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Tisztelt Olvasók!
A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás nevében 

szeretettel köszöntök minden kedves Bodrogközi Kör- 
kép olvasót! 

Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy így kará- 
csony előtt végre elkészülhetett, és olvasónk kezében fog- 
hatja első térségi újságunkat.

Egy olyan űrt igyekszünk betölteni kiadványunkkal, 
amely bizony igen régen nyitott, és folyamatos volt az igény 
a település vezetők részéről egy saját kistérségi újság elin- 
dítására.

Furcsa, hogy minderre akkor kerül sor, amikor a kistér- 
ségek kezéből a gyeplőt ugyan nem vették el, de a korábban 
meglévő támogatási rendszert teljesen átalakították!

Higgyék el nagy eredmény ez annak tükrében, hogy 2013. 
január 1-jétől teljesen átalakult a kistérségi rendszer, meg- 
szűnt a központi feladatok állami finanszírozása - bár a tár- 
sult feladatellátás továbbra is preferált, sok esetben pedig 
ésszerűbb és hatékonyabb még külön normatív állami tá- 
mogatás, forrás nélkül is.

Szeretnék köszönetet mondani az összes bodrogközi 
polgármesternek azért, hogy a korábban elsősorban pénz- 
ügyi ösztönzések miatt létrejött, később saját fejlődési pá- 
lyára állt Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulást egy- 
öntetűen fenntartották és teljes mellszélességgel álltak ki a 
megmaradás mellett.

Tették mindezt az ország talán legszegényebb térségében. 
Tették ezt az eszükre hallgatva, látva az összefogásban rejlő 
lehetőségeket és a korábban kialakított értékeket is szem 
előtt tartva.

Nagyon sok helyen elemeire estek szét a korábbi Társu- 
lások.

Mi büszkén mondhatjuk el, hogy a térség egyik legna- 
gyobb foglalkoztatójának minősülő Szociális Szolgáltató 
Központot működtetünk mind a 17 társult település részvé- 
telével, közös központi orvosi ügyeletet tartunk fenn, közö- 
sen látjuk el a belső ellenőrzési, a munkavédelmi és még 
számos egyéb feladatot.

Közös pályázataink számos helyi lakosnak adtak és adnak 
munkát. Maga az újság kiadása is egyik ilyen programunk- 
nak köszönhető, amely nem más, mint a „Bodrogközi Infor- 
mációs Pontok” projekt.

A projektben dolgozó – most már mondhatjuk – szakem- 
berek, a települések döntő többségén igazi életet lehelnek a 
közösségekbe, sok esetben új értelmet adva egy-egy kis te- 
lepülésen élő lakosnak. Nagy öröm ez számunkra, hiszen a 
legrosszabb helyzetben lévő települések is kaptak a projekt 
jóvoltából egy-egy olyan munkatársat, akiknek a célja a te- 
lepülési közösségek kialakítása, programok szervezése, az 
önkormányzat munkájának segítése. 

Ez a kis projektcsapat nem csupán egymásra, hanem a 
települések közötti kapcsolatok felélesztésére, más szintre 
helyezésére is nagyon jótékony hatással van.

Szeretném nekik is megköszönni áldozatkész munkáju- 
kat, ugyanúgy, ahogy a projektben más beosztásban dolgo- 
zókét is!

Az újság kiadásával kettős célt szeretnénk elérni: egyrészt 
bemutassuk kistérségünk értékeit, másrészt hasznos és 
fontos információkat közöljünk a településeken történő 
legfontosabb eseményekről.

Olvasás közben betekintést nyerhet a Bodrogköz telepü- 
léseinek életébe, megismerkedhet értékeivel, kulturális 
életével, tudomást szerezhet fejlesztésekről, újdonságokról, 
érdekességekről.

Megismerheti nevezetességeit, intézményeit és egyesüle-
teit, betekintést nyerhet a település oktatási-, kulturális- és 
sportéletébe, valamint információt kaphat rendezvények- 
ről, ünnepekről.

Bízom abban, hogy újságunk hozzájárul ahhoz, hogy az 
érdeklődők mindig a legaktuálisabb képet kapják térsé- 
günkről, annak életét színesítő rendezvényeiről.

Lapozza hát továbbra is kedvére újságunkat és kívánom, 
hogy az olvasás kellemes és hasznos perceket szerezzen. 

Amennyiben sikerült felkelteni érdeklődését, kérem láto- 
gasson el honlapunkra is a www.bodrogkoz.com oldalra, 
melyből napra kész információkat kaphat a térségben tör- 
ténő eseményekről és programokról!

Végezetül szeretnék valamennyi bodrogközi polgár- 
nak, önkormányzati dolgozónak, polgármesternek, a 
kistérségi társulás dolgozóinak Nagyon Boldog Kará- 
csonyt és Sikerekben Gazdag Békés Új Évet kívánni!

Oláh Krisztián, 
BTKT elnök, Cigánd Város Polgármestere



A lap kiadásának háttere

A Bodrogközi Körkép megjelenése az alábbi projekt 
keretei között valósul meg

Bodrogközi Információs Pontok

A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás az Új Széc- 
henyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának 
TÁMOP-5.1.1-11/1/A tárgyú pályázati felhívására "Bod- 
rogközi Információs Pontok" címen sikeresen pályázott.

Az „Bodrogközi Információs Pontok” című projektünk az 
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt általános célja a Bodrogközi kistérség 17 tele- 
pülésén a szórványosan, és esetlegesen működő kulturális, 
és információs szolgáltatások integrálása, továbbá új, 
közösségfejlesztést célzó tevékenységek meghonosítása. 

A könyvtári-, és teleház szolgáltatások összevonásával, a 
17 társult település mindegyikén információs és szolgáltató 
pontokat kívánunk létrehozni. A központokban dolgozó kö- 

zösségfejlesztő munkatársak szakmai-, és kompetencia 
fejlesztését követően a kistelepülések lakosságának 
aktivizálását közösségi programok szervezésével valósítják 
meg, továbbá a térségfejlesztésben felmerülő feladatokhoz 
hálózati formában járulnak hozzá. A 17 közösségfejlesztő 
munkatárs a program során a munkájukhoz több elemű 
képzést is kapnak.

A projekt keretében megvalósul 17 db komplex szolgál- 
tató iroda, 17 közösségfejlesztő munkatárs képzése és 22 
hónapon keresztül történő alkalmazása, 408 db rendezvény, 
34 délutáni foglalkozás. 

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 
2015. február 14.
A projekt összköltsége: 114 105 136 Ft
A támogatás intenzitása: 100%
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Települések és elérhetőségeik:

Alsóberecki:  3985 Alsóberecki, Kossuth u. 23.
 E-mail: bip.alsoberecki@gmail.com
 Közösségfejlesztő munkatárs: Tóthné Bodnár Mónika

Bodroghalom:  3987 Bodroghalom, Szabadság út 93.
 E-mail: bip.bodroghalom@gmail.com
 Közösségfejlesztő munkatárs: Sveda Bernadett

Cigánd:  3973 Cigánd Fő u. 38
 Telefon: 06-47/ 534-418 és 06-47/ 534-419
 E-mail: bip.cigand@gmail.com
 Közösségfejlesztő munkatárs: Kovács Gábor

Dámóc:  3978 Dámóc, Fő u. 115.
 E-mail: bip.damoc@gmail.com
 Közösségfejlesztő munkatárs: Csernyik Júlia

Felsőberecki:  3985 Felsőberecki Kossuth Lajos út 63.
 E-mail: bip.felsoberecki@gmail.com
 Közösségfejlesztő munkatárs: Gombos Róbertné Kriszta

Karcsa:  3963 Karcsa, Szabadság u. 3.
 E-mail: bip.karcsa@gmail.com
 Közösségfejlesztő munkatárs: Czető Judit

Karos:  3962 Karos Szabadság tér 1.
 E-mail: bip.karos@gmail.com
 Közösségfejlesztő munkatárs: Kovács Anett

Kisrozvágy:  3965 Kisrozvágy, Petőfi S. u. 3
 E-mail: bip.kisrozvagy@gmail.com
 Közösségfejlesztő munkatárs: Körmöndi Eszter

Lácacséke:  3967 Lácacséke, Templom u. 2
 E-mail: bip.lacacseke@gmail.com
 Közösségfejlesztő munkatárs: 
 Téglásné Renyó Katalin Éva

Nagyrozvágy: 3965 Nagyrozvágy Rákóczi Ferenc utca 27.
 E-mail: bip.nagyrozvagy@gmail.com
 Közösségfejlesztő munkatárs: Vécsi Adrienn

Pácin:  3964 Pácin, Kossuth tér 10.
 Telefon: +3647542 038
 E-mail: bip.pacin@gmail.com
 Közösségfejlesztő munkatárs: Csillik Csilla

Révleányvár: 3976 Révleányvár Dózsa Gy. u. 34
 E-mail: bip.revleanyvar@gmail.com
 Közösségfejlesztő munkatárs: Fodor Tamás

Ricse:  3974 Ricse, Vörösmarty u. 1/A
 E-mail: bip.ricse@gmail.com
 Közösségfejlesztő munkatárs: Sztaniszlovszki Csaba

Semjén: 3974 Semjén, Petőfi út 5. 
 E-mail: bip.semjen@gmail.com
 Közösségfejlesztő munkatárs: Setét Béla

Tiszacsermely: 3972 Tiszacsermely, Kossuth utca 16.
 E-mail: bip.tiszacsermely@gmail.com
 Közösségfejlesztő munkatárs: Balogh Dóra

Tiszakarád: 3971 Tiszakarád, Rákóczi Ferenc u. 1.
 Telefon: 47/382-321
 E-mail: bip.tiszakarad@gmail.com
 Közösségfejlesztő munkatárs: Újlaki Orsolya

Zemplénagárd: 3977 Zemplénagárd Tuzséri u. 9.
 E-mail: bip.zemplenagard@gmail.com
 Közösségfejlesztő munkatárs: Kiss Attila



Kötelező feladat az önkormányzatok számára a nyil- 
vános könyvtári szolgáltatás biztosítása. 

Habár önállóan is megtehetnék, az önkormányzatoknak 
hatalmas segítség, hogy igénybe vehetik a megyei könyv- 
tárak által létrehozott Könyvtári Szolgáltató Rendszert 
(KSZR). A megyei könyvtárak a központi költségvetésből 
kiegészítő támogatást kapnak, melyet kizárólag szolgáltatá- 
sokra lehet költeni.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megye nem nyilvános könyv- 
tárai többnyire a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár Könyvtárhasználati Szolgáltató Rendszere mű- 
ködteti, ezen belül a Bodrogköz nem nyilvános könyvtárait 
pedig a Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár koordi- 
nálja. Többek között dokumentum- és információszolgálta- 
tással, szaktanácsadással segíti a kistelepülések könyvtá- 
rait, könyvtárosait. A beszerzett dokumentumokról köz- 
vetlenül a Maygai Könyvtár honlapjáról (www.rfmlib.hu 
címen) tájékozódhatnak. Ezen az oldalon már több bodrog- 
közi település teljes vagy részleges könyvállománya elér- 
hető. A könyvek digitális állományba történő felvételének 
köszönhetően rövid időn belül a legkorszerűbb számító- 
gépes kölcsönzési mód is bevezetésre kerül a legkisebb te- 
lepülésen is. 

Mint ahogyan szlogenjükben is olvashatjuk, valóban 
több, mint könyvtár. Szervezik és lebonyolítják a könyvtári 
rendezvényeket, beszerzik a szükséges irodai eszközöket, 
bútorokat. 

A térség kistelepülésein is lehetőség nyílt a könyvtárközi 
kölcsönzés igénybevételére. Ez azt jelenti, hogy ha egy 
község könyvtárában az olvasó nem találja meg a keresett 
könyvet, a könyvtáros egy másik – az ország bármely pont- 
ján lévő – könyvtártól kérheti. 

Számos településen szeptemberben kezdetét vette egy 
ingyenes számítástechnikai képzés, csakugyan a megyei 
könyvtárnak köszönhetően. 

A kis könyvtárak is segítséget nyújtanak a gyerekek ol- 
vasóvá nevelésében, a felnőttek informatikai és internet 
használati ismereteinek bővítésében. Egyre több könyvtár 
csatlakozik országos könyvtári rendezvényekhez, program- 
sorozatokhoz. Némely helyen rendszeresek a kézműves 
foglalkozások, játszóházak. 

Az egyre megújuló szolgáltató tereket folyamatosan kor- 
szerűsítik. Több településen már megtörtént a számítógé- 
pek, monitorok, nyomtatók cseréje.

A Bodrogköz 16 településén és Cigánd városában azon- 
ban még ettől több is történt. 2013. március 1-től megkezdő- 
dött a Bodrogközi Információs Pontok című projekt (TÁ- 
MOP-5.1.1-11/1/A) A projekt általános célja a Bodrogközi 
kistérség 17 településén a szórványosan, és esetlegesen mű- 
ködő kulturális, és információs szolgáltatások integrálása, 
továbbá új, közösségfejlesztést célzó tevékenységek meg- 
honosítása. A fő cél az integrált könyvtári rendszer beve- 
zetése, a könyvtárhasználat és az olvasáskultúra fejlesztése, 
könyvtári rendezvények szervezése, bonyolítása, például 
író-olvasótalálkozók, vetélkedők, játszóházak, könyvtári 
foglalkozások.A könyvtárak és a művelődési házak közel 
fele egy szervezeti egység. Egyes bodrogközi településeken 
eddig nem is működött könyvtár illetve nem voltak szak- 
képzett dolgozók. Előfordult sok esetben, hogy a kölcsön- 
zés és a nyitva tartás nem volt megfelelően vezetve. A ci- 
gándi Városi Könyvtár letéti könyvtári szolgáltatás kereté- 
ben 16 településen biztosítja a könyvtári szolgáltatást. A 16 
településen a projekt kezdetével elkezdődött a könyvtárak 
állományainak rendbe tétele. A közösségfejlesztő munka- 
társak sorban kezdték el a könyvek leltározását, cutter szá- 
mozását, szétválogatást, selejtezést és folyamatosan kerül- 
nek fel a könyvek a corvina adabázisba, amely interneten is 
elérhető. Ezzel is hozzájárulva az igencsak szegény és el-
maradott térség fejlődéséhez, korszerű könyvtári ellátás-
hoz.                                        Balogh Dóra – Csernyik Júlia

Megújuló könyvtárak a Bodrogközben
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Luca széke program sorozat
A cigándi Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár 

dolgozói által szervezett és a miskolci II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár támogatásával létrejött ren- 
dezvény sorozat utolsó eseményére 2013. december 13-
án  14 órától került sor a Városi Könyvtárban.

Az elmúlt közel másfél hónapban a gyerekek minden 
szombaton különböző programokon vehettek részt. Volt 
bábszínház, ügyességi vetélkedő, társasjáték klub, közös 
karácsonyfa díszítés, és átadásra került a legkisebbek ked- 
vence a gyereksarok is.

A záró nap apropója az volt, hogy az öt hét alatt megren- 
dezett vetélkedők, pályázatok eredményeit kihirdessék és a 
gyerekek átvegyék azokat az ajándékokat, amelyet a 
könyvtár dolgozói készítettek.

Az eredmények a következőképpen alakultak.

1 perc és nyersz vetélkedő végeredménye:
1. helyezett: 3.a osztály                    15 ezer Ft

2. helyezett: 6.b osztály                   10 ezer Ft
3. helyezett: 3. b osztály                     5 ezer Ft

A nyereményeket Majdanics Lászlóné könyvtárvezető, 
Punyi Csilla könyvtáros, és Kovács Gábor közösségfejlesz- 
tő munkatárs adta át a gyerekeknek.

A legszebb Luca székért járó díjat az 5.a osztály kapta, 
ami 15 ezer Ft. A díjat Varga András fafaragó mester adta át 
az osztályfőnöknek és a tanulóknak.

A bábszínházhoz kapcsolódó rajzpályázat győztese pedig 
Batta Róbert lett.

Az eredményhirdetés után a gyerekek kíváncsian ke- 
resték a névre szóló ajándékaikat, amit a karácsonyfa alatt 
helyeztek el a szervezők.

Köszönet illeti a Nagy Dezső Művelődési Ház és 
Könyvtár valamennyi dolgozóját a lelkes és kitartó 
munkájukért.                                              

Kovács Gábor



PROGRAMPONTOK

INFORMÁCIÓSBODROGKÖZI

4

Gondoljunk csak bele!
Emlékezzünk a mi fiatal, illetve gyerekkorunkra. Számta- 

lan közösségi játékot, (kidobóst, focit, kézilabdát, métát, 
stb.) játszottunk a téren, az utcában, vagy a sportpályán. 
Hányszor kaptunk ki otthon, mert valamelyik szomszé- 
dunknak, az ablakát kiütöttük, vagy kirúgtuk egy labdával? 
Ezek miatt az emlékek miatt is megérte! Barátságok kötőd- 
tek, egyre több ismerősünk lett, mert mindig gyarapodott a 
csapat tagjainak a száma! Most nézzünk szét a mai világ- 
ban, de ne is menjünk messzire, nézzünk szét a Bodrog- 
közben! Mennyi gyerek, mennyi játszani vágyó gyermek, 
és a bennük rejlő tehetség, ami megfogja az embereket. 
Merjünk nagyot álmodni, egy olyan jövőt, amely régen a 
múltúnk volt, de legyen ez a jelenünk, nekünk és a gyere- 
keknek egyaránt. Számtalan program, rendezvény van a 
mai világban, de egyre kevesebb gyerekprogram, rendez- 
vény található meg. Szükség van a gyermekekre, mert nél- 
külük a közösségi élet romokban fog heverni. Ők a jövő ge- 
nerációi, ők a nagy utódok, ők a gyermekeink. Tegyünk ér- 
te, tegyünk a gyerekekért, rendezzünk programokat, könyv- 
tárakban, művelődési házakban. Fontos ez! Képezni őket, 
játékokkal, zenével, tánccal, olvasással, mesékkel. Higy- 
gyük el, hogy sikerülhet. Minden ember gyerek marad a 
szívében, emlékezzünk, és segítsünk a gyerekeknek. 

Fodor Tamás

Fontos a gyerekek szere-
pe a kulturális életben!

Gyönyörű adventi istentiszteleteknek lehettünk eddi- 
gi tanúi, hallgatói a ricsei református imateremben. De- 
zső Attila lelkipásztor és kedves felesége Anita barátaikat 
hívták el „szolgálni” akik emlékezetes órákat szereztek ne- 
künk. Az első alkalom december elsejére esett. Az 
istentisztelet Antal István és Antal Melinda házaspár csodá- 
latosan műsorával kezdődött. Kortárs, mai egyházi éneke- 
ket hallhattunk zenei kísérettel. Sokaknak könny szökött a 
szemébe az énekek hallatán. Meggyőződhettünk Isten iránt 
való elkötelezettségükről. 

Folytatás a következő oldalon.)

REFORMÁTUS ADVENTI ISTEN-
TISZTELETI ALKALMAK RICSÉN
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Csodálatos délutánt tölthettek el 2013. november 27-
én a Sárvirág Színjátszó Szakkör gyermekei és vezető-
jük Móré Etelka Tanárnő a pácini Községi Könyvtár- 
ban. Hivatalosak voltak egy,, Mikulásváró kézműves fog- 
lalkozásra”, ahol asztali díszeket, adventi koszorút, üveg- 
festékből ablak díszt, dekupázs technikával képet és kará- 
csonyfadíszt készíthettek, de rajzolhattak, vághattak, ra- 
gaszthattak. Vidám hangulatban telt a délután, örömmel 
dolgoztak és készítették díszeiket a családtagjaiknak és ma- 
guknak. S az elkészült tárgyakat hazavihették, ez volt a ju- 
talom a 2013-as évben végzett tevékeny munkájukért, a sok 
fellépésért. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, csak így to- 
vább gyerekek! Ezen csodálatos és vidám délután létrejöttét 
segítette a  II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyv- 
tár. A rendezvény az ő támogatásukkal valósult meg. 
Köszönjük nekik!                                                      -cscs-

Jutalom a Sárvirág Színjátszó Szakkör gyermekeinek

2013. november 26-án délután 4-
től  Semjén község polgármestere, 
Setét Béla beszámolót tartott a tele- 
pülés lakói számára. A tájékoztató a 
közmunka programokról, a rendezvé- 
nyekről és az Önkormányzat helyzeté- 
ről szólt.  Szó esett még a falunapról, 
az idősek napjáról és az elkövetkező 
karácsonyi ünnepségről is.            -sb-

Falugyűlés 
Semjénben
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(Az előző oldal folytatása.)
Ezt követően a szintén beregszászi Kincses Margaret pré- 

dikációját hallhattuk János Evangélium 21-ik fejezet 15-19 
versből, ahol Jézus szól Péterhez. Kincses Margaret amel- 
lett, hogy lelkipásztor, kórházi missziós feladatokat is ellát, 
ami csakis nagyon nagy elhivatottság eredménye lehet. 

Kellemes hangja és megnyerő jelenléte mellett, sokunk- 
ban nyomot hagyott. Advent első gyertyáját Dezső Abigél 
gyújtotta meg.

A következő alkalommal egy szintén barát házaspárt kö- 
szönthettünk gyülekezetünkben. Gulyás Gábor és kedves 
felesége Gulyás Anna jött el hozzánk.

Gulyás Gábor Nyíregyházáról a Golgota Gyülekezet lel- 
kipásztoraként hirdette az igét. Gulyás Anna és Dezső Attila 
zenés, Istent dicsőítő énekével kezdődött, majd Gulyás 
Gábor Lukács Evangéliumából, annak második fejezet 21. 
verséből hallhattunk tanulságos prédikációt.

Az Úr eljöveteléről, a várakozásról kaptunk megerősítést, 
amit köszönünk!

Nagy erőt meríthettünk mindkét adventi vasárnapon 
ezektől az elhivatott, Istent szolgáló emberektől!

A harmadik adventi istentiszteleti alkalmunkon Dezső 
Attila lelkipásztorunk szolgál majd közöttünk Sámuel első 
könyvének 16. fejezetéből.

Az elmúlt két vasárnapon arról hallottunk, hogy az Úr 
rendezni akarja velünk a kapcsolatát, illetve, hogy a vára- 
dalmaink sokszor nem úgy teljesednek be, ahogy mi szeret- 
nénk.

Tiszteletes úr Sámuel próféta személyén keresztül hozza 
majd közel hozzánk advent üzenetét.

Szociális Munka Napja Cigándon
A Szociális Munkások Nemzetközi Szervezete 1997. 

november 12-én egy napra meghirdette a Szociális Ak- 
ció Nemzetközi Napját, aminek a fő témája a kirekesztés 
elleni harc volt. A nemzetközi akciónap emlékére, illetve a 
tartalma miatt kezdeményezték, hogy Magyarországon 
minden év november 12-én legyen a Szociális Munka Nap- 
ja.

Az első országos rendezvényre 2002. november 12-én ke- 
rült sor a BM Duna Palotában, melyet a Szociális Szakmai 
Szövetség szervezett, és szervez közösen a szakminiszté- 
riummal minden évben. 

Ehhez a nemes ünnephez kapcsoló- dott fennállása során 
másodszor a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Szo- 
ciális Szolgáltató Központ, amely a az idén 254 pályázó kö- 
zül elnyerte a „Családbarát Munkahely” címet. Ennek 
keretein belül 1 millió forintot kapott, amit családi napokra, 
csapatépítésre, és eszközbeszerzésre kívánnak felhasznál- 
ni.

A nagyszabású rendezvényre 2013. november 15-én ke- 
rült sor a cigándi Étkezdében. Dakos Jánosné intézményve- 
zető asszony köszöntötte a megjelent bodrogközi polgár- 
mestereket, valamint a központ valamennyi munkatársát, 
akiknek megköszönte egész éves áldozatos munkáját. Ezt 
követően Oláh Krisztián Cigánd Város polgármestere a 
fenntartó Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke 
szólt a megjelentekhez, és beszédében kiemelte a dolgozók 

Sámuel is várt, Dávid is várt, Isai (vagy Jesse) is várt, de 
ami a legfontosabb, hogy az Úr is vár. 

Az adventben nem csak mi várunk Istenre, hanem az Úr is 
vár ránk!

Az istentiszteleten a Ricsei Református Nőszövetség is 
szolgálni fog verssel és énekekkel.

A negyedik adventi alkalomra Deo volente (Ha az Úr is 
úgy akarja), Dr. Habil. Enghy Sándor, a Sárospataki refor- 
mátus Teológiai Akadémia rektora hozza közénk Isten ad- 
venti üzenetét.

Rektor úr nem egyedül érkezik közénk, hanem kedves 
családja is elkíséri. Amennyiben tanulmányaitól el tud sza- 
kadni, Enghy Áron énekkel szolgál majd az alkalmon.

A negyedik adventi gyertyát ifjabb Sztaniszlovszki Csaba 
gyújtja meg, hiszen az idei gyertyákat eddig is a legfiatalabb 
jelenlévők lobbantották lángra.

Felekezettől függetlenül, szeretettel várjuk a testvéreket 
minden adventi istentiszteletünkre!

Karácsonyra ismét ünnepi legátus érkezik a ricsei refor- 
mátus gyülekezetbe.

Szabó Márk második éves teológiai hallgató, karácsony 
első és második napján délelőtt szolgál közöttünk. 

Kérjük, hordozzák imádságban a vendégeink igehirdető 
szolgálatait.

A karácsonyi istentiszteletek a templomban lesznek tart- 
va, ahol a gyerekek is kis szerepükkel vidámítják meg a ün- 
nepet. 

Mindenkinek Békés, Boldog Karácsonyt kívánunk!

Sztaniszlovszki Csaba

munkájának fontosságát, amelyre nagyon-nagy szükség 
van ebben a hátrányos helyzetű térségben.

Az intézményvezető asszony a Házi Segítségnyújtásban 
dolgozók közül jutalmat adott át azoknak, akik a legna- 
gyobb áldozatot vállalták a központ működése érdekében.

Majd az év végén nyugdíjba vonuló Ungvári Józsefnét 
búcsúztatták a jelenlévők.

A Szociális Munka napja egy bőséges vacsorával, és ze- 
nés mulatsággal zárult, ahol a dolgozók egy kicsit kikap- 
csolódhattak, és elfeledhették a hétköznapok gondjait.

Kovács Gábor
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Javuló útszakaszok Bodrogközben

Az idei évben a Bodrogközben és az ország jelentős te- 
rületén több útszakasz is felújításra került az Új Széc- 
henyi Terv keretein belül. A Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. által gondozott ROP projektek az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósultak meg. 

Az országos programon belül Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében a folyamatban lévő európai uniós költségvetési 
ciklusban megközelítőleg 9,4 milliárd forint értékben, több 
mint 86,6 kilométernyi út felújítására volt lehetősége a pro- 
jektgazda Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek. A nyitóren- 
dezvényt Demeter Ervin kormánymegbízott és Mázsi At- 
tila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója részvé- 
telével 2013. március 29-én, Nyékládházán rendezték meg. 
A 4-5 számjegyű utak fejlesztése terén minden régióban 
sikerült elérni a közel 100 százalékos forráslekötést a je- 
lenlegi programozási időszakban.

A régiónkat érintő felújítások közül már több részt átadtak 
a forgalomnak. A Sárospatak-Alsóberecki közötti 5,3 km-
es út nyárvégére készült el, mely Vajdácska településre 
közlekedők utazását könnyíti meg, felszámolva ezzel az ez- 
előtti kaotikus állapotokat. Szinte egy időben lett átadva a 
3807 számú Sátoraljaújhely-Pácin-Zemplénagárd össze- 
kötő út 1,5 km-es szakasza, amelyik Kisrozvágy-Semjén 
közötti útszakaszt tette járhatóvá az autósok számára. 2013. 
november 16-val újabb útrészt avattak fel, ami Cigándot Pá- 
cinnal köti össze. A 7,9 km-es rész közel 1,67 milliárd fo- 
rintból valósult meg. A 2013-as évben még átadásra vár Ti- 
szakarád-Bodroghalom összekötő útszakasz 2 km-es része. 

Ezzel a projekttel párhuzamosan fejeződött be 2013. 
augusztus 27-én Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló 
Együttműködési Program keretén belül Zemplénagárd és 
Nagytárkányt összekötő útvonal, mely közel 1,7 millió euró 
anyagi forrásból jött létre. A történelmi esemény fontos 
mérföldkő a két község életében, mert jelentős szerepet ját- 
szik az emberi kapcsolatok fenntartásában a két nemzet 
között. 

2014 tavaszáig további 65 kilométernyi javításra váró 
útszakaszt szeretnének biztonságossá tenni a térségben élők 
számára. A beruházások megvalósulásával nő a forgalom- 

biztonság, könnyebben és gyorsabban elérhetővé válnak a 
kistérségi központok, csökkennek a környezeti károk. A si- 
keres projektzárások utáni években a közútkezelő és a Re- 
gionális Fejlesztési Ügynökségek kiemelt figyelemmel kí- 
sérik a felújított szakaszok állapotát, hogy a mellékutak 
tartósan kiváló minőségűek maradhassanak. 

A teljes körű felújítások általánosan tartalmazzák a bur- 
kolat megerősítését és szélesítését, a kopóréteg cseréjét, 
belterületi szakaszokon a vízelvezető árkok és buszöblök 
kiépítését, rekonstrukcióját, külterületi szakaszokon az 
árok-padka rendezését, tartós útburkolatjelek festését és az 
átereszek rendbehozatalát is. 

Örömteli, hogy végre elindult egy folyamat, ami köz- 
lekedhetőbbé teszi Bodrogköz útjait, de nem szabad elmen- 
ni amellett, hogy milyen nagy gondot jelent napjainkban a 
Sárospatak-Cigánd közötti útszakasz. 

Szinte életveszélyes rajta közlekedni és a gépjárműveket 
ért anyagi károk is rendszeresek, megnehezítve ezzel a 
munkába járó és itt lakó emberek életét. 

Nagyon fontos lenne ez az útszakasz felújítása, hogy 
mindenki épen és egészségesen térjen haza szerető 
családjához egy nehéz nap végén.

Kiss Attila

Katasztrófavédelmi őrs Cigándon
Megkezdte működését Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye első katasztrófavédelmi őrse Cigándon. 
A tűzoltóság egy, a város önkormányzatától térítésmen- 

tesen kapott épületben 19 tűzoltóval kezdte meg munkáját 
2013. november elsején. 

Jelentős változás ez a Bodrogköz életében, hiszen az el- 
múlt években a sátoraljaújhelyi hivatásos tűzoltó-parancs- 
nokság munkatársait kellett riasztani baj esetén, ám a 
távolság és a rossz útviszonyok lassították a tűzoltók mun- 
káját.

Többek között ezért született döntés arról, hogy Cigándon 
katasztrófavédelmi őrs létesüljön, mert ezzel jelentősen 

csökkenthető a vonulási idő. Emellett az élet- és vagyonbiz- 
tonság megőrzése, a lakosság biztonságérzetének növelése 
és a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának 
fokozása is az őrsprogram célja.

A november hatodikán tartott átadás során Dr. Bakondi 
György tűzoltó altábornagy beszédében elmondta, hogy itt 
is azt szeretnék elérni, hogy minél szakszerűbben és minél 
jobb felszereléssel tudjanak beavatkozni a tűzoltók veszély 
esetén.

A cigándi állomás így 19 település, több mint hu- 
szonháromezer lakója biztonságáról gondoskodik majd 
a jövőben.
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A bodroghalmi Művelődési Ház a község központjá- 
ban helyezkedik el. Mivel az épület régi, lepusztult álla- 
potban volt, szükségesnek látták a felújítását. A tele- 
pülés lakossága is igényelte, hogy az évente megvalósuló 
programok arra méltó környezetben kerüljenek meg- 
rendezésre.

Bodroghalom Község Önkormányzata sikeres pályázatot 
adott be a Művelődési Ház külső és belső felújítására, kor- 
szerűsítésére. Maga a pályázat az „Integrált Közösségi 
Szolgáltató Tér” kialakítására szólt. A Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatalhoz benyújtott nyertes pályázattal 
49 497 956 Ft támogatást kapott a község a beruházásra.

2013. augusztus 20-án került átadásra az új, korszerű, jól 
felszerelt épület, melyet már egy új szabadtéri színpad is dí- 
szít.

Sokak számára lehet ismeretlen az „Integrált Közösségi 
Szolgáltató Tér” elnevezés, de nem sokban különbözik a 
már megszokott Művelődési Háztól. A Művelődési Ház, 
máshol Faluház, a Könyvtár, a Teleház, de akár egy Ifjúsági 
klub is jelentheti egy IKSZT alapját. Lényege, hogy ezen te- 
ek szolgáltatásait összefogja, ezeket egy épületben valósítja 
meg.

Fő feladatai közé tartozik a közösségi élet fellendítése, 
programok, rendezvények szervezése, lebonyolítása. Lehe- 
tőség szerint minden korosztály megmozgatása, bevonása a 
közösség életébe. Működteti a könyvtárat és a teleházat. 

Új épület, új lehetőségek Bodroghalomban
Helyt ad a helyi civil szervezetek összejöveteleinek, pró- 
báknak.

Fontos továbbá a könyvtári és információs szolgáltatás, 
képzések, szabadidős közművelődési programok és külön- 
böző előadások szervezése.

Ezzel a beruházással fellendítette településünk kulturális 
életét. A község lakói szívesebben mennek el olyan rendez- 
vényre, amely egy jól felszerelt, igényes, szépen felújított 
épületben valósul meg. 

Sveda Bernadett

Minden kisrozvágyi lakosnak jutott az idei termésből
Kisrozvágyon a 2013. év tavaszán újra elkezdték meg- 

művelni az Önkormányzat tulajdonában lévő földeket. 
Ez a gyakorlat már bevált, hiszen nem ez volt az első 
alkalom, hogy kihasználták a föld adta lehetőségeket a 
településen.

A termelés fellendülését megalapozta az Új Magyaror- 
szág Fejlesztési Terv keretein belül megvalósított „Helyi 
igényekre alapozott innovatív foglalkoztatási társaság létre- 
hozása a bodrogközi kistérségben” elnevezésű, a TÁMOP – 
5.1.1 -09/6/2010/0034 számú projekt. A projekt keretén 
belül létrehoztak a Kisrozvágyi Idősek klubja udvarán egy 
liofilizáló üzemet, amelyben 10 főt foglalkoztattak. A dol- 
gozók a program során egy olyan képzésen vettek részt, 
amelynek segítségével elsajátították a növénytermesztés 
fortélyait. A projekt során sokfajta konyhakerti növényt ter- 
mesztettek és használtak fel különböző termékek elkészíté- 
séhez. 

Ez a program egy évvel ezelőtt véget ért ugyan, de a köz- 
foglalkoztatásban résztvevő dolgozók és a felépült üzem 
segítségével újra volt lehetőség a földek megművelésére és 
hasznainak élvezésére. 2013 tavaszán így újra felszántot- 
ták és bevetették a földeket. A földterület nem túl nagy 
ugyan, de a dolgozók az Önkormányzat vezetésével meg- 
próbálták ezt minél jobban kihasználni. A területen talál- 
ható egy fólia is, amely a kisrozvágyi lakosság nagy részét 
el tudta látni olcsó, de annál jobb minőségű palántával. A 
mezőgazdasági területen megtalálható volt minden fajta 
konyhakerti növény: sárgarépa, petrezselyem, burgonya, 
káposzta, karalábé, karfiol, uborka, paradicsom, édes-és 

fűszerpaprika stb. Több gyümölcsfa is található a kertben, 
amelynek terméseit szintén nem hagyták kárba veszni. 

Ezeknek a növényeknek egy részét felhasználták külön- 
böző termékek készítésére. Így az üzemben készült para- 
dicsomlé, savanyított uborka, csalamádé, savanyú káposz- 
ta, egyéb savanyúságok, befőttek, lekvárok. Ezekből a ter- 
mékekből a nagyrozvágyi konyhára is jutott, hiszen az isko- 
lások és az idősek étkeztetését a település onnan oldja meg. 
A rendezvényekre vagy vendéglátás alkalmából (pl. gyer- 
meknap, Idősek napja) készített ételekhez és sütemények- 
hez is sokat felhasználtak belőlük. Az így felhasznált zöld- 
ségek és gyümölcsök mellett még mindig maradt elég, ah- 
hoz, hogy biztosítsanak a kisrozvágyi családok mindegyi- 
kének egy csomagot. Ahogy a termés folyamatosan beérett 
a lakosságnak folyamatosan kínáltak fel a megtermelt ja- 
vakból. Minden család kaphatott nyáron paradicsomot, 
uborkát, paprikát, káposztát, karfiolt, tököt, stb. Továbbá az 
őszi betakarítást követően minden család kapott egy bur- 
gonyából, sárgarépából, petrezselyemből és savanyú ká- 
posztából álló csomagot, amely mindenki számára egy kis 
segítséget jelentett. Bőséges termést jelez az a tény, hogy az 
így felhasznált és elosztott termés mellett még maradt any- 
nyi, hogy a téli időszakra is raktároztak el élelmiszert.

Köszönet illeti az Önkormányzat gondos munkáját és a 
közfoglalkoztatásban az egész év során résztvevő vala- 
mennyi dolgozót, akik nélkül nem sikerült volna ilyen szép 
eredményt elérni. Bízunk benne, hogy a jövő éven is sike- 
rül ezt a tevékenységet folytatni, és a termés is az idei évhez 
hasonlóan bőséges lesz.                                                 -ke-
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A ZEMPLÉNI GOMBÁSZ EGYESÜLET ELŐADÁSAI KARCSÁN
A Zempléni Gombász Egyesület hat részből álló elő- 

adássorozatot hirdetett Karcsán. 
Az Egyesület a Svájci-Magyar Civil Alaptól nyert támo- 

gatást a "Zempléni Gombász Egyesület törekvései „Az em- 
berekért és a természetért" című pályázatával. A projekt cél- 
ja, hogy a Zempléni térségben élő emberek minél nagyobb 
létszámban vegyenek részt a rendezvényeiken, ahol avatott 
szakemberektől kaphatnak információkat mai természetvé- 
delmi feladatokról, problémákról. Ezáltal környezettudatos 
gondolkodásra, magatartásra ösztönözik a részvevőket.

Az egyesület tagjai feladatuknak, kötelességüknek te- 
kintik a megfelelő ismeretek közvetítésével a természeti ér- 
tékeink bemutatását és megőrzését. Fontos a gombamérge- 
zések visszaszorítása, a gombák, kiemelten a védett fajok 
megismertetése, a kulturált gombázás gyakorlatának tuda- 
tosítása. Elengedhetetlennek tartják, hogy felhívják a 
térségben élő „megélhetési gombázók” figyelmét erdőink, 
a gombák élőhelyeinek védelmére, a gombák szakszerű és 
mértékletes gyűjtésére.

Fontosabb tevékenységeik: előadások, előadássorozatok, 
ismeretterjesztő- gombagyűjtő túrák, fotó- és gombakiállí- 
tások, gombanapok, fesztiválok, ismeretterjesztő rövid- 
filmek, szóróanyagok és játékos feladatlapok összeállítása.

Az ismeretterjesztés és felvilágosítás egyik legfontosabb 
helyszíne az a nyolc zempléni, bodrogközi település, ahol 

gombanapok, fesztiválok keretében előadásokat, gomba- és 
fotókiállításokat, filmvetítéseket, ismeretterjesztő túrákat 
terveznek. „Így közvetlenül a helyükbe visszük a rendez- 
vényt. A falvakban előadássorozat keretében ismertetjük a 
leggyakoribb és a védett gombafajokat, a gombagyűjtés és 
fogyasztás szabályait. Alapismereteket nyújtunk a gombák 
élettanáról, élőhelyeikről, az ezeket veszélyeztető ténye- 
zőkről, a gombamérgezésekről.”- mondta Kőszeginé Tóth 
Judit az egyesület munkatársa.

Ilyen előadásokat hallgathattak meg az érdeklődők immár 
két alkalommal Karcsán is az Integrált Közösségi Szolgál- 
tató Tér épületében. November 20-án, Kőszeginé Tóth Judit 
bemutatta a gombákat kicsit közelebbről is a jelenlévőknek; 
ismertette a gombák felépítését, szaporodását, az ismert és 
kevésbé ismert gombafajokat, valamint a gombagyűjtés és 
fogyasztás szabályaira hívta fel a figyelmet. Fontos infor- 
mációkat tudhattak meg a jelenlévők például arról, hogy 
milyen mérgező gombafajok léteznek és mi a teendő gom- 
bamérgezések esetén. November 27-én Hegyessy Gábor 
előadása a környékünkön fellelhető gombafajokról szólt. 
Rengeteg színes fotóval szemléltetette a Karcsa, Pácin vagy 
például Bodroghalom erdeiben, legelőin található ehető és 
mérgező gombákat. Kitért még a védett fajokra is, ugyanis 
2013-tól 58-ra emelkedett a védett fajok száma. 

Czető Judit
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Kulturális események a Karosi Honfoglalás Kori Látogató Központban

Bodrogköz az Őseink legrégibb szállásterületei közé tar- 
tozik, amit a Karosi gazdag leletanyagok is bizonyítanak. 
Indokkal mondhatjuk, hogy Bodrogköz Magyarország böl- 
csője. Így méltó módon állít emléket Őseinknek a Karosi 
Nemzeti Sírkert és a 2012. szeptember közepén átadott 
Honfoglalás Kori Látogató Központ. A Központban lévő 
kiállítást, az eredeti leleteken kívül, interaktív eszközök, 
makettek, érintőképernyős alkalmazások színesítik. Az 
épület második szintjén, pedig egy panoptikális bábukiál- 
lítást tekinthetnek meg az érdeklődők. A Központ külső te- 
rülete folyamatosan fejlődik, hiszen a korabeli ház rekonst- 
rukciók mellett láthatunk jurtákat, kipróbálhatunk ősi fog- 
lalkozásokat, lovagolhatunk, íjászkodhatunk és megkóstol- 
hatjuk a korabeli egészséges ételek sokaságát. 

A megnyitása óta a Látogató Központ több ezer vendéget 
fogadott, köztük iskolás csoportokat, családokat és nyug- 
díjasokat, akik nagyon sok ismeretanyaggal és gazdag él- 
ményekkel tértek haza. 

A Látogató Központban a kirándulókat különböző kul- 
turális események, rendezvények is várják, ahol szintén az 
Őseink mindennapjaival, tudásával ismerkedhetnek meg. 
Egy ilyen nagyszerű program volt a megnyitó után két hó- 
nappal megrendezésre kerülő Életfa Ültetés. A hideg idő 
ellenére nagyon sokan látogattak el, hogy elültessék az Élet- 
fájukat családjuk vagy az egyesületük „részére”. A vendé- 
gek saját kezűleg elültetett fájuk mellé kaptak egy táblát, 
ami az ültető nevét mutatja, így tudatva a „külvilággal” ki a 
Fa gondozója. Idén novemberében került sor az Életfa Ül- 
tetők Találkozójára, ahol ismét több mint 70 fát fogadtak 
örökbe. A tavalyi program előadója Petraskó Tamás volt, 
idén pedig Hidvégi-Üstös Pál tartott egy nagyszerű élmény- 
beszámolót. A zenéről, és a jó hangulatról a Hollóének Hun- 
garica Régizene Együttes gondoskodott. 

Mindezeken kívül a Történelmi Kitekintő elnevezésű 
előadássorozatot havonta egy alkalommal rendezték meg, 
ami a következő évben is tovább folytatódik. A sorozat cél- 
ja, hogy a magyar történelem egy-egy fontos állomásával, 
hagyományaival, és örökségeivel ismertesse meg a hallga- 
tóságot, valamint olyan információk birtokába juttassa, 
amik a jelenlegi történelemkönyvekből kimaradtak. A nagy 

érdeklődés mellett megtartott előadások színvonalát a ne- 
ves előadók is „biztosították. Többek között Mezősi László, 
Varga Béla, Rostás László, Pásztor Attila, Kovács Kálmán- 
né és dr. Darai Lajos, akik rendkívül izgalmas, és informá- 
ciókban bővelkedő előadást tartott az érdeklődök számára.

A 2013 nyarán megrendezett II. Karos-Tobolyka Lovas- 
íjász Kupát nem véletlenül július 6-7-én tartották, ugyan- 
is 907. július 4-7. között zajlott az Őseink egyik legjelentő- 
sebb ütközete a pozsonyi csata. Az ekkor aratott fényes győ- 
zelem mind az Őseink, mind a mi megmaradásunkat bizto- 
sította, így méltó módon kell, hogy emlékezzünk és tisztele- 
tünket adjuk a felmenőinknek.  Ilyenkor nemcsak a kör- 
nyékbeli hagyományőrzők adják a tiszteletüket, hanem 
szomszéd megyék (a Kárpát-medence más részeiről is) lo- 
vasíjászai, íjászai és felvidéki barátaink is. A megemlékezés 
során a lovasíjász versenyt mindig izgatottan nézik a Ka- 
rosiak, ugyanis helyi fiatalok is vannak az indulók között. 
Mindezek mellett, Mónus József többszörös világrekorder 
tradicionális távlövő íjász is tiszteletét tette a megemléke- 
zésen, emelve a programok hangulatát.

A lovasíjász versenyen kívül idén először rendezték meg 
az I. Karos-Tobolyka Íjász Kupát. Ide elsősorban a kör- 
nyékbeli hagyományőrzők, és barátok látogattak el, akik 
családias hangulatban tölthettek el itt egy nagyszerű dé- 
lutánt és mérhették össze tudásukat.  

A fent említett programokból is kitűnik, hogy a Honfog- 
lalás Kori Látogató Központ megnyitása óta egyre több és 
színvonalasabb rendezvény kerül megvalósításra Karos- 
ban. Ezen programok sikerességének egyik bizonyítéka, 
hogy a rendezvényeket egyre többen látogatják. A vissza- 
térő vendégek, és a karosi lakosok mellett új látogatók is fo- 
lyamatosan érkeznek a Kárpát-medence minden részéből.  
A programok másik sikeressége, hogy a vendégek többsége 
hazatérve is foglalkozik a 10. századunkkal és az Őseink 
életével. Ennek nyomán egyre több a visszatérő barátunk, 
akik mások számára is átadják Őseink üzenetét. Így a ren- 
dezvények további sikerességéhez, és bővítéséhez minden- 
ki segítségére szükség van. Az összefogással, pedig ennél is 
nagyobb változást érhetünk el a programok és más kultu- 
rális események terén.                                    Kovács Anett
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Egy iskola új élete
Ez elmúlt év júniusában 9 nyolcadik osztályos gyerek 

ballagott el, az Alsóberecki Berecz Károly Általános Is- 
kolából és ezzel véget ért a 2011-2012-es tanév. 

De ez az év más volt, mint a korábbiak. 2012 őszén nem 
nyitotta ki újra a bejáratát az iskola, közel negyven gyerek- 
nek és több mint tíz pedagógusnak kellett a nyári szünetben 
új iskolát és új munkahelyet keresnie. Ez a szomorú ese- 
mény az én családomat is érintette. Egyik gyermekem az 
utolsó végzős osztály egyik diákja volt, míg a másik az utol- 
só éve előtt kényszerült arra, hogy új iskolában, ismeretlen 
diákok és ismeretlen tanárok között készüljön a középis- 
kolába. Meg kell valljam nem volt könnyű, sem nekünk sem 
pedig más szülőknek és tanároknak sem. De ez nemcsak a 
szülőknek és gyerekeiknek volt nehéz, hanem a falu közös- 
sége számára is. Az iskola épülete a bezárás évében még 
csak 12 éves volt. Szinte egy új épületet kellett elhagyni és 
nézni, hogy meginduljon az enyészet. 

Az iskolaépületben volt az ebédlő is, ahova nemcsak az 
iskolás, hanem az óvódás gyerekek is jártak a tízóraizni, 
ebédelni. Emiatt még a nyári szünetben megindultak az át- 
alakítások az óvodán belül, hogy egy kis konyhát tudjanak 
kialakítani, továbbá a fűtést is meg kellett oldani. 

Most viszont 2013 őszén, újra életre kell az épület, nem 
abban a formában, amely korábban megszokott volt, de 
időnként ismét zsongás van benne. Nyáron az egyik tante- 
remben egy könyvtár került kialakításra, egyenlőre nem sok 
könyvvel de annál nagyobb rendben. 

Szeptemberben a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár, valamint a Cigándi Városi Könyvtár 
szervezésében informatikai képzés indult, amelyen a 
résztvevők a számítástechnika alapjaiba kaphatnak egy kis 
betekintést.

Ősszel az iskola és a mellette lévő udvar népesült be em- 
berekkel, akik az első és remélhetőleg hagyományteremtő 

lepcsánka sütésen vettek részt. Akkor ott mindenki láthatta 
a mi kis közösségünknek szüksége van arra, hogy együtt le- 
gyen. Akik ott voltak jól érezték magukat, a gyerekek 
gyöngyfűzéssel próbálkozhattak és aszfaltrajz versenyen 
mutathatták meg tudásukat. A tornateremben pedig újra a 
foci labdáé volt a főszerep. Kinn az udvaron közben sonkás, 
szalonnás, szalámis, gombás, sajtos és természetesen ha- 
gyományos lepcsánkákat lehet kóstolni.  A nap végére a jó- 
kedv a tetőfokára hágott, amikor többen elkezdtek táncolni. 
Nekem az új munkahelyemen ez volt az első nagyobb meg- 
mérettetésem, mint szervező. Jó volt látni az emberek arcán 
az örömöt, hogy jól érzik magukat. Lehet, hogy jó az, amit 
csinálok?

Ez adta a következő rendezvény ötletét is. November vé- 
gén egy Batyus Bál vendégei népesítették be az ebédlőt. 
Egyelőre csak a helyi Idősek Klubjának tagjai és a Felső- 
berecki Népdalkör énekesei voltak jelen, de a hangulat nem 
volt öreges, sőt, mindenki fiatalosan és vidáman mulatott. 
Néhány nappal később már azt kérdezgették az emberek 
mikor lesz a következő alkalom, amikor összegyűlhetnek. 

Most jön a karácsony a legszebb családi ünnep, szeret- 
ném, ha méltóképpen meg tudnánk ünnepelni, nem csak 
otthon hanem a falu közösen. Nagyon jó lenne a falu park- 
jában egy fenyőfát felállítani és felöltöztetni, amire egy 
kézműves foglalkozás keretén belül készítenénk a gyere- 
kekkel díszeket. A feldíszített fán lévő égőket pedig, a há- 
rom felekezet részvételével kapcsolnánk fel. Remélem ér- 
deklődők lesznek a falu lakói és eljönnek velünk együtt ün- 
nepelni. Az év végére remélem megint az öröm és vidámság 
jellemezné a községünket. Az ebédlőt jó lenne megint be- 
népesíteni és együtt köszönteni az eljövendő új évet!

Nagyon szeretném és ezért igyekszem dolgozni, hogy a 
mi kis falunkba újra megpezsdüljön a kulturális az élet. Is- 
kolánk a szó szoros értelmében nincs, de a közösség még 
megvan, az épület még áll, már csak újra össze kell ková- 
csolni az embereket egy közösséggé! 

Tóthné Bodnár Mónika

nyújtotta támogatásból a programban résztvevő községek 
kaptak egy alkalmazottat, aki a folyamatos képzések mellett 
azt a feladatot kapta, hogy közösségfejlesztőként életet vi- 
gyen újra az emberek kulturális életében és a Könyvtárban 
egyfajta közösségi teret alakítson ki.

Az első megrendezett ünnepség osztatlan sikert hozott, 
mivel évek óta nem tartottak az egész falu számára közös 
Anyák napi műsort. A közel száz fő elérzékenyülve hall- 
gatta az óvodások és iskolások színvonalas előadását. 
Ekkor már lehetett érezni, hogy igénylik az emberek az 
ilyen típusú rendezvényeket. A következő alkalom a Gye- 
reknap volt. Örömteli volt látni, ahogy a szülők összefogtak 
és haragot, ellentétet hátrahagyva, egymással karöltve a 
közösségfejlesztő segítségével megrendezték a gyerekek- 
nek a programot. Végre újra közösségről beszélhettek a la- 
kosok a településen.           (Folytatás a következő oldalon.)

Fejlődő közösségi élet Zemplénagárdon
Egy kis bodrogközi település a Borsod-Abaúj Zemp- 

lén Megye peremén Zemplénagárd. A megyére jellemző 
összes jó és rossz tulajdonság megtalálható a településen. A 
természet adta szépségek mellett komoly gondokat jelent a 
községnek a munkanélküliség. A jobb megélhetés remé- 
nyében elvándorlási folyamat indult el a faluban, ezért 
csökkent a lakosság száma. Az itt élő emberek komoly 
harcot vívnak létszükségletük fenntartása érdekében. A 
mindennapi megélhetés okozta küzdelem rányomta bélye- 
gét a kultúra és közösségi életre is. Elmaradtak az ünnepi 
műsorok, bálok a település életében. Egyedül az évente 
megrendezett Falunap és Idősek Napja rendezvény maradt 
meg a lakosság számára.

Idén 2013. március 1-én egy új projekt vette kezdetét a 
Bodrogköz tizenhét településén, melyek közé tartozott 
Zemplénagárd is. Az Európai Unió és a Magyar Állam 
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(Az előző oldal folytatása.)
A nyár folyamán több kisebb fajta rendezvény is meg- 

rendezésre került, ahol a látogatási szám az előzőekhez ké- 
pest szerény volt, de a gyerekeknek tartott programokon 
rendszeresen sok érdeklődő volt.

Az őszi programsorozat alkalmával több korosztályt 
megérintő műsorok lettek szervezve a faluban. Az olvasó- 
délutánt a gyerekek nagyon élvezték. Csendben és fegyel- 
mezetten viselkedtek a rendezvény alatt. Az Idősek napján 
méltóképpen ünnepelték a szép korúakat. A Szüreti bál han- 
gulata megmutatta, hogy remek közösségformáló hatással 
bír egy közösen eltöltött zenével színezett este.

Az év zárásaként új rendezvénysorozat indult Zemplén- 
agárdon az Adventi gyertyagyújtások jegyében. Példaér- 
tékű össze fogást lehet tapasztalni az emberek körében. A 

feladatokat felosztva, egymást segítve zajlanak le a mű- 
sorok. A támogatók létszáma szinte már megszámlál- 
hatatlan. Mindenki hozza azt, amit tud, bizonyítva azt, hogy 
nem mindig az anyagiak határozzák meg a program létre- 
jöttét. A gyerekek nem menekülnek a szereplés elől, hanem 
saját maguk kérik a verseket. Látni az arcukon, hogy sze- 
retnek ebbe a közösségbe járni és nem teherként fogják fel a 
rájuk osztott verseket. A vasárnapi közös délutánok már ki- 
nőtték a Könyvtár épületét, mivel hétről hétre egyre többen 
jönnek a műsorokra. Csodálatos végig nézni a megjelent 
emberek arcán, hogy milyen jó, hogy végre van, amiért ér- 
demes újra kimozdulni a lakásból és egy kis süti és forró tea 
mellett a múltról, jelenről és jövőről beszélgetni. Büszkén 
lehet kijelenteni, hogy Zemplénagárdra visszatért a kultúra 
és közösségi élet!                                                Kiss Attila

Bodrogközi hírcsokor

A „Napelemes energiatermelő rendszer telepítése a 
Kistérségi Okmányiroda, a Polgármesteri Hivatal és az 
Iskola tetején” című, KEOP-2011-4.2.0/A sz. pályázati 
konstrukcióban még 2011-ben, benyújtott, majd tarta- 
léklistáról támogatott projektünk kivitelezési munká- 
latai hamarosan befejeződnek, adta hírül Cigánd Város 
Önkormányzata.

A kivitelezést a közbeszerzést elnyerő Renergy Bt.végzi.
A közüzemi villamos hálózatra visszatápláló napelemes 

rendszerek nagyon egyszerűen és jól működő megújuló 
energiát termelő rendszerek.

Tipikus „zöld energiáról” van szó, amely igen hatékonyan 
segíti az energiafelhasználás költségeinek csökkentését.

Amikor süt a Nap és a rendszer energiát termel, a meg- 
termelt energiamennyiséggel két dolog történhet vagy rög- 
tön elfogyasztásra kerül a napelemes rendszernek otthont 
adó háztartásban, intézményben (ilyenkor megspórolva a 
villanyszámla erre az energiamennyiségre vonatkozó ré- 
szét) vagy visszajut ez a zöld-energia a közüzemi hálózatba. 

Ebben az esetben a visszatáplált energia mennyisége mé- 
résre, és később elszámolásra kerül a fogyasztó és az 
áramszolgáltató között.                                               - kg – 

Napelemes energiafelhasználás valósul meg Cigándon

A Bodrogközi Tisza-felső és a Bodrog bal parti árvíz- 
védelmi rendszer nevű projekt keretein belül a Cigánd-
felső, a révleányvári, és két Bodrog parti gátőrház mel- 
lett a tiszacsermelyi telep is felújításra kerül, valamint a 
gát jobb odalát erősítik meg Tiszakarád és Ricse között. 

A beruházás megközelíti az 5 milliárd forintot, melyet az 
Európai Unió és a Magyar Állam közösen finanszíroz. A 
projekt kedvezményezettje az Észak-magyarországi Víz- 
ügyi Igazgatóság, a kivitelező cég a Lavinamix Építő Kft. A 
projekt befejezésének határideje 2015. április 30. 

A gát komolyabb újítása egy 500 méteres szakaszon 
1992–ben történt utoljára, amikor is a Tisza annyira alámos- 

Árvízvédelmi rendszer a Bodrogközben
ta a töltést, hogy azt mindenképpen újjá kellett építeni. 

A tiszacsermelyi gátőrház 1983 és 1985 között épült. Ma- 
halek László a ház első lakója. 1986-tól végzi gátőri teen- 
dőit a községben. 

A házat építése óta nem újították, nem korszerűsítették. 
Jelen pályázatnak köszönhetően központi fűtést szereltek a 
közel harmincéves épületbe. 

A burkolat és nyílászárok cseréje után egy új szennyvíz- 
kezelési technológiát vezetnek be. Az úgynevezett „tik- 
kasztó” egy olyan rendszer, melyben a szennyvíz önmagát 
semmisíti meg, ezzel is óvva a környezetet.

-bd-
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Nagy erővel kezdődtek el a töltés építési munkálatok 
Felsőbereckiben. Ezt egy Európai Uniós projekt támoga- 
tásával tehették meg a bereckiek. Az összeg amiből gaz- 
dálkodhatnak és több fejlesztést is megvalósítanak, 4 208 
981 698 Ft. A Bodrogközi Tisza-felső és a Bodrog bal parti 
árvízvédelmi rendszer fejlesztése a cél. A régi töltést elbont- 
ják, az agyagos földből új töltést építenek, az agyagos föld- 
ből új töltést építenek és a Bodrog zugba hordják a teher- 
mentesítés miatt. 220 méter új töltés épül árvízvédelemre, 
amibe két új műtárgy is beépítésre kerül. Meglepő gyor- 
sasággal folynak a munkálatok. Tavasszal a szolgálati la- 
kások és a melléképületek felújítására is sor kerül. 

Az idén a fő cél, hogy a töltés elkészüljön, amíg az idő- 
járás engedi. A tavaszi áradás ne okozzon gondot, üzem- 
képes legyen a töltés és a szivattyú is.                           - gr –

A gyerekek és a szülők nagy örömére kis településünk- 
re látogatott a nyíregyházi Katica Bábszínház. 

A Három kismalac című előadásra 2013. december 15-én 
14.00 órától került sor a dámóci Művelődési Házban. 

Ki ne ismerné a három kismalac történetét? 
És az éhes farkas sikertelenségét? 
Ebben sincs másképp,  mint a jól ismert mesében. 
De a klasszikus mesétől eltérő megoldásokkal lepték meg 

a Kismalacok a Farkast. 
Mivel kis községünkbe ritkán adódik ilyen fajta előadás, 

így nagy volt az érdeklődés ugyanúgy a gyermekek, mint a 
kísérő szüleik részéről, akik nagyon jól szórakoztak a műsor 
alatt.  

Ezúton is szeretnénk megköszönni a II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár támogatását.

Reméljük jövőre is ellátogat hozzánk a híres nyíregy-
házi Katica Bábszínház újabb előadássokkal.         - csj -

Sikeres bábszínházi
előadás Dámócon

Töltés építés
Felsőbereckiben

Adventi készülődés a Tiszakarádi

Sánta Erzsébet Általános Iskolában
A tiszakarádi Sánta Erzsébet Általános Iskolában a 

kezdetét vette a karácsonyi programsorozat.
Az első rendezvény az adventi készülődés volt, melyet a 

pedagógusok, gyerekek és a szülők közösen töltöttek el, 
november 28-án. 

A szervezésben részt vett a diákönkormányzat, az iskola 
vezetősége, a nevelők, szülők, a Máltai Szeretet Szolgálat 
munkatársai.

Délután 2 órai kezdettel Budai Fatima és Dupcsák Petra 8. 
osztályos tanulók nyitották meg a délutánt. 

Ezután az iskolai énekkar adventi dalokkal kedveskedett 
a jelenlévőknek. 

A program keretein belül a gyerekek és a szülők közösen 
sütöttek mézeskalácsot. A pedagógusok irányításával kará- 
csonyi fenyődíszek készültek. Elkészítették az iskola ad- 
venti naptárát és az adventi koszorúját is.

A tanulók örömmel vették, hogy közösen állíthatják fel az 
intézmény fenyőfáját. Tronkos Zsolt angol szakos pedagó- 
gus digitális bemutatót tartott az angol adventi szokásokról.

A résztvevőknek különleges meglepetés volt, hogy sült 
gesztenyét kóstolhattak meg. Ezt a napot az első adventi 
gyertya meggyújtásával zárták a diákok.

A szeretet jegyében, hasznosan telt el ez a délután, melyet 
ezentúl minden évben szeretne megismételni az iskola.

-úo-
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2013. november 25-én, hétfőn tartotta meg Stumpf 
Attila hivatalvezető a „Hivatalok Nyílt Napja” rendez- 
vénysorozattal kapcsolatos sajtótájékoztatóját.

2013. november 28-án, csütörtökön 9 órai kezdettel egy- 
ségesen, országosan, minden megyében megtartották a „Hi- 
vatalok Nyílt Napja” elnevezésű programsorozatot. 

A rendezvény célja a kormányhivatalok szerteágazó terü- 
leteinek bemutatása, a tevékenységek sokszínűségének és 
az emberközeli, ügyfélközpontú közigazgatás és szolgál- 
tató állam, valamint az új közszolgálati életpályamodell 
megismertetése az állampolgárokkal. 

Változatos programok keretein belül mutatták be, hogyan 
is működnek a kormányhivatal szakigazgatási szerveinek 
és a járási hivataloknak a munkája a mindennapokban. 

Emellett pedig a Kormányhivatal ügyfélszolgálatai reg- 
gel 8-tól este 8-ig, hosszított nyitva tartással fogadták az 
ügyfeleket.

Csatlós István, nagyrozvágyi születésű birkózó edző, aki 
szülőfalujába, a szülőházba folyamatosan visszatér, egyik 
barátjával történt beszélgetése során arra az elhatározásra 
jutott, hogy a szabadidő hasznos eltöltése érdekében birkó- 
zó edzéseket szervezne a falu fiataljai számára. A legelső 
edzéseiket az edző házának portáján, a fa árnyékában tar- 
tották. A kezdet kezdetén csak 2 gyerekkel tréningezett, 
majd a létszám addig bővült, hogy mára a csapat létszáma 
már elérte a 11 főt. A lelkes kis csapat egyre eredménye- 
sebben szerepel különböző versenyeken. Legutóbb egy 

Sajtótájékoztatót tartott Stumpf Attila a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal Cigándi Járási Hivatala hivatalvezetője

Eredményesen szerepel az új nagyrozvágyi birkózó csapat
nemzetközi szabadfogású birkózó versenyen 2013. 
november 16-án Püspökladányban. Itt a magyarok mellett 
szlovák, ukrán és román csapatok is megmérették magukat. 
A viadalon 150 magyar versenyző vett részt, melyből Csat- 
lós István 9 főt indított (5 fő Sátoraljaújhelyből és 4 fő 
Nagyrozvágyról). A csapat nagyon eredményesen szere- 
pelt, hiszen 9 főből 8 éremmel zárta a versenyt. Külön ki- 
emelve Boda Andreát, aki súlycsoportjában 1. helyezett 
lett, Vécsi Jánost, aki 3. helyezett, valamint Deák Ákost, aki 
pedig 2. helyezést ért el.
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A hosszan tartó és napsütésben bővelkedő ősz véget 
ért. Lassan beköszöntött a hideg tél, így már nem csak a 
naptár, hanem a hőmérő higanyszála is jelzi számunkra, 
hogy közeledik az év legszebb ünnepe, a karácsony. 

Karácsony előtt négy héttel már nagy a készülődés az 
egész világban, hiszen ez az időszak Advent, a várakozás 
időszaka. Szerte a világban ünnepségeket tartanak Advent 
idején. 

Nincs ez máshogy a Bodrogközben sem, hiszen mind a 17 
településen készül valami. Nagyon sok olyan település van, 
ahol már egy, az évek során hagyománnyá vált rendezvényt 
tartanak meg az idén is, de örömre ad okot az a tény, hogy 
egyre növekszik azoknak a településeknek a száma, ahol 
idén szeretnék lerakni az Adventi ünnepség hagyomány te- 
remtésének alapkövét.

A Bodrogköz településein színes és érdekes progra- 
mok várják a vendégeket. Számos településen Advent 
mind a négy vasárnapján közös gyertyagyújtással egybekö- 
tött ünnepség sorozatokkal várják a lakosságot. 

Ezen települések sorába tarozik Cigánd, Karcsa, Pá- 
cin, Ricse és Zemplénagárd. 2013. december 1-jén, 8-án, 
15-én és 22-én Advent négy vasárnapján egy rövid műsor- 
ral és adventi gyertyagyújtással várják a szervezők a lakos- 
ságot. A műsorokat általában a helyi iskolás, óvodás gyer- 
mekek, művészeti csoportok és egyéb közösségek (egyesü- 
letek) adják, illetve több helyen részt vesznek a rendezvé- 
nyeken a vallási gyülekezetek vezetői is. Ricsén és Cigán- 
don ez a rendezvénysorozat már hagyománnyá vált, de 
Karcsán, Pácinban és Zemplénagárdon ez lesz az első ilyen 
jellegű ünnepség.

A többi település más jellegű eseményekkel készül a la- 
kosság számára: 

Alsóbereckiben december 23-án Karácsonyi készülődés 
címmel veszi kezdetét egy kézműves foglalkozással egybe- 
kötött karácsonyfa díszítés, majd az ünnepséget áhítat zárja, 
amelyen részt vesz mindhárom felekezet.

Bodroghalomban december 14-én lesz egy közös gyer- 
tyagyújtással egybekötött ünnepség, ahol az iskolások lép- 
nek majd fel, jelen lesznek az egyházak képviselői és a 
program egy közös énekléssel zárul majd.

Dámócon a gyermekeké lesz a főszerep, hiszen számukra 
lesz egy kézműves foglalkozás és ellátogat hozzájuk a 
Katica bábszínház is december 22-én.

Felsőberekiben is lesz kézműves foglalkozás az adventi 
időszakban, és december 22-én lesz egy Karácsonyi est 
nevű rendezvény, ahol fellép a helyi Asszonykórus, Novák 
Zoltán és Jászter Beáta.

Karosban december 20-án rendezik meg a karácsonyi 
ünnepséget, amelyet a település polgármestere Kulcsár 
Nándor nyit meg, majd fellépnek a karosi óvodások és is- 
kolások, az Idősek klubja tagjai és a helyi fiatalok.

Kisrozvágyon a gyermekek és a felnőttek számára is lesz 
rendezvény. A gyermekeket kézműves foglalkozásokkal 
várják az adventi időszakban, a felnőttek pedig december 
21-én a karácsonyi ünnepség után egy batyus bálban kap- 
csolódhatnak ki.

Lácacsékén a legfiatalabb és a legidősebb korosztály is 
megtalálhatja a neki leginkább megfelelő elfoglaltságot. Az 
Idősek klubjában szaloncukrot készítenek majd, a gyere- 
keknek pedig a téli szünetben egy játszóházzal kedvesked- 
nek, ahol karácsonyi díszeket készíthetnek. A karácsonyi 
ünnepséget a ricsei óvodások műsora színesíti majd.

Nagyrozvágyon a már hagyománnyá vált közös kará- 
csonyfa díszítés lesz az ünnepi program. A lakosság saját 
készítésű, otthonról hozott díszekkel közösen fogja felöl- 
töztetni a település karácsonyfáját, hangulatos zeneszó kí- 
séretében december 14-én.

Révleányváron a templomi ünnepség mellett lesz egy 
falu szintű karácsnyi ünnepség is, ahol az iskolások és az 
óvodások szolgáltatják majd a garantáltan jó hangulatot.

Semjénben december 22-én lesz karácsonyi ünnepség, 
ahová kis ajándékkal és vendéglátással várják a lakosságot. 
A program egy közös karácsonyfa díszítés és egy Betlehemi 
előadás lesz.

Tiszacsermelyen a karácsonyi ünnepség december 20-án 
lesz, ahol különböző színes programokkal várják a 
vendégeket. Fellép többek között a Tiszacsermelyi Idősek 
klubja és a gyermekek is.

Tiszakarádon az iskola keretein belül szerveznek ünnep- 
séget a szülők bevonásával. Színes programokkal várják a 
gyermekeket és a felnőtteket egyaránt. Az ünnepségsorozat 
november 28-án kezdődött és egészen karácsonyig tart. A 
karácsonyi ünnepség december 21-én lesz.

A rendezvényekről bővebb információt találnak a 
Bodrogközi Hírportálon a bodrogkoz.com weboldalon. 

Körmöndi Eszter

Advent a Bodrogközben
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A pácini Faluvédő és Faluszépítő Egyesület, legfőbb 
célja a jótékonyság.

 Az 1999-ben megalakult civil szervezet létszáma indulá- 
sa óta egyre nő, sok ember érzi, hogy ebbe a kis csapatba 
akar tartozni, segíteni, szépíteni Pácin községet, s egyben 
egy vidám kis társaságban sok boldog percet együtt eltöl- 
teni, barátokat szerezni és ,,cinkos társakat” találni a jótéte- 
mények elkövetéséhez. 

A kezdetektől arra törekedtek, hogy olyan környezetet 
igyekezzenek megteremteni, melyben mindenki jól érzi 
magát, ennek érdekében szabadidejüket és nem ritkán saját 
pénztárcájukat sem kímélve, pénzükkel segítették a közös- 
ségi célok elérését. 

Nem újdonság a pácini Faluvédő és Faluszépítő Egyesü- 
lettől az sem, hogy amatőr tánccsoportot hoztak létre, mely- 
ben férjek-apák és háziasszonyok, egyaránt megtalálhatók, 
akik mindig mosolygós arccal együtt a közösségért és per-
sze magukért is táncolnak, dolgoznak. 

A tánccsoportjukkal nagyon sok helyen felléptek már, 
ahol mindig nagy sikert arattak. A koreográfiát maguk talál-
ják ki és tanulják meg. A ruháikat maguk készítik. 

Jelenlegi célkitűzésük, a futballpálya lelátója mögötti 
egykori bárókerti játszóteret felújítsák a Pácini gyerekek- 
nek és az idelátogató családoknak. 

Tanúsítvánnyal rendelkező, a környezetbe tökéletesen il-
lő játszótéri elemek lesznek, hinták, mászókák, homokozó. 

Nem olcsó mulatság, öt-hatszázezer forintba kerül, de 
mindent, megtesznek, hogy ezzel is örömet szerezzenek a 
gyerekeknek. 

Ezért szervezik a jótékonysági bálokat, és kínálják a Pá-
cini nagy szabadtéri rendezvényeken a faluszépítők krump-
li lángosát, hiszen ezek bevételei ezt a legújabb közösségi 
célt szolgálják majd.

Kétségtelenül látványos eredmények jellemzik a munká-
jukat. 

Persze, adódtak pillanatok, amikor elcsüggedtek és úgy 
gondolták, felfüggesztik működésüket, de az újabb elkép-
zelések megvalósításának szándéka mindig életben tartotta 
őket. 

Nem is beszélve arról, hogy a pácini gyerekek már na-
gyon várják azt a játszóteret, ott, a Bárókertben. 

A futballpálya lelátója mögött.                     Csillik Csilla

Fő tevékenységük, a jótékonyság
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Nagy gondot jelent a térségben élők számára a téli 
tüzelőfa beszerzése. 

Az önkormányzatok szociális célú tüzifa vásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatást nyújthattak be. 57/2013. 
(X.4.) BM rendelet alapján a társadalmi-gazdasági és infra- 
strukturális szempontból elmaradott, illetve az országos 
átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott 
települések tarthattak igényt 2013. január 1-jei lakosság 
szám alapján.

Minden olyan település aki 5000 fő alatti lakosságszám- 
mal rendelkezik folyamodhatott ezért a támogatásért. 

A települési önkormányzatok rendeletben szabályozzák a 
szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes fel- 
tételeit, amelyet az elszámolással egyidejűleg a kincstárnak 
kell benyújtaniuk.

A rászorultak a szociális igazgatásról és szociális ellátás- 
ról szóló törvény szerint lettek meghatározva. 

Jogosultak az aktív korúak, az időskorúak járadéka, 
adósság kezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsök- 
kentési támogatottak, vagy tekintett nélkül annak termé- 
szetbeni vagy pénzbeli formában történő pl. lakásfenntar- 
tási, gyermekvédelmi törvényben szabályozott halmozott 
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok élvezhetnek 
előnyt.

A települési önkormányzatok a szociális tűzifára való jo- 
gosultságról határozattal dönt a képviselő testületi tagok- 
kal.

Mivel az adott önkormányzatot terheli a fának a szállítási 
költsége és a rászorultakhoz való eljuttatása. 

A fát fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igaz- 
gatósága által nyilvántartott erdőgazdálkodástól vásárol- 
hatják meg.

 Ebben a nehéz anyagi helyzetben elgondolkodtató, hogy 
melyik települési önkormányzat tudja elvállalni ilyen fel- 
tételekkel. 

Nagy összefogásra, szervezettségre van szükség azoknak 
az önkormányzatoknak, akik vállalták, hogy segítenek rá- 
szorult lakosaikon.

A települések 2014. február 15-ig használhatják fel a 
megkapott támogatást. 

Mindezek teljesítéséről 2014. március 31-ig a területileg 
illetékes igazgatóság felé kell elszámolniuk.

A Bodrogközben 13 önkormányzat igényelt és kapott 
szociális célú tűzifavásárlásra támogatást.

-Tiszacsermely
-Tiszakarád
-Cigánd
-Karcsa
-Pácin
-Nagyrozvágy
-Kisrozvágy
-Semjén 
-Ricse
-Révleányvár
-Zemplénagárd
-Dámóc
-Lácacséke

Ezek a települések éltek azon lehetőséggel, hogy támo- 
gassák lakosaikat tűzifával.

A felsorolt önkormányzatok minden erejükkel azon dol- 
goznak, hogy eljuttassák a rászorultakhoz a téli tűzifát.

Nagy felelősség ez az önkormányzatoknak, hisz nagy 
munka vár rájuk, hogy időben teljesítsék az elvállalt segít- 
ségnyújtást.

A fáknak a kiszállítása térségünkben kezdeti stádiumban 
van. Mindenki azon dolgozik, hogy lehetőségükhöz mérten 
időben eljuttassák a községük lakosaihoz. 

Ezzel is segítvén őket a közelgő ünnep még melegebbé 
tételéhez.

Újlaki Orsolya

Téli tüzelő segély a Bodrogköz 13 településén


