. A 17 órakor kezdődött műsor egyszerűen nem
akart véget érni, mintegy 2,5 órás zenés táncos este lett belőle.
-kcscsF Ricse
Ricsén az idősek napját október 10-én a Zukor Adolph Művelődési Ház színháztermében tartották. Vécsi István polgármester
köszöntötte a megjelenteket, a műsort az óvodás gyerekek és a
PezsgőZukor Színjátszócsoport adta. A sztárvendég Solymos
Tóni volt, aki örökifjú slágereivel szórakoztatta a közönséget.

Halom Dalkör
Jó hangulat folytatódott az ebédlőben, ahol egy tál étel várta az
időseket.
-szcsF Tiszakarád
Október 27-én az Idősek Világnapja Alkalmából megemlékezést tartottak Tiszakarádon a Faluházban. Az eseményen
Újlaki Orsolya, az idősek napközi otthonának koordinátora köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően a Tiszakarádi Általános
Művelődési Központ Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda ovisai kedveskedtek az időseknek egy rövid műsorral.
Az ovisok produkciója után következett a Tiszakarádi Pávakör
előadása ahol népdalcsokrot hallhattak a vendégek. Ezután verset
mondott Csomó Istvánné és Földházi Antalné. Tóth Edit egy nótacsokrot adott elő. A színpadi bemutatók zárásaként a Mamirett
csoport fellépése volt látható. A műsor után egy kis összejövetel
keretein belül Karászi Zoltán polgármester úr köszöntötte a megjelenteket mely után egy szerény vacsorával kedveskedtek az időseknek.
-ocs-

Összeállította: Czető Judit
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Advent a keresztény kultúrkörben a karácsonyt megelőző
negyedik vasárnaptól karácsonyig számított időszak. A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik és
vízkeresztig (január 6-ig) tart. Advent első vasárnapja egyben
az egyházi év kezdetét is jelenti. 16 bodrogközi településen
tartanak valamilyen karácsonyhoz kötődő ünnepi rendezvényt. A legtöbb helyen advent mind a négy vasárnapján
meggyújtanak egy-egy gyertyát a településen felállított adventi koszorúkon valamilyen műsorral összekötve. Az alábbi
összeállításban egy csokorba összeszedve olvashatják részletesen, hogyan készülnek a települések az adventi időszakra.
F Alsóbereckiben advent első vasárnapján a könyvtárban
„Mese olvasás kicsiknek” címmel tartanak egy vidám délutánt,
melynek során adventtel kapcsolatos meséket és verseket olvasnak fel. Erre az lakalomra mindenki elviheti a kedvenc versét,
meséjét, melyet szintén felolvashatnak majd egymásnak. A „mesés” program után pedig a parkban elkészített adventi koszorún
gyújtják meg az első gyertyát. Advent második vasárnapján egy
kézműves foglalkozás keretében közösen készíthetnek karácsonyi díszeket a gyerekek, majd meggyújtják a második gyertyát.
Advent harmadik vasárnapján süti versenyt rendeznek a könyvtárban. Erre a vetélkedőre mindenki benevezhet kedvenc süteményével, majd meggyullad a harmadik gyertya is. Advent negyedik
vasárnapján meggyújtják a koszorú utolsó gyertyáját, mely után a
Katolikus Templomban - minden felekezet részvételével – karácsonyi ünnepséget tartanak.
F Bodroghalomban december 20-án 15:00 órától Karácsonyi
ünnepséget tartanak a Művelődési Házban.
F Cigándon a már hagyománnyá vált adventi gyertyagyújtások várják a lakosságot a Református Templomnál. Advent négy
vasárnapján különböző szervezetek, intézmények dolgozói adnak
majd műsort. December 23-án pedig „Mindenki karácsonya”
címmel kirakodóvásár és kulturális programok várják majd az érdeklődőket.
F Dámócon december 23-án karácsonyi kézműves foglalkozás várja a gyerekeket.
F Felsőbereckiben december 20-án 17 órától a Református
Templomban Istentiszteletet és karácsonyi előadást tartanak.
Ezen alkalmon vendéglátás is várja a lakosságot a Faluházban.
F Karcsán advent vasárnapjain műsorral egybekötött adventi
gyertyagyújtásra hívogatják majd a település lakóit a Nagy Géza
Művelődési Ház előtti térre.
F Karosban az adventi időszakban minden héten kézműves
foglalkozások várják a könyvtárban a gyerekeket, majd december
19-én Karácsonyi ünnepséget tartanak, ahol a helyi óvodások,
iskolások, az Idősek klubja, valamint a Karosi Dalárda lép majd
színpadra.
F Kisrozvágyon advent mind a négy vasárnapján gyertyát
gyújt majd a falu lakossága. December 6-án Mikulás napot, december 16-án adventi játszóházat, december 24-én pedig Karácsonyi műsort tartanak.
F Nagyrozvágyon advent mind a négy vasárnapján gyújtanak
majd egy-egy gyertyát a parkban felállított adventi koszorún. A
négy hétvége első alkalmával az Óvodások, a második alkalommal az iskolások, a harmadik alkalommal az Idősek Klubjának
Énekkara, a negyedik alkalommal pedig a Református gyülekezet
énekkara ad majd műsort. Az adventi készülődés időszakában december 13-án rendezik meg a már hagyománnyá vált közös karácsonyfa díszítést, mely idén kiegészül egy karácsonyi szeretetvásárral, melyen az óvodások, iskolások, az Idősek Klubja és az
Önkormányzat kínál majd saját készítésű termékeket.

PROGRAM

F Pácinban advent első vasárnapján az adventi koszorú megszentelését követően 15 órától a pácini Idősek Klubja Énekkara ad
majd műsort. Ezen az alkalmon Iván Gábor Görög Katolikus Parókus Úr is tiszteletét teszi. Advent második vasárnapján meggyújtják a második gyertyát, majd a Bárókert Óvoda növendékei
adnak műsort. Ekkor Matyi Péter Plébános Úr is tiszteletét teszi.
Advent harmadik vasárnapján a harmadik gyertya meggyújtását
követően a pácini Általános Iskola pedagógusainak műsorát láthatják az érdeklődők. A vendég ekkor Czinke Sándor Református
Tiszteletes Úr lesz. Advent utolsó vasárnapján Közös karácsonyfa öltöztetésre várják majd az érdeklődőket. Az adventi programok mellett mind a négy hétvégén forralt bort és pogácsát is kínálnak majd a lakosság számára.
F Révleányváron advent első vasárnapján az első gyertya
meggyújtása után gitárszóval egybekötött egyházi énekeket
énekelnek közösen a falu lakói, majd a Római Katolikus lelkész
mond beszédet. A második vasárnapon a második gyertya meggyújtása után énekekkel várják a Télapót és csomagokat osztanak
szét a gyerekeknek, majd a Református Lelkész mond beszédet.
Advent harmadik vasárnapján meggyújtják a harmadik gyertyát,
majd elhelyezik a „luca széket”, miután a Görög Katolikus Atya
mond beszédet. Az utolsó vasárnapon a gyertya meggyújtása után
közösen feldíszítik a falu fenyőfáját és sütemény verseny is várja
az érdeklődőket, valamint beszédet mond, és karácsonyi dalokat
énekel majd Fodor Tamás. A programsorozat mind a négy vasárnapján szavalnak a helyi gyerekek és forró teával, boros teával és
süteményekkel várják majd az érdeklődőket.
F Ricsén is meggyújtják a Művelődési Ház előtti téren felállított adventi koszorú gyertyáit, és mind a négy adventi vasárnapon
műsorral készül valamelyik intézmény (az első vasárnapon az
óvodások, a második vasárnapon az iskolások, a harmadik vasárnapon az Őszi Napsugár nyugdíjas klub, a negyedik vasárnapon
pedig a pszichiátriai otthon lakói), Minden alkalommal forralt
bort, teát és süteményeket is kínálnak majd a falu lakosságának.
F Semjénben Karácsonyi műsort tartanak a Faluházban december 21-én.
F Tiszacsermelyen december 19-én adventi műsorral lép fel a
Tiszacsermelyi Hagyományőrző Népdalkör a Kultúrházban.
F Tiszakarádon advent mind a négy vasárnapján gyertyát
gyújtanak majd a falu lakói, december 5-én Mikulás napot, december 13-án adventi játszóházat, december 19-én pedig karácsonyi műsort tartanak.
F Zemplénagárdon is meggyújtják advent gyertyáit, melynek
mind a négy hétvégéjén műsorral is készülnek a falu lakosságának
számára.
A programok még nem mindenütt véglegesek. A változtatás
jogát fenntartjuk!
Összeállította: Vécsi Adrienn
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Bodrogközi hírcsokor
F Alsóberecki

Alsóbereckiben járt a Kalamajka
Bábszínház
A miskolci Kalamajka Bábszínház látogatott Alsóbereckibe
2014. szeptember 27-én, a KACOR KIRÁLY c. bábjátékával.
A szép számmal megjelent közönség - gyerekek, szülők és
nagyszülők - nagyon élvezték Fehér Sándor előadását. Mint tudjuk, a mese középpontjában egy macska áll, de az előadás folyamán egyre-másra kerültek elő a többi állatfigurák is. Interaktívan,
a gyerekeket is bevonta az előadásba. Együtt énekeltek és játszottak, aminek a gyerekek nagyon örültek. Az előadás végén a gyerekek közelebbről is megismerkedhettek a bábokkal.
-tbmF Cigánd

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a tisztelt látogató közönséget, hogy a cigándi
Falumúzeum egy nagyszabású építkezés miatt előre láthatólag
2015. április végéig nem látogatható.
Megértésüket köszönjük!

Aradi vértanúkra emlékeztek
Cigándon
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után, 1849. október 6-án, Aradon kivégzett tizenhárom honvéd tisztre emlékeztek az esemény 165. évfordulóján, Cigándon.
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termékeket mutattak be: savanyúság, mák, fokhagyma, csemege
paprika, fűszerpaprika, lekvár. Az érdeklődők a termékekből
vásárolhattak is, valamint megkóstolhatták a HÍR-védjegyes
cigándi apróbélest.
A kulturális értékinket a Sarkantyús Néptáncegyüttes és a Csárdás Citerazenekar és Hagyományőrző Énekkar képviselte. A
rendezvényen részt vett Oláh Krisztián, Cigánd Város Polgármestere és Stumpf Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Cigándi Járási Hivatalának vezetője.
-kg-

Kulturális örökség napja - Bélesfesztivál
Igazi gasztronómiai és népi kavalkádot hozott szeptember 20án, immáron kilencedik alkalommal megrendezett Bélesfesztivál.
A program a „Kulturális örökség napjai” országos programsorozat keretein belül valósult meg. A kissé borongós idő ellenére
rengeteg ember látogatott el a Falumúzeum előtti térre.
A rendezvényt Csáki Balázsné „A Bodrogköz Tájmúzeumáért”
Alapítvány kuratóriumának elnöke nyitotta meg. Köszöntő beszédében kiemelte, hogy szellemi és tárgyi örökségünk egysége
nagyon fontos.
A nap folyamán kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatták a
kedvükre való programot.
Csárdás Citerazenekar és Hagyományőrző Énekkar, Dámóci
Hagyományőrző Egyesület, Bodrogszerdahelyi Női Népdalkör,
Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola Klasszikus Balett csoportja, Tiszavirág Néptánccsoport, Kékcsei Asszonykórus, Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde ovisai, Sarkantyús Néptáncegyüttes szórakoztatta a publikumot.
Kísérő programként a művelődési házban található kiállításokat tekinthették meg. Népi játékokat próbálhattak ki a Kántor
Mihály Általános Iskola pedagógusainak vezetésével, valamint
Csáki Andrea irányításával agyagozhattak is az érdeklődők.
A béleseket az alapítvány önkéntesei és a Bodrogközi Többcélú
Kistérségi Társulás Szociális Alapszolgáltató Központ munkatársai készítették a nap folyamán.
A fesztivál kiemelt vendége még a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének delegációja.
A nap zárásaként táncházban vehettek részt a fesztiválozók,
melyhez a Szikes Zenekar szolgáltatta a talpalávalót, tovább
fokozva az amúgy is kiváló hangulatot.
-kg-

Olimpiai bajnok Cigándon

A megemlékezés a Városi Könyvtárnál található kopjafánál
zajlott le. Az eseményen részt vett a város vezetősége, az általános
iskola, valamint az óvoda és bölcsőde vezetői és az általános iskola nyolcadikos diákjai.
Az ünnepi műsort a Kántor Mihály Általános Iskola nyolcadik
osztályos tanulói adták, akik egy-egy gyertya elhelyezésével
tisztelegtek az áldozatok előtt. Felkészítő tanáruk Gulyásné Dócs
Krisztina volt.
Ezt követően a város vezetői valamint az intézményvezetők
koszorút helyeztek el és főhajtással tisztelegtek hőseink emléke
előtt.
-kg-

Közfoglalkoztatási kiállítás
Miskolcon - Cigánd
Miskolc belvárosában rendezték meg a Közfoglalkoztatottak
Kiállítását 2014. szeptember 26-án, melyen Borsod-AbaújZemplén megye 16 járásának 125 települése vett részt.
A kiállító települések között járási székhelyként Cigánd is részt
vett. A delegáció pavilonjában a közfoglalkoztatásban előállított

Dr. Faragó Tamás olimpiai
bajnok vízilabdással beszélgetett Vízi András Cigándon a
művelődési házban 2014. október 10-én. A telt ház előtt rendezett beszélgetés jó hangulatban zajlott. Az interaktív délután
legnagyobb attrakciója kétségkívül az volt, hogy az 1976-ban
megnyert olimpia aranyérmét a
közönség valamennyi tagja kezébe vehette. A program végén
helyesen válaszolók között
egyedi ajándéktárgyakat osztott
szét az olimpikon. Nem fukarkodott az aláírásokkal sem.
-kg-

Tájház Találkozó Cigándon
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Cigánd városa adott
helyet idén a Tájház Szövetség által megrendezett Országos
Tájház Találkozónak.
(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)

A megnyitó és az Év Tájháza” díjátadót követően konferenciával folytatódott a találkozó, “Épített örökségünk a tájház, mint
közösségi színtér” címmel. A Magyarországon működési engedéllyel rendelkező tájházak több, mint fele műemléki védettséget
élvez. A szakmai konferencia és találkozó előadásai, tanulmányi
kirándulása a műemléki tájházak felújítására, megőrzésére és
hasznosítására, a benne megvalósuló közösségi programokra irányítják a hallgatóság figyelmét.
XII. országos szakmai konferenciáját és találkozóját 2014.
szeptember 25-27. között rendezték.
-kg-

2014. december
PONTOK

PROGRAM

Sikeres karcsai stand a
közfoglalkoztatási kiállításon
Még az őszi hónapok elején, 2014. szeptember 26-án, Miskolcon a megye 16 járásának 125 települése mutatkozott be a Közfoglalkoztatási Kiállításon. Összesen 101 kiépített standon mutatták be a kiállítók a Startmunka mintaprogram helyi eredményeit, termékeit.
Karcsa Község Önkormányzata is részt vett a kiállításon,
amire már az esemény előtti hetekben lázasan készülődtek a
dolgozók. Mindenki azon munkálkodott, hogy minél több terméket be tudjanak mutatni a résztvevőknek. Szebbnél szebb kosarak, díszes üvegek, tányérok és molinók készültek a jeles alkalomra. A mezőgazdasági programelem termékei közül savanyúságot, zöldségféléket mutattak be, valamint a varroda mintaprojekt termékeit is kiállították. Az érdeklődők megtekinthették többek között a varrodában készült munkáskabátot, munkásnadrágot, mellényt, télikabátot, nővérköpenyt, műtősköpenyt is. A legnagyobb érdeklődés a Brendon cég számára készült kiságypárna
és a munkaruházat iránt volt, de sokan zászlók rendelése felől is
érdeklődtek. A standon a varroda hímző-gépe is ki volt állítva,
aminek szintén nagy sikere volt.

F Karcsa

Itthon vagy- Karcsán is!
Karcsa Község Önkormányzata idén is csatlakozott az „Itthon
vagy- Magyarország szeretlek!” című országos programsorozathoz. Szeptember 27-én, szombat délután 16 órától játszóház várta
az ügyes kezű gyerekeket a Nagy Géza Művelődési Központban.
Ezalatt megkezdődött, az idén először meghirdetett, házi termékek versenye. A „legnagyobb termékek” kategóriára jelentkezve szép számban érkeztek hatalmas méretű tökök, cukorrépák,
sárgarépák és még sok egyéb konyhakerti növény. A legfinomabb
kategóriába is sok háziasszony nevezte be ízletes befőttjeit, savanyúságait. A legnagyobb termékek kategóriában Király Zoltán,
a legfinomabb termékek kategóriában pedig Toplenszki Józsefné
ért el első helyezést, akik nemcsak a legjobb, de a legtöbb termékekkel neveztek a versenyre.

Összességében elmondható, hogy a karcsai pavilon eredményesen szerepelt ezen a kiállításon, rengeteg új kapcsolatra tettek
szert az önkormányzat dolgozói és nagyon sok felkérés, megrendelés lehetősége merült fel a Start munkaprogramban előállított
termékekkel kapcsolatban.
-cjF Karos

„Itthon vagy! Magyarország szeretlek!”
Karosban
Karos idén is csatlakozott az „Itthon vagy! Magyarország
szeretlek!” országos programsorozathoz. 2014. szeptember 27én, szombaton délután a Honfoglalás Kori Látogató Központban
nyitották meg a régi fénykép kiállítást.
(Folytatás a következő oldalon.)

Ezután a Montázs Egyesület egy kabaré kosárral szórakoztatta
a közönséget, majd a Sikátor együttes fellépése következett.
Nyolc óra után már a Karcsa parton gyülekezett az érdeklődők
népes serege, ugyanis az országos tűzgyújtás előtt még egy tűzzsonglőr show szórakoztatta a nagyérdeműt, majd fél kilenckor
fellobbant a Szent Mihály napi tűz.
-cj-
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(Az előző oldal folytatása.)
Egyéb kulturális programok is várták az ide érkezőket. Kulcsár
Nándor Karos község polgármestere és Szabó Péter a Látogató
Központ igazgatója köszöntötte a vendégeket. Ezt követően a Karosi Idősek Klubja dalcsokrát hallhatta a közönség, majd történeteket meséltek a régi falusi életről. Állófogadás várta lakosainkat, ahol sok finomságot kóstolhattak. Megérkezett a Cigándi
Sarkantyús Néptáncegyüttes, akik nagyon színvonalas műsorral
léptek színpadra. Ezt táncház követte, ahol a közönségnek is lehetősége volt táncolni egyet. Fél kilenckor, pedig meggyújtották a
Szent Mihály napi tűzet.
-kaF Kisrozvágy

II. Világháborús bombát találtak
Kisrozvágyon
Az őszi földmunkák elvégzése alatt egy helyi fiatalember
október 27-én egy II. világháborús bombát talált a kertjében.
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Szeptember 27-én 16 órakor kezdődött a II. világháborús emlékmű és emlékpark hivatalos átadó ünnepsége, melyet Hogya
Orsolya, polgármester nyitott meg köszöntőjével.
Beszédében kiemelte a hősökre való emlékezés fontosságát, a
régi emlékek és történések ápolását. Hangsúlyozta, hogy az emlékpark felújításával a település központját sikerült megújítani, és
egy új közösségi színteret létrehozni. A polgármestert dr. Hörcsik
Richárd, térségünk országgyűlési képviselője követte ünnepi
beszédével. A település református lelkésze is felavatta a parkot,
majd a szalagvágás után az emlékmű megkoszorúzása és a nemzeti lobogó felvonása következett. A II. világháborúban elesett
hősökre való emlékezést tette átélhető élménnyé Dr. Puskás Lajos, háborút megjártként való visszaemlékezése. A rendezvényt a
cigándi Sarkantyús néptánc együttes tánca zárta, melyre már a
felavatott park terén került sor. Az avató ünnepségen szép számban jelentek meg a meghívott vendégek (polgármesterek, kivitelező vállalatok képviselői, intézményvezetőink). A településünk
lakói is sokan megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt.
A II. világháborús emlékmű és emlékpark felújítása a Darányi
Ignác Terv keretében valósult meg.
-va-

Nagyrozvágy a belügyminisztériumi
közfoglalkoztatási rendezvényen

A bomba felfedezése után értesítették a rendőrséget, akik azonnal elkerítették a szárnyas aknát és mindenki figyelmét felhívták,
hogy veszélyes és senki ne menjen a közelébe. A tűzszerészeket
értesítették az esetről, de még nem jöttek ki a helyszínre. A szakemberek érkezéséig a bomba a fűben marad elkerítve.
-keF Nagyrozvágy

II. Világháborús emlékmű és
emlékpark átadás
A Nagyrozvágy központjában épült parkot már egy éve sok
mindenki megcsodálhatta, azonban teljes mértékben, szeptemberben készült el, és ekkor került sor a hivatalos átadásra.

A Belügyminisztérium 2014. október 7-én szakmai konferenciát rendezett, melynek célja az értékteremtő közfoglalkoztatás
alapján szerveződő szociális szövetkezetek bemutatkozása és a
hazai jó gyakorlatok bemutatása volt. „A közfoglalkoztatástól a
szociális szövetkezetekig - kistelepülési sikerek” címet viselő
konferenciára a Rozvágy-Text Szociális Szövetkezet is meghívást kapott a Belügyminisztérium Márványaulájába. Dr. Hoffmann Imre, közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár levélben kérte fel szövetkezetet, hogy mutassa be termékeit és tevékenységét a kiállítók sorában. A 96 önkormányzati részvételű
szociális szövetkezet közül 12 kapott lehetőséget, hogy bemutatkozzon a minisztériumban. Nagy büszkeséggel töltötte a szövetkezet vezetőit, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén Megyét Nagyrozvágy képviselhette. A kiállításon bemutatták a zászlókat, a hímzett tárgyainkat és nem utolsósorban a levendulával töltött és hímzett dísz- és illatpárnákat, melyek nagy népszerűségnek örvendtek. Sajtómegjelenésre a kiállítók közül 3 szövetkezet kapott
lehetőséget, köztük a Rozvágy-Text is. Az érdeklődők a Magyar
Nemzet Online-on (www.mno.hu), a Magyar Televízió honlapján
(www.hirado.hu), illetve a www. kormany.hu-n bővebben is tájékozódhatnak a rendezvényről, és szövetkezet munkájáról. A konferencián való részvétel lehetőséget adott arra, hogy országosan is
megismerjék kis településünk nevét.
-va-

Közfoglalkoztatási kiállításon a
Nagyrozvágyiak
Közfoglalkoztatási kiállítást rendeztek Miskolc belvárosában 2014. szeptember 26-án, ahol Nagyrozvágy is részt vett. A
község, mint önkormányzat, és mint Szociális Szövetkezet is képviseltette magát. Utóbbi lehetővé tette, hogy a település ne csak
kiállítsa termékeit, hanem árulja is azokat.
A Start közfoglalkoztatási program keretein belül működő állattartó telep termékeként igazi házi szalonnát és sertészsírt kínált
kóstolásra a település, melyet finom íze miatt hamar megvásároltak a látogatók. A zöldségtermesztésben megtermelt hagymát is
szívesen vették, és az ezen belül előállított lecsót is jóízűen kóstolták az érdeklődők.
A hamarosan induló tésztagyár is bemutatkozott, helyben demonstrálták hogyan őrlik a lisztet az e célból vásárolt malomban.
De kiállították a már készen becsomagolt teljes kiőrlésű lisztből
készült tésztákat is.
(Folytatás a következő oldalon.)
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F Tiszacsermely

„Itthon vagy! Magyarország szeretlek!”
Tiszacsermelyen
Szeptember 27-én Tiszacsermely is csatlakozott az ",,Itthon
vagy! Magyarország szeretlek!” " című programsorozathoz. A
rendezvényen színes műsorral kedveskedtek a szervezők a megjelenteknek. A Polgármester megnyitója után szólóénekesek léptek fel: Szabóné Horváth Eszter és Fodor Tamás. Majd a Tiszakarádi Mazsorett-csoport szórakoztatta a vendégeket. Őket a
Tiszakarádi Pávakör fellépése követte.

A Szociális Szövetkezetben dolgozók által varrt Európai Uniós,
valamint magyar zászlókat is meg lehetett vásárolni, utóbbit hímzett címerrel ellátott formában is.
A legnépszerűbb termékek talán a hímzett díszpárnák és illatpárnák voltak, melyek levendula illatukkal és különböző mintájukkal egyedi terméknek számítottak az egész vásáron.
Nagyrozvágy igyekezett mindent megmutatni abból, amit a
helyiek kézi munkával állítanak elő. Remélik, hogy az új kapcsolatok létrejöttével sok megrendelés érkezik majd a szövetkezetnek.
-vaF Ricse

Gyermeküdültetés Liechtensteinben
A Liechtensteini Vöröskereszt és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület gyermeküdültetési program keretében tizenhat
gyermeket és négy kísérő nevelőnek biztosított közel három hetes
tartózkodást Liechtensteinben. A programban ricsei, zemplénagárdi és pácini általános iskolából vettek részt tanulók. A csoport
november 3-án indult és november 21-én érkezett haza. A kint
tartózkodás alatt rengeteg programot, kirándulást, várlátogatást,
sportot és játéklehetőséget vehetnek igénybe a gyerekek a vendéglátók jóvoltából.
-szcs-

Ahelyiek képviseletében Tiszacsermelyi Népdalkőr bemutatott
egy jelenetet, ami a kukoricafosztás hagyományát elevenítette fel.
Eközben meg lehetett tekinteni a kultúrházban kiállított fotókat,
ami "A múlt és a jelen képekben" címet viselte. Ezután két csermelyi fiatal lendületes tánca következett. A Nosztalgia Band zenéjére lehetett táncolni, mulatni őket követően. Fél kilenckor pedig elkezdődött a Szent Mihály napi tűzgyújtás, csatlakozva ezzel
egész Magyarországhoz.
-bjnéF Tiszakarád

„Itthon vagy! Magyarország szeretlek!”
Tiszakarádon
Az ,,Itthon vagy! Magyarország szeretlek!” országos akció keretében szeptember 27-én Tiszakarádon a Faluházban is rendezvények zajlottak.
A napot aszfaltrajzverseny indította, amelyre szép számban
összegyűltek a rajzolni vágyó gyerekek. A rendezvényhez kapcsolódóan a gyerekeknek ,,Magyarország szeretlek” témában kellett rajzolniuk.
Délután nyitották meg Szakács Barna festőművész kiállítását.
Aztán a Cairo együttes koncertjén népszerű zenéket hallhattak
az érdeklődők.
Ezt követően fellépett a Tiszakarádi Pávakör, a Tiszakarádi Majorette és Line Dance csoport, majd a Mamirett csoport is. Fél
nyolckor fergeteges hangulatú műsort adott elő a Bodrogközi Cigányzenekar.
Este fél kilenckor az összegyűlt emberek együtt hallgathatták a
köszöntést, verseket és énekléseket az összetartozást jelképező
tűz mellett.
-ocs-

AKatica bábszínház előadása
Tiszakarádon
Szeptember 30-án, a Magyar Népmese Napja alkalmából a
Katica bábszínház látogatott el az Általános Művelődési Központ
Szivárvány Napközi Otthonos Óvodájába.
(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
A gyerekek nagy tapssal várták az előadás kezdetét. Minden
gyermek mosolygósan, a bábelőadást átélve várta mi fog történni
a Három kismalaccal.
A program a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Könyvtárellátási
Rendszer támogatásával valósult meg. Köszönjük a színvonalas
előadást!
-ocs-

Szüreti batyus mulatság Tiszakarádon
2014. október 18-án 20 órától Szüreti batyus mulatságtól volt
hangos Tiszakarádon a Faluház. Igazi szüreti fogadtatás várta a
vendégeket, hiszen a szervezők borral, almával, és dióval kedveskedtek nekik. Mivel batyus mulatságot tartottak, így mindenki az
általa hozott ételt és italt fogyasztotta. Kedves színfoltként a mulatság résztvevők tanúi lehettek egy leánykérésnek is. A jókedvről
Hagymási Tibor gondoskodott zenéjével, aki hamar táncba hívta
a megjelenteket. Köszönjük a támogatást ifj. Lukács Sándornak.
Köszönet a hangulatvilágításért Szemán Györgynek. A szervezők
bíznak benne, hogy mindenki jól érezte magát és hamarosan újra
együtt lehetnek a szórakozni vágyó tiszakarádiak.
-ocsÖsszeállította: Orosz Csilla

VALLÁSI HÍREK
F Karcsa

,,Egyszerre gyermek és egyszerre
édesanya” búcsú a becskedi templomban
Mindazok, akik jelen voltak szeptember 7-én Becskeden, a római katolikus búcsúi szentmiséjén, hálatelt szívvel ünnepelték a
templom védőszentjét. Habár a becskedi nem nagy templom,
mégis illő díszítéssel és a hívek imádságával köszöntötte Szűz
Mária születésnapját. A szentmisét ft. Matyi Péter pácini plébános
celebrálta, a prédikációt pedig ft. Iván Gábor görög katolikus atya
mondta. A szentmise közös szentségimádással és körmenettel zárult, majd ki-ki hazatért, hogy családi körben folytassa az ünneplést.
,,Az Istenszülő Szűz Mária születésnapján egyszerre emlékezünk Joakim és Anna kisded gyermekére, aki oly sok szenvedés
és kitartó imádság után Isten ajándékaként érkezett a családba.
Valamint emlékezünk Máriára, a megváltó Jézus anyjára. Minden
egyes családban ajándék a gyermek. Azok tudják ezt igazán, akik
szeretnének, de nem részesülhetnek gyermekáldásban. Joakim és
Anna igazán tudták, mit jelent gyermekre vágyni, és gyermek nélkül élni. Sok család számára példái ők annak, hogy még a kilátástalan helyzet is jóra fordulhat, ha az ember kéri Istent, és nem
hagyja el magát. A búcsúi szentmisén ünnepelték Máriát az édesanyát is. Az Ó- és Újszövetség lapjain megismerték Isten atyai
szeretetét: „Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat.” (Mt 19, 17b) Míg az édesapák szeretetét ki kell
érdemelni, az anyai szeretet lényege, hogy feltétel nélküli. Így
szeret bennünket a mi mennyei Édesanyánk is, és folytonosan
imádkozik érettünk Istenhez.”
-ig-

F Pácin

,,JERIKÓI” zarándoklat Pácinon
keresztül
JERIKÓ gyalogos zarándoklaton rövid szakaszán vettek részt
szeptember 4-én a pácini és karcsai hívek a Bodrogközben. A zarándoklat hazánk megújulásáért, a fiatalok megtéréséért és erkölcsi tisztaságáért indult útjára. ASárospatakról Karcsára zarándoklók egy csoportját Dámócig kísérték el. Közösen imádkozva, énekelve fordultak Istenükhöz, hogy hallgassa meg kéréseinket, segítse magyar hazánkat, az itt élő fiatalokat, és Magyarország valamennyi lakosát. Ez a zarándoklat Esztergomból indult az ország
határ menti településein halad két irányban és Szegeden találkozik majd. A jó Isten segítse a szervezőket és a zarándokokat egyaránt.
-kcscsF Ricse

Tanulmányi úton a ricsei konfirmandusok
Október 21-én, Ricsén ismét nagy izgalommal indult útnak egy
20 fős csoport, az immár hagyománnyá váló reformációra készülő
tanulmányi kirándulásra.
(Folytatás a következő oldalon.)
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Első céljuk a Sárospataki Református Kollégium Tudományos
Gyűjteményének Múzeuma volt. A nyitó élményt itt kapták, többek között a különleges atmoszférájú, Nagykönyvtárban lévő
„Díszterem” megtekintésével. Ezután meglátogattuk a Szerencsi
Református Templomot. Itt a Vizsolyi Biblia kiadásában fontos
szerepet vállaló Rákóczi Zsigmondról, az egykori országgyűlésről, Bocskairól és a reformáció időszakáról hallhattak egy lebilincselő előadást Dr. Börzsönyi Józsefné, Marica nénitől. Szerencs után meglátogatták a Mádi Zsinagógát, amely Zemplén
egyik legcsillogóbb ékkövévé vált a felújítás után. A fiatalok, de
idősebbek közül is többen, most voltak életükben először zsinagógában. Ez után Göncre indult a csapat. Göncön a Huszita Ház
berendezési tárgyainál nosztalgiáztak az idősek, akik a fiatalok
kérdéseire érdekes történetekkel feleltek. Gönc után „a teljes magyar Szentírás szülőfalujába”, Vizsolyba látogattak el. A református templom és az idegenvezetés mellett valódi felüdülést jelentett a keresztyén kávézó, ahol mind a meseszép kazettás mennyezet, mind a megvásárolható, keresztyén könyvek, és a kulturált
környezetben való pár perces megpihenés felejthetetlen élménynyé tette az ottlétet. Ezt követően Boldogkő várát barangolták be
pincétől a lakótorony tetejéig. Innét gyönyörködtek a csodálatos
panorámában. Boldogkőváralja után az utolsó állomás az abaújszántói Sátor-hegy volt, melyet a fiatalok 30 perc alatt, rekordidő alatt másztak meg és jöttek le róla. Minden állomáshelyen a
reformációra koncentráló idegenvezetésben volt része a társaságnak. Estére kellemesen elfáradva tértek haza reformációra készülők.
-szcs-
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készített, helyi biblia kiállítást tekinthették meg az érdeklődők. Ez
a kiállítás november 16-ig látogatható. Itt a Szentírás viszontagságos, történelmen átvonuló útját kísérhetik figyelemmel a
látogatók, belelapozhatnak a különféle bibliakiadásokba, és olyan
különlegességekről is olvashatnak, mint pl. a Színbiblia. Az ünnepi istentisztelet után gyülekezet Nőszövetsége és asszonyai finom ételekkel és süteményekkel kedveskedtek a meghívott szolgálattevőknek. Az ünnepi alkalomra az Európa Rádió egyik munkatársa is ellátogatott. A gyülekezeti tagok köszönetet mondanak
mindenkinek, aki velük ünnepelt. Soli Deo Gloria.
-szcs-

Areformáció emlékünnepe Ricsén
Reformációs istentiszteletet tartottak Ricsén november 2-án,
vasárnap délelőtt 11 órától. Több, mint száztíz testvér együtt emlékezett a reformációra a Ricsei Református Templomban. A révleányvári református gyülekezeti tagok és a ricsei római katolikus
testvérek is megtisztelték a ricsei gyülekezetet jelenlétükkel. Az
ünnepi alkalmon Dr. Füsti-Molnár Szilveszter, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia rektora hirdette Isten Igéjét a Zsid
4, 12 alapján, Sola Scriptura (Egyedül a Szentírás) címmel. Az istentiszteletet még patetikusabbá tette a debreceni orvostanhallgatók megérintő bizonyságtétele és többszólamú énekei. Az istentiszteletet követően a gyülekezet ifjúságának segítségével el-

SPORT HÍREK A BODROGKÖZBEN
V. Molnár István Labdarúgó Emléktorna
Karcsán
Idén 5 alkalommal rendezték meg a Molnár István Labdarúgó Emléktornát szeptember 19-én Karcsán.
A Karcsai Általános Iskola ennek a sportesemények a megrendezésével igyekszik tisztelegni a 2010-ben fiatalon elhunyt
Molnár István (1955-2010) testnevelés- és földrajzszakos pedagógus emléke előtt. Az emlékezésen túl, a rendezvény célja
továbbá a sport és a mozgás szeretetére való nevelés, a közösség
építése.
Molnár István személyét Karcsa község és a Bodrogköz lakosságának aligha kell bemutatni. Karcsa igazolt labdarúgójaként és
testnevelő tanárként a községi sportélet aktív résztvevője és szervezője volt. 1984-ben pedagógusi tevékenységéért miniszteri dicséretben részsült. Munkájával számos diák sportolói pályafutásához adott értékes alapokat. Ezek a teljesség igénye nélkül:
8 Tóth Katalin válogatott kézilabda játékos
8 Nemes Rita válogatott futó
8 Molnár Marcell NB I-es futballista
8 Dakos Noémi NB I-es kézilabda játékos

Atornára az idén a következő iskolákat hívták meg:
8 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú
Művészeti Iskola - Ricse
8 Pácini Általános Iskola - Pácin
8 Kántor Mihály Általános Iskola és Óvoda – Cigánd
8 Nagyrozvágyi Általános Iskola – Nagyrozvágy
8 Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola – Sárospatak
Reggel fél kileckor a részt vevő csapatok edzői Molnár István
sírjának megkoszorúzásával adóztak elhunyt kollégájuk emlékének. A sportpályán 9 órakor Balogh Sándor Csabáné karcsai
iskolaigazgató nyitóbeszédében röviden bemutatta Molnár István
életpályáját és eredményeit.
Ezt követte a karcsai iskolások mazsorett bemutatója, melyet
Ignáczné Feskó Judit és Terjékné Rendes Anita pedagógusok tanítottak be Innentől kezdve már valóban a sporté volt a főszerep.
A sportpályán kialakított 4 kis méretű focipályán párhuzamosan
zajlottak a mérkőzések, melyeken 5-5 fős csapatok mérték össze
erejüket.
Asportpálya mellett a karcsai diákok különféle ügyességi vetélkedőkön, sorversenyekben és kötélhúzásban vehettek részt.
(Folytatás a következő oldalon.)
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A mérkőzések után, 12:30-kor került sor az ünnepélyes
eredményhirdetésre, a résztvevő iskoláknak járó emléklapok, ill.
a győzteseknek járó elismerések átadására. A korcsoportok győztes csapatai serleget és oklevelet, a 2. és 3. helyezettek oklevelet
vehettek át. A korcsoportok legeredményesebb játékosai oklevelet és hátizsákot kaptak.
A torna összesítettben legeredményesebb iskolájának járó vándorkupát idén a Karcsai Általános Iskola vehette magához. A
karcsai iskola 13. órakor a rendezvény összes résztvevőjét finom
ebéddel látta vendégül.

19

A játékosok elhatározták, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel a jövőben egyre több ilyen alkalmat szerveznek a település
aktív lakosainak!
Averseny eredményei:
Gyerek kategória:
1. Balogh Krisztián,
2. Farkas André
Női kategória:
1. Csontosné Siska Magdolna,
2. Csontos Bernedett
Férfi kategória:
1. Majoros László,
2. Csontos Máté,
3. Gombos Márió
4. Lakatos Richárd
5. Oláh Ferenc
6. Góré Zsolt
-kcscs-

Centrum Kupa

Eredmények:
1. helyezettek:
2. korcsoportos fiú: Karcsa
3. korcsoportos fiú: Sárospatak
4. korcsoportos fiú: Pácin
3. korcsoportos lány: Sárospatak
4. korcsoportos lány: Sárospatak

-cj-

Asztalitenisz verseny Pácinban
Október 4-én, szombaton a prof. Czinke Ferenc Faluházban hódolhattak kedvenc sportjuknak, az asztaliteniszt kedvelők. A versenyen 2 gyerek és 2 hölgy, valamint 12 férfi versenyző mérte
össze a tudását.
Az egy egész délelőttöt magába foglaló esemény, jókedvűen,
vidáman telt, Pácin polgármestere is aktívan bekapcsolódott a
játékba, saját pingpong asztalát is felajánlotta a nemes cél érdekében. Minden versenyző a maximális tudását bevetve versenyzett, így szorosak voltak a mérkőzések eredményei.

Birkózóversenyt rendeztek október 5-én a nagyrozvágyi Általános Iskola tornatermében. A „Centrum Kupa” névre keresztelt
verseny a sátoraljaújhelyi Előre Sport Egyesület szervezésében
jött létre. Az egyesület elnöke Csatlós István nagyrozvágyi származású birkózóedző. A verseny egyben bemutató is volt mind a
szülők, mind a szurkolók számára. A vetélkedő és a bemutatók
legfőbb célja volt, hogy lehetőséget biztosítson a tehetséges birkózók fejlődésére, sikerélmény szerzésére. Nagyrozvágy község
vezetése nagyon támogatta és örült, hogy egy ilyen rendezvénynek ad otthont. Ezt az is kifejezte, hogy Hogya Orsolya polgármester volt a rendezvény fővédnöke. A versenyző kicsik és nagyok az ország több pontjáról érkeztek. Igy például Diósgyőrből,
Szerencsről, Hernádnémetiből, Pálházáról. Sőt még a határon
túlról, Ukrajnából is. A délelőtt első fele mérlegeléssel kezdődött,
így szerveződtek csoportokba súlycsoportjuk szerint a gyerekek.
A mérkőzések 10 órakor kezdődtek meg 2 szőnyegen. A gyerekek
rengeteg erővel is kitartással küzdöttek egymással, így a közös
ebéd után megszületettek az eredmények is. Minden súlycsoportban az első három helyezett részesült éremdíjazásban. A Sátoraljaújhely-Nagyrozvágy Egyesület összesítésben 2. helyezést
ért el.
Ezúton is szeretnénk gratulálni minden résztvevőnek, versenyzőnek a részvételért és az elért helyezésekért és nem utolsó sorban
köszönjük Csatlós Istvánnak a verseny lebonyolítását és azt, hogy
ezt a remek sportot elhozta Nagyrozvágyra is.
-vaÖsszeállította: Kovács Gábor
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