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A szociológiában és a közösségfejlesztésben gyakran használt 
fogalom-együttes az „egynapi járóföld”, a járás fogalma. Ez az 
évszázadok alatt kialakult, az emberi kapcsolatrendszerekre, az 
emberi megismerés korlátaira utaló fogalom mélyen beivódott az 
emberi gondolkodás struktúrájába. A régi időkben ez gyakorlat- 
ban azt jelentette, hogy az emberek többsége a világból mindösz- 
szesen az egynapi gyalogos járóföldre eső dolgokat ismerte. Tehát 
néhány faluról, néhány száz, maximum egy-két ezer lélekről lehe- 
tett szó. 

A települési szinten túlmutató, nagyobb társadalmi és gazdasá- 
gi struktúrák kialakulásának építőeleme is ez a földrajzi kör lett. 
Gondoljunk csak a néprajzi tájegységek lehetséges nagyságára, 
vagy a gazdálkodási kultúra kialakulásának alapegységeire.

A mai, közlekedési eszközökkel és kommunikáció adta lehető- 
ségekkel kitárult világban mindez már nem érvényes a szó fizikai 
értelmében. Ugyanakkor különös szabályokat fedezhetünk fel a 
személyiség tájhoz, a tájban élő emberekhez való kötődésében. 
Érzelmileg körülbelül ekkora földrajzi terület fogható be. Ez érzé- 
kelhető a maga konkrétságában, ami ezen túl van, már csak fo- 
galmi konstrukcióban létezik. A szülőföld még létező tárgyi, sze- 
mélyi kapcsolatokkal feltölthető egység. Az is mindenki számára 
világos tény – a hálózatelmélet is gyakran mutat rá –, hogy az 
emberi kapcsolatok legszélesebb köre sem terjed túl a járásnyi 
embermennyiség nagyságrendjén. Megkockáztatom, hogy ez az 
ember tájhoz való fizikai kötődésének legtágabb horizontja. Ha 
úgy tetszik a hazaszeretet olyan alapegysége, melynek még konk- 
rét tartalma van. A Bodrogközben élők számára tehát a haza egy 
darabja az a vidék, ahol élnek és amit szeretnek. A legtöbben itt 
akarnak továbbra is élni, boldogulni. Így hát egyáltalán nem 
mindegy, hogy a mindenapjainkban milyen szolgáltatásokhoz 

jutnak hozzá. Hogyan tudjuk gyerekeinket iskolába járatni, tu- 
dunk-e tartalmas szórakozást találni szabadidejük eltöltésre, van-
e megfelelő orvosi ellátás, ha szükséges. 

Az itt élők az elmúlt évtizedben hozzászokhattak ahhoz, hogy 
ezen szolgáltatások egy részét a Kistérségi Társulás intézményein 
keresztül kaphatják meg. Az elmúlt két év közigazgatási változá- 
sai sok mindent más fénybe helyeztek. A járási rendszer kialaku- 
lásával a kistérségi társulások sorsa bizonytalanná vált. Az önkor- 
mányzatok maguk dönthettek, hogy fenn kívánják e tartani a ko- 
rábbi együttműködést vagy sem. A Bodrogközi Többcélú Kistér- 
ségi Társulást alakító 17 település úgy döntött, hogy továbbra is 
működteti ezt a szerződéses együttműködést. Döntés született ar- 
ról is, hogy ez nem csupán a formalitásokban merül ki. Mind in- 
tézményi szinten, mind pedig projektek útján továbbra is szol- 
gálja a bodrogközi lakosok mindennapi életének könnyebbé téte- 
lét. Talán kevesen tudják, de jó néhány olyan intézmény és prog- 
ram ami nap mint érinti az embereket a társulás kezelésében mű- 
ködik.

A tisztánlátás végett álljon itt, hogy mely intézményeket, 
programokat, feladatokat lát el továbbra is a Társulás:
F Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgál- 

tató Központ F Gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatások fej- 
lesztése a Bodrogközi Kistérségben projekt F Komplex Program 
megvalósítása a gyermekszegénység ellen a Bodrogközi Kistér- 
ségben projekt F Bodrogközi Információs Pontok projekt F 
Központi orvosi ügyelet F Belső ellenőrzésF  Területfejlesztési 
feladatok

Csak remélni lehet, hogy ez a szolgáltatásrendszer továbbra 
is fennmarad és szolgálja a bodrogköziek mindennapi életé- 
nek könnyebbé tételét.                                          Bordás István

A Kistérségi Társulás tovább szolgálja a bodrogköziek mindennapi életét

Véget ért a Bodrogközi Információs Pontok program szakmai képzése
A BIP projekt egyik legfontosabb eleme a képzés volt. A 

közösségfejlesztő munkatársak 2013. márciusától 250 órás „Kis- 
települési közösségi animátor” FAT akkreditációs képzési prog- 
ramban vettek részt, több mint 9 hónapon keresztül. A képzés el- 
méleti és gyakorlati anyagokból tevődött össze. Az itt szerzett is- 
meretek nélkülözhetetlenek voltak a települési közösségfejlesztő, 
programszervező munkájuk elvégzéséhez. Tanultak könyvtáris- 
mereteket, közművelődést, idegenforgalmat, turisztikát, média és 
kommunikációt, valamint pályázatírást.

Ezen modulok szakmai tartalmát olyan elismert oktatók adhat- 
ták át, akik ezeken a területen a legjobb tudással rendelkező szak- 
embereknek számítanak.

Óráikon nem csak elméleti anyagot oktattak, hanem saját ta- 
pasztalataikat átadva próbálták ismertetni az anyagot. Mindent el- 
követtek annak érdekében, hogy a képzésen résztvevők mindazon 
ismeretek birtokába kerüljenek, amely munkájuk során szüksé- 
gesek.

A gyakorlat orientált módszerek segítségével megkönnyítették 
az elvégzendő feladatokat a napi munkájuk során. Ez elvégzendő 
„leckék” között szerepelt egy lakossági kérdőívek felvétele is, 
amelynek során közvetlen kapcsolatba kerültek a lakossággal, a 
települések vezetőivel. Szintén gyakorlati feladat volt a külön- 
böző jellegű rendezvények megvalósítása. A végrehajtásból ki- 

tűnt szakmai felkészültségük, hisz a tanultakat felhasználva való- 
sították meg ezeket a feladatokat. Nem utolsó sorban a pályázat- 
írást is elsajátították, hiszen az ismereteikre alapozva szép ered- 
mény született azzal, hogy két nyertes pályázatot is magáénak 
tudhat a csoport. A munkájukat illetve eredményeiket folyama- 
tosan megtekinthetik az általuk működtetett bodrogközi hírpor- 
tálon a www.bodrogkoz.com oldalon.

(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
Az elméleti ismeretek számonkérésére is nagy hangsúlyt fektet- 

tek, hisz több alkalommal is írásbeli beszámolót, modulzárót kel- 
lett készíteniük. A záró vizsgájukra kétféle tételsoraikból készül- 
hettek fel a tanulók. Az elméleti tételeket a képzéseken folyama- 
tosan kidolgozták, a gyakorlati tételeket pedig az órákon tanulták 
meg. A hallgatók szerint nagyon hasznos volt ez a képzés, mert a 
megtanult ismereteket, azonnal hasznosítani tudták munkájuk so- 
rán. Nagyon jól érezték magukat ezeken a napokon, hisz ez a tár- 
saság egy jól összeszokott csapattá kovácsolódott ez idő alatt.

Oktatók voltak:
Bordás István - Projekttervezés és lebonyolítás, pályázatírás
Csatlósné Komáromi Katalin - Programszervezés és me- 

nedzsment, A települési kommunikáció és marketing alapjai
Sajó Attila - A települési közművelődési feladatellátás alapele- 

mei, Közösségfejlesztés
Trembeczki Lászlóné - A könyvtári szolgáltatások alaptevé- 

kenységei
Beély Katalin- Média a kistelepüléseken
Soltész Nóra - Idegenforgalmi alapismeretek
A záróvizsgára 2013. január 29-én került sor a Cigánd Város 

Könyvtárában.
Mind a 17 település munkatársai sikeres vizsgát tettek. A FAT 

által akkreditált felnőttképzési program keretében ” Kistelepülési 
közösségi animátor” képesítést szereztek.

BIP projekt Kistelepülési közösségi animátorai:
Alsóberecki:  Tóthné Bodnár Mónika
Bodroghalom:  Sveda Bernadett
Cigánd:  Kovács Gábor
Dámóc:  Csernyik Júlia
Felsőberecki:  Gombos Róbertné
Karcsa:  Czető Judit
Karos:  Kovács Anett
Kisrozvágy:  Körmöndi Eszter
Lácacséke:  Téglásné Renyó Éva Katalin
Nagyrozvágy:  Vécsi Adrienn
Pácin:  Csillik Csilla
Révleányvár:  Fodor Tamás
Ricse:   Sztaniszlovszki Csaba
Semjén:  Setét Béla
Tiszacsermely:  Balogh Dóra
Tiszakarád:  Újlaki Orsolya
Zemplénagárd:  Kiss Attila
Bizonyítványukhoz gratulálunk! Munkájukhoz sok sikert 

kívánunk!                                                             Újlaki Orsolya

Sikeresen pályázott a BIP csapata
A Bodrogközi Információs Pontok projekt (TÁMOP-5.1.1-

11/1/A) egyik legfontosabb és legnagyobb részét képezte a Kiste- 
lepülési Közösségi Animátor képzés, amelyben a projektben 
résztvevő mind a 17 közösségfejlesztő munkatárs részt vett és má- 
ra sikeresen teljesítette a követelményeket. A képzés során a mun- 
katársaknak több modult is teljesíteniük kellett, amelyek között 
szerepelt a pályázatírás is. Ennek a modulnak az elvégzéséhez fel- 
tétel volt, hogy a 17 fős csapat két részre osztva sikeresen megír- 
jon és beadjon egy - egy pályázatot a Nemzeti Kulturális Alap fel- 
hívására. Ezt a feladatot, mind a két csapat sikeresen teljesítette és 
a két pályázat időben beérkezett. A sok munka és a fáradozás meg- 
hozta gyümölcsét, hiszen a benyújtott pályázatokat az NKA Köz- 
művelődés és Népművészet Kollégiuma a pályázók javára pozi- 
tívan bírálta el.

Így a 2014-es évben a Bodrogközben megvalósuló pályázatok 
soraiba kerültek az „Időutazás a Bodrogközben, történelmi és 
helyismereti tábor” valamint az Őrizd a tüzet! - Hagyomány- 
őrzés népzenével a Bodrogközben” nevű projektek.

Az „Időutazás a Bodrogközben, történelmi és helyismereti 
tábor” nevű projekt általános célja, hogy a táborban résztvevő 
gyermekek megismerhessék a Bodrogköz értékeit. A Bodrogköz 
Magyarország egyik legcsodálatosabb része, telis-tele történelmi, 
természeti és népművészeti értékekkel, melyeket a gyermekekkel 
fel kell fedeztetni, meg kell, hogy tanulják, mennyire fontos a 
múltúnk és jelenünk, az őseinktől kapott örökségeink megőrzése 
és átörökítése. Célunk az, hogy a gyermekek ismerjék meg szű- 
kebb környezetüket, a Bodrogköz történelmét, szokásait a hon- 
foglalástól, a reneszánszon keresztül napjainkig, népi hagyomá- 
nyait, ételeit, természeti kincseit, növény és állatvilágát. Fontos- 
nak tartjuk a felejthetetlen élményen alapuló közösségi program 
biztosítását a gyermekek számára. A tábor célja, az ismeretter- 
jesztésen kívül, hogy a gyerekek megtanulják tisztelni és csodálni 
az őket körül vevő élővilágot. Igyekszünk a tábor céljait megvaló- 
sítani úgy, hogy a gyerekek szinte játszva, kalandosan ismerhes- 
sék meg a környezetüket.

A tábor megvalósulásának időpontja: 2014. június 23-27.
A tábor helye: Pácin Gólyafészek Gyermektábor, valamint Al- 

sóberecki, Felsőberecki, Karos, Karcsa, Bodroghalom, Tiszaka- 
rád, Tiszacsermely, Cigánd és Dámóc települések tervezett hely- 
színei. 

Résztvevők száma, célcsoportja: összesen 27 főből álló, 10-
14 éves korosztályú gyermekek részvételére számítunk, 9 telepü- 
lésről kiválasztva a résztvevőket. 

A projekt összköltsége: 1.102.920 Ft
Elnyert támogatás összege: 500.000 Ft

Az „Őrizd a tüzet! – Hagyományőrzés népzenével a Bod- 
rogközben” elnevezésű projekt egy tájoltatós jellegű rendez- 
vénysorozat megvalósítására irányul, amelynek a lényege abban 
rejlik, hogy három kiválasztott bodrogközi amatőr művészeti cso- 
portnak fellépési lehetőséget biztosítsunk a Bodrogköz 17 telepü- 
lésén. Elsődleges célunk a Bodrogköz településein élő lakosság 
együttműködését fokozni rendezvénysorozatunkkal, továbbá a 
Bodrogköz értékeit bemutató hagyományápoló csoportok bemu- 
tatkozási lehetőségének biztosítása az egyes rendezvényeken.

A projekt keretében a Bodrogköz 17 településének mindegyi- 
kén létrejön egy közművelődési, népművészeti program, ahol a 
három kiválasztott amatőr művészeti csoport bemutatkozhat. A 
kiválasztott csoportok: a cigándi Sarkantyús Néptánc Együttes, a 
Dámóci Hagyományőrző Egyesület és a Halom Dalkör Bodrog- 
halomból. A kiválasztott csoportok méltón képviselhetik a bod- 
rogközi hagyományokat és műsoraik, előadásaik változatosak, 
több műfajt lefednek (tánc, zene, műsoros előadás).

A rendezvény megvalósulását nagymértékben támogatják a 
települési Önkormányzatok is, hiszen felvállalták, hogy biztosít- 
ják a csoportok fellépéshez szükséges feltételeket. A három cso- 
port közül a Sarkantyús Néptánc Együttes Alsóbereckibe, Bod- 
roghalomba, Tiszakarádra, Karosba, Semjénbe és Lácacsékére, a 
Halom Dalkör Zemplénagárdra, Pácinba, Kisrozvágyra, Dámóc- 
ra, Révleányvárra és Cigándra illetve a Dámóci Hagyományőrző 
Egyesület Felsőbereckibe, Tiszacsermelyre, Karcsára, Nagyroz- 
vágyra és Ricsére látogat majd el egy-egy előadás erejéig.

A megvalósulás időpontja: 
 2014. január 1. – 2014. augusztus 31.
A megvalósulás helyszínei: Alsóberecki, Felsőberecki, Bod- 

roghalom, Tiszacsermely, Tiszakarád, Zemplénagárd, Karos, 
Karcsa, Pácin, Nagyrozvágy, Kisrozvágy, Semjén, Lácacséke, 
Dámóc, Ricse, Révleányvár és Cigánd települések

A projekt összköltsége: 623. 379 Ft.
Az elnyert támogatás összege: 500. 000 Ft 

Körmöndi Eszter



Hazánkban 1989. január 22. óta ünnepeljük a Magyar Kul- 
túra Napját, annak emlékére, hogy 1823-ban ezen a napon fejez- 
te be Kölcsey Ferenc a Himnusz megírását. Ez az évforduló min- 
den éven tökéletes alkalmat nyújt arra, hogy fejet hajtsunk nemze- 
tünk évezredes hagyományai előtt, kifejezzük tiszteletünket 
hazánk kiemelkedő személyiségei előtt, erősítsük magunkban és 
egymásban a nemzeti hovatartozás érzését és megmutassuk a 
világnak szellemi és tárgyi emlékeinket.

A Bodrogközben élő emberek is méltó módon kifejezték tisz- 
teletüket, hiszen több településen is ünnepséget, megemlékezést 
tartottak ezen ünnep alkalmából. 

A legnagyobb bodrogközi településen Cigándon egy egész 
hetet átölelő rendezvénysorozattal emlékeztek meg erről a napról. 
A rendezvény megszervezésének nem titkolt célja volt a hagyo- 
mányteremtés, amelyben Cigánd Város Önkormányzata, oktatási, 
közművelődési intézményei és civil szervezetei is részt vállaltak. 
A Magyar Kultúra Hete rendezvény 2014. január 22-én vette kez- 
detét a Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtárban, ahol a Ma- 
gyar Kultúra napjáról tartottak megemlékezést. A Kántor Mihály 
Általános Iskola tanulói egy népi sportversennyel, vetélkedővel - 
amely iskolájuk névadójának életéről szólt - és egy iskolabállal 
emlékeztek meg erről a napról. A „Bodrogköz Tájmúzeumáért” 
alapítvány segítségével a település legkisebb lakói is megismer- 
hették a cigándi apró béles elkészítésének fortélyait. A rendez- 
vény 2014. január 31-én zárult, amikor a Cigándi Önkormányzat 
és vendégeik Kántor Mihály születésének 129. évfordulója alkal- 
mából koszorút helyeztek el az egykori néptanító mellszobránál, 
majd ezt követően egy előadást láthatott a közönség a Nagy Dezső 
Művelődési Házban, amely az iskola névadójának életét elevení- 
tette fel. A rendezvény részét képezte a Bodrogközi Információs 
Pontok projekt munkatársai számára történő ünnepélyes bizonyít- 
vány átadás, valamint sor került Nagy István / Az iskolaügy év- 
századai Cigándon című könyvének bemutatójára.

Zemplénagárd településen egy izgalmas szavalóversennyel 
emlékeztek meg a Kultúra Napjáról. A versenyt 2014. január 24-
én tartották meg, ahol a falu lakossága szép számmal jelen volt. A 
szavalóversenyen 16 gyermek vett rész, akik két kategóriában in- 
dulhattak a megmérettetésen: alsó és felső tagozatos korosztály- 
ban. A két fordulós versenyben az első kör kötelező alkotásai a 
Himnusz és a Szózat voltak, míg a második fordulóban mindenki 
szabadon választhatott verset. 

Alább a verseny végeredményét közöljük:
Alsó tagozat:
1. Helyezett: Sohajda Laura Dóra  1. osztály
  Deák Dóra 2. osztály (Holtverseny)
2. Helyezett:  Lippai Anett Jázmin 4. osztály

Felső tagozat:
1. Helyezett:  Deák Eszter 5. osztály
2. Helyezett:  Balla Szilvia 8. osztály
3. Helyezett:  Balogh Evelin 8. osztály
Különdíj:  Tomori Petra 4. osztály
A versenyen résztvevő diákok könyvjutalomban részesültek, 

míg az első helyezettek pénzjutalmat is kaptak.

A Karcsai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolá- 
ban rendhagyó módon emlékeztek a Himnusz születésének 191. 
évfordulójára. A felső tagozatos tanulók pályamunkát készítettek 
„Mit jelent számomra a magyar kultúra?” címmel. A felső tagoza- 
tos osztályok osztályfőnökeik segítségével tablókat készítettek a 
magyar kultúra gyöngyszemeiből. A délutáni rendezvény ünnepi 
műsorral kezdődött, amelyet az iskola tanulói adtak elő. Az elő- 
adás után bemutatásra kerültek az előzetesen elkészített tablók, 
amelyek között a zsűri a következő sorrendet állította fel: 

I. helyezett 5. osztály
II. helyezett 6. osztály
III. helyezett 7. osztály
IV. helyezett 8. osztály
Az egyéni pályamunkák közül évfolyamonként választották ki 

a legjobbat.
5. o.  Bandor Zoltán
6. o.  Mazin Eszter
7. o.  Dakos Nikolett
A nyertesek oklevelet és könyvjutalmat vehettek át. Dakos Ad- 

rienn 5. osztályos tanuló igazgatói dicséretben részesült a jeles 
napon nyújtott teljesítményéért.

A Pácini Községi Könyvtárban 2014. január 21-én délután 
„Felolvasó délutánnal” emlékeztek meg a Magyar Kultúra Napjá- 
ról. A rendezvényen a gyermekek és a felnőttek is szép számmal 
megjelentek. Minden résztvevő részleteket olvasott fel kedvenc 
könyvéből, majd az elhangzottakról beszélgettek. Egyik fontos 
beszédtéma az olvasás szeretete és fontossága volt. Mindenki szá- 
mára egy vidám és tanulságos délután volt ez.

Alsóbereckiben a Magyar Kultúra Napja alkalmából a legki- 
sebb korosztályra szegeződött a figyelem. 2014. január 24-én dél- 
előtt az Óvodások lepték el a Községi Könyvtárat, mert nem lehet 
elég korán elkezdeni a tanulást és a könyvek megismerését. A pi- 
cik először félve majd egyre bátrabban ismerkedtek a környezet- 
tel, a könyvekkel. Az ismerkedés után a kultúra napjáról, annak 
fontosságáról és a könyvekről beszélgettek az óvó néni vezeté- 
sével. A beszélgetés után óvó nénijük egy gyermekeknek írt 
könyvből olvasott fel nekik találós kérdéseket, amelyekre nagyon 
ügyesen válaszolgattak. Élményekkel teli délelőttöt töltöttek el a 
könyvtárban, amely remélhetőleg meghozza kedvüket a könyv- 
tárba járáshoz.

Nagyrozvágyon is rendhagyó módon emlékeztek meg a Ma- 
gyar Kultúra Napjáról. Az alapkompetencia képzésben résztve- 
vők számára rendhagyó irodalom órát tartottak a település könyv- 
tárában. Az előadást az általános iskola felső tagozatos diákjai tar- 
tották, amely során verseket és prózai részleteket adtak elő. 

Körmöndi Eszter 

A Magyar Kultúra Napja a Bodrogközben
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A farsang gyökerei az ötezer évvel ezelőtti ókorba nyúlnak 
vissza, a Dionüszosz- és Mithrász-kultusz eseményeihez. Már az 
ókori Rómában is rendeztek álarcos felvonulásokat, zenés mulat- 
ságokat, amelyek egy hétig tartottak. Ilyenkor rendezték meg a 
gladiátor viadalokat is.

A középkori Magyarországon több réteg is megünnepelte a far- 
sangot. Egyfelől a nemesi udvarokban bálokat rendeztek. A 
szokások között fellelhetők pogány germán, ókori görög és római 
motívumok is. 

A farsang vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig, a nagyböjt 
kezdetéig tartó időszak elnevezése, amelyet hagyományosan a vi- 

Időpont Település Rendezvény neve Helyszín

Február Karcsa Idősek  Klubja Farsangi IKSZT Étkezője

Február Tiszakarád Vadászbál Faluház

Február Zemplénagárd Farsangi Bál Ált. Iskola tornaterme

Február Karos Jótékonysági Batyus Bál Karosi Művelődési Ház

Március 1. Cigánd Vadászbál Étkezde

Március 1. Felsőberecki Farsangi Batyus Bál Faluház

Március 1. Tiszakarád Farsangi Mulatság Faluház

Március 8. Bodroghalom Jótékonysági bál Ált. Iskola tornaterme

Báli szezon a Bodrogközben dám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemeznek. A 
tavaszvárás pogány kori ünnepéből nőtt ki, a párkeresés, udvarlás 
időszaka. A februári időszakot már megtölti a vígasság és a jó- 
kedv. Jelentése, hogy vége a télnek, minden új életre fog kelni.

Mint minden évben most is megünneplik a Bodrogközben a far- 
sangot, mindenhol másképp. Vannak olyan települések ahol bálo- 
kat szerveznek, de néhol kisebb esemény zajlik.

Farsangi bálok a Bodrogközben:

A bodrogközi településeken színes programok várják az 
oda ellátogatókat.                          Balogh Dóra, Csernyik Júlia

Bodrogköz nagyjai
Pácin híressé lett szülöttei
A Bodrogközt nem véletlenül nevezik ,,Kincses Bodrogköz- 

nek”, hiszen aki ezen a vidéken él vagy csak ide látogat, olyan ér- 
tékeket fedezhet föl, amire nem is gondolt volna, mert bőven kijut 
itt épített, természeti és szellemi örökségből egyaránt. Elmond- 
ható ez szinte minden településre ezen a vidéken. A tárgyi emlé- 
kek mellett azonban az itt született és itt dolgozó emberek is a 
„Bodrogköz kincsei”. Van egy település a Bodrogközben, ahon- 
nan kimagaslóan sok kiváló ember indulhatott el az életbe, hogy 
munkásságával, tetteivel vagy példájával az itt maradt emberek 
példaképe, büszkesége legyen. Ez a település nem más, mint Pá- 
cin. Híressé lett szülötteikre nagyon büszkék a település lakosai.

Elsőként Hajtó Gyulát említeném meg, aki 1869-ben született 
Pácinban és évtizedeken keresztül Ungvár egyetlen virágkertésze 
volt. Művészi csokrainak híre eljutott számos európai városba. A 
virágokat és a kellékeket Bécsből, Pozsonyból és Budapestről 
szállították neki selyempapírral bélelt, elegáns dobozokban. Haj- 
tó Gyulát 1941. október 1-jén, Gödöllőn legfelsőbb jóváhagyás- 
sal, a kiválóan hazafias és áldozatos magatartásának elismeréséül 
Nemzetvédelmi Keresztben részesítették. Szép kort élt meg. 1958 
tavaszán távozott el csendesen az élők sorából.  

Pácini születésű volt Gál Ferenc professzor is, aki 1933-ban 
született. 1958-ban szentelték pappá a Váci Egyházmegye szolgá- 
latára. A Hittudományi Akadémia dogmatikai tanszékét 1959 és 
1985 között vezető, később a rektori címet viselő Gál Ferenc nem- 
zetközi tudományos tevékenysége mellett a magyar dogmatikai 
szaknyelv megújítója volt. Részt vett a II. Vatikáni Zsinat utáni új 
szellemű újszövetségi exegetika* kidolgozásában is.1998-ban tá- 
vozott az élők sorából. (*A biblia magyarázatának tudománya.)

Dr. Mészáros István a Tiszáninneni Református Egyházke- 
rület püspöke, aki 1929. április 3-án földművelő családba szü- 
letett.                                           (Folytatás a következő oldalon.)

Hajtó Gyula
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(Az előző oldal folytatása.)
A gimnáziumot Sárospatakon, a teológiát Sárospatakon és 

Debrecenben végezte. 1953-ban tett lelkipásztori vizsgát, később 
több gyülekezetben végzett segédlelkészi szolgálatot. 1978-ban 
Debrecenben rendszeres teológiai tárgyból „summa cum laude* 
minősítésessel doktori fokozatot szerzett, majd 1982/83-ban 
Amerikában a Princeton-i Egyetem ösztöndíjasa volt. A Tiszán- 
inneni Református Egyházkerület 1978-ban főjegyzővé, 1990-
ben püspökké választotta. Ez utóbbi tisztséget 2002-ig töltötte be. 
A Sárospataki Teológiai Akadémián 1991 és 2003 között tanszék- 
vezető tanárként tevékenykedett. Nyugdíjasként Sárospatakon te- 
lepedett le. 2007. február 14-én, életének 78. évében hazatért 
megváltó Urához. (*Kitüntetéssel.)

Pácinban született 1933-ban Nagy Attila a ,,Nemzet Színésze” 
is , aki az 1950-es években lett közismert színész. Karrierjében és 
életében nagy törést jelentett, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Munkástanács elnöki tevékenysége miatt, a kádári meg- 
torlás idején börtönbüntetésre ítélték, ahonnan csak 1961-ben 
szabadult. Ezt követően színházi rendezőként dolgozott - e minő- 
ségében utolsó munkahelye a kecskeméti Katona József Színház 
volt. Számtalan filmben szerepelt, pl. az Egy óra múlva itt va- 
gyok... , az Abigél c. tévésorozatokban, valamint olyan jelentős 
alkotásokban, mint Félix László filmjében a Kovács András Ok- 
tóberi vasárnapja, az Ida regényében. Budapesten hunyt el 1992-
ben és Kecskeméten temették el. Pácin Község Önkormányzata 
és a község lakói tiszteletük jeléül tavaly 2013. október 23-án a 
Faluházuk nagytermét a színészről nevezték el.

Pácininak vallotta magát Czinke Ferenc professzor, Munká- 
csy-díjas festő – és grafikus művész, aki 1926. október 20-án Pá- 
cin és Nagyrozvágy között a Meszeske tanyán született. Édesapja 
Czinke András, édesanyja Palóczi Erzsébet. Elemi iskoláit a ta- 
nyavilágban, a középiskoláit Sárospatakon, a Református Tanító- 
képző Intézetben végezte. A NEKOSZ* tagjaként a Dési Huber 
Képzőművész Kollégium egyik alapítója volt. Megszakításokkal 
rajztanári diplomát szerzett a Magyar Képzőművészeti Főisko- 
lán, Derkovits ösztöndíjasként elvégezte esztétika szakot is. 1961 
és 1964 között Derkovits ösztöndíjas, majd 1964-től több alka- 
lommal a Római Magyar Akadémia ösztöndíjasa volt. Tagja volt 
a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének, to- 
vábbá a Magyar Alkotóművészek Országos egyesületének és az 
UNESCO Nemzetközi Képzőművészeti Szövetségének. Képző- 
művészeti munkássága mellett több hazai irodalmi folyóirat kö- 
zölte glosszáit, novelláit, tanulmányait. Rézkarcokat, litográfiá- 
kat, fametszeteket, kollázsokat, zománcképeket, újabban kompu- 
ter-grafikákat készített. Jelentős sorozatai: Radnóti eclogák, Szlo- 
vák táncok, Koskirály, Rekviem a vizekért, Édesanyám ikonja. 
Pácinban nagyon sok nyomot hagyott maga után, hiszen bármerre 
is megyünk a faluban mindenütt „Czinke Ferencbe botlunk”. A 
ravatalozó falán, Görög Katolikus templomban, a Polgármesteri 
Hivatal dísztermében, a házasságkötő teremben. Ő készítette a fa- 
lú közepén a II. világháborús emlékművet. Pácin címere és zász- 
laja is az ő keze munkáját dicséri. Ezért a falu hálája jeléül még 
életében átadta a grafikus művésznek a ,,Pácin Község Díszpol- 
gára” címet. Halála után a 2004-ben elkészült faluházat is róla ne- 
vezték el, Prof. Czinke Ferenc Faluháznak, ahol a falunak ajándé- 
kozott képeiből állandó kiállítás is látható. (*Népi Kollégiumok 
Országos Szövetsége)

Ők voltak azon szülöttei Pácinnak, akik már eltávoztak az élők 
sorából, de itt még nem hagyhatjuk abba a felsorolást, mert él még 
a faluban egy idős özvegyasszony, Jolánka néni, (György Bélá- 
né). Két gyermeket nevelt, a férjét hamar elvesztette, és magányos 
óráiban, örömeit, bánatait, gondolatait és családjának szóló jó kí- 
vánságait papírra vetette. A 88. élet évéig írott sorai könyvében in- 

telmek, versek találhatóak. 80. születésnapjára gyermekei össze- 
gyűjtötték verseit és könyv formájában ajándékozták meg édes- 
anyjukat.

Szintén a tehetséges és neves páciniak közzé tartozik Bari Gá- 
bor költő, akire méltán lehetnek büszkék az itteniek. Itt született 
1942-ben, iskoláit is itt végezte. Kovács segédlevéllel a zsebében 
Miskolcon kereste a kenyerét. Esti iskolában érettségizett. Mun- 
kahelye az akkori kohászati művek volt. 1995 óta nyugdíjas. Min- 
dig vonzódott az irodalomhoz, fiatal korában színjátszó csoport- 
ban tevékenykedett. Megjelent kötetei: Jelek az út mentén, Múló 
idők nyomán, Őszi üzenet, Árnyak tánca, Versekben álmodó, 
Völgyből ha kiáltok, Érintések csendvilágban. Bari Gábor szerint 
állandó elszámolás az életünk, kötelességünk a magyarságunk, 
nyelvünk ápolása, őrzése. 2013. december 17-én Pácin Község 
Polgármestere meghívására részt vett az idősek napi rendezvé- 
nyen, ahol nagy szeretettel fogadták Pácin lakói. Felolvasott 
verseiből, beszélt életéről és munkásságáról, melynek nagy sikere 
volt.

Úgy gondolom, méltán lehetnek büszkék a páciniak, hiszen 
annyi kiváló embert adtak a hazának, annyi értéket terem- 
tettek az utókornak, hogy ez méltán töltheti el büszkeséggel a 
falu lakóit.

A ,,Kincses Bodrogköz” titka tehát az ,,Ember”, mely ter- 
mészeténél, lényénél fogva pótolhatatlan értékeket hordoz  
magában, minden kincsnél drágább és értékesebb.

Csillik Csilla

Jolánka néni
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A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás támogatást 
nyert a "Komplex Program megvalósítása a gyermeksze- 
génység ellen a Bodrogközi Kistérségben", TÁMOP-5.2.3.A-
12/1-2012-0001 azonosítószámú pályázati programjának 
megvalósításához.

A kistérségi gyerekesély projekt alapvető célja a szegénység, 
különösen a gyermekszegénység csökkentése, és a szegénység 
újratermelődésének, átörökítésének megelőzése a „Legyen jobb a 
gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia, valamint a Társadalmi Fel- 
zárkózási Stratégia és annak cselekvési terve célkitűzéseivel 
összhangban.

A pályázati programban több elemből álló, összehangolt kis- 
térségi tevékenység indult el, amelyek előkészítése és megvaló- 
sítása során az az alapelv, hogy a gyermekszegénység elleni küz- 
delemben az elérhető támogatások felhasználásával fenntartható- 
ságot biztosító helyi megoldásokat alakítsanak ki a kistérség és az 
ott élő emberek további leszakadásának megelőzése és megaka- 
dályozása érdekében.

A projekt keretében Közösségi Szolgáltató Ház létesült Karcsa 
község Becsked nevű településrészén, valamint Tiszakarád köz- 
ségben. Biztos Kezdet Házat alakítottak ki Tiszakarádon, illetve 
Semjénben. Biztos Kezdet szolgáltatás helyszíne lett kitelepülő 
jelleggel Tiszacsermely és Lácacséke községek. Kisebb közössé- 
gi tér kialakítása történt négy településen: Ricsén, Cigándon, 
Nagyrozvágyon és Karoson.

Ezek a helyszínek a kistérségi tükörben feltárt információk és 
adatok elemzését és összevetését követően alakultak ki, a projekt 
szakmai felügyeletét ellátó Máltai Szeretetszolgálat munkatársai- 
nak egyetértése mellett.

A projekt megvalósítása ténylegesen május 1-jén vette kezde- 
tét, és 2015. április 30-án zárul. 

Alább az olvasók tájékoztatására a program igénybe vehető 
szolgáltatásait közöljük:

A közösségi házak szolgáltatásai:
F Tanulást segítő, felzárkóztató foglalkozások iskolás gyere- 

keknek
F Közösségi programok gyermekeknek és fiataloknak
F Közösségi programok szülőknek és felnőtteknek
F Rendezvények (ünnepségek, kirándulások, táborok)
F A közösségi ház mosási és tisztálkodási lehetőséget is bizto-

sít.

Szakmai tevékenységek:
F Kistérségi Gyerekesély Stratégia kidolgozása
F Gyerekesély cselekvési program és forrástérkép elkészítése
F Forrásfejlesztés kialakítása
F Szakmaközi hálózatok kialakítása és működtetése
F Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások kistér- 

ségi szintű összehangolása 
F Egészségügyi szűrővizsgálatok
F Prevenciós tevékenység 
F Nyári napközis táborok szervezése, ellátás, korrepetálás
F TÁMOP-5.2.1 kiemelt projekt által szervezett rendezvénye- 

ken való részvétel biztosítása
F Motivációs képzés és rendezvények szülők számára
F Gyermekjóléti és családsegítő szolgálatok bevonása a pro- 

jektbe, folyamatos kapcsolattartás
F Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása, kommunikációs terv 

készítése
F Kistérségi gyerek (esély) honlap létrehozása és működtetése
F Hátrányos helyzetű gyerekekre irányuló civil kezdeménye- 

zések elősegítése
F Programban résztvevőkkel foglalkozó helyi szakemberek 

képzése, továbbképzése
F Hazai és határ menti tapasztalatcsere az integrált gyerekesély 

programot megvalósító kistérségek között
F szakmai fejlődést szolgáló, a hálózatos működést támogató 

szolgáltatások
F Óvodákban a BK szemlélet elősegítése
F Iskolai szociális segítő biztosítása
F Baba-mama Klub
F Nyári táborok

A házak pontos címe és vezetőik:
F Tűzvirág Közösségi Szolgáltató Ház, 
3963 Karcsa, Pázsit u. 17. Házvezető: Szebényi Gáborné
F Bagolyvár Közösségi Szolgáltató Ház, 
3971 Tiszakarád, Engels u. 25. Házvezető: Nagy Anikó
F Szemünk fénye Biztos Kezdet Gyerekház, 
3971 Tiszakarád, Engels u. 25. Házvezető: Nemes Ildikó
F Tündérország Biztos Kezdet Gyerekház, 
3974 Semjén, Petőfi u. 5. Házvezető: Fodor Mária
F Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház, 
3972 Tiszacsermely, Hunyadi u. 1. 
F Varázskert Biztos Kezdet Gyerekház, 
3967 Lácacséke, Templom út 1. 
Házvezető: Pásztorné Seres Anikó

Czető Judit
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A bodrogközi személy- és teherforgalom a Tiszán át többnyire 
kompon bonyolódott le. A terület megközelítését az elmúlt 
harminc évben tovább hátráltatta a Sárospatak – Zemplénagárd 
keskeny nyomközű vasútvonal megszűnése. Így a közútra továb- 
bi terhek hárultak! A Cigánd és Dombrád térségébe tervezendő 
állandó híd körvonalai az 1980-as évek második felében fogalma- 
zódtak meg, de a közlekedési tárca csak 1991-ben határozta el a 
megépítését. Cigándon 1920 és 1994 között két pontonhíd volt a 
Tiszán. Az elsőt Tokajból szállították át, ezt 1944-ben a vissza- 
vonuló magyar csapatok felszedték és elvitték, majd 1952-ben 
Budapestről hozták el a Margit-híd mellett felállított szerkezet 
egy részét. Ez üzemelt 1994-ig. A II. Rákóczi Ferencről elneve- 
zett közúti hidat, a régi tiszaújvárosi híd felépítményének felhasz- 
nálásával 1,5 milliárd forintból készítették el 1993. május 21-től 
1994. október 20-ig terjedő időszakban. Az ártéri szerkezetekkel 
együtt 532 méter hosszú létesítményt 1994. november 19-én ad- 
ták át ünnepélyesen a forgalomnak.

A híd eredetileg Polgárról származik, az ott felszabadult 
106+106 méter támaszközű rácsos szerkezet újra felhasználásá- 
val, bravúros átszállítással épülhetett meg az új híd Cigánd ha- 
tárában. A hídszerkezetet két részletben bárkákra helyezték és a 
Tiszán felvontatták az új helyére. Szállítás közben rendkívüli fe- 
ladatot jelentet az átzsilipelés Tiszalöknél, valamint a tokaji vasúti 
és közúti hidak alatti áthajózás a szokatlan szállítmánnyal. A Ci- 
gándra megérkezett és a bárkákról a pillérekre helyezett szerkeze- 
tet megerősítették és új pályalemezt építettek, így a híd korábbi 
teherbírásán is lehetett javítani. Az átszállítással párhuzamosan 
megépültek az új alépítmények, hídfők és pillérek. Az átmentett 
mederszerkezet 6,5 méter kocsi pálya szélességet tett lehetővé. 

Ilyen szerelés -és szállítás- technológiával folyó feletti hídépítés, 
hídáthelyezés különlegességnek számít. A híd átadása óta hason- 
ló elvek szerint épült meg több hidunk is, de a cigándi hídhoz 
hasonló hosszú és bonyolult szállítási útra, azóta sem volt példa.

Az idén ünnepli 20. évfordulóját a cigándi híd aminek sok-
sok ember veszi évek óta hasznát!

Épült: 1993-1994-ben
Tervező: Uvaterv Rt.,Mátyássy László: BME, Szatmári István
Kivitelező: Strabag Hungária Rt., Ganz Acélszerkezet Rt., 

Hídépítő Speciál Kft.                                        Gombos Róbertné

Hagyományos és modern eszközökkel gazdálkodnak Karosban
A Bodrogköz dombhátsága már a honfoglalás óta lakott terület, 

köztük Karos is. A folyószabályozások után egyre nagyobb teret 
nyert a földművelés. Ma is az egyik legfontosabb ágazat a nö- 
vénytermesztés és az állattartás. Ez a hagyományos ágazat az 
utóbbi időben sokat fejlődött Karoson is, mely köszönhető a sike- 
res projektek és pályázatok megvalósításának. Először 2010-ben 
nyertek több bodrogközi településsel együtt a TÁMOP-5.1.1-
09/6-2010-0034 azonosítószámú pályázattal 199 294 329 Ft-ot, 
melyből Karos 12 851 853 Ft-ban részesült.  Két fóliasátor és egy 
polikarbonát ház épült, melynek segítségével még hatékonyabbá 
vált a termesztés. A fűthető polikarbonát ház lehetővé teszi, hogy 
télen se álljon le a termesztés. Idén tél végén, kora tavasszal már 
friss retket, salátát és uborkát is szüretelhetnek. A projekt segítsé- 
gével kezdetben 13 helybelit sikerült foglalkoztatni és bevonni a 
növénytermesztésbe, amely segítségével okj-s képzésen (8-an 
növénytermesztő, 3-an virágtermesztő, 2-en gyógynövény ter- 
mesztő) vehettek részt. Ennek végén mindenki sikeres vizsgát 
tett.  

A fejlődést tovább segíti a Munkaügyi Központ által folyamato- 
san indított Start közmunkaprogram, amely a szántóföldi növény- 
termesztéssel és állattenyésztéssel bővült. Itt is képzéseken vettek 
és vesznek részt a foglalkoztatottak, hogy megfelelő szakmai tu- 
dással végezhessék a munkájukat. A településen jelentős a szoci- 
álisan rászoruló ember, így arra törekszik az önkormányzat, hogy 
a helyi konyhát el tudja látni friss zöldséggel és hússal. Ennek se- 
gítségével a településen az önkormányzat számos ember foglal- 
koztatását is biztosítja. Eszközbeszerzésre is lehetőség volt, 
amellyel korszerűsíteni és fejleszteni tudták a növénytermesztést 
(paprikaszeletelő, őrlő; kiskocka bálázó). A termesztésen kívül 
feldolgozás is folyik a kertészetben, ahol a tavalyi éven lekvárt 
főztek, savanyú káposztát tapostak, savanyúságot tartósítottak és 

fűszerpaprikát dolgoztak fel a helyi asszonyok. Az önkormányzat 
fontosnak tartja az önellátást, az egészséges táplálkozást és a ha- 
gyományok ápolását. Fontos, hogy a helyi emberek, helyi termé- 
ket fogyasszanak. Településünk a honfoglalás kori hagyomány- 
őrzés nagy elkötelezettje, így törekszik arra, hogy őshonos állato- 
kat tartson, amelyeket az ide látogatók megnézhetnek a Honfog- 
lalás Kori Látogató Központban és ez által népszerűsíteni is tud- 
ják az őshonos fajtákat. A Munkaügyi Központ által korábban in- 
dított Start Állattartási program keretein belül 27 db hízósertés és 
2 db mangalica mellett lehetőség volt további állat állomány bőví- 
tésére. Karos 3 db hortobágyi racka anyajuhot és 3 db mangalicát 
pályázott meg, amelyet sikeresen elnyert. A folyamatos állomány 
gyarapodás a cél, ezért jelenleg is folyamatban vannak pályáza- 
tok, amelyekkel szeretnének minél több féle őshonos állatot tar- 
tani, többek között cigája juhot és lovakat, hogy ezáltal a kicsik és 
nagyok közelebb kerüljenek a természethez és megismerjék őse- 
ink által tartott állatainkat.                          

Kovács Anett
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Kedvező döntések az utak megóvására a Bodrogközben
Legutóbbi kiadásunkban már írtunk róla, hogy milyen kedve- 

zően alakult az elmúlt évben a bodrogközi útszakaszok felújítása, 
mely az Új Széchenyi Terv keretein belül jöttek létre. A Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. által gondozott ROP projektek az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társ- 
finanszírozásával készítették el egyes útszakaszok rekonstrukció- 
ját. A régiónkat érintő felújítások között szerepelt a Sárospatak-
Alsóberecki közötti 5,3 km-es út, mely Vajdácska településre 
közlekedők utazási lehetőségét könnyíti meg. A 3807 számú Sá- 
toraljaújhely-Pácin-Zemplénagárd összekötő út 1,5 km-es sza- 
kasza Kisrozvágy és Semjén határába. Cigándot Pácinnal össze- 
kötő 7,9 km-es szakasz, ami közel 1,67 milliárd forintból valósult 
meg, míg a Tiszakarád-Bodroghalom összekötő útszakasz 2 km-
es része is elkészült a forgalom számára. Ezzel a projekttel párhu- 
zamosan fejeződött be Magyarország-Szlovákia Határon Átnyú- 
ló Együttműködési Program keretén belül Zemplénagárd és 
Nagytárkányt összekötő útvonal, mely közel 1,7 millió euró anya- 
gi forrásból jött létre. 

Most újabb mérföldkövéhez érkezett a bodrogközi úthelyzet 
javulása azzal, hogy súlykorlátozást rendeltek el a Bodrogköz 
egész területére. A kezdeményezés célja az volt, hogy korlátozá- 
sok bevezetésével közlekedhetőbbek, balesetmentesek és bizton- 
ságosabbak legyenek Bodrogköz útjai. A súlykorlátozó táblákat 
Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, Borsod-Abaúj-Zemp- 
lén megyei útügyi biztos, Aros János Sárospatak polgármestere, 
Szilvai József Attila a Magyar Közút Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei igazgatója, valamint Oláh Krisztián Cigánd polgármeste- 
re közösen tették ki Sárospatakon. Ennek értelmében a 7,5 ton- 
nánál nehezebb tehergépjárművek nem használhatják tranzitfor- 
galomként a 37-es és 4-es főút között a Sárospataktól a Bodrog- 
köz irányába vezető utakat. Ez alól csak akkor lesz kivétel, ha Sá- 
rospatak és Cigánd körzetébe célfuvarként közlekednek a ka- 
mionok, de ezek száma elenyésző. Ez utóbbi esetben sem közle- 
kedhetnek a szállítmányozók Cigánd és Sárospatak között a Ti- 
szacsermely felé vezető útszakaszon, hanem Cigándnál el kell 
térniük Pácin irányába és Vajdácska érintésével juthatnak el 

Sárospatakra. Sátoraljaújhely és Cigánd között pedig 12 ton- 
nás a súlykorlátozás, itt külön engedéllyel haladhatnak majd ne- 
héz gépjárművek, de azzal is csak a helyi forgalmat bonyolíthat- 
ják le például Sátoraljaújhely és Kisvárda között. A HU-GO rend- 
szer is ismerni fogja ezt a tilalmat, így erre a szakaszra csak célfor- 
galomként adnak majd ki viszonylati jegyet.

Ezek nagyon nagy előrelépések, fontos intézkedések és fejlesz- 
tések az itt élő emberek életében, mert ezzel megkönnyítik a min- 
dennapjaikat. A munkába járás a megújult útszakaszokon bizton- 
ságosabb és gyorsabb, ezzel egyszerűbb az itteni lakosok közle- 
kedése. A forgalom csökkenése miatt, megszűnik az utakhoz kö- 
zeli ingatlanok állapotának romlása a nagy teherbírású gépjármű- 
vek miatt.

Mindezekkel együtt sem szabad elmenni amellett, hogy a 
Sárospatak-Cigánd közötti szakasz még mindig veszélyes és 
felújításra vár. Reméljük, hogy a rengeteg ígéret valóra válik, 
rövidesen tökéletes útburkolat állhat az autósok rendelke- 
zésére, megoldva ezzel a még meglévő problémát.     Kiss Attila 

Bodrogközi hírcsokor
Megérkezett Nagyrozvágyra 
a hímzőgép

Nagyrozvágy Község Önkormányzata a 2013-as évben START 
munka mintaprogram keretében hozta létre azt a varrodát, ahol 
zászlók készítésével foglalkoznak. A program beváltotta a hozzá- 
fűzött reményeket és a zászlókon kívül egyéb, a település közös- 
ségének hasznára lévő termékek varrását is megkezdte. A helyi 
óvoda felújítása során az intézménybe szükséges textíliákat, térel- 
választókat, fali szőnyegeket is elkészítették. A varroda dolgozói 
–a munkáltatóval egyeztetve- a közfoglalkoztatási programban 
dolgozó munkatársaik gyerekei részére tornazsákokat is varrtak. 

Ekkor született meg a szociális szövetkezet gondolata, mely 
2013 nyarán az Önkormányzat részvételével Rozvágy-Text Szo- 
ciális Szövetkezet néven meg is alakult. A szövetkezetnek kö- 
szönhetően az Önkormányzat kiegészítő támogatásban részesült 
a Munkaügyi Központtól, mely összegből 2013 decemberében 
megérkezett a 3,5 millió Ft-os hímzőgép. A gép a betáplált adatok 
alapján magától dolgozik. A megtervezett minta a gép memóriá- 
jában rögzítésre kerül, majd a további beállítások után - méret be- 
állítása, színek befűzése- a gép egy tűvel gyorsan, pontosan dol- 
gozni kezd.12 színnel lehet vele egyszerre dolgozni, de 507 féle 

színből választhat a megrendelő, a cérnát önállóan vágja, és az 
anyagtartó keretet robotként mozgatja a tű alatt. 

Bízik benne az Önkormányzat, hogy a közel jövőben sok meg- 
rendelőjük lesz, akik a varrodával szeretnének majd akár varratni, 
akár hímeztetni.                                                                       -va-
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Tiszt megújulás 
a Tiszakarádi SE-nél

2013. január 15-én a Tiszakarádi Faluházban rendkívüli 
elnökségi gyűlést tartottak. Az ülésen megerősítést nyert, hogy 
több egyesületi tag nem kíván együttműködni a jelenlegi elnök- 
kel. Az elnökségi tagok is lemondtak, így közgyűlés összehívá- 
sára került sor, melyet 2014. január 25-én 16 órai kezdettel tar- 
tottak a Faluházban. A közgyűlésen több napi rendi pont sze- 
repelt:

1. Elnöki beszámoló
2. Pénzügyi beszámoló
3. Alapszabály módosítás
4. Elnök és az elnökségi tagok megválasztása.
Elnök lett: Batta Dezső
Elnökségi tagok: Csomó István, Dolgos Ferenc, id. Hajnal 

István, Nagy István, Nagyházi Elek, Oláh István, Pásztor Attila, 
Sánta Béla, ifj. Sánta György, Tóth Sándor, Török Máté, Ungvári 
József.

Az elnök úrnak és az elnökségi tagoknak gratulálunk! 
Munkájukhoz sok sikert kívánunk!                                 -úo-

Bodrogközi hírcsokor Napelemes rendszer kerül 
Ricse intézményeire

Sikeres megújuló energiaforrás hasznosítás Ricse Nagyközség 
Önkormányzatának intézményeire az Új Széchenyi Terv keretein 
belül. A projekt célja a villamos energia költség, valamint a szén-
dioxid kibocsátás csökkentése.

A KEOP-4.2.0/A/11-2011-0644 azonosítószámú projekt 
keretében 15% önerő biztosításával, 85%-os 45.451.052 Ft össze- 
gű vissza nem térítendő állami támogatást nyert az önkormány- 
zat, így tud megvalósulni az 53.471.827 Ft-os összköltségű beru- 
házás. Három önkormányzati intézmény: a Központi Iskola, a 
Művelődési Ház és az Óvoda tetejére kerülnek fel a napelemek. 

-szcs-

Könyvtári programok Karosban

December óta minden héten színes programokkal várja a 
karosi lakosokat a könyvtár. A foglalkozások az adventi prog- 
ramsorozattal indultak, ahol sok szép karácsonyi tárgyat készít- 
hettek a kicsik és nagyok. A könyvtár nemcsak könyvek kölcsön- 
zésére szolgál, hanem a közösségi élet színtere is. Minden héten 
két alkalommal van kézműves foglalkozás, hét közepén csocsó, 
ping-pong, társasjáték délután és a könyvtár helyet biztosít az 
újonnan alakult Karosi Dalárda próbáinak. Januári programoknak 
is nagy sikere volt. A gyerekek készítettek gipsz képet, zokniból 
állatfigurákat, tojástartóból képkeretet, telefontokot és farsangi 

maszkokat. Februártól lehetőség van egy kis testmozgásra is, 
ugyanis heti egy alkalommal aerobic edzést szerveznek. A hónap 
Ki mit tud?!-dal indult, ahol a helyi tehetségeket hallhatták és lát- 
hatták. A továbbiakban asztali tolltartót, gyufa pisztolyt, gyöngy 
ékszereket, Valentin napi ajándékokat, hűtő mágnest és farsangi 
díszeket készíthetnek a könyvtárba érkezők. 

Mindenkit sok szeretettel vár a Karosi Községi Könyvtár!
-ka-

Művészeti félévzáró 
a karcsai iskolában

A Karcsai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 
idén is számot adtak tudásukról a diákok, félévi vizsga keretében. 
A két tagozat, a zeneművészeti és a táncművészeti tagozat tanulói 
félévkor és tanév végén is beszámolnak előmenetelükről. A citera 
és furulya tanszakon az egyéni hangszeres oktatás mellett csopor- 
tos foglalkozáson is részt vesznek a tanulók. (szolfézs, kamara- 
zene).                                           (Folytatás a következő oldalon.)

Csapadék- és belvíz 
elvezető rendszer kiépítése Ricsén
Európai Uniós forrásból valósul meg Ricse Nagyközség Ci- 

gánd-Tiszakarád Tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezé- 
se. A 2013 augusztusában indult projekt 100%-os Uniós támo- 
gatásból valósul meg, melynek összköltsége: 633 753 216 Ft

A település csapadékvíz elvezető hálózata nem felel meg a kö- 
vetelményeknek. Az elmúlt évek nagy árhullámai ráirányították a 
figyelmet a térség ár- és belvízmentesítésének fontosságára, ezért 
a hálózat kiépítése nélkülözhetetlen. A csapadékvíz elvezetésé- 
nek megoldása ilyen körülmények között elengedhetetlen és 
megoldandó feladat. Biztonságos, modern környezet kialakításá- 
val csökken a lakosságot fenyegető veszély és az általa okozott 
kár. A kiemelkedő beruházás volumene hozzájárul a munkanélkü- 
liség csökkenéséhez is. A biztonságos belvízelvezetés csökkenti a 
környezet közvetlen terhelését. A pangó vizes területek nagyságá- 
nak és a talajszint csökkenéséhez vezethet. A csapadék- és belvíz- 
elvezető rendszer befogadói a Ricsei főcsatorna, a Ricsei övcsa- 
torna, a K-i (Legelő) csatorna, a Ny-i (Majorsági) csatorna. A 
megvalósulás után a gazdálkodásra alkalmas területek nagysága 
növekedni fog.                                                                      -szcs-
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(Az előző oldal folytatása.)

Bodrogközi hírcsokor

A citerás diákok zöme már több éve játszik hangszerén. Elő- 
adásmódjuk jó, de még több egyéni gyakorlással fejleszthetik ké- 
pességeiket. Főként akkor élvezetes a játékuk, ha énekkel is kísé- 
rik és csoportosan játszanak. A furulyás növendékek közül né- 
gyen előkészítősek, a többiek már jártasabbak a hangszeren való 
játékban. A néptáncosok minden évfolyamom szép énekléssel 
kísérték játékaikat, páros és karikázó táncaikat. A társastáncosok 
a gyakorlati bemutatkozás mellett elméleti ismeretekből is vizs- 
gáztak.

A tanulók izgatottan készültek a bemutatkozásra, melyet rend- 
szeres, gondos felkészülés előzött meg. A nagy napon sok volt az 
érdeklődő szülő is, akik meghallgathatták gyermekeik produkció- 
ját.

Az iskola pedagógusainak legfőbb célja, hogy tanulóik ze- 
nét és művészetet értő és szerető fiatalokká váljanak.          -cj-

KMB Iroda Átadás

Rendőrségi Körzeti Megbízotti irodát adtak át Bodroghalom- 
ban 2014. február 07-én, melynek illetékességi területéhez a helyi 
település mellett, Alsó-, Felsőberecki illetve Tiszakarád községek 
tartoznak. Az irodát Bodroghalom polgármestere Varga János La- 
jos, Ruszkai József r. ezredes, megyei rendőrfőkapitány helyettes 
és Dr. Hörcsik Richárd, országgyűlési képviselő adott át.

A három körzeti megbízott, Sóstói Péter r. főtörzszászlós, Varga 
László r. törzszászlós és Sütő György r. zászlós, ünnepélyes ke- 
retek között vehette át az új szolgálati helyiséget.

A rendezvényen megjelentek az önkormányzati képviselők tag- 
jai illetve dr. Dsupin Róbert r. alezredes, a Sátoraljaújhelyi Ren- 
dőrkapitányság vezetője és dr. Klamancsek György, a Sátoraljaúj- 
helyi Járási Ügyészség vezetője is.                                           -sb-

A hírcsokrot összeállította: Tóthné Bodnár Mónika

Egyházi hírek a Bodrogközből
A bodrogközi településeken működő egyházak – felekezettől 

függetlenül – aktív résztvevői a közösségi életnek. Fontos szere- 
pet töltenek be az emberek életében, hiszen jelenlétükkel, rendez- 
vényeikkel próbálják őket lélekben támogatni, vigasztalni, és erőt 
adni nekik a mindennapi élethez. Az alábbi összefoglalóban meg- 
tudhatjuk, mi minden történt az elmúlt néhány hónapban telepü- 
léseink egyházi életében.

Az ökumenikus nemzetközi imahét a keresztény egyházak vi- 
lágszerte közös imahete, mely egy évről évre január 18-a és 25-e 
között megtartott állandó ünnep. Ez alkalomból az idén Bod- 
roghalom és Pácin is csatlakozott a 2014-es ökumenikus imahét 
programjához. Bodroghalomban január 23-án 17 órától a Refor- 
mátus gyülekezeti házban Tóth Mihály esperes úr, január 24-én 
délután a Katolikus templomban pedig Orosz István református 
lelkész tartott igehirdetést, mely alkalmakra, felekezetre való 
tekintet nélkül mindenkit szeretettel vártak.

Az evangelizáció hetében Ricsén, január 27-28-29-én délután 
öt órától Dr. Fodor Ferenc református lelkész tartott Istentiszteleti 
alkalmakat, melyen Jézus üzenetét hallhatták a hívők a professzor 
úr szavai által mind három alkalommal Zakeusról.

A katolikus egyház népi hagyománya a házszentelés, melyre 
vízkereszt napján (január 6.) illetve még annak hetében kerül sor, 
amikor is a pap szenteltvízzel meghinti a házakat. Az ajtó szem- 
öldökfájára (szentelt) krétával felírja az évszámot, valamint a há- 
rom király (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) kezdőbetűit (20+G+ 
M+B+14). Révleányváron az idei éven a Római katolikus plébá- 
nos, Koltavári Attila szentelte meg a házakat január 13-án, Karos- 

ban pedig Iván Gábor atya. Utóbbi településen gyertyaszentelést 
is tartottak, ami szintén egy katolikus szokás, melynek alkalmával 
a „Fényben Érkezőről” énekelnek, majd megáldják a gyertyákat, 
szenteltvízzel meghintik, aztán körmenetben vonulnak az ünnepi 
misére.

A tavalyi év végén jelentős változás történt a Nagyrozvágyi és 
Kisrozvágyi Református Egyházközösségek életében. A 2008 óta 
mindkettő községben szolgáló Almási Ferenc lelkész, családjával 
együtt elköltözött Nagyrozvágyról, így a települések egyházi ve- 
zető nélkül maradtak. Helyettesítésként Pácin Község református 
lelkésze, Czinke Sándor tartotta az igehirdetést vasárnaponként. 

(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
A gyülekezetek azonban nem sokáig maradtak vezető nélkül, 

ugyanis január 5-én Kállay László református lelkipásztor Nagy- 
rozvágyon és Kisrozvágyon is megtartotta bemutatkozó Istentisz- 
teletét. 

A lelkészváltó Istentiszteletre január 19-én került sor, szol- 
gálatának teljesítését pedig február 18-án kezdi meg a tele- 
püléseken, melyhez ezúton is kívánunk neki nagyon sok örö- 
möt, boldogságot, szerencsét és kitartást.

Örömhír a cigándi egyházi életben is, ugyanis helyreállították a 
még 2013 tavaszán ismeretlenek által megrongált Római Kato- 
likus Templom egyik körablakát.  

A gyönyörű munkát Kőrösi Viktória festőművész alkotta meg, 
akinek nem ez az első művészi munkája a településen. 

Vécsi Adrienn

A lány labdarúgóinkra is büszkék lehetünk
A bodroghalmi Molnár Mózes Általános Iskola lány focistái 

nagyon szép eredményt értek el a Sárospatakon megrendezésre 
kerülő Bozsik – Program III. korcsoportos lány labdarúgó tornán. 

A Bozsik – Programnak két része van, iskolai és egyesületi. A 
diákok az iskolaiban vesznek részt öt korcsoportban, hét csapat- 
tal. Egy tanítási éven három versenyen szerepel minden korcso- 
port, van őszi, téli és tavaszi torna. A versenyek immár második 
éve zajlanak úgy, hogy nem helyezésekkel jutalmazzák a résztve- 
vőket, hanem amikor mindhárom torna lezajlott, a gyerekek kü- 
lönféle motivációs ajándékokat kapnak, (pl.: emlékérem, labda, 
tornazsák,stb.) az iskola pedig sportszer jutalomban részesül. 
Egyes alkalmak végén pedig gyümölccsel illetve csokoládéval 
jutalmazzák a részvevő csapatok tagjait. Mivel helyezések nin- 
csenek, így egyes csapatok meghívás alapján elmehetnek a Ma- 
gyar Labdarúgó Szövetség Telki Edzőközpontjába, ahol egész na- 
pos programokat és futball tornákat szerveznek a tanulóknak, 
akik az ország minden részéről érkeznek.

Szűkebb környezetünkben három iskola vett részt a rendez- 
vényen, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (Sárospatak), a 
Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola (Sárospatak) és a 
Molnár Mózes Általános Iskola (Bodroghalom). Minden csapat 
kétszer mérkőzött meg egymással.

A lányok edzőjével  Balogh Tamással (B.T.) készítettünk interjút.
- Nagyon szép eredményt értek el a Bozsik- program ke- 

retein belül megrendezett lány labdarúgó tornán Sáros- 
patakon! Ez az első komolyabb eredményük?

B.T.: A lányok igazából még csak a Bozsik- Program tornáin 
szerepeltek. Kiemelkedő eredményeik igazán még nincsenek, 
mert sajnos a környéken nem nagyon vannak lány foci tornák, fo- 
ci csapatok. Diákolimpián is sajnos csak a negyedik korcsoportos 
lányoknak vannak versenyek, de az idén neveztünk és részt is fo- 
gunk venni rajta. Igaz itt sokkal nagyobb és idősebb lányok ellen 
fognak játszani, de nekik nem is most kell helyt állni majd, hanem 
egy-két év múlva, amikor ők is ahhoz a korcsoporthoz fognak tar- 
tozni.

- Volt már korábban is lány csapata az iskolának?
B.T.: Az iskolának korábban is volt lány csapata, de őket nem 

érdelekelte annyira, mint ezeket a lányokat. Nem jártak a délutáni 
edzésekre, lusták voltak, és hamar abba is maradt. 

- Hetente hány alkalommal vannak edzések?
B.T.: Harmadik osztályos koruktól járnak rendszeresen, heti 

egy alkalommal a délutáni edzésekre. Jó hangulatban, sokszor já- 
tékos feladatokkal telnek az edzések, ahol leginkább a labdás 
ügyességet és a csapatjátékot próbálom fejleszteni.

- Szeretné – e tovább bővíteni a létszámot, illetve további 
csapatokat létrehozni?

B.T.: Bővíteni sajnálatos módon érdeklődés hiányában nem 

tudok. Sajnos ezeknek a lányoknak az iskolában jelenleg nincs és 
valószínűleg nem is lesz egy jó darabig utánpótlása, mert az alat- 
tuk lévő osztályokban sem mutatnak érdeklődést a foci iránt. 
Tehát előre láthatólag még két évig lesz az iskolának lány foci csa- 
pata. 

- A csapat a jövőben komolyabb eredményre is képes lehet?
B.T.: Nagyon szeretem ezt a kis csapatot. Az eredmények jön- 

nek, de igen, a nagy eredményekre jövőre számítok, amikor 
ugyanis több tornán el tudunk indulni. 

- Szeretne-e kiemelni valakit saját csapatából?
B.T.: Kiemelt játékosokat nem tudok mondani, mert minden 

egyes játékos hozzá teszi a saját kis pluszát, amivel egy csapattá 
kovácsolódtak. 

- Ön szerint lesznek- e olyan diákok, akik a jövőben is sze- 
retnének ezzel a sporttal foglalkozni?

B.T.: Szeretném, ha ezek a lányok vagy ezekből a lányokból, 
akik befejezik a bodroghalmi iskolában a tanulmányaikat és Sá- 
rospatakon fogják tovább folytatni, azok a sárospataki felnőtt női 
labdarúgó csapatban folytatni tudják.

Játékosok:  Ondó Bernadett (6. o.), Zsoldos Lívia (6.o.), Ká- 
csándi Brigitta (6.o.), Rontó Renáta (6.o.), László Viktória (6.o.), 
Pesta Vivien (6.o.), Gyöngyösi Barbara (6.o.), Marozsán Brigitta 
(6.o.), Lackó Kitti (7.o.), Kónya Vivien (7.o.), Bakó Barbara 
(7.o.)

A Bodroghalmi iskola eredményei:
1. mérkőzés:    Szent E.  - B.halom 0:2
2. mérkőzés:    Rákóczi F. - B.halom 2:2
3. mérkőzés:    B.halom  - Szent E. 2:1
4. mérkőzés:    B.halom  - Rákóczi F. 0:0
A csapat munkájához sok sikert kívánok!    Sveda Bernadett
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Bodrogközi sportélet
Labdarúgás

Az újév kezdetével megkezdődött a felkészülés a bodrogközi 
hivatásos labdarúgó egyesületek részére. A gazdasági feltételek 
függvényében minden csapatnak más elvárásai vannak a tavaszi 
fordulótól. Vannak, akik a kiesés ellen küzdenek, van, aki közép 
vagy él csapatok társaságába szeretné zárni a szezont. Az MLSZ-
nek benyújtott sikeres pályázatnak köszönhetően Nagyrozvá- 
gyon a játéktér kiegyenlítésre kerül, és új gyeptakarót kap, vala- 
mint az egész pálya dekoratív korláttal kerül körbekerítésre. A 
TAO pályázatok keretében Cigánd Sportegyesülete korszerűsí- 
teni tudta létesítményét, mivel új edzőpályát tudtak a játékosok 
rendelkezésére bocsátani. Sok sikert kívánunk a vezetőségnek és 
labdarúgóknak a céljaik elérésében! 

Bodrogköz csapatainak tabellái az őszi fordulókat kö-
vetően: 

NB III. Keleti csoport:
  1. KBSC FC  16 11 3 2 26 8 18 36   
  2. DVSC-DEAC  16 10 3 3 35 16 19 33
  3. LÉTAVÉRTES SC ̀ 97  16 10 2 4 41 18 23 32   
  4. PUTNOK FC  16 8 4 4 28 19 9 28   
  5. TERMÁLFÜRDŐ TISZAÚJVÁROS 16 8 1 7 19 24 -5 25   
  6. CIGÁND SE  16 7 4 5 31 27 4 25   

  7. FC HATVAN  16 7 3 6 26 25 1 24    
  8. HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE 16 5 8 3 29 23 6 23    
  9. FORTRESS FELSŐTÁRKÁNY 16 6 4 6 26 24 2 22    
10. NYÍRBÁTORI FC  16 6 3 7 26 29 -3 21    
11. JÁSZAPÁTI FK  16 6 2 8 24 30 -6 20    
12. FERENCVÁROSI TC  16 4 5 7 23 27 -4 17    
13. EBES KKSE  16 5 1 10 15 28 -13 16    
14. EGRI FC  16 4 4 8 20 25 -5 16    
15. REAC   16 3 5 8 19 34 -15 14    
16. VERESEGYHÁZ VSK  16 0 4 12 14 45 -31 4    

Arany fácán Megyei I.osztály Keleti csoport: 
  1. Sajóbábony  15 12 1 2 46 17 29 37    
  2. Tállya   15 9 5 1 33 13 20 32    
  3. Szikszó-Tomor-Lak  15 9 4 2 40 18 22 31    
  4. Felsőzsolca  15 9 2 4 24 12 12 29    
  5. Encs   15 9 1 5 38 29 9 28    
  6. Tiszalúc  15 8 2 5 27 21 6 26    
  7. Bükkábrányi SC  15 6 4 5 26 22 4 22    
  8. Bőcs   15 6 0 9 32 30 2 18    
  9. Sátoraljaújhely  15 5 2 8 22 33 -11 (-1 pont)16 
10. BTE Edelény  15 4 4 7 24 26 -2 16    
11. MVSC TS Hungária  15 4 4 7 14 20 -6 16    
12. Karcsa  15 4 3 8 22 39 -17 15    

13. Mád   15 3 5 7 17 29 -12 14    
14. Ózdi FC  15 4 1 10 26 48 -22 13    
15. Onga   15 3 3 9 19 41 -22 12    
16. Bogács Thermálfürdő 15 2 5 8 13 25 -12 11    

Arany fácán Megyei II.osztály Keleti csoport:
  1. Tokaj   15 10 4 1 41 15 26 34    
  2. Szerencs  15 10 3 2 54 22 32 33    
  3. Sárospatak  15 10 2 3 49 19 30 32    
  4. Tiszakarád  15 10 2 3 53 28 25 32    

  5. Abaújszántó  15 9 1 5 38 22 16 28    
  6. Erdőbénye  15 7 3 5 35 25 10 24    
  7. Pácin  15 7 3 5 42 34 8 24    

  8. Kenézlő  15 7 2 6 29 32 -3 23    
  9. Bodroghalom  15 6 2 7 35 32 3 20    

10. Bodrogkisfalud  15 5 5 5 33 26 7 20    
11. POSA FC Pálháza  15 5 3 7 20 30 -10 18    
12. Mezőzombor  15 5 1 9 25 29 -4 16    
13. Méra   15 4 1 10 29 51 -22 13    
14. Boldogkőváralja  15 4 0 11 14 73 -59 12    
15. Garadna  15 2 2 11 21 39 -18 8    
16. Hollóháza  15 1 2 12 12 53 -41 5    

Megyei III.osztály Zemplén csoport:
  1. Erdőhorváti  12 11 0 1 38 9 29 33    
  2. Hidasnémeti  12 10 0 2 46 14 32 30    
  3. Tiszaladány  12 7 4 1 47 22 25 25    
  4. Kovácsvágás  12 6 2 4 31 28 3 20    
  5. Nagyrozvágy  12 6 1 5 33 38 -5 19    

  6. Füzér   12 5 4 3 52 21 31 19    
  7. Bodrogolaszi  12 6 0 6 20 32 -12 18    
  8. Alsóberecki  12 4 4 4 33 41 -8 16    

  9. Felső-Hegyköz Füzérkomlós 12 4 3 5 45 34 11 15    
10. Hercegkút  12 3 3 6 22 32 -10 12    
11. Tarcal   12 2 3 7 21 32 -11 9    
12. Ricse  12 2 0 10 23 55 -32 6    

13. Makkoshotyka  12 0 0 12 3 56 -53 0    

Teremfoci

A téli időszaknak köszönhetően előtérbe kerülnek a teremlab- 
darúgó bajnokságok, aminek egyes településeken hagyományai 
vannak. Ezeket szeretnénk most bemutatni.

Cigánd Szabadidő Központ:
2013 decemberében indult el a III. Városi Teremlabdarúgó 

bajnokság, melynek döntőjét 2014. január 11-én rendezték. Ezen 
a tornán a cigándi csapatokon kívül részt vettek még Dombrádról, 
Tiszacsermelyről, Ricséről, Tiszakarádról, Alsóbereckiből, 
Sátoraljaújhelyből baráti társaságok.

Végeredmény:
1. Alsóberecki
2. Legendás Kresszpark Rangers
3. FC. LSL.
4. Biszem-B@szom FC.
5. Haverok FC.
6. Jamaica
7. Mad Dogs
8. Ricse
9. Red Devils
2014. február 2-án a Dr. Borosi László Teremlabdarúgó Emlék- 

torna egyik helyszínéül szolgált a Szabadidő Központ, melyen a 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 72 futballcsapata vett részt. A se- 
lejtezőt Cigánd csapata nyerte, ezzel bejutott a miskolci megyei 
döntőbe.

Végeredmény:
1. Cigánd SE 4 4 0 0 31-6 12
2. Pácin 4 2 0 2 20-21 6
3. Karcsa 4 2 0 2 25-21 6
4. Hidasnémeti 4 1 0 3 7-28 3
5. Kenézlő 4 1 0 3 18-25 3
Ricse:
Immáron XXVII. alkalommal került megrendezésre a ricsei 

teremfoci bajnokság 2014. február 1-jén. Az elmúlt években már 
Hogya Viktor bácsi nevével fut a teremlabdarúgó bajnokság, aki 
alapító tagja volt a kupának és 27 éve tagja a csapatnak.

Végeredmény:
1. Rákóczi, /Ricse/   2. Haverok /Karcsa/
3. Huligán /Ricse/    4. Semjén, 
5. Vaddisznók /Ricse/ 
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Bodrogközi sportélet
Utánpótlás

Atlétika:
Lázas készülődés zajlott Tiszakarádon a Sánta Erzsébet Általá- 

nos Iskolában, hiszen 2014. január 31-én megrendezték az I. 
Kölyök Atlétika Bajnokságot. Két csoportra oszlott a mezőny. Az 
első csoportban az 1. és 2. korcsoport, a másikban 3. és 4. kor- 
csoport versenyzett. Két versenyszámban mérhették össze ere- 
jüket a tanulók, a népszerű üldöző-váltóban és az ügyességet, 
pontosságot igénylő koordinációs létrában. Kazup Annamária a 
diákönkormányzat vezetője, és Pingor Zsolt igazgató úr köszön- 
tötte a résztvevőket. A szülők is szívesen vettek részt ezen az ese- 
ményen és lelkesen szurkoltak gyermekeik csapatának. A győztes 
csapat jutalma egy vándorserleg és oklevél volt.

Az alsó tagozat ( I.–II. korcsoport) győztesei:
1. 4.a osztály
2. 2.b osztály
3. 3.b és 1.b osztály
A felső tagozat (III.-IV. korcsoport) győztesei:
1. 5.a osztály
2. 8. osztály
3. 6.osztály
Birkózás:
Nemzetközi szabadfogású birkózó versenyt rendeztek 2013. 

november 16-án Püspökladányban, melyen a magyarok mellett 
szlovák, ukrán és román csapatok is megmérették magukat. A 
viadalon 150 magyar versenyző vett részt, melyből Csatlós István 
9 versenyzőt indított (5 fő Sátoraljaújhelyből és 4 fő Nagyroz- 
vágyról). A csapat nagyon eredményesen szerepelt, hiszen 9 tag- 
jából 8 éremmel zárta a versenyt. Külön kiemelve Boda Andreát, 
aki súlycsoportjában 1. helyezett lett, Vécsi Jánost, aki 3. helye- 
zett, valamint Deák Ákost, aki 2. helyezést ért el. Reméljük a jö- 
vőben is hasonló eredményeket érnek el, ehhez kívánunk sok si- 
kert.

Kosárlabda:
2013. január – február havában érkezett a felkeresés Berecz 

Csaba sportújságírótól és Hatvani Olivértől, hogy szeretnék fel- 
lendíteni az északkelet-magyarországi kosárlabda utánpótlást lá- 
nyok részére. Ez az Északi Leány Kosárlabda Sport Klub 
(ÉLKSK) szervezésében valósul meg, melynek célja az, hogy 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye járási központjaiból – köztük a 
Cigándi Járásból is csapatokba összegyűjtse a kosarazni vágyó 
lányokat, és elindítsa a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövet- 

sége (MKOSZ) országos bajnokságán U-11 és U-12 korosztály- 
ban. Cigándon az U-11 korosztályos együttes az általános iskola 
1-2-3. osztályos lányaiból, az U-12 korosztályos csapat a 4-5. osz- 
tályos lányaiból tevődik össze. Az U-11 edzője Pikó Attila, az U-
12 mestere Koi Csaba testnevelő tanárok. A csapatok heti 2x 2 
órában gyakorolnak, és havi egy hétvégén bajnoki mérkőzéseket 
játszanak. A csapatok Sátoraljaújhely, Szerencs, Tiszaújváros, 
Ózd, Gyöngyös, Mezőcsát stb. városaiban jártak eddig. A cigándi 
lányok az idei szezonban kezdtek el játszani, így még kimagasló 
eredményt nem tudtak elérni. Ebben szerepet játszik az is, hogy 
csoportjaikban ők a legkisebbek és a legfiatalabbak is egyben. A 
versenyeken kívül 2013.június 11-én, Miskolcon vettek részt a lá- 
nyok az ÉLKSK dzsemboriján, ahol a csapatok sportfelszerelést 
vehettek át, valamint találkozhattak a DVTK NB-1.es női kosár- 
labda csapatának három játékosával Bukovszki Mónikával, Du- 
bei Debórával és Szabó Petrával, valamint a MKOSZ elöljáróival. 

Sakk:
Sakkversenyt rendeztek 2014. február 3-án (hétfőn), Sátoralja- 

újhelyen az Esze Tamás Általános Iskolában. A bodroghalmi 
Molnár Mózes Általános Iskola felső tagozaton négy, /2 fiú és 2 
lány/ csapattal indult. Alsó tagozaton egy fiú csapattal vettek 
részt. Az első helyezett csapatok tovább jutnak a megyei döntőre, 
ami február 24-én lesz Szendrődön. Szintén itt tartották az egyéni 
küzdelmeket is, ahol a bodroghalmi tanulók szép eredményt értek 
el. Az első helyezettek automatikusan továbbjutottak a megyei 
döntőre, ami Igricin lesz február 17-én (hétfőn). A második helye- 
zettek meghívásos alapon kerülhetnek be.  

Csapat eredmények:
Alsó tagozat fiúk:
1. hely:  Bodroghalom (Hunyadi Mátyás, Schmid Bálint, 
 Nyisztor Roland, Hájas Viktor)
 Felső tagozat lányok:
1. hely:  Bodroghalom (Kácsándi Brigitta, Kónya Vivien, 
 Feke Szilvia)
1. hely:  Bodroghalom (Csomós Krisztina, Marozsán Brigitta, 
 Bakó Barbara)
 Felső tagozat fiúk:
2. hely: Bodroghalom (Zelenák Tibor, Hadari József, 
 Linszki Patrik,Bulicska Rajmund)
3. hely:  Bodorghalom (Kis Tóth Gergő, Jóni Zoltán, 
 Bulicska Erik, Dobronyi Bence)
Egyéni eredmények:
IV. korcsoport lány: (4 versenyző)
1. hely:            Marozsán Brigitta
2. hely:            Feke Szilvia
3. hely:            Csomós Krisztina
4. hely:            Páricsi Henrietta
 II. korcsoport: (8 versenyző)
1. hely:            Hunyadi Mátyás
3. hely:            Hájas Viktor
4. hely:            Schmid Bálint
 III. korcsoport: (20 versenyző)
3. hely:            Dobronyi Bence
5. hely:            Hadari József
7. hely:            Miczák Benedek
8. hely:            Linszki Patrik
11. hely:          Miczák Alex
 IV. korcsoport: (11 versenyző)
1. hely:            Márton Tamás
2. hely:            Bulicska Rajmund
3. hely:            Kis Tóth Gergő
4. hely:            Zelenák Tibor
8. hely:            Lendvai Kristóf
10. hely:          Jóni Zoltán

Kiss Attila
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Egy fiatalember nem mindennapi hobbija
Lácacséke Községben élőként több alkalommal hallottam egy 

Orosz Olivér nevű fiatalember nem mindennapi hobbijáról –  a 
festésről. 
F Kedves Olivér! Szeretném Öntől megkérdezni, hogy mi- 

kor, és hogyan alakult ki Önben a festészet iránti érdeklődés?
Gyermekkoromban sokat rajzolgattam, mert nagyon szerettem 

és jól is ment így egyértelmű volt, hogy a Porcelánfestő szakmát 
választom. Ott sokat fejlődött a rajztudásom, és ott tanultam meg 
festeni, bánni az ecsettel, színekkel. Ezt követő években nem 
festettem, de a rajzolás szeretete az megmaradt.
F Mikor kezdett el komolyabban foglalkozni tehetsége ki- 

bontakoztatásával, és mi motiválta Önt ebben?
Képeket festeni valójában a katonaság alatt kezdtem el. Ott volt 

bennem egy hiányérzet, szerettem volna kipróbálni magam, meg- 
vettem a szükséges festéket és vásznat és elkészítettem az első ké- 
pet. Ez jól sikerült, így követte még néhány. Ezek fantáziaképek 
voltak, amiket ismerőseimnek ajándékoztam és jó érzés volt látni, 
hogy tetszik nekik.

Ezután megpróbáltam fénykép alapján lefesteni egy-egy tájat. 
Illetve egy ismerős megkért, hogy készítsek róla egy portrét. Ezek 
nem sikerültek túl jól, de mégis sikerélményt, önbizalmat adtak. 
Úgy éreztem érdemes ezzel foglalkozni, gyakorolni.

Azóta ha van rá időm, lehetőségem leülök festeni. Eddig több 
mint 100 képet készítettem, de ezeket általában elajándékozom, 
vagy felkérésre festem, ezért otthon nincs túl sok képem.

Eddig, ha jól számoltam hat iskolai tablót is összeállítottam 
már, ebből négyet megtalálunk a ricsei általános iskolában.
F Milyen anyagokat használ a munkájához?

Legszívesebben olajfestékkel dolgozok, ha ez valami okból 
nem lehetséges, akkor akril festéket használok. De festettem már 
szoba falára seccot, illetve motorháztetőre airbrush technikával.
FEzek szerint a sikerélmények újabb alkotások létrehozá- 

sára ösztönözték?
Igen a továbbiakban is szeretnék még alkotni, a képességeimet 

fejleszteni és kipróbálni új technikákat.
Az eddig készült képeim megtalálhatóak a weboldalamon, 

vagy újabban a facebook-on is.
Köszönöm az interjút, a jövőre vonatkozóan pedig eredmé- 

nyes munkát, és sok sikert kívánok!
Téglásné Renyó Éva Katalin

Tisztel adófizetők!
Bizonyára mindenki tudja, hogy az adója 1%á-val min- 

denki önként rendelkezik. Ez úton szeretném minden adó fi- 
zető figyelmébe ajánlani, hogy támogassák a hozzájuk közel 
álló civil szervezetek, egyesületek, alapítványokat, mivel a mi 
értékeinket, hagyományainkat és a jövő nemzedékeinek pró- 
bálják egyengetni az útjait.

Bodroghalom

"Bodroghalomért Közalapítvány”

A község közművelődési valamint kulturális és sportéletnek az 
oktatás fejlődésének elősegítése. Szociális tevékenység, család- 
segítés, időskorúak gondozása, kulturális tevékenység. Kulturá- 
lis örökség megóvása. 

Nevelő oktató képességfejlesztő ismeretterjesztő tevékenység. 
A falu sportéletének támogatása. A településen élő gyermekek 
oktatási célú segítése. Faluszépítő tevékenység.

Adószám: 18425422-1-05

Sportegyesület Bodroghalom”

Céljuk az egészséges életmódra nevelésen túl, a labdarúgóink 
számának növelése és töretlen fejlődésük biztosítása, labdarúgás 
megszerettetése a felnövekvő ifjúsággal, valamint a minden téren 
hátrányos helyzetű településünkön e tevékenységünk fenntartása.

Adószám: 19915713-1-05

Cigánd

A "Bodrogköz Tájmúzeumáért" Alapítvány

Célunk a Bodrogközi tájegységre jellemző népi építészet, 
kultúra, hagyományok fenntartása, megismertetése

Adószám: 18436707-1-05

Majorette és Fúvószenekar Alapítvány

Az alapítvány célja az együttzenélés és a moderntánc hagyomá- 
nyainak megteremtése Cigándon

Adószám: 18421246-1-05

Etele Hagyományőrző,  Lovas 
és Szabadidősport Egyesület

Hobbilovasok felkarolása, összefogása. A magyar lovas és íjász 
hagyományok életben és tudatban tartása, népszerűsítése. A ma- 
gyar lovas kultúra hagyományainak megőrzése, elsajátítása. A lo- 
vak és a lovaglás adta élmények megismertetése és megszerette- 
tése elsősorban a gyermek és fiatal korosztállyal.

Adószám:18297227-1-05

Mozgáskorlátozottak Sárospataki 
és Zemplén-térségi Egyesülete

A mozgáskorlátozottságból eredő sajátos érdekek feltárása, 
megfogalmazása, egyeztetése más csoportok érdekeivel, ezek vé- 
delme, érvényesítése, különösen a jogalkotás befolyásolására 
irányuló munkában.                                     (Folyt. a köv. oldalon)
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(Az előző oldal folytatása.)
A mozgássérült emberek elhelyezkedésének, oktatásának-, kul- 

turális-, sport és szabadidős tevékenységének segítése. 
Hiányzó szolgáltatások minta értékű megvalósítása és elter- 

jesztése.

Adószám:19076894-1-05

Cigándi Óvodásokért Alapítvány

A cigándi óvoda nevelőtestülete a 80-as évek végétől – kötelez- 
te el magát a néphagyományok ápolása iránt.

Amit összegyűjtöttek a nagyszülők, dédszülők, nem hagyták el- 
veszni. A régmúlt használati eszközeit az óvodában beépítettük az 
apró gyerekek mindennapi életébe, és évről évre megismertetik a 
gyerekekkel.

Adószám.18444498-1-05

Felsőberecki

A Felsőberecki és a Bodrogközi 
Emberekért Alapítvány

Fő tevékenység: Hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatása, 
rászorulók segítése.

Adószám:18449170-1-05

Karcsa

Karcsai Diáksport Egyesület

A sportegyesület szakmai munkája révén elsődleges célkitűzé- 
sének tekinti a labdarúgás megszerettetését, népszerűsítését.

Adószám: 18439573-1-05

Karcsaiak Karcsáért Közhasznú Egyesületet

Az egyesület célja, a helyi hagyományok ápolása és aktív rész- 
vétel a község életében.

Adószám: 19331605-1-05

Karos

Észak-Magyarországi Hadtörténeti 
Közhasznú Egyesület

Had- és kultúrtörténeti kiállítások, előadások szervezése, ren- 
dezése, lebonyolítása, helyi és kulturális örökség megóvása, nem- 
zeti hagyományok ápolása, a hadtörténeti hagyományok felkuta- 
tása, ápolása, hagyományőrzése. 

A feltárt anyagok publikálása, könyvek, kiadványok, illetve in- 
ternetes tartalommal való megjelenítése. A fenti célok megvalósí- 
tását elősegítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele 
és nyújtása céljából.

Adószám: 18020168-1-5

ETELKÖZ-KAROS Alapítvány

A honfoglalás 1100. éves jubileumi évfordulójára emlékpark, 
emlékmű létrehozása Karos község határában az Etelközben szü- 
letettek és itt eltemetett honfoglalók emlékére. 

A magyar kultúra ápolása, a magyar nép történelmének megis- 
mertetése, oktatása, hagyományőrzés, a Karos-Eperjesszögi 

Honfoglalás kori sírkert gondozása, a lovas pusztai népek élet- 
módjának és történelmének kutatása.

Adószám: 18421387-1-05

Karos Honfoglaláskori Településért 
Közhasznú Alapítvány

Az alapítvány kiemelten foglalkozik a község környékének 
honfoglalás-kori és a történelem során előkerült emlékeinek meg- 
őrzésével, ápolásával, a honfoglalás korából és a következő kor- 
szakból megmentett és feltárt emlékek bemutatásával. 

További feladatai között szerepel az idegenforgalom megin- 
dításának elősegítése, a helyi társadalmi önszerveződésének gaz- 
dasági és civil együttműködésének elősegítése, a fiatalok elván- 
dorlási folyamatának csökkentése.

Adószám: 19331148-1-05

Karos Polgárőrség és Faluszépítő Egyesület

Egyesületünk alapvető célja a helyi közrend és közbiztonság 
védelme, a bűnmegelőzésben való közreműködés. Ennek érde- 
kében járőrszolgálat, figyelőszolgálat működtetése, valamint 
jelzőőri tevékenységet folytatnak.

Adószám: 18449558-1-05

Karosi Turul Hagyományőrző Íjász Egyesület

Az egyesület kulturális tevékenységet folytat. Elsősorban a X. 
századi hagyományőrzéssel és gasztrokultúrával foglalkozik, 
valamint a XVI. századi történelemmel. Főleg Erdélyben, 
Felvidéken és Kárpátalján vesznek részt rendezvények 
szervezésében, rendezésében.  

Adószám: 19333968-1-05

A Bodrogközi Emberért, az 
Emberségért Egyesület

A felmerülő problémák megoldásában segítséget nyújtanak az 
embereknek. Különféle kérelmek megírása például nyugdíjeme- 
lés, gyógyszertámogatás, önéletrajz elkészítés, valamint egyéb 
közintézményekbe beadott kérelmek megírása szerepel. 

Segítséget nyújtanak internetes álláskeresésben, továbbtanu- 
lási lehetőségek felkutatásában. 2014-ben kitűzött céljuk: az 
esélyegyenlőség megteremtésének elősegítése. (nők, romák, fo- 
gyatékossággal élő személyek, idősek, munkanélküliek, gyere- 
kek). 

Bizonyítani kívánják, hogy mindenki számára van lehetőség 
felemelkedésre, életlehetőségek javítására, hisz ez a társadalmi 
fejlődés célját szolgálja.

Adószám: 19331849-1-05

Nagyrozvágy

Nagyrozvágyi és Kisrozvágyi Oktatásért, 
Ifjúságért Közalapítvány

Az oktatás tárgyi feltételeinek javítása, az iskolai szabadidős 
programok, vetélkedők, versenyek anyagi támogatása, az iskolai 
tehetséggondozás, az arra rászoruló diákok anyagi támogatása.

Adószáma: 18430550 -1 - 05
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Fiatalok Bodrogközért Közhasznú Egyesület
 
Fiatalok aktivitásának növelése, oktatás, kutatás, hátrányos 

helyzetű fiatalok támogatása, lakóhely élhetőbbé tétele, Bodrog- 
köz térségének fejlesztése.

Adószáma: 19335427 - 1 – 05

Nagyrozvágyi és Kisrozvágyi Reformátusokért 
Alapítvány

A Nagyrozvágyi és Kisrozvágyi Református Egyházközséghez 
tartozó elődök által korábban létrehozott szellemi és tárgyi 
értékek fenntartása, megóvása és továbbépítése mellett a hitélet és 
a református közösséghez való tartózás elősegítése, valamint az 
ezt célzó alkotások, szellemi termékek létrejöttének támogatása.

Adószáma: 18139857 - 1 - 05

Pácin

Pácini Faluvédő és Faluszépítő Egyesület

Műemlékvédelem, az épített örökség megóvása, helyi érték vé- 
delem. A természeti értékek megismerése és megismertetése. 
Településfejlesztés, az épített környezet, különösen a falukép ja- 
vítása.  Kulturális örökségünk védelme, gazdagítása, hagyomá- 
nyok, helyi sajátosságok megóvása, felelevenítése, a vidéki élet- 
forma megőrzése, népszerűsítése. 

Adószáma: 18432143-1-05

Ricse

Ricsei Polgárőr Egyesület

Közrend, közbiztonság védelme és vagyon védelem.

Adószám:18433694-1-05

Botorka Kulturális Hagyományőrző Egyesület

A magyar hagyomány kultúra őrzése, kulturális programok 
szervezése.

Adószám:18275416-1-05

Fényt Alapítvány

A ricsei körzeti általános iskola tanulóinak és az onnan tovább- 
tanulók tanulmányainak segítése, ösztönzése, támogatása.

Segíteni a fiatalokat a nyelvtanulásban, előmozdítani a külföldi 
kapcsolatokat, támogatni az iskola kulturális szabadidős prog- 
ramjait, a tanulmányi és sportversenyeit.

Támogatni olyan rendezvényeket, melyek elősegítik a történel- 
mi sorsfordulók méltó megünneplését.

Adószáma: 18415928 – 1 – 05

“Őszi napsugár” Közhasznú Egyesület 
(nyugdíjas klub)

A falu idős lakosainak összefogása, akik szükségesnek tartják, 
hogy közös összejöveteleken, programokon, kirándulásokon ve- 
gyenek részt. Különösen jó érzés azoknak, kik a mindennapos 
egyedüllétből kilépve egy vidám, jókedvű társasággal töltenek 
néhány órát, ami szinte testi, lelki felüdülést jelent mindannyiunk 
számára.

Adószám: 18441426-1-05

Semjén

Semjéni Polgárőri Egyesület

A község értékeit, lakói védelmét, és a rendezvényeken való 
közbiztonság szolgáltatása.

Adószám.18212938-1-05

Tiszacsermely

Tiszacsermelyi Általános Iskolásokért 
Közalapítvány

Az alapítvány célja a hátrányok csökkentése, ezért elsősorban 
olyan dolgokra költenek, amelyekre máshonnan nem tudnak for- 
rást szerezni, például karácsonyi ajándékok, kirándulások, sport- 
szerek beszerzése, gyermeknapok szervezése, jutalmazás, stb.

Adószám:18433618-1-05

Tiszakarád

Nebuló Alapítvány

Az Alapítvány célja: a tanulók tehetséggondozása, a különböző 
művészeti ágakban tehetséges diákok tudásának kibontakozta- 
tása, turisztikai és sport iránti fogékonyság elősegítése a tanulók 
életkorának megfelelően

Adószám:18402304-1-05                           Setét Béla




