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Közösség, ünnepek, érdeklődés és érdektelenség
Magyarország keleti csücskében helyezkedik el a Bodrogköz, mint tájegység. A több mint húsz településből álló régió
nagyon sok felbecsülhetetlen kincset rejt magában. A meseszép természeti értékek mellett, kiemelkedően gazdag a népi
kultúrája. Egyes települések magas szinten végzik a hagyományok megtartását, ápolását, de egyre színesebbek és érdekesebb programokkal találkozni szerte ezen a tájon.
Az elmúlt évben a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás
sikeresen pályázott az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával létre hozott TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009 „Bodrogközi Információs Pontok” nevű projektre. Nagy segítség volt ez
azoknak a településeknek, ahol az elmúlt években háttérbe szorultak a kulturális események, közösségi programok. A folyamatosan képzésre járó alkalmazottak az idő múlásával egyre látványosabb eredményeket tudtak felmutatni munkájuk során. Ahol eddig működött a rendezvényszervezés, ott színesebb lett a kulturális élet, ahol pedig nem volt idáig semmi ott elkezdődött egy
folyamat, amely a közösségi kultúrát kívánja fejleszteni. Magam
is érintett vagyok, a dologba ezért tudom milyen nehéz volt a
kezdeti időkben. Sok helyen a lakosság elszokott a közösségi
élettől. Nem szerettek társaságba járni. A legnagyobb szórakozást
a televízió nézése biztosította. A közösségi életet pedig vásárláskor, esetleg a Postán, fodrásznál elkapott egy-egy pikáns történet,
érdekesség, pletyka kivesézése képviselte. Az elmúlt időben nagy
változások köszöntek be a falvak életében. Rendszeresek lettek a
programok a kisseb településeken is. Olyan szórakozási lehetőségekhez juthatnak, hozzá a gyerekek, felnőttek, amire eddig nem
volt lehetőségük. Már el is felejtették, hogy létezik, közösségi
művelődés, ha halottak is róla, akkor sem tudták pontosan mit
jelent. A játszóházak fogalmáról a gyerekeknek egy épület jutott
eszükbe először nem egy tartalmas délután. A felnőttek újra bálokba járhatnak, ahol elfelejthetik néhány órára mindennapi
gondjaikat és közös élményekkel lehetnek gazdagabbak. A sportolási lehetőségek száma megnőtt. A mozgást igénylő emberek
járhatnak zumbázni, aerobicozni, tornázni, focizni, asztaliteni-

szezni és még ezen kívül számos foglalkozás van a fölös energia
levezetésére. A könyvtárakba rendszeresek az olvasódélutánok,
elősegítve azt, hogy az emberek ne feledjék el a könyvek világát.
Persze vannak, olyan településeik is, ahol ez már rég működik, de
azoknak a falvaknak is megvan a maguk nehézségeik. Sajnos sok
rendezvény érdektelenségbe fullad, pedig ha tudnák az emberek,
hogy mennyi munkával jár egy rendezvény megszervezése, akkor
megértenék, hogy milyen elkeserítő, ha kevesen vagy egyáltalán
nincsenek a műsorokon. Általában azokkal a rendezvényekkel
nincs baj, ami a szórakozásról, evésről, ivásról szól. Minden településen ilyenkor telt ház van és sok a vendég, ami nagyon jó, mert
fejlődik ez által a közösség és közelebb tudnak kerülni egymáshoz
az emberek. Ami nagyon elszomorító, hogy Nemzeti Ünnepeinket, megemlékezéseinket nagyon kevesen látogatják, pedig olyan
lelkesen készülnek a szereplők. Látni az arcukon az izgatottságot,
hogy ők most megmutatják, hogy milyen ügyesek. Amikor szétnézünk a megjelenteken és szinte csak a fellépők szülei, nagyszülei, rokonai vannak ott, az bizony elkeserítő. Nincsenek teljesen tisztába az emberek, hogy mikor miről emlékezünk, és ezért
nem érzi szívügyének, hogy tisztelegjen az egykori hősök előtt. A
legutóbb megtartott március 15-i, az 1848-1849-es Forradalom és
Szabadságharc nagyjainak megemlékezésén is ez volt a helyzet.
Hiába szerveztek felemelő ünnepi műsorokat a településeken, sajnos az érdeklődés nagyon kicsi maradt. Bár a helyzet javult valamilyen mértékben, főleg a nagyobb településeken. Többnyire
azonban a lakosok részvétele még mindig elég szerény.
Sokat rágódtam, hogy vajon mi lehetne a megoldás arra, hogy
megváltozzon az emberek hozzá állása és oda jutottam, hogy nem
szabad feladni. Csinálni kell tovább még, ha néha a siker élmények kisebbek, mint a bele fektetett energia. Egyben buzdítok
minden munkatársat arra, hogy soha ne adják fel, mert a munka
megtérül, mert amikor boldog, mosolygós gyerek arcot lát vagy
egy baráti vállveregetést egy jól sikerült rendezvény után kap, az
talán a közösségfejlesztő, rendezvényszervező legnagyobb
fizetsége.
Kiss Attila

A Magyar Költészet Napja a Bodrogközben
A Magyar Költészet Napját Magyarországon 1964 óta ünneplik meg április 11-én, József Attila születésnapján. Ebből
az alkalomból országszerte különböző rendezvényeket tartanak, hogy megemlékezzenek költőinkről, nagyszerű műveikről és a költészetről.
Ezen rendezvények sorozatából nem maradtak ki a Bodrogköz
települései sem, hiszen számos könyvtárban és művelődési házban megemlékeztek erről a napról.
F Alsóbereckiben a költészet napja alkalmából az óvodás
gyermekek lepték el a település könyvtárát óvó nénijük kíséretében. Meghallgatták József Attila Altató című versét, amelyről
később minden gyermek egy rajzot készített.
F Bodroghalomban április 11-én délután a település Művelődési házában egy szavalóversennyel emlékeztek a nagy napra. A
versenyt a felső tagozatos diákok részére hirdették meg, akiket
koruk alapján két kategóriában értékeltek. A verseny egyetlen kitétele az volt, hogy csak József Attila verset lehetett választani.

Az 5-6. osztályból 15 fő jelentkezett a megmérettetésre:
I. helyezett: Hutkai Bence 6. b osztályos tanuló (Kései sirató)
II. helyezett: Horváth Bianka 5. osztályos tanuló (Tavaszi ének)
(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
III. helyezett: Gyöngyösi Barbara és Tóth Fanni 6.a osztályos
tanulók holtversenyben (Szegény ember balladája, Szeretném ha
vadalmafa lennék)
A 7-8. osztályból 9 fő jelentkezett a versenyre:
I. helyezett: Bojtár Viktória 8. osztályos tanuló (Kései sirató)
II. helyezett: Kis Tóth Gergő 8. osztályos tanuló (Dicsértessék)
III. helyezett: Kovács Nikoletta 7. osztályos tanuló (A Hetedik)
F Cigándon két rendezvényt is szerveztek. Az egyik egy
„Amatőr író és költő pályázat” eredményhirdetése volt, melyen
kiosztották az „Év amatőr írója és költője” díjakat. A versenyre
vers és próza kategóriában lehetett nevezni. Nagy örömre ad okot,
hogy nem csak bodrogköziek küldtek be műveket, hanem a megye több pontjáról, valamint Csongrád és Békés megyéből is érkeztek pályázatok. Külföldről is, egészen Londonból érkezett egy
alkotás. Az ünnepséget a szervezők a Nagy Dezső Művelődési
Ház és Könyvtár könyvtárában tartották, ahol igazi kávéházi
hangulatot teremtettek.
Az Év költője címet elnyerte:
Gyüre Ferencné (Sárospatak), II. helyezett: Pásztor Attila (Karos), III. helyezett: Bötykösné Fodor Kitti Katalin (Cigánd)
Az Év írója cím birtokosa címet elnyerte:
Ónodi Bernadett (Zalkod)
A pályázók szavazatai alapján a különdíjat nyertek:
Pribér Emília ( Sárospatak)
Terjék Károlyné ( Cigánd)
A zsűri különdíját elnyerte: Kovács Gábor (Cigánd)
Cigánd másik költészet napi rendezvénye egy szavalóverseny
volt, amelyet a Kántor Mihály Általános Iskola felső tagozatos tanulóinak rendeztek a Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtárban. A verseny két csoportban volt lebonyolítva. Először az 5-6.
osztályosok, majd a 7-8. osztályosok mérettettek meg.
Az eredmények a következőképpen alakultak:
5-6. osztály:
I. helyezett: Durku Tímea, II. helyezett: Czinke Vanda
III. helyezett: Majdanics Diána, Különdíj: Balogh Dorina
7-8. osztály:
I. helyezett: Garami Gréta, II. helyezett: Körmöndi Anasztázia
III. helyezett: György Anett, Különdíj: Bodnár Laura

F Karosban a költészet napja alkalmából 2014. április 11-én
pénteken az óvodások látogattak el a helyi könyvtárba. Sokan közülük most először léptek át a könyvek országába. A helyi könyvtáros segítségével megismerkedhettek a könyvtári szokásokkal,
beiratkozással, megnézhették az új könyveket és a rendszeresen
járó gyermek folyóiratokat. Az ismerkedés után vetítésen vettek
részt, amelyet csendben, nagy odafigyeléssel néztek. Mindenki
nagyon jól érezte magát és sok „kis” beiratkozóval bővült a
könyvtár.
F Kisrozvágyon az idén első alkalommal emlékeztek meg erről a jeles napról. Szavalóversenyt hirdettek, amelyre a település
felső tagozatos gyermekeit várták.
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A diákok közül jelentkeztek is öten, amely egy biztató létszám
ezen a kicsiny településen. A zsűri végül a gyermekek bátorítása
végett mindenkinek maximális pontszámot adott, így a rendezvény verseny helyett inkább csak egy megemlékezés volt.
F Nagyrozvágyon az általános iskola által szervezett szavalóversennyel emlékeztek József Attila születésnapjára. A versenyre
olyan sokan jelentkeztek, hogy előző héten tartottak egy selejtezőt, ahonnan 26 iskolás jutott tovább. A tovább jutott gyerekek
szavalatát 2014. április 11-én délután hallgatta meg a zsűri. A
gyermekek négy korcsoportra voltak bontva. Minden gyerek egy
szabadon választott verssel készült, de a III. és a IV. korcsoportosoknak volt egy kötelező vers is József Attila Mama című műve.
Az első helyezettek könyvjutalomban részesültek:
I. korcsoport (1-2. osztály): Makkai Szabolcs István
II. korcsoport (3-4. osztály): Balogh Albert
III. korcsoport (5-6. osztály): Keserű Boglárka
IV. korcsoport (7-8. osztály): Szopkó Alexandra
F Pácinban a gyermekek egy Pizsama Partyn vehettek részt a
Községi Könyvtárban. A rendezvényt április 11-12-én rendezték
meg. Vidám és mókás hangulatban telt el a party. A szervezők sok
jó programmal várták a gyerekeket: kézműves foglalkozással, mókás vetélkedővel, mesefilm vetítéssel és egy kis diszkóval. Az este
fénypontja pedig a pizsamás buli volt. A gyerekek szombat délelőtt nagyon szép, közös élményekkel tértek haza és már na- gyon
várják a következő pizsama partyt. A szervezők köszönetet mondanak Pácin Község Önkormányzatának és Polgármesterének, a
segítőknek, akik a gyermekek felügyeletében és ellátásában részt
vettek, hiszen nélkülük nem jöhetett volna létre a rendezvény.
F Révleányváron is szavalóversennyel tisztelegtek a magyar
költészet előtt. A rendezvény iránt való érdeklődésből látszik,
hogy lassan beérik a gyümölcse annak a közösségfejlesztő tevékenységnek, amelyet Fodor Tamás végez a településen, hiszen
nagyon sokan látogatták meg ezt a rendezvényt. A számos fellépő
közül a három legjobb versenyző 1-1 ajándékcsomagot kapott,
amelyet a háromtagú zsűri ítélt meg és adott át.
I. helyezett: Barathi Nóra 3. osztályos tanuló
II. helyezett: Illés Zsolt 4. osztályos tanuló
III. helyezett: Filep Tímea 3. osztályos tanuló
A sok támogatásnak köszönhetően senki nem maradt ajándék
nélkül, hiszen akik nem értek el helyezést ők is kaptak csokoládét.
A támogatásokért hálájukat fejezik ki a rendezvény szervezői.
F Ricsén a PezsgőZukor Színjátszó csoport tagjai a Zukor
Adolf Művelődési Ház színpadán egy összeállításban József Attila életét elevenítették meg születésétől haláláig, felölelve sorsának legfontosabb állomásait. A költő verseiből, képeiből összeállított zenés bejátszás segítségével megismerhették a tragikus életű
és halálú zseni emberségét, személyiségét, mélységét és örökérvényűségét. Az elhangzott verseket és a kapcsolódó jeleneteket a
PezsgőZukor tagjai: Deák Anna Ilona, Körmöndi Zsófia, Soltész
Anikó, Iski Luca, Máté Viktor, Máté Gabriella, Deák-Kocsi Ilona
adták elő.
Körmöndi Eszter
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Kiállítások Bodroghalomban
Mára már hagyománnyá vált, hogy minden évben időszaki
illetve állandó kiállításokat rendeznek a Bodroghalmi Molnár
Mózes Általános Iskolában és a Művelődési Házban.
Az időszaki kiállítások mindig egy téma köré kiírt pályázatra
épülnek. Jelenleg a „Tavaszi virágoskert” és a „ Te mit teszel az
egészségedért” című pályázatok munkáit tekinthetik meg az
érdeklődők. A korábbi tárlatnak a farsang volt a témája, amelyet
rengetegen megcsodáltak. Ezekre a pályázatokra főként a diákok
alkotásai érkeznek be, melyek elkészítésében nagyon sok nevelő
és szülő is részt vett. Ezáltal a család és az iskola között sokkal
szorosabb, együttműködőbb kapcsolat alakult ki, ami nagyon
fontos.
A településen több helyi tehetséges fiatal él, akikre nagyon
büszkék az ott élők. Ők is szívesen adják be munkáikat egy-egy
kiállítás erejéig. Vannak közöttük olyanok, akik a későbbiekben is
a tehetségük fejlesztésével és kamatoztatásával szeretnének
foglalkozni és olyanok is, akik hobbiként alkotnak.
A Művelődési Ház munkatársai továbbra is szívesen várják
a községben élő tehetségek munkáit, alkotásait!
Kreatív, kézműves kiállítások a bodroghalmi Művelődési
Házban:
Zólyomi Róbert kreatív alkotásai:
Bodroghalmi Általános Iskolába aulájában
Időszaki kiállítások:
Bodroghalmi Általános Iskola aulája
Sipos Nikoletta és Varga Ágnes üvegfestményei:
Művelődési Ház, Bodroghalom
Balogh Vanda rajzai:
Művelődési Ház, Bodroghalom
Hegedüs Réka festményei:
Művelődési Ház, Bodroghalom
Az Általános Iskolai kiállítások iskolaidőben, a Művelődési
Ház kiállításai hétfő-szombatig délután 13:00 órától, 18:00 óráig
tekinthetőek meg.

Nyertes múzeumi pályázatok a Bodrogközben
Aki a Bodrogközbe látogat, nagyon sok értéket fedezhet fel.
Magyarország e kis szegletében két olyan muzeális értéket,
múzeumot találunk, mely összeköt bennünket a múlttal.
Ilyen a Cigándi Falumúzeum és a Pácini Mágocsy Reneszánsz
Kastély. E két településnek turisztikai szempontból nagyon
fontos, hogy az ide látogatóknak valami szép élményt nyújtsanak.
a fenntartó önkormányzatok, Pácin és Cigánd, rendezvényeikkel
szeretnék még vonzóbbá tenni a turisták számára a múzeumokat.
Települések minden igyekezetükkel azon vannak, hogy előteremtsék a szükséges anyagi fedezetet az intézmények fenntartására. Az állami normatíva mellett pályázatokkal igyekeznek
kiegészíteni a fenntartás költségeit. 2014. február elején mindkét
település a könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól szóló 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet 11
§ (2) bekezdés c) pontja alapján nyújtott be pályázatot, melyet sikeresen meg is nyert.
F Cigándi Falumúzeum a muzeális intézmény helyi identitás,
közösséget erősítő szerepének növelése cím alatt 3 millió forint
támogatást nyert.
A Cigándi Falumúzeum működési engedélyének megszerzése
óta következetes céljának tekinti a népi hagyományok ápolását,
mint tárgyi-, mint szokáskultúra területén. Míg korábban elsősorban a passzív attitűd volt a jellemző az elmúlt években célul

tűzte ki, hogy eseményekkel, rendezvényekkel és nem formális
tanulási alkalmakkal egészíti ki a kiállítási és őrzött anyagok bemutatást, amely biztosítja a résztvevők aktivitását. A falumúzeum
önállóan működik. A 2010-ben elnyert önállóság célja, hogy
minél szélesebb körben megismertessék a bodrogközi népi hagyományokat a jövő nemzedéke számára. Az átalakulás óta az
alapfunkción túl több kulturális és közművelődési rendezvény
megvalósítója volt az eltelt időben a Cigándi Falumúzeum. Különösen kiemelkedő tevékenység a gasztronómiai hagyományok
megismertetése és népszerűsítése. Több gasztronómiához kapcsolódó közművelődési programot valósítottak meg az elmúlt
évben. Fontos eredményük, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktárba felvételre javasolt „cigándi apróbéles”, mint nemzeti értéket elhelyezte értéktárában, továbbá a Bizottság kezdeményezte a „cigándi apróbélest” Magyar Értéktárban történő
nyilvántartását, valamint annak hungarikummá minősítését. A
Hír Bíráló Bizottság döntése értelmében a termék pályázati anyaga valamennyi szempontnak megfelel, azt a bizottság elfogadta, a
„cigándi apróbéles” a védjegy használatára jogosult.
A pályázatra beadott programok során igyekeznek olyan közösségi alkalmakat teremteni, melynek keretében a gyermekek és
fiatal asszonyok megismerhetik a helyi hagyományos ételek elkészítésének fortélyait, az ételek kínálásához kötődő szokásokat,
ünnepi ételeket.
(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
F Pácini Mágocsy Kastély a infrastrukturális fejlesztésre
pályázatott és nyert el 1 millió forintot.
A Mágocsy-kastély fejlesztési terve a kastélyt körülvevő fal és
vendégház (volt cselédház) felújítási munkáit, valamint a kastély
előtti térburkolat kialakítását foglalja magában. A kastélyt körülvevő külső fal vakolata salétromosodás következtében nagyrészt
levált, ezért szükségessé vált a felület légző vakolattal történő
ellátása. A kastély udvarán lévő, egyik bástyából kialakított régi
cselédház mely ma vendégházként és bemutató helyként szolgál,
felújításra szorul. A vendégház konyha részében nincs mosogató,

ezért a közelben lévő víz-és szennyvíz rendszerre való csatlakozással megoldható a víz és szennyvíz bevezetése. A kastély kerítésén belül jelenleg nincs szilárd burkolat, a talaj egyenetlen, baleset veszélyes. A kulturált, balesetmentes megközelítéshez szükséges az udvarra térkő burkolat lerakása.. A tervezett fejlesztés
eredményeként javul a kastély esztétikai megjelenése, vonzóbbá
válik a látogatók számára. A térburkolat lerakásával javul a kastély megközelíthetősége, csökken a balesetveszély. Javul a vendégház komfort fokozata, mely által növelhető a vendégéjszakák
száma, és az önkormányzat bevétele, melyet a kastély működtetésére használ fel. Gratulálunk nekik!
Csillik Csilla

„Múzeumok Párbeszéde”

magyarországi részén. A két család tárlatán keresztül, betekintést
nyerhetünk a kistérségi vízszabályozás folyamatába, a társadalomra és a gazdasági életre gyakorolt hatásukra, változásokra. A
folyó-szabályozás társadalmi, gazdasági hatásainak bemutatására, két különböző társadalmi környezetben kerül sor: a bodrogközi falun (Cigándi Falumúzeum) és a városban (Királyhelmeci
Mailáth József Regionális Múzeum). A projekt átfogó célja a
fejlesztések révén egy olyan versenyképes turisztikai szolgáltatás
csomag kialakítása, amely komplex módon járul hozzá a Bodrogköz térségbe érkező kulturális turisták számának növeléséhez, a
vendégek tartózkodási idejének meghosszabbításához. A stratégiai célok közé tartozik továbbá az országhatáron átnyúló együttműködés révén a koherencia erősítése. A határ mindkét oldala
olyan gazdag, közös kulturális örökséggel rendelkezik, melyet
közös fejlesztéssel és egységes, összehangolt, és koordinált marketingtevékenységgel hatékonyabban lehet értékesíteni. Ezért a
közös marketingeszközök alkalmazása szintén kiemelt célja a
projektnek. Közvetett cél, hogy a projekt megvalósításával a határ
menti térségben a kulturális turizmus kínálata szélesedjen, hozzájárulva a versenyképesség növeléséhez. Hosszú távú és horizontális cél, a fenntartható fejlődés jegyében a látogatók és a lakosok
ökológiai-személetének formálása. Kiemelt célja továbbá a projektnek az esélyegyenlőség biztosítása.
A cigándi Falumúzeumban megépül egy új korhű alápincézett
múzeumi épület, egy többállásos nyitott szín raktárral, megújul a
falumúzeum épülete, bővül a meglévő gazdasági épület, átalakul
a táncpajta, őrtorony, melléképületek, kerítés épül.
A kiállítóterek gazdagodnak, elkészül a hatjelenetes panoptikum, a bodrogközi kisvasút terepasztalon elevenedik majd meg
előttünk, több új kemencével bővül a gasztronómiai rész, rendezvény és konferencia tér is létesül.
A projekt összköltsége 1.180.442,16 Euro, ebből a cigándi
összköltség: 615.670,96 Euro
A támogatás intenzitása: 95%
A projekt megvalósulási ideje: 2013.07.01-2015.06.30.
Kovács Gábor

Hamarosan fizikailag is megkezdődik Cigándon a „Múzeumok párbeszéde” – szlovák-magyar határon át nyúló együttműködéssel megvalósuló projekt magyarországi része.
Ennek érdekében a közreműködő felek projektmegbeszélést,
work shop-ot tartottak Cigándon 2014. január 9-én.
A vezető partner Cigánd Város Önkormányzata képviseletében
Oláh Krisztián, Cigánd Város polgármestere, Ablonczy Dániel alpolgármester, Hegedűsné Orosz Nóra projektmenedzser, valamint Gönczi Zsolt főtanácsos; a határon túli vezető partner királyhelmeci Mailáth József Regionális Múzeum részéről Dr. Zvolenský Gabriella igazgató és Szemán Tibor szakelőadó; a határon
túli partner Királyhelmec Város Önkormányzatának részéről
Morócz Péter projektasszisztens vett részt a megbeszélésen.
A támogató határozatot még májusban megkapták a pályázók,
de a támogatási szerződés aláírására, a hosszas előkészítések
után, csak a napokban került sor. A szakmai stábok elkezdték az
érdemi előkészületeket, a kiviteli tervek kidolgozás alatt vannak,
és hamarosan közbeszerzés indul a kivitelező kiválasztására is.
A tervezett projektről részletesen alább olvashatnak:
„Múzeumok párbeszéde”
„HUSK/1101 - MAGYARORSZÁG-SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 20072013”
Cigánd Város Önkormányzata, a királyhelmeci Mailáth József Regionális Múzeum és Királyhelmec Város Önkormányzata közös projektje:
A tervezett projekt fő célja a Tisza-szabályzás hatásainak bemutatása interaktív múzeumi terek és tárlatok kialakításával, és a
modern múzeumpedagógiai eszköztárak fejlesztésével, Királyhelmecen és Cigándon. A helyi nemesi családok, a Majláthok,
illetve Senyeiek, alapítói és jeles irányítói a Felső-Tisza menti
vízszabályozás folyamatának. Többek között, a Királyhelmeci
Víztársulatnak is megalapítói, és vezetői. Birtokaik voltak a mai
Felső- és Alsó-Bodrogközben, tehát a Bodrogköz szlovákiai és

Hazánkban folyamatosan nő a hátrányos helyzetű általános is kolás tanulók száma
Interjú a Sánta Erzsébet Általános Iskola Igazgatójával
Hazánkban folyamatosan nő a hátrányos helyzetű általános iskolás tanulók száma. A hátrányos helyzet elsősorban a következő
tényezőkkel ragadhatók meg: a szülők alacsony iskolázottsága,
alacsony jövedelem, a család instabilitása, az eltartottak magas
száma, a család nagysága, család vagy ép család hiánya, kisebbségi etnikai helyzet.
Tiszakarádon is sok a hátrányos helyzetű diák, ebből kifolyólag
megkerestük Pingor Zsoltot a Sánta Erzsébet Általános Iskola
igazgatóját, aki a diákokról, és az iskoláról kérdeztük.
- Hány diákja van a Sánta Erzsébet Általános Iskolának?
- Jelenleg iskolánkba 242 tanuló jár. Ebből a létszámból több
mint fele diák hátrányos helyzetűnek mondható.

- Hány tanár dolgozik jelenleg az iskolában? Van-e még
szükség további alkalmazottakra?
- A mindennapi munkánk megvalósításában 23 pedagógus segít, ebből 19 állandó tanárként, 4 fő pedig óraadóként tevékenykedik. Iskolánk megfelelő létszámú pedagógussal rendelkezik, ezért nincs szükség további alkalmazottra.
- Mondana pár szót arról, hogy mi a véleménye az itt tanuló
diákokról?
- Iskolánkba járó diákok azonos tanulmányi tervek alapján dolgoznak, mint a városi iskolák tanulói. Diákjaink teljesítménye néhány dologban kiemelkedő. Főleg sport és közösségi munka terén. Ahogy a felnőtt emberek úgy a tanulók közötti különbség is
természetes, így a lassabban haladók felzárkóztatásban részesülnek.
(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
- Milyen tanítási módszereket alkalmaznak a hátrányos
helyzetű gyerekeknél?
- Esetünkben sokféle módszer létezik, ezek közül az egyik a differenciálás. A differenciálás azért szükséges, mert a tanulók nem
egyformák sem pszichológiai értelemben, sem a megfelelő tudás
vonatkoztatásában. Gondoljunk csak arra, hogy ugyanaz az irodalmi kötelező olvasmány az egyik tanulóban szenvedélyes érdeklődést kelthet a szerző iránt, a másikat viszont elriaszthatja tőle, sőt, hosszú időre elveheti a kedvét az olvasástól. És ugyanez áll
az egyes feldolgozási eljárásokra is.
A második tanítási módszer a kooperatív oktatás: A kooperatív
tanulás mindenki közös tudásának a figyelembevételét jelenti. A
gyerek ilyenkor nem úgy tanul, mintha csak a tanár lenne a tudás
forrása (frontális oktatás), hanem a csoport valamennyi tagjának
érdeke, hogy valamit megtanuljanak. Mivel tanulás közben kölcsönösen függnek egymástól, együttműködési képességeik biztosan fejlődnek, baráti viszonyok alakulnak ki köztük. Szaknyelven
szólva: motiváltak közös célok elérésére, s közben fejlődnek
kommunikációs képességeik, technikáik.
A harmadikként ki kell emelnem az interaktív tábla használatát.
Ez az pedagógiában is jól hasznosítható információs és kommunikációs technológiai (IKT) eszköz, amely egy kábel segítségével
kapcsolja össze a táblát egy számítógéppel (és projektorral) úgy,
hogy annak vezérlése a tábláról lehetséges lesz. Ezek modern
taneszközként állnak az iskolák, diákok és pedagógusok szolgálatára. Egy jól beállított, jól működő interaktív táblával megsegített tanulási-tanítási folyamat. Összehasonlíthatatlanul érdekesebb, jobb hatásfokú, mint a klasszikus frontális osztálymunka.
"Élő"-vé varázsolja a táblán megjelenő tartalmakat. Színes, mozgó képek, filmek segítik a megértést.
- Alkalmaznak-e a kötelező órák után felzárkóztatást?
- Az iskolánkban tanító pedagógusok többsége heti rendszerességgel 2 órás felzárkóztató foglalkozást tartanak diákjaink számára, melyen 10-12 fő vesz részt.
- Az iskola részesül-e valamilyen formában támogatásban,
illetve gyermekek érdekeit védő szervezettel vagy alapítványnyal kapcsolatban állnak-e?
- Iskolánk támogatásban nem részesül, viszont intézményünk
folyamatosan pályázik annak reményében, hogy a diákok szelle-
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mi fejlődése területén jobb eredményeket érjünk el, ne szenvedjenek hiányt. Szerencsére a gyerekek érdekeit a Nebuló Alapítvány és a Máltai Szeretetszolgálat segíti.
- Milyen szakkörök vannak az iskolában? És hány fő vesz
részt rajtuk?
- Az iskolánkba járó tanulók többsége részt vesz valamilyen tanítás utáni foglalkozáson, szakkörön: sport, foci, pingpong, matematika, angol, ének, kézműves foglalkozás stb.
- Együttműködnek-e a szülők az iskolával, pedagógusokkal?
- A szülők készségesen együttműködnek, ilyen volt pl. faültetés
az iskolában, TÁTIKA, adventi készülődés, Halloween-party.
- Mi a véleménye az iskolába járó gyerekek tisztaságáról? A
gyerekek tudnak-e az alapvető higiéniai szokásokról? Ha
nem, van-e aki felvilágosítsa őket?
- Sajnos az alapvető higiénia még apróbb fejlesztést igényel. A
gyermekvédelem és az osztályfőnökök bevonásával a tanulók
mentálhigiéniás fejlesztése folyamatos, így javuló tendenciát mutat.
- Az iskola tud-e segíteni azoknak a gyerekeknek, akik hiányos felszereltséggel rendelkeznek?
- Pedagógusaink állandó figyelemmel kísérik a gyerekek felszereltségét, családi háttereit a gyermekvédelemmel és a Máltai
Szeretetszolgálattal folyamatos a kapcsolatfenntartás, akik nagy
segítséget nyújtanak ebben a feladatban.
- A ballagó diákok hány százaléka folytatja tovább tanulmányait? Van-e információja, hogy milyen eredményekkel?
- Szerencsére a ballagó diákok száz százaléka folytatja tanulmányait, azonban sajnos csak a diákok hatvanöt százaléka végzi
el sikeresen ezeket.
- Általában milyen iskolaformát választanak a nyolcadik
évfolyam tanulói?
- A legtöbb diákunk szakmunkásképző intézményt választ. Sajnos csak kevés diák gondolja úgy, hogy gimnáziumban, vagy
szakközépiskolában van a helye.
- A jövőben milyen tervei vannak az iskolának?
- Az iskolánk jövőbeli terveihez tartozik, hogy minél egészségesebb, tisztább és zöldebb legyen a környezetünk. Jövőbeli célunkhoz hozzátartozik az is, hogy kapcsolatunk minél jobb legyen
a szülőkkel és a diákokkal is.
Orosz Csilla

Pácin Tanodája
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2011 októberében kapcsolódott be a TÁMOP 5.2.1 „Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program
kísérése” (TÁMOP 5.2.1) kiemelt projekt megvalósításába a főpályázó Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és az Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Központja Gyerekesély-kutató
Csoporttal konzorciumi partnerségben. 8 leghátrányosabb helyzetű kistérséget (Abaúj-Hegyközi, Barcsi, Bodrogközi, Encsi,
Fehérgyarmati, Kadarkúti, Sellyei, Vásárosnaményi) kísérnek figyelemmel. A Mobil Játszótér program segítségével jutnak el a
kiemelt program célcsoportjaihoz, a kistérségi gyerekekhez, szülőkhöz, szakemberekhez, döntéshozókhoz. Így lehetőségük nyílik a helyi sajátosságokat megismerni, a valóban létező, de sok
esetben megbúvó problémagócokat feltérképezni, s azokra konkrét megoldási tervet készíteni a helyi közösséggel együtt, úgy,
hogy közben észrevétlenül tanítják meg velük felismerni saját lehetőségeiket, s azok kiaknázását. Játék közben felhívják a figyelmet az általuk felszínre hozott hiányosságokra, s segítő kezet
nyújtanak azok orvoslására. A Bodrogközben végzett szükségletfelmérés során, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat interjúkat
készített településenként a döntéshozókkal, szakemberekkel és
családokkal. Pácinban egyöntetű igény mutatkozott a Tanoda

létrejöttére, mely a Gyerekesély program keretein kívül, de azzal
összhangban valósult meg.
Pácin Tanodája egy kisebb költségvetésű projekt – 27.201.500
Ft költségű –, általános iskolás tanulók számára, harmadik osztálytól nyolcadik osztályig. Elsősorban a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók, közülük is főként a hátrányos megkülönböztetésük miatt még nehezebb helyzetben lévő romák iskolai sikerességét, továbbtanulását kívánja elősegíteni, ezáltal javítva későbbi esélyeiket a munkaerőpiacon való érvényesülésre és a társadalmi integrációra.
(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
A program időtartama két évet ölel fel, 2013. szeptember 1. –
2015. június 30. A gyermekek tudását és fejlettségi szintjét figyelembe véve, a foglalkozásokat kiscsoportosan és egyénileg szervezik, emellett egyénre szabott tanulási tervet készítenek, ami
azért előnyös, mert a tanuló, hiányosságait önmaga tempójában
tudja teljesíteni, pótolni. A hátránykompenzálás mellett tehetséggondozásra is van igény, például képzőművészet, zene, irodalom,
színjátszás és sport területén. Mindez szervesen kapcsolódva az
iskolai élethez. Az iskolában nincs lehetőség és elég idő egyénileg
foglalkozni a gyermekekkel, ezért az egyik cél, hogy a tanoda segítse a tanulókat az iskolai feladatvállalások eredményességében
és sikerességében, felkeltsék érdeklődésüket a továbbtanulás
iránt. Mindemellett fontos feladatuk a közösségépítést, a mindennapi életre való nevelés, és egészséges életmódra nevelés, amire
ezeknek a gyerekeknek nagy szüksége és igénye van. Így, az
egyéni fejlesztő órák mellett működik Pácin Tanodájában, háztartástan és kertészkedés, ahol a gyerekek megtanulhatják a helyes
tisztálkodás, helyes táplálkozás, egészséges ételek készítésének
módját, varrással, hímzéssel ismerkednek, megtanulnak figyelni
környezetük tisztán tartására és megóvására, melyet a későbbiekben beépíthetnek mindennapi életükbe. A kertészkedés folyamán
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megtanulhatnak ültetni, növényeket gondozni, termeszteni. Tapasztalt és szakképzett pedagógusok tartják a foglalkozásokat és
fejlesztő órákat, és segítik a tanodai dolgozók munkáját, akiknek
feladata elsősorban a közösség fejlesztése, mindennapos nevelés
és az emberi értékek irányadása, példamutatás. A kis közösség kialakításában fontos az egymásra figyelés, tiszteletteljes viselkedés, egymás elfogadása, amelyet a tanodai dolgozók próbálnak
megmutatni, mintát közvetítve a gyerekek felé. Nemcsak a tanodán belül foglalkoznak tanulóikkal, hanem próbálnak minél többet sétálni, kirándulni, biciklizni, utazni, hogy gyerekek ismerjék
meg falujukat és a környező vidéket, tanulják meg a közlekedés
szabályait, a társadalom íratlan és írott normáit. Kis lépésekben
haladnak előre, és ahhoz, hogy ezek a lépések maradandóak legyenek, fontos a tanuló – szülő – pedagógus – megfelelő kapcsolata. Segítséget a tanoda mentora biztosít. Programokat szerveznek, ahol az együttműködő felek az adott feladatok mellett találkozhatnak, ismerkedhetnek, beszélgethetnek, vagy csak kihasználva a program adta lehetőségeket, jól érzik magukat. Pácin Tanodája játszóházak formájában rendez nyílt napokat, ünnepkörökhöz kapcsolódva, mint például Karácsony, Farsang, Húsvét,
Anyák napja, amelyen szeretettel egyaránt részt vesznek a tanulók, pedagógusok és a szülők.
Csillik Csilla

„A magyar történelem forrásvidékén” Honfoglalás-kori ásatások Karosban
Bodrogköz Magyarország északkeleti részén helyezkedik
el, a Bodrog, a Latorca és a Tisza által határolt területen.
Anonymus a következőket írta:
„Az Úr megtestesülésének kilencszázharmadik esztendejében
Árpád vezér elküldvén seregeit, az egész földet, amely a Tisza és a
Bodrog közé esik Ugocsáig, minden lakójával együtt elfoglalta…
Mialatt több napon át ott időztek, a vezér és övéi látták a föld termékenységét, mindenféle vadnak bőségét, meg azt, hogy milyen
gazdag halban a Tisza és a Bodrog folyam, s ezért a földet kimondhatatlanul megszerették…”
Ennek a festői tájegységnek a közepén található Karos község,
amelynek Eperjesszög nevű dombjain először 1899-ben és 1936ban egy gazdag honfoglalás kori temető sírjait dúlták fel. Az itt
talált lelet együttest csak részben sikerült megmenteni. Ezen lelőhelyektől délre 200-200 méterre tárta fel Révész László 19861990 között a 73 síros II. és a 19 síros III. temetőt. A karosi ásatások során talált egyedülálló és gazdag leletanyag arra enged következtetni, hogy a IX.-X. században a Felső-Tisza vidéken magas rangú férfiak éltek és temetkeztek. Karos központi szerepére
nemcsak a vezéri sírok és a bennük talált aranyozott ezüst méltóságjelvények utalnak, hanem a vidék sajátos összetételű és szerkezetű temetői is. A vizsgálatok során a régészek felfigyeltek arra,
hogy az itt nyugvó őseink legalább hatvannégy százaléka férfi,
méghozzá gazdagon felszerelt fegyvereikkel és méltóságjelvényeikkel eltemetett harcosok voltak. Ez egy szervezett közösség
lehetett, tagjaik a katonai kíséret vezetői, feleségeik és gyermekeik, valamint házi szolgáik és az őket kísérő többnyire nőtlen
harcosok. A karosi lelőhelyeket a Bodrog és a Karcsa folyó közötti homokhátakon, buckákon találták, homokos talajon. A mocsaras, folyókkal körülhatárolt terület szabta meg a Karos határában élt egykori honfoglalók életét és mindennapjait.
Karos neve ismerősen csenghet nemcsak a régészek, hanem
azok számára is, akik a IX-X. század emlékei iránt érdeklődnek.
Először 1899 nyarán répavermelés során az egykori Sennyeybirtok tanyáján gazdag lovas sírokra bukkantak. A leleteket széthordták, csak néhányat tudott megmenteni. Berecz Károly alsóberecki tanítója, juttatta el Dókus Gyulához, Zemplén vármegye alispánja gyűjteményébe a megmaradt leleteket. A tavaszra tervezett ásatásokra hivatali elfoglaltsága miatt nem került
sor. Az 1930-as években az akkori tulajdonos földmunkák során

nemtörődömségből és kapzsiságból legalább negyven-ötven sírt
dúlt fel. Az előkerült arany- és ezüstékszereket értékesíteni próbálták egy sátoraljaújhelyi ékszerésznél, aki felismerte a tárgyak
értékét és értesítette a csendőrséget, így megakadályozva a további pusztítást. A Magyar Nemzeti Múzeumtól kérték egy régész kiküldetését. A téli időjárás miatt a leletmentésre 1936 tavaszán került sor, ahol feltárásra került a Karos-Eperjesszög I. temetője. A múzeumban pályáját akkoriban kezdő fiatal gyakornok
Horváth Tibor tizenhárom sírt tárt fel, köztük azét a gazdag férfiét,
akinek veretes fegyverövét az egyedülálló kiterjesztett szárnyú
„karosi” turult ábrázoló ezüstveretek ékesítették. Ezek mellett találtak tegezeket, szablyákat, íjcsontokat, veretekkel díszített tarsolyt, arab dirhemeket, valamint nagyszámú lószerszámokat
(kengyel, kantárdísz).
(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
Fél évszázaddal később újabb honfoglalás kori sírok kerültek
elő Karos határában. 1985 novemberében Nagypál Sándor helyi
lakos jelezte a nyíregyházi Jósa András Múzeumban, hogy a tavaszi és őszi mélyszántás közben a homokdombon nyílhegyeket,
vaskengyeleket, övvereteket, lószerszámokat, ezüstpénzeket hozott felszínre az eke. A leletek a miskolci múzeumba kerültek, így
1986 áprilisában elkezdődhetett a leletmentő ásatás. A településtől nyugatra elterülő, régebben vízjárta, mocsaras területekből három homokdomb emelkedik ki, melyek észak-déli irányú vonalban helyezkednek el. A középső dombon található a Karos-Eperjesszög II. temető. A sírokat rejtő ovális alakú domb kétszáz méter hosszú és kilencven méter széles, mindösszesen három méterre magasodik ki környezetéből. A szántás során napvilágra került
leletekből arra következtettek a régészek, hogy egy olyan gazdag
temetőt rejt a föld, mint amilyenek már korábban a környékről
kerültek elő Kenézlőn, Zalkodon, Bodrogvécsen. A II. temető 73
sírja közül 37-ben találtak lócsontokat vagy lószerszámokat, a
legtöbb esetben férfiak mellett, de nem volt ritka az sem, hogy
nőket, sőt gyerekeket is lovukkal együtt indítottak túlvilági útjukra. A sírok gazdagságát az is mutatja, hogy nyolc harcos derekára
csatoltak aranyozott ezüst vagy bronzveretes övet, egy pedig
szórványosan került elő a szántás miatt. Három sírban volt veretekkel díszített-, kettőben pedig aranyozott ezüstlemezzel fedett
tarsoly. Utóbbiak lovának szerszámzatát is aranyozott ezüstveretekkel díszítették. A ritka leletnek számító szablya nyolc férfi sírból került elő. Közülük háromnak a markolata és kettőnek a hüvelye is aranyozott ezüst, palmettamintás lemezek díszítették. A
férfiak több mint felének sírjából került elő a magyarok „hírhedt”
fegyvere a visszacsapó íjat borító csontlemezek, valamint vaspálcákkal merevített nyíltartó tegezek, nyílhegyekkel. Számos sírban találtak arany- és ezüstkarikákat, melyekkel hajfonatukat szorították le. A gazdagabbak aranygyűrűket és ezüst karperecet is
hordtak. A nők a pártájukba vagy hajfonatukba font szalagot
ezüstgyöngyökkel, gyöngyökkel, három esetben, pedig aprólékos
ötvösmunkával készített hajfonatkorongokkal díszítették. De
kedvelt ékszer volt a gyöngyös vagy ezüstgömbökkel díszített
fülbevalók, lekerekített végű ezüst pántkarperecek, ékköves vagy
üvegbetétes arany- és ezüstgyűrűk. Érdekesség, hogy a háziszolgák és a gyermekek sírjai főként a gazdag férfiak sírjai körül csoportosulnak, mintha a gyengéket és elesetteket még a túlvilágon is
óvnák a tekintélyes vezetők. A gyermeksírokban általában gyöngyöket, ételmellékletet jelző állatcsontokat és agyagedényeket
(ezek szinte kizárólag az ő sírjaikból került elő) találtak.
1988. május 5-én Révész László és Wolf Mária terepbejárást
végeztek a II. temetőtől délre 200 m-re elhelyezkedő homokdombon. Ennek során a szántásban találtak csonttöredékeket, bronz
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szíjvéget és övveretet. A II. temető feltárásának befejezése után,
1988 júniusa és 1990 májusa között tárták fel a Karos-Eperjesszög III. temető tizenkilenc sírját, mely egyetlen hosszú sorba
rendeződött. A sor északi vége felé előkerült egy vezéri sír, amelyben szintén gazdagon felszerelt méltóságjelvényekkel ellátva
kerültek a napvilágra (veretes öv, íjtartó tegez, ezüstszerelékes
szablya, veretes lószerszám), hasonló, mint a II. temetőben nyugvó kortársáéban. A legpompásabb lelet egy szántás során megrongálódott sírból került elő: a mitikus állatokat ábrázoló hajfonatkorong egy részét szinte szilánkjaiból sikerült helyreállítani.
Látható, hogy a három karosi temető igen szoros szálakkal
kapcsolódik egymáshoz. A régészek úgy tartják, hogy mindegyiket még a IX. század utolsó éveiben kezdték használni, s az
utolsó sírok a 950-960-as években kerültek a földbe. Ebben a jól
szervezett társadalomban, közösségben mindenkinek meg volt a
maga helye és rangjának megfelelően a szerepe. Nem vérségi alapon jött létre a közösség, ezt bizonyítja a többségében férfi (harcos) sírok túlsúlya, illetve a női sírok döntő többsége vagy előkelő, gazdag mellékletűek vagy pedig szolgák sírjai voltak. A karosi
ásatások segítségével bepillantást nyerhetünk 1100 éve élt elődeink életébe, közelebb kerülhetünk mindennapjaikhoz. Méltó
emléket állítottak őseinknek Karosban a Nemzeti Sírkertben,
(Honfoglalás kori Régészeti Park) mely a Karos-Eperjesszögi II.
temetőhalmán feltárt 73 sírhely megjelölésével készült temető rekonstrukciója.
2012 szeptemberében átadásra került a Honfoglalás Kori Látogató Központ, mely hitelesen mutatja be a honfoglalás korát. Az
épület már formavilágában is emléket állít őseinknek, melynek
keresztmetszete a magyarok jellegzetes és az európaiak számára
ismeretlen és félelmetes fegyvere a visszacsapó íj. A Központban
lévő kiállítást, az eredeti leleteken kívül, interaktív eszközök,
makettek, érintőképernyős alkalmazások színesítik. Az épület
második szintjén, pedig egy panoptikális bábukiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők. A Központ külső területe folyamatosan fejlődik, hiszen a korabeli ház rekonstrukciók mellett láthatunk jurtákat, kipróbálhatunk ősi foglalkozásokat, lovagolhatunk,
íjászkodhatunk és megkóstolhatjuk a korabeli egészséges ételek
sokaságát.
Tiszteljük és becsüljük meg hagyatékunkat, legyünk büszkék
arra, amit őseink ránk hagytak és őrizzük meg hagyományainkat.
Eszterházy Péter szavaival zárnám: „Az elődök tisztelete és emléküknek megbecsülése az alapja a családszeretetnek és egyszersmind a hazafiasságnak.”
Forrás: Nagy Géza és Révész László: Karos (Budapest, 2001);
Révész László: A karosi honfoglalás kori temetők (Miskolc,
1996)
Kovács Anett

Szabad út az állattenyésztésnek és növénytermesztésnek az Önkormányzatoknál
A rendszerváltás után az állami gazdaságok és termelőszövetkezetek felszámolásával jelentős mértékben csökkent az
állattenyésztők és növénytermesztők létszáma.
Sok embernek nem maradt más csak az otthoni konyhakert és a
kisebb méretű baromfi, sertés állomány. Ahogy teltek az évek a
versenyhelyzet azt hozta, hogy csak a nagyobb gazdák tudtak a
termelésből és állattartásból megélni. A megalakult Önkormányzatok tulajdonában lévő földeket vagy bérbe adták a nagyobb gazdáknak vagy kerti növényeket próbáltak termeszteni a község
konyhájára. Ezek a próbálkozások nem sok sikerrel jártak és sok
helyen meg is szűntek. A közelmúltban néhány önkormányzat
úgy gondolta, hogy újra belevág a gazdálkodásba és minél jobban
megpróbálja önállósítani települése konyháját. Ebben nagy segítséget nyújtott a Munkaügyi Központ által indított Start közmunkaprogram, melynek keretein belül a településen kiválasztott emberek állattenyésztésből és növénytermelésből és betakarításból
képzésen vettek részt és sikeres vizsgát tettek, de nem csak a szak-

irány megszerzéséhez segített a program, hanem eszközbeszerzésre is lehetőség volt és van folyamatosan, mellyel korszerűbbé
vált a termelés. A bővülő állatállományok is azt jelentik, hogy az
önkormányzatok jó úton járnak az „Önellátó konyha” irányába. A
következő pár sorban szeretnénk bemutatni azokat a településeket, melyek részt vesznek a programban.
F Alsóberecki Önkormányzatának nincs földje, így egy fóliasátor került felállítására, amelyben fűszerpaprikát termesztettek.
A megtermett növényt őrlés után a település lakosai között osztották szét. Az idei évben szintén fűszerpaprika lesz 2000 m2-en.
F Bodroghalom településén is működik a START közmunkaprogram, melynek keretein belül konyhakerti növényeket termesztenek. A megtermelt zöldségek a falu konyhájára kerülnek és
a napi ételek megfőzéséhez használják fel. A zöldségeskertben
megtalálható a burgonya, hagyma, paradicsom, paprika és egyéb
haszonnövények.
(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
F Cigándon a Start munkaprogram egyik részeként a mezőgazdasági és állattartási fejlesztések valósultak és valósulnak
meg. Az elmúlt időszakban a településen új fóliasátor felépítése
kezdődött el, mellyel a város önellátó gazdálkodását szeretnék
magasabb színvonalra emelni, valamint a közétkeztetésben is
nagy szerepet játszanak az itt termesztett primőr-áruk. Új gyümölcsöst is telepítettek, ami szintén a helyi termékek termesztését
és értékesítését teszi lehetővé Cigándon. Emellett bővült a juh és
sertésállomány. Ezzel kapcsolatban meg kell említeni, hogy a
sertéstelep bővítése is folyamatban van, ahol egy vágópontot is
szeretnének létrehozni. A jövő tervei között szerepel a savanyító
üzem bővítése is.
F Dámóc most fog belekapcsolódni a növénytermesztésbe a
Start program keretein belül, ahol várhatóan, fóliába, konyhai növényeket fognak termeszteni.
F Karcsa Község Önkormányzata 2013 márciusában indította
el növénytermesztési projektjét, melyet az idei évben sikeresen
folytatnak tovább. A START közmunkaprogram keretében foglalkoztatott dolgozók a hirtelen jött jó időnek köszönhetően, már
márciusban nekiláttak az önkormányzati kertek veteményezésének. A fóliákban már megtermett a retek és a saláta is, valamint a
napokban kezdték meg a palántázást. Közel harmincezer tő palántát készítenek a munkások- többek között paradicsomot, paprikát,
karalábét, kelkáposztát. Az idén először próbálkoznak különlegesebb fűszernövények termesztésével, így például bazsalikom
és citromfű magok kerültek az edényekbe. A kertben lévő ágyásokban már szépen bujkálnak a növények, már nagyra nőtt a
hagyma, de látszik már a sárgarépa sora is. Ezen az éven a Karcsai
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói is kaptak
lehetőséget arra, hogy saját növényeket termesszenek, a „Vesd
bele magad” program keretében. A fóliasátrak mellett található
földeken több ágyást alakítottak ki részükre, melyet a tanulók
szorgalmasan gondoznak. A falun belül ma már összesen 15 ingatlan kertjében gazdálkodik az önkormányzat. Az elhagyatott,
már nem lakott házak kertjeiben is folynak a munkák, így az ott
megtermelt növényekért cserébe a falugondnokság dolgozói
rendben tartják az udvart, levágják a füvet. A falun kívüli termőföldeken, összesen hét hektár földön, továbbra is kukoricát és
burgonyát termelnek. A megtermelt növényeket az önkormányzat
most is a közétkeztetésben hasznosítja.
F Karosban öt darab fóliasátor-, egy fűthető polikarbonát házés szántóföldi növénytermesztés folyik. Ez által a helyi konyhát el
tudják látni friss zöldséggel és hússal. A termesztésen kívül feldolgozás is folyik a településen. E mellett állattenyésztéssel is
foglalkoznak a helyiek. Jelenleg öt hízósertést, tizenhárom süldő,
öt mangalicát és hat hortobágyi racka juhot tartanak.
F Kisrozvágy településén a növénytermesztés a főbb irányvonal. A közmunkások művelik a földet, sokféle konyhakerti növény van benne (burgonya, sárgarépa, petrezselyem, paradicsom,
paprika, hagyma, borsó). A beérett termés egy részét szétosztják a
falu lakosainak, a többiből pedig befőtteket, savanyúságot, savanyú káposztát készítenek vagy lefagyasztják. Azokat a növényeket, amelyeket palántázni kell (paradicsom, paprika stb.), a fóliasátorba már kora tavasszal bevetik.
F Nagyrozvágy Önkormányzatának gazdaságban harmincöt
disznó, négyszáz csirke és száz tyúk képezi az állományt, mellyel
immár harmadik éve foglalkoznak. A konyhakerti növények termelésében megtalálható a burgonya, hagyma, borsó, petrezselyem, sárgarépa, karalábé, káposzta, tök, paprika, paradicsom,
gyengebab, uborka és takarmánynövényként a kukorica. A megtermelt növények és a baromfitartásból származó tojások a közkonyhára kerülnek ahol, az iskola, óvoda, szociális étkezők és a
vendégebédesek részére készül ebéd. A növénytermesztéssel az
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önkormányzat már négy éve foglalkozik, három éve a START
program keretében, előtte saját erőből kezdte el. A tavalyi évben
már 5 hektáron termesztették a zöldségeket.
F Pácinban tavaly indították el az Önkormányzat tulajdonában lévő, parlagon maradt földterületek újra termővé tételét, ez
éven tapasztalatokkal és több tudással gazdagodva szebb és jobb
friss zöldséggel fogják ellátni az Önkormányzat konyháját. Odafigyelnek a szakszerű savanyításra és a téli tárolásra, hogy a megtermelt zöldségekkel csökkentsék a helyi konyha költségeit. Az
idén már melegágyat is építettek és a kertészet háta mögött egy kis
gyümölcsöst is telepítettek. Lelkesen, tapasztalatokkal gazdagodva fogtak neki a tavaszi munkáknak a helyi emberek.
F Révleányváron is működik START munkaprogram, amely
magába foglalja az állattenyésztést, és növénytermesztést egyaránt. A településen elkészült, egy, a program által finanszírozott
fólia sátor az elmúlt időben. Az állattenyésztést a település még
nem tudta elkezdeni, hiszen az állatok még nem érkeztek meg, valamint újítják az épületrészt, amelynek az ajzat betonozásával az
elmúlt napokban végeztek. Hátra van még a falak felvakolása és
az épület körbekerítése. Révleányvár polgármestere elmondta,
hogy májusban várják az állatok érkezését. A közfoglalkoztatottak fogják végezni az állatok etetését, valamint azoknak a felvigyázását. Jelenleg harminc fő dolgozik, a mezőgazdaság című
munkaprogram keretén belül, ami a településen a legnagyobb lehetőséget biztosítja a dolgozni vágyó emberek számára. Szabadföldi növénytermesztés egy része megindult, viszont a fólia sátorban még most végzik a talaj megművelését. Dolgozók egy csoportja a cigándi fólia sátorba látogatott, ahol megtekintették, hogyan működik az ottani termelés és új ismereteket sajátítottak el,
amelyet, helyben kamatoztathatnak majd.
F Ricse településén a START program keretében már az elmúlt
évben lehetőség volt növénytermesztésre. Az idén is sikeresen
pályázott a Ricsei Önkormányzat. A termesztett növények jelentős hányadát a konyhán dolgozzák fel, valamint a virágokkal a
falut szépítik.
Ebből adódott az ötlet, hogy a növénytermesztésen kívül az állattenyésztést is be kellene indítani, mert a zöldségek mellett a
húsra is nagy szükség van a konyhai étkeztetésben. A START
munkaprogram keretében 2013 márciusától 13 főt alkalmaznak a
tevékenység kivitelezésére. A fejlesztések nagy iramban fejlődnek, hiszen azóta elkészültek a megfelelő épületek, ahol kezdetben 200 db tojótyúk és 34 sertés lesz nevelve, amely reményeik
szerint nagymértékben csökkenti majd az önkormányzat által
üzemeltetett konyha költségeit.
F Tiszacsermely Önkormányzata szintén csatlakozott a közmunkaprogramba és növénytermesztéssel foglalkoznak.
(Folytatás a következő oldalon.)
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Megtermelik a burgonyát, petrezselyemet, sárgarépát, borsót,
káposztát, amit a helyi konyhán használnak fel óvodások, iskolások étkeztetésére.
F Zemplénagárd Községében a mangalica sertés és baromfiudvar mellett a kerti növények termesztése is megtalálható. A
konyha burgonyaszükséglete mellett az állattartáshoz szükséges
kukoricát is megtermeli az önkormányzat saját részére. Az idén
újításképp vöröshagyma is felkerült a termelési listára és a nem
rég elkészült fóliasátor sem marad kihasználatlanul.
A tyúkok által tojt tojás egy részéből tésztát készítenek a dolgo-
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zók, amit a konyhán használnak fel. A megmaradt mennyiséget
szintén az étkezde hasznosítja fel a mindennapokban.
Az írásomhoz szükséges anyaggyűjtés során örömmel láttam,
hogy mennyi Önkormányzatnak fontos, hogy nem csak gazdaságilag legyen nyereséges termelésük, hanem az is jelentős tényezővel bír, milyen alapanyagok kerüljenek a település étkezdéjének
konyhájára. A konyhakerti növények választéka egyre bővül és az
állattartás területén is javuló tendenciát mutat az állomány. Példát mutatva ezzel, hogy a közmunkaprogram keretein belül is lehet értéket teremteni!
Kiss Attila

Bodrogköz nagyjai – Karcsa
NAGY GÉZA
Nagy Géza, a Bodrogköz népéletének szorgos kutatója volt.
1930. június 9-én született, s a karcsai általános
iskola után a Sárospataki Református Kollégiumban tanult tovább. 1950-ben, a 20 éves ifjú
már Karcsán Román János akkori segédlelkésztől, Sárospatakon pedig dr. Újszászy Kálmán
professzortól megkapta az első útmutatást arra,
miképp nyúljon avatott kézzel a helyi néphagyomány tényeihez. Mégsem bölcsésznek, hanem
inkább lelkésznek, orvosnak, jogásznak készült.
Mivel az egyetemekre nem sikerült bejutnia,
előbb könyvelőként, majd (1959-től) képesítés nélküli nevelőként vállalt munkát, s közben beiratkozott az egri főiskolára, ahol
1965-ben szerzett magyar-történelem szakos tanári diplomát. Akkor már gyakorlott gyűjtőként, elismert honismereti szakkörvezetőként tartották számon, hiszen 1960 óta egyéni pályamunkákkal
és tanulói gyűjtésekkel egyaránt jelentkezett a helyi és az országos múzeumi pályázatokon.
A szülőföld népének és tájának témái töltik ki Nagy Géza munkáit. Az írott források közül a legteljesebben a karcsai református
egyházközség dokumentumait dolgozta fel, s az azokból merített
ismeretek fordították figyelmét a vallási néprajz témáihoz.
Az anyagi kultúra tág világából a hagyományos paraszti gazdálkodás foglalkoztatta talán a legjobban, ezen belül a társas munkák bemutatása vonzotta, sikerült az erről való ismereteinket jellemző adatokkal gyarapítania. 1988 óta publikációk egész sorában mutatta be a paraszti családok életrendjét, belső és külső viszonylatait, jellemezve ezen át a helyi társadalom működését is.
Nagy Géza nevét a folklórkutatás terén elért eredményei tették
igazán ismertté a tágabb közvéleményben. A Karcsai népmesék
gyűjteménye a Magyar Tudományos Akadémia „Új magyar népköltési gyűjtemény" című sorozatának XX-XXI. köteteként jelent
meg 1985-ben, s a szakmai közvélemény egyértelmű elismerését
vívta ki. „A király virágoskertje" című mesekönyve a 6-14 éves
gyermekek számára készült, s ugyancsak szép sikert aratott. Utószavában „Mesemondás Karcsán" címmel mutatta be a falut, a
mesemondás alkalmait, elmondóit, a mesetípusokat. A prózai
örökség mellett a verses népköltészeti alkotásokból is hatalmas
gyűjteményt rögzített hangszalagon. A karcsai folklór teljes világa feltárul tehát Nagy Géza tevékenysége nyomán. Neki, valamint Balassa Iván mondagyűjtésének köszönhető, hogy ennek a
bodrogközi közösségnek teljes szellemi kultúrája megismerhető.
A mesegyűjtés közben előkerült archaikus népi szókincs
alapozta meg bodrogközi tájszótárának gazdag állományát, s
lexikai érdeklődéséből született a névtan területén nagyszabású
alapműve. A karcsai állatnevek mellett elkészítette a család- és ra-

gadványnevek gyűjteményét, a Nyelvőr közölte
tájszógyűjtését, több dolgozatban vette számba a
helyneveket, foglalkozott a helyi szóláskinccsel
is.
Amikor Nagy Géza 1987-ben a pácini Bodrogközi Kastélymúzeum igazgatója lett, munkásságának új szakasza kezdődött: főhivatásként művelhette tovább etnográfusi hajlamait és felkészültségét. A megyei múzeumi szervezet szakmai lehetőségei által segítve létrehozta a múzeum állandó kiállításait, összegyűjtötte, kiállította
a bodrogközi népélet anyagi kultúrájának tárgyait, s lépéseket tett a szellemi és szociális kultúra értékeinek rögzítése érdekében. Ebből a célból indította meg „Bodrogközi Füzetek" című kiadványsorozatát, amelynek köteteit legnagyobb részben a saját
gyűjtésével töltötte meg. A nyomdai költségek fedezésének anyagi alapjait sikerült megteremtenie, a vállalkozás legjelentősebb
szponzora azonban ő maga volt, hiszen az esetek többségében
mindenféle honoráriumról lemondva, a kötetek tartalmának megalkotását, szövegének megszerkesztését, gépbe írását egyedül
végezve szinte szó szerint „saját erőből" készültek el a kötetek.
Nagy Géza munkásságának sikeréhez az is hozzájárult, hogy
jól választotta meg mestereit. Írásban is többször vallott arról,
hogy Kántor Mihály cigándi néptanítói és hagyományőrző
tevékenységét példának tekinti. A zempléni tájhoz és néphez való
hűségében Újszászy Kálmán erősítette meg, néprajzi gyűjtési és
feldolgozói metodikát Balassa Ivántól tanult.
Nyitott volt a jelen kérdéseire, ezért vállalta, hogy megírja faluja termelőszövetkezetének történetét, s segítse a tsz-történeti
mun- kák készítését. A rendszerváltozás után aktuális kérdésekről
sorra írta hírlapi cikkeit; 1989 és 1996 között negyven írása jelent
meg a Magyar Nemzetben, az Újhelyi Körképben, a Sárospatak
című havilapban, a Hitelben, az Észak-Magyarországban, a
Számadás című újságban, a Magyar Hírlapban, a Szabad Földben.
Miközben a kultúrát, a falut, a nyugdíjasokat féltette a változásoktól, nem feledkezett meg alaphivatásáról, s 1993-ban bekövetkezett nyugdíjazása után is következetes szívóssággal dolgozott
vállalt témáin.
A néprajzi adatközlések újdonsága mellett Nagy Géza további
érdeme, hogy táj szótárával, helynév-gyűjteményével és bibliográfiájával olyan bodrogközi kézikönyveket adott az utókornak, amelyek mind a kutatásban, mind az ismeretterjesztésben sokáig hasznosulni fognak. Karcsai részpublikációinak monográfiává szerkesztése pedig a szülőfalunak adott olyan szép és maradandó ajándékot, amilyennel kevés magyar település dicsekedhetik. Az életmű záróköveként készült el Karcsa történetének és
néprajzának monografikus igényű összefoglalása, amelyen még
betegen, a kórházi kezelések szüneteiben is dolgozott.
(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
Karcsa Község Önkormányzatának kiadásában 2002. október
közepén jelent meg Az ezeréves Karcsa krónikája.
Életművét rangos elismerések fémjelzik. A Néprajzi Társaság
Sebestyén Gyula-(1968), valamint Ortutay Gyula-emlékérme
(1980), a Művelődési Minisztériumtól kapott Apáczai Csere János-díj (1986), a Kazinczy Ferenc Társaság emlékplakettje
(1993), a Nyelvtudományi Társaság Csüry Bálint-emlékérme
(1994), a Honismereti Szövetség „Notitia Hungáriáé" emlékplakettje (1994), Borsod-Abaúj-Zemplén megye Alkotói-díja
(1995), a Herman Ottó Múzeum Pro Museo plakettje (2000), a
karcsaiaktól 70. születésnapja alkalmából kapott díszpolgári cím
mind-mind azt jelzik, hogy minden közösségben, amelyben munkálkodott, kiemelkedő munkát végzett, teljes elismerést aratott.
2002. augusztus 5-én hunyt el. Ott halt meg, ahol született, azok
között nyugszik a karcsai temetőben, akiknek sorsában osztozott,
s akiknek örökségét kutatta, gondozta, terjesztette.
Pápai Istvánné, Páhi Emma néni, Karcsa
tündérmesés hagyományának őrzője
Karcsán az 1960-as évektől kezdődően Nagy
Géza több mesemondótól is tudott meséket rögzíteni. Kitartó és alapos gyűjtőmunkája eredményeképpen 1985-ben két kötetben adott ki 151
mesét, harmincöt karcsai mesemondótól. A
karcsai mesemondók közül is kiemelkedett mind
meséi számát, mind megformálását és előadását
tekintve Pápai Istvánné Páhi Emma.
Pápai Istvánné Páhi Emma Karcsán született
1932. május 8-án, napszámosként dolgozó szülei
legidősebb gyermekeként. Családalapítása után
második férjével a helyi termelőszövetkezetben
dolgozott. Meséi egy részét még gyermekként tanulta Karcsán, özvegy Kovács Jánosnétól, aki a
falu egyik legkitűnőbb mesemondója volt. Majd lánykorában a
hosszú téli estéken a fonóban szokásos mesemondásba is bekap-

Bodrogközi hírcsokor
F Alsóberecki

Sikeres pályázat Alsóbereckiben
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatósága által meghirdetett ”Helyi hő, és
villamos energia- igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal”
című pályázatán Alsóberecki Község Önkormányzata nyertes
pályázatot nyújtott be.
A projekt célja villamos energia költség csökkentése.
A támogatás az Alsóberecki Község önkormányzati épületeinek villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című, KEOP-4.10.0/A/12-2013-1271 azonosító számú projekt keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai
központi költségvetésből kerül finanszírozásra.
A polgármesteri hivatal és az óvoda épületének tetejére
kerülnek fel az elemek.
Az önkormányzat 85%-os vissza nem térítendő támogatásra
jogosult, melynek összege: 15 822 231 Ft.
F Cigánd

Átadták a falusi és agroturizmus
elismeréseit
A Vidékfejlesztési Minisztérium Hagyományok, Ízek, Régiók
(HÍR) programja keretében működő védjegyet az idén a cigándi
apróbéles és a Kossuth-kifli pályázat kapta.

2014. április
PONTOK

PROGRAM

csolódott, később a TSZ-ben krumpliszedés közben tanult újabb
meséket, melyeket esténként családjának mondott el újra. Repertoárjának másik részét azok a mesék teszik ki, melyeket
könyvből sajátított el, majd formált át előadó tehetsége révén.
Meséinek jellegzetessége a női szereplők árnyalt ábrázolása, az
állatszereplők sűrűnek mondható felbukkanása, a karcsai táj megjelenítése a mesékben. Előadott történetei között egyaránt megtalálhatók tündérmesék, hősmese, novellamesék, tréfás mesék,
állatmesék; balladai téma prózai megformálása, hiedelemmondák és élettörténetek is.
Feljegyzett szövegfolklór-repertoárja: mintegy 250 mese magnón rögzítve, amelyből 31 mese jelent meg a karcsai mesegyűjteményben 1985-ben. Kiváló mesemondásáért 1972-ben kapta
meg a Népművészet Mestere kitüntető címet.
2008-ban jelent meg a Tündértánc c. könyv. Ez az alkotás Emma néni és Huszár Andrea Magdolna képzőművész- kulturális
antropológus közös munkája. A könyv nem csak a gyermekek,
hanem inkább felnőttek számára készült, akik visszavágynak az
egyszerűség világába. Kezünkbe véve képzőművészeti alkotást, különleges műtárgyat látunk: a
bodrogközi helyszíneken készített fotók körkompozíciója és a tündérek táncának rajzon megelevenedő filmszerűen animált képfolyama mozog egymáson, ha a könyv lapjait az ujjunk között átpörgetjük.
A személyes mesékben önmagát jóságos öreganyóként ábrázolta, aki befogad madárkát, segít
szegény jánykát, szorgalmas legényt a boldogulásban. A meséivel is sokakat segített, s legyen
úgy, segítsen még többet ezután.
Emma néni Karcsa ősi tündérmesés hagyományát vette át faluja mesélőitől, Így mondta: „A
csillagokból kapom a meséket”. A magyar mesehagyomány közkinccsé válásán dolgozott élete
végéig közeli és távolabbi tanítványai, barátai, segítői társaságában. 2012. január 3-án hunyt el, Budapesten.
Czető Judit
Átadták a falusi és agroturizmus idei elismeréseit a Vidéki
örökségeink a Kárpát-medencében konferencia keretében, Budapesten.
A Vidékfejlesztési Minisztérium Hagyományok, Ízek, Régiók
(HÍR) programja keretében működő 2014. évi HÍR-védjegyet az
idén „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány cigándi apróbéles, illetve a hajdúböszörményi Civilek a Lakóhelyért hagyományos repcetúra alapján készülő Kossuth-kifli pályázata kapta.
A HÍR pályázatot 2009-ben írták ki először, azzal a céllal, hogy
a védjegy használati jogának elnyerésével a hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ismertségét növeljék. Az eseményen átadták a Falusi és Agroturizmus Országos
Szövetségének (FATOSZ) az Év Falusi Vendégfogódója címet is,
amelyet heten kaptak meg.
Szabó Balázs, a Vidékfejlesztési Minisztérium főosztályvezetője a konferencián kiemelte: a rendezvény összhangban áll a
Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia céljaival, a vidéki Magyarország megújításával. A konferenciát csütörtökön és pénteken tartják a FATOSZ szervezésében, a résztvevők áttekintik a kulturális
örökséget, a néprajzi és a helyi hagyományokat, a kézművesség
területeit. A FATOSZ tájékoztatása szerint a kétnapos konferenciára meghívást kaptak a Kárpát-medencében lévő történelmi
területek vidéki, falusi turizmusban érdekelt civil szervezetei is.
Szalay-Zala Andrea, a FATOSZ titkára az MTI-nek elmondta,
hogy a konferencián részt vevők memorandumot fogadnak el az
értékőrző, megújuló, gyarapodó és fenntarthatóan fejlődő vidéki
térségek és kistelepülések együttműködéséért és turizmusáért a
Kárpát-medencében.
(Folytatás a következő oldalon.)
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Bodrogközi hírcsokor
(Az előző oldal folytatása.)
Megfogalmazzák benne egyebek között, hogy közös programokat szerveznek, illetve közös projektekkel pályáznak.
Forrás: www.cigand.hu
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tek gyűrűt, kulcstartót; papírból hajtogathattak virágot, valamint
szélcsengőt is készíthettek. Az egyik legérdekesebb programelem
a könyvtár előtti udvaron zajlott. Itt ugyanis játékos és vicces kísérleteket próbálhattak ki a kísérletezni vágyók. Ezek a kísérletek
egyszerű, minden napi használatban lévő eszközök felhasználásával lettek bemutatva a gyerekek nagy ovációja közepette.
A program sikeres lebonyolításáért köszönetet szeretnénk mondani a Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóinak és
természetesen a gyerekeknek és szüleiknek, hogy segítettek elhozni a tavasz hangulatát könyvtárunkba.

Egymást köszöntötték a nyugdíjasok
Cigándon
A Bodrogközi Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Cigándi Idősek Klubjának tagjai azokat a társaikat köszöntötték 2014. március 24-én, akik idén január és március között
ünnepelték születés- vagy névnapjukat.
A klub tagjait Nagy Istvánné gondozónő köszöntötte, majd
Kovács Bertalanné gondozónő segítségével átadták ajándékaikat
az ünnepelteknek.
Kötetlen beszélgetéssel és szép cigándi nóták éneklésével telt
az ünneplés.

Rendőrségi felvilágosítást tartottak a
felső tagozatos tanulóknak Cigándon
A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányságtól Maczkóné Petró Katalin rendőr százados tartott előadást a Kántor Mihály Általános
Iskola felső tagozatos tanulóinak 2014. március 20-án.
Az előadás célja az volt, hogy felhívja a figyelmét a diákoknak,
milyen büntetőjogi felelősség hárul rájuk, ha olyan dolgot cselekednek az iskolában, ami rendőri intézkedést követel. Az ilyen
cselekményekre konkrét példával is szolgált, ami remélhetőleg
kellőképpen elgondolkodtatja az iskolásokat azon, hogyan viselkedjenek tanáraikkal és társaikkal egyaránt.
Továbbá arra is választ kaptak a tanárok és a gyerekek, hogy az
iskolakerülésen kapott gyerekek milyen intézkedésre számíthatnak a rendőrség részéről.
Az előadás után a tanárok és gyerekek kérdéseket tehettek fel
más témával kapcsolatban is százados asszonynak, aki készséggel
válaszolt mindenkinek.
F Karcsa

KATTOGNAK A GÉPEK A
KARCSAI VARRODÁBAN
Beköszöntött a tavasz a Városi
Könyvtárba Cigándon
Ragyogó időjárási körülmények között rendezték meg a Tavaszi szél vizet áraszt… elnevezésű tavaszköszöntő játszóházat a
cigándi Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtárban 2014. március 22-én. A jó idő nem csak a szervezők, hanem a gyerekek és a
szülők is kedvét meghozta, hiszen nagyon sokan jöttek el a kiváló
hangulatú délelőttre. A résztvevőket a könyvtár dolgozói teával és
az ilyenkor ínyencségnek számító zsíros és vajas kenyérrel vendégelték meg, mely kenyereket a friss hagymaszár tett még ínycsiklandóbbá.
Az délelőtt folyamán a gyerekek és a szülők kipróbálhatták az
üvegfestékkel való bánás technikáját, sütőgyurmából készíthet-

Karcsán 2013. október 1-jén kezdte meg működését a varroda,
a Szabadság utcán található NOVA-DÓKA Zrt.-től bérelt telephelyen. Karcsa Község Önkormányzata a Start munkaprogram
keretén belül, kiemelt projektként sikeresen pályázott a varroda
működtetésére. Jelenleg 26 főt alkalmaz az önkormányzat, napi 8
órában. A szorgos kezű varrónők kiváló minőségben varrnak
munkaruhákat a sátoraljaújhelyi büntetés-végrehajtási intézet
által üzemeltetett ADORJÁN-TEX Kft. részére. Idén már készítettek téli nagykabátokat, derekas és derekatlan nadrágokat, beteginget, műtősinget, műtőskabátot is. Az önkormányzat nagyon
jó kapcsolatot ápol a büntetés-végrehajtási intézettel, és a munka
megkezdése óta egyre elégedettebbek a serényen dolgozó karcsai
asszonyok munkájával. Karcsa Község Önkormányzata nagyon
örült ennek a lehető- ségnek, hiszen így is közel 30 embernek
biztosít munkát a varroda és a közeljövőben tervezik a bővítését.
(Folytatás a következő oldalon.)
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Bodrogközi hírcsokor
(Az előző oldal folytatása.)
Reményeik szerint idén tavasszal már egy szabászat is
megkezdheti működését és így még több ember kaphat
lehetőséget, hogy újra munkába állhasson.

Rövidhírek a Karcsai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolából

Hegyalja matematikavetélkedő
2014. február 26-án a sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Általános
Iskolában került megrendezésre a „Hegyalja” matematikavetélkedő. A versenykiírás és jelentkezés után nagy erővel készültünk
a versenyre. Sok nehéz, érdekes és gondolkodtató feladatot oldottunk meg. A gyerekek végig lázas izgalomban voltak, alig várták már a versenyt, hiszen iskolájukat képviselték. Négy tanulónk
nagyon szép eredményt ért el, a többiek is többé-kevésbe jól megállták a helyüket.
Gratulálunk a diákoknak a szép eredményekhez!
A versenyen résztvevő tanulók: 3. o.: Hornyák Cintia, Benkő
Bálint, Ocsenás Lilla, Pongó Győző. A versenyen 53 fő vett részt.
Pongó Győző 25. helyezést ért el. 4. o.: Czinke Bálint, Draveczki
Dániel, Fazekas Ildikó, Gulya Kitti. A versenyen 73 fő vett részt.
Czinke Bálint 28. helyezést ért el. 5. o.: Dakos Adrienn, Bandor
Zoltán. A versenyen 76 fő vett részt. Bandor Zoltán 25. , Dakos
Adrienn 25. helyezést ért el.
Lukin László emlékére meghirdetett népdal és népzenei
verseny
A sátoraljaújhelyi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola
Lavotta János Tagintézménye 2014. március 10-én népdal- és
népzenei versenyt hirdetett Lukin László emlékére. Az eseményt
a sátoraljaújhelyi Polgármeseteri Hivatal dísztermében tartották
meg. A megyei szintű versenyen iskolánkat a 7. osztályos Dakos
Nikoletta Mária és az 5. osztályos Sipos Lilla Szilvia képviselte.
Tanulóink az I. korcsoportban (4-5-6. osztály) vettek részt, s egy
szabadon választott népdalcsokrot adták elő. A lányok színvonalas szereplésükért dicséretben részesültek. Gratulálunk iskolánk volt tanulójának, Bandor Árpádnak is!
Vetélkedők nyerteseink jutalmazása
A 2014. március 14-én a Nagy Géza Művelődési Központban
rendezett 1848-49-es megemlékezést követően került sor iskolánk az „A Reformkortól a kiegyezésig” történelmi és a „Kossuth

2014. április
PONTOK

PROGRAM

emlékezete” informatikai prezentációs versenyeken részt vevő és
kiváló eredményt elérő tanulóinak jutalmazására.
A Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző
Iskola alapításának 225., és a névadó halálának 120. évfordulója
alkalmából 2 fordulós történelmi vetélkedőt hirdetett „A Reformkortól a kiegyezésig” címmel általános iskoláknak. Iskolánk egy
3 fős csapattal képviseltette magát a versenyen. A csapat tagjai
Dakos Nikolett, Dakos Viktória, Czinke Dominika. A vetélkedő
írásbeli fordulójának sikeres megmérettetését követően csapatunk bejutott a szóbeli fordulóra is, melyet 2014. jan. 31-én rendeztek meg a Kossuth Lajos Gimnáziumban. Itt is sikeresen szerepelve 5. helyezést értünk el.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Czinke Tibor szülőnek, aki önzetlenül segítette iskolánk csapatát a szóbeli fordulóra
eljutni. Gratulálunk a versenyzőknek teljesítményükhöz.
A másik verseny „Kossuth emlékezete” címmel egy informatikai prezentációs verseny volt, melyre Ágoston Krisztina, Kertész
Ágnes Luca és Szabó Lejla csapatban benyújtott pályamunkája
első helyezést ért el. A díjakat az iskola postán küldte meg.
Gratulálunk a szép eredményhez és köszönjük Takács Róbert informatika tanár felkészítő munkáját.
A fenti díjazottak nyereményeiket ünnepélyes keretek között az
1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának alkalmából a Nagy Géza Művelődési Központban 2014.03.14-én tartott iskolai megemlékezésen vehették át.

„VESD BELE MAGAD”
KARCSÁN IS!
A Karcsai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola idén
is csatlakozott a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA által meghirdetett „Vesd bele Magad!” elnevezésű programhoz. A program által kisiskolás, alsó tagozatos gyerekek kapnak
vetőmagot, hogy azt otthon, a saját konyhakertben elvessék, majd
a terméket a család felhasználja, elfogyassza. Azzal, hogy a vetőmagot minél több gyerekhez és ezáltal családhoz eljuttatják, az a
céljuk, hogy felhívják a gyerekek figyelmét arra, hogy bizonyos
friss élelmiszereket, például zöldségeket különösen nagy anyagi
befektetés nélkül lehet termeszteni. Így meglátják, milyen különbség lehet a saját maguk által termelt és a bolti zöldségek között nem csak ízben, hanem felhasználhatóságban is.
Idén Karcsán 82 db vetőmag csomagot vett át az iskola, melyből 71 db-ot osztott szét az alsó tagozatos tanulók között, 9 darabot pedig az önkormányzat kertjében használnak fel, a program
céljaival megegyező módon. A magok között található zöldborsó,
hónapos retek, étkezési napraforgó, sárgarépa és cékla is. A gyerekek lelkesen járnak minden héten az önkormányzati kertekbe és
gondozzák az általuk elültetett növényeket. A tanulók feladata
nemcsak a növények gondozása, hanem a megfigyelése is, hiszen
sokszor feladatként kapják, hogy egy-egy növényt például
rajzoljanak le.

Vetőmagosztás a rászorulóknak
Karcsán
A „Komplex beavatkozás a Bodrogközi kistérségben mélyszegénységben élők helyzetének javítása és társadalmi integrációja
érdekében” elnevezésű program keretében közel 80 család kap
vetőmagot idén is, a projekt által érintett településeken. Az első
csomagokat Karcsán és Becsked tanyán osztották ki a projekt
munkatársai, 2014. március 21. és 22-én délután, a projektben
együttműködő családok részére.
A csomagokban többek között burgonya, bab, borsó, répa, retek
és káposzta vetőmag található.
(Folytatás a következő oldalon.)
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Bodrogközi hírcsokor
(Az előző oldal folytatása.)
A kertekkel rendelkező családok számára ez nagy segítséget jelent, hiszen lehetőségük lesz a számukra szükséges zöldségek termelésére. A következő időkben folyamatosan történik a vetőmagok szétosztása Nagyrozvágy, Kisrozvágy, Semjén, Karos, Ricse és Lácacséke települések érintett családjai körében is.
-cj-
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mivel kisebb, de ugyanolyan szép megálló. Mind a két buszváró
mellé egy-egy szemétgyűjtőt is elhelyeztek, amelyek segítségével reméljük még tisztább és rendezettebb lesz a település ezen
része is.
Szintén a tavalyi évben készült el két filagória, amelyek most
elfoglalták helyüket. Az egyik a település idősebb korú lakosainak kényelmét és kikapcsolódási lehetőségét szolgáltatja majd,
hiszen az Idősek klubja udvarán kapott helyet.
A másik filagóriát a Művelődési ház mellett helyezték el, amely
a szabadtéri kikapcsolódást szolgálja majd a jövőben.
Az említett építmények mellett készült egy hirdető tábla is,
amely már nagyon időszerűnek bizonyult, hiszen az előző már nagyon rossz és kopott volt. A hirdetőt a bolt előtt láthatja a lakosság, amelyen rendszeresen olvashatják majd a település híreit.
A bolt és az italbolt mellett is elhelyeztek egy szemétgyűjtőt,
amelyet reméljük a lakosság használni is fog.
Felhívnánk a lakosság figyelmét, hogy a fent említett építmények a település értékét képezik. Óvják, védjék azokat, hogy még
nagyon sokáig szolgálja a lakosság kényelmét és emelje
településünk értékét.
-keF Lácacséke

Lácacséke Község Önkormányzata
F Karos

Szertűz Karosban a tavaszi
napéjegyenlőség jegyében
Karosban 2014. március 21-én pénteken a Honfoglalás Kori
Látogató Központban a tavaszi napéjegyenlőség alkalmából szertüzet tartottak. Átadásra került Karos határában az „íj-ház”, melynek segítségével az ide látogatók könnyebben megtalálhatják a
Központot. 18 órától a vendégeket köszöntötte Kulcsár Nándor
Karos polgármestere és Szabó Péter a Központ igazgatója. A tűzgyújtáshoz készülődve Bagi Tibor táltos előadását hallhattuk. A
szertűz után kötetlen beszélgetésen vehettek részt az ide látogatók
és megkóstolhatták finom házi ételeinket, melyeket a helyiek
meleg szívvel készítettek el.
F Kisrozvágy

Kisrozvágy épül, szépül
Tavaly ősszel már beszámoltunk arról, hogy Kisrozvágyon egy
szép, új buszmegálló épült, amelyet a hideg beállta miatt nem sikerült teljesen befejezni. Most a tavasz és a jó idő beköszöntével
az ősszel elkezdett munkálatok folytatódtak. A már említett buszmegálló alját lebetonozták és a másik oldalon is épült egy vala-

Lácacséke Község Önkormányzata sikeresen pályázott a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 103/2013. /XI. 8./
VM. rendelet alapján, a vidéki gazdaság és a lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-ban igénybe
vehető támogatásokra. A pályázat segítségével a régi orvosi rendelő épülete kerül felújításra, amelyben a falugondnokságon és
polgárőrségen kívül helyet kap a Községi Könyvtár valamint itt
kerül kijelölésre a település közösségi színtere is.
Nettó kiadásra jutó támogatási összeg: 16 100 955 Ft
-tnéF Nagyrozvágy

FELÚJÍTOTTÁK A POLGÁRMESTERI HIVATALT NAGYROZVÁGYON
Az idő és az időjárás megviselte a Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetét, a beázások, és a korhadt gerendák különösen rossz állapotba juttatták a település házasságkötő termét. Egy 2013. évi
tavaszi vihar pedig már az utolsó csepp volt a pohárban, amikor is
a szél megrongálta a házasságkötő feletti tető héjazatát, illetve komoly beázásokat okozott az épületben. Vis major támogatásból
kicserélték a teljes födémszerkezetét, illetve új fedést is kapott a
tető. A házasságkötő ezen túl belül is megújult, lambériázott falak, új világítótestek, függöny, stb. díszítik a termet.
(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
A házasodni vágyókat most már méltó környezet és több férőhellyel rendelkező terem várja településünkön. A hivatalos ügyeit
intéző ügyfelek is egy barátságosabb kialakítású Polgármesteri
Hivatalba térhetnek be. A teljes épület belső festése megvalósult,
új bútorokkal gazdagodott az épület, kényelmes ügyfélváró
székek állnak a lakosok részére.
Az Önkormányzat tervei között szerepel tavasszal közfoglalkoztatási program keretében az épület külső festése is. Bízunk
benne, hogy nyárra egy kívül-belül teljesen megújult Hivatal várja az ügyeiket intéző lakosokat.
-va-

MEGÚJULT PARK NAGYROZVÁGY KÖZPONTJÁBAN
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatási konstrukciójára benyújtott sikeres pályázatnak köszönhetően megújul
a Nagyrozvágy központjában elhelyezkedő park, és a II. világháborús emlékmű.
A régi, zárt park helyét egy mindenki előtt nyitva álló szabadidős tér és park foglalta el. A cél egy olyan szabadtéri közösségi
tér kialakítása, ahol a település lakói egy kicsit megpihenhetnek,
gyönyörködhetnek a kerti tóban, és a benne úszkáló halakban, a
rohanó életben megállhatnak, vagy éppen leülhetnek egy kicsit
egymással beszélgetni.
A parkon belül kialakított tér megfelelő helyet biztosít a kisebb
szabadtéri rendezvények lebonyolításához, és az Önkormányzat
bízik abban, hogy egyre többen választják majd házasságkötésük
külső helyszínének is a szép parkot.
A beruházás még nem fejeződött be, a járdák és terek burkolása
még nem történt meg, illetve az emlékmű felújítására is még tavasszal fog sor kerülni.
Az Önkormányzat ezúton is tisztelettel kér mindenkit, hogy
becsüljék meg építményeinket, kihelyezett tárgyainkat. A szép
környezetet lakóinknak építjük azért, hogy minél szebb településen élhessük mindennapjainkat. Az építkezések megvalósítása az Önkormányzat feladata, de azok megőrzése közös feladatunk és felelősségünk. Kérünk mindenkit, hogy használják a kihelyezett szeméttárolókat, és kerüljék a dohányzást a parkban! -vaF Pácin

KELTETŐGÉPET VÁSÁROLT PÁCIN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. március 26-án keltetőgépet vásárolt Pácin Község Önkormányzata a csirketelepre, mely használatával 21 naponként
102 kiscsibével fog gyarapodni az önkormányzat. A felnevelt
kiscsirkéket az önkormányzat által fenntartott konyhán fogják
hasznosítani, így pénzt spórolnak meg a falunak.
Cs.Cs

MEGÚJULT A PÁCINI
BÁRÓKERT ÓVODA KONYHÁJA
A múlt év vége óta rossz a sütő a Pácini Óvoda konyhájában,
tönkre ment az egyik főző üst. Az új üstre és sütőre majdnem 3
millió forint kellett volna, éppen annyi, mint amennyit a segélyekre terveztek. Ezért azt a megoldást választotta Pácin Község
Önkormányzata, hogy a sütőt javíttatják, az üst helyett pedig
vesznek egy felújítottat. Új lábakat kaptak a gázzsámolyok is. Így
is több mint hatszázezer forintot költöttek, de ezzel működni tudnak addig, amíg pályázati úton fel tudják újítani az elöregedett
konyhai technológiát.
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Útfelújítások a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program forrásaiból Pácinban
A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési
Program keretében 2013. július 18-án született meg a döntés. A
HUSK/1301/2.3.1/0020 számú pályázatot elfogadták.
A hivatalos döntés óta 8 hónap telt el. A napokban érkezett a hír,
hogy sikerült megkötni a szerződést az irányító hatósággal Kassa megye főpályázónak. Ezzel lehetővé vált, hogy a Magyar Közút, az Európa útra, Pácin Község Önkormányzata pedig a Nagy –
Esze – Ságvári utakra kiírja a közbeszerzést. Ha minden jól megy,
április 30-ra meg lesz a kivitelező és onnan számítva 90 napon
belül új, sima aszfalt szőnyegen közlekedhetnek a gépkocsik, kerékpárosok. Előtte még elkészült ezeken az utcákon a csapadékvíz elvezetés is.
Cs.Cs
F Révleányvár

Béres Jánosné, Margit néni
90 éves lett!
Özv. Béres Jánosné március 30-án töltötte be a 90. életévét. Ez
alkalomból Révleányvár Önkormányzata az Óvodával, Községi
Könyvtárral és az Öregek Napközi Otthonával karöltve egy kis
meglepetéssel készültek Margit néni tiszteletére. Révleányvár település polgármestere Iski Józsefné adta át Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt oklevelet, valamint egy ajándékot és virágcsokrot az önkormányzat nevében. Az óvodások szívhez szóló
műsora nagyon meghatotta Margit nénit, aki könnyeivel küszködve beszélt arról, hogy mivel gyerekük nem született, „ebben a
házban soha nem volt gyerekzsivaj”. Férjét 30 évvel ezelőtt vesztette el, de Margit néni óriási életerővel rendelkezik, így kitartóan
szorgoskodik a kertben és a házimunkában egyaránt.
Az ünnepségen jelen volt még Zajácz Istvánné Révleányvár
Öregek Napközi Otthonának vezetője, Fodor Tamás a település
közösségfejlesztő munkatársa és Béres Lóránt képviselő.
Kívánunk neki erőt, egészséget, békességet és áldást! Éljen
sokáig Margit néni!
-ftF Ricse

Nőnapi köszöntő a ricsei művelődési
házban
A községi Nőnapi ünnepséget a ricsei Zukor Adolph Művelődési Házban tartottuk meg 2014. március 7-én. Az ünnepség kezdő fellépői a nyolcadikos diákok voltak a gyönyörű keringőjükkel, amit már az előző héten is bemutattak a farsangon. Ezt követően Vécsi István polgármester úr mondott köszöntőt a megjelenteknek. Az óvodások és iskolások köszöntője után a citerások és néptáncosok színvonalas műsoraikat láthattuk. Az ünnepség zárása után kedves férfitársaink egy szál szegfűvel és egy
szelet mézes krémessel lepték meg a nőket, leányokat.
-szcs-
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Tiszakarádi Művelődési Házban. A gyerekek zenés, táncos műsorokkal mutatkoztak be az iskola és a szülők előtt.
-ocs-

Önkormányzati diótermesztés
Ricsén
A ricsei önkormányzat szívügyének tekinti az erdőtelepítéseket, már több területet telepítettek be haszonfákkal, most egy közel három-hektáros területet ültettek be Milotai 10-es diócsemetével. A csemetéket az önkormányzat saját költségén szerezte be
és telepítette. A telepítés kézi és gépi erővel történt. Közel kilencszáz darab tartalmazza a porzó fákat is. Az ültetvény négy-öt éven
belül termőre fordul, és így újabb munkalehetőséget biztosít a
község lakóinak, bevételi forrás az önkormányzatnak.
Milotán szelektált, igen bő-termő fajta. Rendkívül piacos, a legkiválóbb héjas- és béldió. A rügyek fakadása korai, de vontatott,
ezért termésbiztonsága nagyobb. Termőképesség: igen bőtermő,
a hajtások átlag 53%-ban rakódnak be terméssel. Korán termőre
fordul, érés ideje: szeptember vége. Gyümölcs jellemzői: 35 mm
átlag átmérőjű, gömb alakú. Héja sima, tetszetősen rajzolatos, sárgásbarna, a bél világos-sárga, jóízű, béltartalma 47-52%. Könynyen törhető és tisztítható. Olajtartalma magas: 68,4%, fehérjetartalma: 17,7%. Fa jellemzői: Középerős növekedésű, fiatalon
feltörekvő, idősebb korban félgömb alakú.
-szcsFSemjén

A MEGYEI POLGÁRŐR EGYESÜLET SEMJÉNBEN TARTOTTA
KIHELYEZETT ELNÖKSÉGI
ÜLÉSÉT
2014. március 18-án, délután 14-órától Semjénben tartotta a
Megyei Polgárőr Egyesület kihelyezett elnökségi ülését. A rendezvényen nem csak Csóra György megyei elnök és a megyei elnökség tagjai vettek rész, hanem számos bodrogközi vezető személyiség is. Így a Bodrogközi Járási Hivatal hivatalvezetője
Stumpf Attila, a Bodrogközben működő Polgárőrségek elnökei és
ezen községek polgármesterei.
Antal Ferenc Zsolt, Bodrogközi koordinátor hangsúlyozta,
hogy ennek az önszerveződésnek – ami már nagy múltra tekint
vissza – milyen nagy szerepe van a települések biztonságában és
nagyban segíti a rendőrség és a katasztrófavédelem munkáját. A
2013-as év bűnmegelőzési statisztika adatai szerint, azokban a
községekben, ahol polgárőrség működik nagymértékben visszaesett a vagyon elleni bűncselekmények száma. Külön kiemelte,
hogy a szórakoztató rendezvényeken való részvételük nagyban
gátolja a konfliktusok esetleges kialakulását és segítik a mégis
kialakult veszélyes helyzetek megoldását.
Csóra György a Megyei polgárőrség elnöke beszámolójában
elmondta, hogy a polgárőrök munkájára pozitív hatással van a
2012-ben elfogadott polgárőr törvény, mely nagyobb jogokat és
védelmet ad a polgárőröknek és a hivatalos szervek partnereként
kezeli a polgárőrséget. Továbbiakban tájékoztatott arról, hogy a
2013-ban megkezdett „Tiszteletet az éveknek biztonságot az öregeknek” program 2014-ben is folytatódik. Új program is elindul a
külterületek biztonsága érdekében. Végezetül megköszönte a
szervezetek működését és a továbbiakhoz nagyon sok sikert, és
erőt kívánt.
-sbF Tiszakarád

TÁTIKA Tiszakarádon
Lázas készülődés után 2014. március 29-én megrendezték a
Sánta Erzsébet Általános Iskola TÁTIKA műsorát. A műsor 14
órától a TÁMOP 3. 3. 8. projekt keretein belül valósult meg a

Pótfarsangi batyus mulatság
Tiszakarádon
Pótfarsangi batyus mulatságot tartottak Tiszakarádon a faluházban 2014. március 8-án. A mulatságra sokan érkeztek, hogy
fergeteges hangulatban mulathassák át az éjszakát. Az élőzenét
Hagymási Tibor hajdúdorogi zenész szolgáltatta. A jelmezben érkezők közül kiválasztásra került a legjobban sikerült jelmez,
amely díjazásban részesült. Díjat kapott Vágóné Cselőtey Regina,
aki Juliska jelmezbe bújt. Nyereménye 2 fős 3D-s mozijegy. -ocsF Zemplénagárd

Elkészült a fólia sátor
Zemplénagárdon
A START közmunka program keretein belül elkészült a fólia
sátor 2014. március végén, Zemplénagárdon. A tíz méter széles és
harminc méter hosszú, acélvázas szerkezetű, dupla fóliás, alsó és
felső öntözésű, ventilátorral felszerelt szerkezet a jövőben arra
fog szolgálni, hogy a község konyháját ellássa friss konyhakerti
növényekkel. A fólia talajszerkezetének kialakítása még folyamatban van, de a közel jövőben a dolgozók segítségével elindul a
termelési folyamat, mely nagymértékben fogja segíteni az étkezde nyersanyag ellátását.
-ka-

Süti sütő verseny Dámócon
Jó hangulatban telt Dámócon a Süti sütő verseny, amelyre 2014.
április 12-én került sor a Községi könyvtárban. Nevezni pár szelet
sütivel lehetett, amelyet a zsűri a helyszínen díjazott, íz és külalak
szerint. Az első négy helyezett: 1. Balogh Melinda, 2. Csernyik
Marianna, 3. Kocsi Zsoltné, 4. Horváthné Téglás Zsuzsanna
Ezúton szeretnénk megköszönni a két zsűritagnak, Mészáros
Lizának és Kaczmarczyk Péternek a díjazásban való részvételt és
a pontozást!
-csj-

Projekt a mélyszegénység ellen
A Társadalmi Megújulás Operatív program keretében Karcsa
Község Önkormányzata konzorciumi partnereivel, a Jövőnkért
Ma Alapítvánnyal és a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulással 154 millió forintos uniós támogatást nyert a „Közösségi
felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért” című
pályázaton. A projekt fő célja, hogy a halmozottan hátrányos településeken a mélyszegénységben élő családok életkörülményeit
javítsák, segítségre-integrálódásukat a társadalomba, közösségépítő tevékenységekkel növeljék a társadalmi hálózat kialakulását.
(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
A projekt megvalósulását segítő akcióterv keretében kidolgozásra került számos program mind a projektben részt vevő családok, mind pedig a családokkal foglalkozó szervezetek részére,
melyek segítik a célok megvalósulását. A projekt kezdete óta folyamatos a Mentorprogram, a mentoráltak részt vehettek a babamama és női klub foglalkozásain, az egész családnak pedig a Rendezvények a közösségi összefogás érdekében elnevezésű programsorozat kínál kikapcsolódási lehetőséget. A rendezvényeket
minden esetben közös munka előzi meg. Létrejöttek önsegítő há-
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lózatok, és elindult az öngazdálkodási program is. A szervezetek
részére szervezetfejlesztési programok, szupervíziók és kerekasztalok kerültek és kerülnek megrendezésre, illetve lezajlott a
szociális szakemberek képzése programsorozat is.
Komplex beavatkozás a Bodrogközi kistérségben, mélyszegénységben élők helyzetének javítása és társadalmi integrációja érdekében
TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0041
-cjÖsszeállította: Téglásné Renyó Éva Katalin, Csernyik Júlia

Biztonság és fejlődés, közösségépítés és bűnmegelőzés

Az elmúlt néhány évben a Bodrogközben is kialakultak olyan
feszültségek, egyenlőtlenségek, anyagi bizonytalanság, melyek a
vagyon elleni bűncselekmények elszaporodásához vezettek. A
rendőrség, polgárőrség gondoskodik a lakosok védelméről, azonban ezek a szervek sem tudnak minden időben mindenhol jelen
lenni. Nagyrozvágy Község Önkormányzata fontos feladatának
érzi, hogy minden eszközzel segítse a helyi közösség tagjainak
vagyoni és személyi védelmét. Ennek érdekében szervezésükben
2014. március 26-án nagyrozvágyi helyszínnel kezdetét vette az a
rendezvénysorozat, mely a bűnmegelőzés érdekében került megrendezésre egy sikeres Leader pályázat keretében. A programok
három másik településen, Kisrozvágyon, Ricsén és Semjénben is
megvalósulnak.
A projekt legfőbb célja a lakosság figyelmének felhívása arra,
hogy a közösségi értékfigyelő rendszer is sikeres lehet a bűnmegelőzésben. A közösség tagjai egymásra odafigyelve érik el a biztonságérzet kialakulását. E cél elérésének számos eszköze közül
Nagyrozvágy hármat választott: előadássorozat tartása, szakemberekkel konzultációs lehetőség biztosítása, illetve tájékoztató
kiadvány szerkesztése és terjesztése a lakosság körében. A rendezvénysorozat első állomása Nagyrozvágy volt, ahol 2014. március 26-án 10 órai kezdettel tartották az első előadást.
A Művelődési Házban szép számban gyűltek össze azok a
lakosok, akiket a projekt elsődlegesen megcélzott. Nevezetesen a
60 év feletti idősek, mezőgazdasági vállalkozók és háztáji gazdálkodók. Eljöttek továbbá a megelőzésben érintett védőháló intézmény szereplői: védőnők, óvónők, polgárőrök. Ezeken túl természetesen minden további érdeklődőt szívesen fogadtak. Hogya
Orsolya, Nagyrozvágy község polgármesterének köszöntője után
Dr. Jármy Tibor, rendészeti szakértő és tanácsadó és Juhász István
a Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány vezetője izgalmas előadásokat tartottak a résztvevők számára. Ez után
személyes konzultáció keretében válaszolták meg a résztvevők
kérdéseit.
A rendezvény során minden jelenlévő egy tájékoztató füzetet
kapott, amely több mint 20 oldalon keresztül hasznos in- formá-

ciókat tartalmaz a települések biztonságának növelése érdekében.
A rendezvények Kisrozvágyon 2014. március 27-én, Ricsén
szintén 2014. március 27-én folytatódtak ugyanolyan formában
és tartalommal, mint Nagyrozvágyon.
A rendezvény mindhárom helyszínen sikeresen és eredményesen zajlott, a résztvevők visszajelzése szerint sok hasznos információval lettek gazdagabbak, a kiadvány pedig külön elnyerte
mindenki tetszését. A program folytatására májusban kerül sor
(Nagyrozvágy, 2014. május 21. Kisrozvágy, 2014. május 22. és
Ricse, 2014. május 22.), amikor újabb előadások és workshopok
várják a kedves érdeklődőket.
Vécsi Adrienn
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Hetven év szeretetben, békességben
Idősebb Hauksz József és Hauksz Józsefné, született Kaptúr Júlianna 2014. február 10-én ünnepelték a hetvenedik házassági évfordulójukat Zemplénagárdon.
Ennek apropójából kerestem meg a házaspárt otthonukban,
hogy egy beszélgetés alkalmával betekintést nyerhessünk hosszú
tartalmas életükbe példát állítva ezzel a mai generáció számára.
A házhoz érve szembetűnik számomra a rendezett, jó állapotban lévő porta, pedig Jóska bácsi a kilencvennegyedik, Juliska
néni a nyolcvankilencedik életévét fogja betölteni az idén. Részemről ez nem meglepő, mivel régóta ismerem őket és mindig
katonás rend uralkodott a környezetükben. A lakásba érve jóleső
meleg fogad, nem csak a pattogó tűz miatt, hanem amilyen kedvességgel invitálnak a szobába, hogy foglaljak helyet. Köszöntésem után egy kényelmes karosszékbe ülve kezdjük el beszélgetésünket.
Hogy szolgál az egészségük?
- Úgy, mint az ilyen időseknek. Az egyik nap jól, a másik nap
nem. Főleg én, mert ízületes vagyok és az időváltozás nagyon
megvisel - mondja Juliska néni.
- Amikor haza jöttem a korházból egy kicsit gyengélkedtem, de
a gyerekek segítettek a ház körüli munkában és a jószágok etetésében - folytatja Jóska bácsi.
Milyen volt gyereknek lenni a múltszázad elején?
- Abban az időben az volt a gyereknek a tenni valója, hogy menni az iskolába, és ha az iskolából haza jött rögtön az útja a mezőre
vezetet. Nem úgy volt, mint manapság, hogy tanuljál gyermekem
nyugodtan. Öten voltunk testvérek és az én dolgom volt a gyerekekre vigyázni és a háztartást vezetni, főzni, mosni. Kilenc évesen
már kenyeret sütöttem-meséli Juliska néni.
- Nem is volt olyan, hogy minden gyerek tovább tanult. Általában csak a tanároké, jegyzőké, papoké tudott menni magasabb
iskolába. Akkor még hat osztályt kellett kijárni, de mi még az iskola mellet bérbe jártunk kapálni testvéremmel, amiért cserébe a
szüleim cipőket vettek nekünk télére. Március 15-én az ünnepségre mezítláb mentünk a Hősök terére és iskolába is így jártunk
nyáron. Nem az a szokás volt, mint a mostani fiataloknál, nálunk
munkával telt el a gyerekkor- emlékezik vissza Józsi bácsi.
Hogyan lehetett kikapcsolódni, ismerkedni egy fiatalnak
abban az időben?
- Nagy ünnepeken minden vallási gyülekezet csinált magának
összejövetelt, tegyük fel volt a búcsú pünkösdkor, a görög katolikusok csináltak bált, voltak majális szerűségek, csináltak házi bálokat ahol nagyobbak voltak a házak és voltak nagy lányok vagy
legényemberek ott kiválasztották kit akartak meghívni és utána
közösen kifizették a zenészt. Voltak, olyanok, akik szerettek kártyázni és eljártak egymáshoz csoportokban - osztja meg velem
Juliska néni.
Úgy tudom egy ilyen alkalommal ismerkedtek meg egymással.
- Apukám szeretett kártyázni és ezért sok fiatalember járt nálunk, de én egyet sem kísértem ki. Nem voltam az a rámenős lány,
meg nem is volt divat akkortájt az ilyen viselkedés. Jóska is oda
járt nálunk kártyázni, de én nem is tudtam, hogy akar nekem udvarolni. Amikor elkerültem Monyhára a kastélyba még oda is
utánam jött pedig ott nagy szigor volt és nem lehetett bejönni a
személyzethez, de ő elintézte azt is a házvezető nővel. Így megmaradtunk egymásnak és élünk az óta is szeretetben, megértésben - nyilatkozza Juliska néni.
- Kettőnk türelme kellett, ahhoz, hogy ilyen szép időt éljünk
meg együtt- fűzi hozzá Jóska bácsi.
Mennyire volt nehéz, akkor egy fiatal házaspárnak?
- Nagyon nehéz volt a kezdet, még az esküvőnkre is minden kellék kölcsön volt, nem is volt sok vendég csak harminckettő. Józsi

bácsi még az óta is tartozik a jegygyűrűvel - panaszkodik viccesen
Juliska néni.
- Abban az időben nagyon nehéz volt ilyen dolgokat vásárolni,
mert a boltos inkább ki sem nyitott, mert félt, hogy kirabolják, így
segítséget kértünk, hogy meg legyen a formája a házasságkötésnek. Az élet nehéz volt, sokat kellett dolgozni, mert pénzt sehonnan nem kaptunk. A lakást az alaptól a tetőig Én csináltam, mert
kiszámoltam, ha mesterembert fogadok, akkor több ezer forintba
került volna már abban az időben is az építkezés. Így kisebb segítséggel, de szinte egyedül készítettem mindent, ami a portán található. Ezután már hívtak máshova tetőt csinálni, mert amit készítettem az nézett valahogy ki. Emellett dolgoztam három évet
Sajószentpéteren a bányába és még otthon is gazdálkodtunk a feleségemmel, mert volt két tehenünk, egy bika borjú és azokat is el
kellett látni rendszeresen naponta. Utána a Tsz-be dolgoztam a
hitvesemmel, én ácsmunkákat végeztem, míg Juliska dohányt termesztett. Sokat mentünk dolgozni, de nem baj, mert tisztességesen meg tudtuk keresni a kenyerünket és sehol nem volt tartozásunk. Innen is mentünk mind a ketten nyugdíjba -, teszi hozzá
Józsi bácsi.
Mivel ismerem Önöket tudom, hogy nagy a család.
- Igen. Van három gyerekünk két lány és egy fiú, nyolc szép
unokánk, tizennyolc gyönyörű dédunokánk és nem sokára megszületik a tizenkilencedik is hála Istennek, meg van egy tündéri
ükunokánk. Már nem bírunk úgy, mint fiatal korunkban, ezért a
gyerekek nagyon sok mindenbe besegítenek a ház körül, mivel
van két disznónk és baromfik is az udvarba,- büszkélkedik Juliska
néni.
Jóska bácsi elismert vadász hírében áll.
- Az idén hatvan éve, hogy vadászom. Ért sok jó és rossz élmény, ez alatt szereztem barátokat, de sok haragost is. Tizenkét
éven keresztül voltam hivatásos vadőr, bár a papíron az szerepelt,
hogy hivatásos vadász, de én elmondtam a véleményemet, hogy a
vadőr az nem vadász, mert neki nem az a feladata, hogy vadászszon, hanem, hogy védje a vadat, ezt a vezetőség is belátta és nekem adott igazat. Amikor elmegyek vadászgyűlésre a mai napig
elismerik a munkámat még most is. Volt, olyan, hogy még az akkori párttitkárt is elfogtam, ami nem tetszett neki, el akart távolítani a helyemről, de végül nekem lett igazam, mert az állatorvos
kiállt mellettem így abba maradt a leváltásom.
Szokott még vadászni?
- Sajnos már tavaly óta nem járok ki, mert nagyon megcsappant
a vadállomány. Egy napot jártunk a múltkor is, mire tudtunk egy
fácánt lőni. Sok vad elpusztul, mert a termőföldekből kitúrt termények vegyszerezve vannak, és ez a vadállomány elvesztésékez
vezetett.
(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
Hogyan telnek a nyugdíjas évek?
- Még a mai napig is tűrni kell, az asszonynak - tréfálkozik Jóska
bácsi.
- Viccet félre téve jól érezzük magunkat, a gyógyszerekre sokat
ki kell adni, de ezen nem szabad spórolni.
- Amit tudunk, elvégezzünk a ház körül, ha meg elfáradunk,
megpihenünk-, egészíti ki Juliska néni.
Mit üzennének a mai fiatalságnak?
Szeretet és béke, türelem, egyetértés egymással szemben, mert
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az nem élet, hogy egy hétig nem beszélnek egymással, ez nálunk
soha nem volt. Még a Tiszán is át lehet menni, úgy hogy a haragon
is át lehet lépni egy kis türelemmel megértéssel.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eltetszettek velem beszélgetni egy kicsit. Kívánok jó egészséget, békességet és még sok
hosszú évet egymás között!
- Köszönjük szépen!- hálálkodik az idős házaspár.
Hazafelé sétálva jól eső érzés kerített hatalmába. Jó érzés, hogy
vannak még ilyen példaértékű emberek a világban. Bizonyítva azt,
hogy így is lehet élni: Szeretetben, békességben!
Kiss Attila

A ricsei „FÉNYT” Alapítvány munkájáról
Már 18-éve támogatja a ricsei gyerekeket a „FÉNYT” Alapítvány. Ez alatt az idő alatt számos gyermeknek nyújtott
anyagi segítséget, valamint természetbeni juttatásokat.
1996-tól közel 15-évig a ricsei középiskolás, főiskolás vagy
egyetemista gyerekeket segítette.
Minden tanévnyitó ünnepségen sor kerül a pályázatot benyújtó
jó tanuló diákok jutalmazására. Szerencsére sok ilyen gyerek volt,
aki iskolánk jó hírnevét továbbvive bizonyított tanulmányi átlagával.
Ricse a kis bodrogközi települések egyikéhez tartozik, számos
gonddal és problémával, de mindezek ellenére büszkék vagyunk
tanulni akaró, jó képességű, kitörni vágyó gyermekeinkre. Sok
gyerek látja úgy, hogy szülein sokat segít, ha képességeit legjobb
tudása szerint kihasználva tanul. A szüleikkel együtt mi is büszkék vagyunk rájuk, hiszen sok gyerek tanulmányi átlaga miatt
kaphatott elismerést saját középiskoláján kívül nálunk is a
„FÉNYT”- alapítvány által.
Az elmúlt években ez átalakulásra került, mert úgy látták jónak
az alapítók, hogy az általános iskolás gyerekek is rászorulnak a
segítségre. Így őket is támogatják kirándulásokkal, iskolai rendezvényekkel, valamint egy Rákóczi díjjal, ami iskolánkról lett
elnevezve.
A Rákóczi díjat a közösségi munkáért, jó magaviseletért és tanulmányaikért kaphatják meg a ricsei általános iskolások. Osztályfőnökök és pedagógusok ajánlásával kerülnek kiválasztásra a
gyerekek. Ezek legtöbb esetben nyolcadikos diákok, akik kiemelkedő munkát végeztek iskolás éveik alatt.
Emlékplakett, elismerő oklevél és anyagi támogatás jár a díjjal.
Az alapítvány nagyrészt az adók 1 %-nak felajánlásából tudja a
támogatást adni, ezért sajnos sokkal kevesebb gyerek kapja meg,
mint amennyi ezt megérdemelné, hiszen ez nem egy nagy összeg.
Akadnak ugyan támogatók, akik további adományaikkal ehhez
hozzájárulnak, de sokkal többre lenne szükség ahhoz, hogy mindenkihez eljuthasson, aki ezt érdemli. Sok olyan gyerek van, akinek szülei erőfeszítése ellenére sem tudják befizetni például az
osztálykirándulást, vagy egyéb rendezvényekre való eljutást. Aki

megérdemli, mert példamutató a magatartása és tanulmánya miatt
minta lehet mások számára, de mégsem teheti azokat a gyerekeket
is hozzásegítik ezekhez a lehetőségekhez. Segíti a kulturális és
szabadidős programokat, tanulmányi és sportrendezvényeket,
történelmi sorsfordulók méltó megünneplését. Mikor mennyi jut,
lehetőségeikhez mérten annyival támogatják a diákokat, rendezvényeket.
Már 18-évvel ezelőtt is ilyen megfontolásból és igényből jött
létre ez az alapítvány, amit az akkori iskolaigazgató, ma már
nyugdíjas Hogya Viktor és az akkori vezetőség, értelmiség például: Üveges László, Márki Géza, Sipos Lászlóné Gizike néni
alapított. Mára koruknál, vagy egészségügyi problémájuknál fogva sajnos sokan nem tudnak aktív részesei lenni ennek a kezdeményezésüknek, de akik még élnek szívükön viselik ennek a sorsát.
Vécsi Istvánné képviseli és szívügyének tekinti mind-a mai
napig, egyengeti az útját az alapítványnak.
Úgyszintén Vitányi Szilvia jegyzőnő nyújt sok segítséget.
A „FÉNYT” egy rövidítésből jött létre, ami a Fiatal Értelmiségeknek Nyújts Támogatást szavakat takarja. Ez az alapítók ötlete
és megegyezése volt. Az első anyagi támogatás is tőlük jött és terjedt el híre a falunkban élők és elszármazottak között. Azóta már
olyan támogatója is van, aki egykor támogatottja volt az alapítványnak.
Mindennek ellenére, hogy a támogatók és 1%-ot adók segítik a
diákokat, még nagyon sok jóakaratú emberre lenne szükség ebben
a világban, hiszen mindannyiunknak a gyermeke és annak jóléte a
legfontosabb. Az, hogy a legjobb legyen és érjen el többet az eszével, mint talán a saját szülei. Lehetőséget kell biztosítani nekik és
ez a legfőbb cél!
Ezért a célért kéri az alapítvány az adók 1%-át, ami:
18415928-1-05 adószámra kerül, és felhasználhatják
a gyerekek javára.
A „FÉNYT” ALAPÍTVÁNY képviselői megköszönik mindenkinek, akik a 2012. évi adójuk 1%-át Alapítványuknak
ajánlotta fel. Várják további szíves támogatásukat!
Sztaniszlovszki Csaba

Egyházi Hírcsokor

renoválása. A mennyezet több helyen beázott foltos volt, több
helyen átszakadt. A falak a felvizesedés következtében erősen elszíneződtek. A padokra is ráfért a tatarozás. A templom belső, református puritán kegyességet tükrözi, az architektúra optimálisan
kiemelkedik a fal színéből. A szószékkorona is egységbe került a
templom berendezésével, már ami a színét illeti. Ezeket a munkálatokat Dócs György vállalkozó, a Cigándi Református Egyházközség gondnoka végezte el. Idén folytatódna a templom belső
felújítása. A presbitérium most a templom régi csempe kövezetét
szeretné kicserélni, valamint új, színben a szószékterítőhöz illő
szőnyegeket szeretnének vásárolni. Az egyházközség kéri a testvéreket, hogy imádkozzanak a felújítási munkákért és aki tudná és
szeretné támogatni a felújítást, adományát szívesen fogadják.
Tervben van még a templom tetejének rendbehozatala, valamint a
lépcsőfeljáró javítása is.
(Folytatás a következő oldalon.)

Újra beindultak a Nőszövetségi alkalmak a Révleányvári Református Egyházközségben. Minden hónap első szombatján szeretettel várják a fiatalabb és idősebb asszonytestvéreket, érdeklődőket a révleányvári református gyülekezeti terembe. Az alkalom
délután öt órakor kezdődik. Az összejöveteleken kötetlenebb formában, rövidebb igemagyarázat hangzik el, mely főként az asszonyokat érinti, majd mindezeket meg lehet beszélni, személyesen
lehet hozzászólni, bizonyságokat tenni. Az alkalmakon új énekeket is tanulnak az asszonyok. Sok szeretettel várnak mindenkit!
Folytatódik a Révleányvári Református Templom belső felújítása. 2013-ban a Zempléni Református Egyházmegye Építésügyi
Bizottságának segítségével megkezdődhetett a templom belső
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(Az előző oldal folytatása.)
A gyülekezet bízik benne, hogy ezekre is hamarosan sor
kerülhet.

Ökumenikus alkalmak
Karosban 2014-ben

A Ricsei Református Egyházközségben 2014. február 17-én,
ismét körzeti nőszövetségi alkalmat tartottak a gyülekezet aktív
asszonytestvérei. Az alkalomra Kincses Margaret református
lelkésznőt hívta meg a Ricsei Református Nőszövetség. Kincses
Margaret nagytiszteletű asszony (beregszászi kórházlelkész) az
asszonyok, feleségek többszörös terheire irányította a figyelmet.
Egy asszonynak, feleségnek helyt kell állnia a családjában, a
munkahelyén, a gyülekezetében, stb. Ezért előadásának a
következő címet adta: "Erőforrásaink, mind testi, mind lelki
vonatkozásban" Az alkalmon ismét velünk voltak a révleányvári,
semjéni, lácacsékei és zemplénagárdi testvérek is, valamint a
katolikus testvérek közül néhányan. A következő vendégelőadó
Gulyás Anna nyelvtanár lesz. Előadására Deo volente májusban
kerül majd sor. Az alkalomra szeretettel várjuk az érdeklődőket.

LOURDES-I SZENT SZŰZ
TISZTELETE DÁMÓCON
Az Római Katolikus Egyház 1993-tól az első lourdes-i jelenés
napján, február 11-én ünnepli a Betegek Világnapját.
Ez a régi hagyomány 2006-ban újjá éledt falunkban. Kilenc
napon keresztül tart a Lourdes-i ima a Szent Szűzhöz.
Általában 15-20 fő vesz részt az imádságon. A tiszteletet a
dámóci Öregek Napközi Otthonában tartják meg délutánként.
Lourdes a betegek számára sokat jelentő zarándokhely, ahol sokan meggyógyultak, de még többen megerősödtek a betegségük
hordozásában. Az imádkozók Szűzanyánk közben járását kérik,
hogy Isten kegyelmével tudják életük keresztjeit hordozni.
Íme, egy részlet az imából:
„Lourdes-i szent Szűz, mi asszonyunk, Istennek szent anyja
Lourdes-i szent Szűz, Magyarország Nagyasszonya
Lourdes-i szent Szűz, ki 18-szor megjelenni kegyes voltál
Lourdes-i szent Szűz, ki azt mondottad:
„Én vagyok a Szeplőtelen fogantatás!”…

A már évekkel korábban kialakult gyakorlat szerint idén megtartottuk az ökumenikus imahét alkalmait, ha kicsit eltérő időben
is. Így került sor március 2-án a görög katolikus templomban az
első ökumenikus istentiszteletre, melyen Vincze Marianna lelkésznő (Karos) hirdette az igét, Filemon 1,4-8 alapján.
A második alkalomra március 3-án, szintén a görög templomban került sor, melyen Papler Pál plébános (Pálháza), mint meghívott vendég igehirdető szolgált. Az igehirdetés alapja Lukács
1,67-75 volt. Az itt összegyűlt perselypénzt a karosi gyerekek javára ajánlották fel, melyből az iskolások és az óvodások kaptak a
mindennapjaikban használatos eszközöket. Ez az együttlét a Kultúrházban folytatódott, ahol sütemény és üdítőital mellett kötetlenül beszélgethettek a megjelentek.
A harmadik alkalomra március 9-én került sor, amikor is a református templomban gyűltek össze a három felekezet tagjai. Ekkor Iván Gábor parókus (Pácin) szolgált igehirdetéssel, Lukács
4,14-21 alapján.
Minden alkalommal elhangzottak görög, református és római
énekek is, melyek szövegét a megjelentek külön lapon kézhez is
vehették. Az istentiszteletek nemzeti imádságunk, a Himnusz eléneklésével értek véget.

KOLIBA SZENTELÉS A KAROSI
IDŐSEK KLUBJÁBAN
A Karosi Idősek Klubjában szervezett program keretein belül
2014. március 19-én fél 1-kor a klubtagok közösen készítették el
a középkori egyházban is ismert böjti édességet a „kolibát”. Liturgikus előírás szerint minden évben a nagyböjt első péntekjén az
előszenteltek liturgiájában kerül sor a koliba nevű édesség megáldására.
(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
A koliba búzából (a hagyomány szerint többször átmosott 1
napig főzött) és aszalt gyümölcsökből, valamint mézből álló
édesség.
Elkészítése mindenütt egyedi, természetes alapanyagokból készül. Kettő módon az öröm előíze: először is a Húsvét és a Jézus
feltámadása örömének előhírnöke, másfelől pedig az örök élet
örömét jelzi számunkra, amelyre nagyböjt alkalmával különösen
is készítjük a lelkünket.
Karosban Iván Gábor görög katolikus Tisztelendő urat köszöntötte a klub koordinátora Gyányi Attiláné és a megjelent klubtagok. A koliba megszentelése után jó étvággyal fogyasztották és
ízlelték meg ezt a finom édességet.
Jó hangulatban telt a délután, ahol a tagok beszélgettek, énekeltek, imádkoztak és verseltek.
A Nyugdíjas Induló eléneklése után mindenki vidáman, egy
szép és kedves emlékkel tértek haza.

2014. április
PONTOK
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GYERMEKKERESZTELÉSI
ALKALOM KARCSÁN
Mostanában sokan megkerestek, hogy felmerült bennük a gondolat megkeresztelnék a gyermeküket, aki már nem kicsi baba,
mert elmaradt - vagy feledékenységből, talán anyagi problémákból vagy éppen egyéb családi okból adódóan - a gyermek születése után. Sok gyermek nem szeretne egyedül kiállni a templomban a keresztelésre még akkor sem, ha nem neki kell fogadalmat
tennie. Ezért arra gondoltam, hogy egy keresztelős istentiszteletet tartanánk 2014. május 25-én a gyermeknaphoz kapcsolódóan és azokat, akiknek elmaradt a keresztelőjük közösen megkeresztelnénk. Így talán a gyermekek is szívesebben kiállnak az
Úr asztalához, látva, hogy nincsenek egyedül. Ha valaki szeretne
ezen az alkalmon részt venni, akkor kérem, hogy jelezze, és
megbeszéljük közösen a teendőket.
Köszönettel: Czinke-Szabó Ágnes református lelkipásztor

Eseménydús hónapon vannak túl Cigánd utánpótlás futballcsapatai
Rangos tornát nyertek a cigándi U-11-es focisták
Márciusban fiataljaink egy rangos utánpótlás tornát nyertek
Debrecenben, ahol az U-11-es korosztálynak szervezek tornát. Az
eseményen hat csapat vett részt. A színvonalas torna végső sorrendjéről körmérkőzések döntöttek, melyből a cigándi gyerekek
kerültek ki győztesen. Külön öröm számunkra, hogy a torna legjobb kapusának a Cigánd SE játékosát Kovács Marcellt választották.
Mérkőzéseink:
Cigánd SE - Diósgyőri VTK
0-1
Cigánd SE - Bozsik LA Nyírsuli 3-0
Cigánd SE - Loki Focisuli
3-0
Cigánd SE - Vasas
0-0
Cigánd SE - Telki
5-0
A torna végeredménye:
1. Cigánd SE, 2. Diósgyőri VTK, 3. Bozsik LA Nyírsuli, 4.

Loki Focisuli, 5. Vasas, 6. Telki.
Áprilisban szinte az összes cigándi utánpótlás csapat pályára lépett. A mérkőzések vegyes eredményt hoztak, hiszen a győzelmek mellett vereségek is becsúsztak a csapatok teljesítményébe.
2014. április 4. Hajdúszoboszló
Hajdúszoboszlói SE U-15 - Cigánd SE U-15 2-0 (2-0)
Hajdúszoboszlói SE U-14 - Cigánd SE U-14 8-0 (3-0)
2014. április 6. Cigánd
Cigánd SE U-21 - Bozsik LA Nyírsuli U-19 3-2 (1-1) Gól:
Horváth R. 53' 90', Jóni G. 5' illetve Baglyos 8', Pálinkás 85'
Cigánd SE U-17 - Bozsik LA Nyírsuli U-16 0-4 (0-2)
Ugyanezen a napon U-12-es csapatunk a Regionális Bajnokság
8. fordulóján vettek részt Mátészalkán, ahol csoportjukból másodikként továbbjutva végül a 4. helyet szerezték meg. A bronzéremért vívott csatában a román Mara Baia Mare csapatától szenvedtek 5-2-es vereséget.

Jól szerepel a CISE csapata az NB III Keleti-csoportjában
A labdarúgó NB III Keleti-csoportjában jelenleg ötödik helyen
álló Cigánd SE labdarúgó csapatára nem várt könnyű feladat,
hiszen március végén és április elején két igen nehéz ellenfél ellen
léptek pályára a „Darazsak”.
Március 29-én a Kazincbarcika ellen sikerült egy értékes pontot
szereznünk egy gól nélküli döntetlennel hazai pályán, majd egy
nagyon értékes győzelmet sikerült aratnunk Budapesten a Népligetben a Ferencvárosi TC második csapata ellen. Ez a meccs az
1-0 vendég siker mellett azért is marad emlékezetes, mert a Fradi
II-ben számos olyan játékos lépett pályára, akik Thomas Doll
vezetőedzőnél alapembernek számítanak az első csapatnál.
Például Ugrai, Diallo,Holman vagy Ionescu.
A Cigánd SE hátralévő mérkőzéseit alább olvashatja:
23. forduló, 2014. április 12-13.
Cigánd SE - DVSC-DEAC
24. forduló, 2014. április 19-20.
Veresegyház VSK -Cigánd SE
25. forduló, 2014. április 26-27.
Cigánd SE - Jászapáti FK
26. forduló, 2014. május 3-4
Termálfürdő FC Tiszaújváros - Cigánd SE
27. forduló, 2014. május 10-11.
Cigánd SE - Ebes KKSE
28. forduló, 2014. május 17-18.
Fortress Felsőtárkány SC - Cigánd SE

29. forduló, 2014. május 24-25.
Cigánd SE - Putnok FC
30. forduló, 2014. június 1.
Létavértes SC '97 - Cigánd SE
Az labdarúgó NB III Keleti csoportjának állása 22 forduló
után:
H
Csapatok
P
9. FC Hatvan
32
1. Létavértes SC '97
48
10. Nyírbátor FC
31
2. KBSC
45
11. Jászapáti FK
22
3. DVSC-DEAC
43
12. REAC
22
4. Putnok FC
40
13. FTC II
21
5. Cigánd SE
39
14. Ebes KKSE
17
6. Felsőtárkány SC
38
15. Veresegyház VSK
8
7. Termálfürdő FCT
33
16. Egri FC*
0
8. HTE
33

Hatodik legtöbb pénzt kapja a CISE
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
A Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően
Közhasznú Szervezet kapja Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a
hatodik legmagasabb összeget a Magyar Labdarúgó Szövetségtől
a TAO-ból befolyt összegekből. A sportegyesület ezzel országos
viszonylatban körülbelül a 70. helyet foglalná el.
Működésre: 11 149 337 Ft Tárgyi eszközökre: 24 686 385 Ft
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Második helyezést ért el a karcsai
leány kézilabda csapat a diákolimpián
2014. március 20-án került sor a Magyar Diáksport Szövetség - Diákolimpia lány kézilabda B-A-Z-megyei elődöntőjére. Az eseménynek Encs városa adott otthont.
Az indulók Karcsa, Sárospatak, Abaújszántó és Tarcal IV. korcsoportos (7-8. osztály) általános iskoláinak leány kézilabda csapatai voltak.
A Karcsai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola csapata a tornán második helyezést ért el, mely idén sajnos nem tette
lehetővé a megyei döntőbe való továbbjutást, ám a csapat által az
erős mezőnyben nyújtott kiváló teljesítményt és az első helyezettel játszott mérkőzésen kialakult szoros eredményt látva bizton

kijelenthetjük, a következő évi tornán csapatunk nagyon jó esélyekkel áll majd a döntőbe jutáshoz szükséges megmérettetések
elé.
Gratulálunk a szép eredményhez Balogh János és Váradi
István felkészítő tanároknak és a csapat tagjainak:

Ricsei futball hírek

A cigándi Kántor Mihály
Általános Iskola sporthírei

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei III. osztály Ricse Nagyközség utánpótlás és felnőtt futballcsapatának tavaszi bajnoki
menetrendje.
2014. 04. 12 . Ricse- Felső-Hegyköz Fűzérkomlós
2014. 04. 20. Fűzér – Ricse
2014. 04. 26. Ricse – Kovácsvágás
2014. 05. 01. Tiszaladány – Ricse
2014. 05. 03. Ricse – Hercegkút
2014. 05. 11. Bodrogolaszi – Ricse
2014. 05.17. Ricse – Tarcal
2014. 05. 25. Hidasnémeti – Ricse
2014. 05.31. Ricse – Alsóberecki
2014. 06.07. Ricse - Makkoshotyka

F Benő Dominika
F Kertész Nikolett
F Rajna Zsanett
F Nagy Petra
F Czinke Ágnes

F Kertész Luca
F Simon Andrea
F Hornyák Kinga
F Ágoston Krisztina
-cj-

A járási központ általános iskola tanulói a hagyományoknak
megfelelően minden tanévben kelnek versenyre a különböző
sportágakban. Legnépszerűbb sportágak közé a futball és a lányok körében egyre inkább a kosárlabda tartozik.
Az Északi Leány Kosárlabda Sport Klub (ÉLKSK) szervezésben zajló bajnokságon a lányok, a kezdeti nehézségeket leküzdve szépen kezdenek bele lendülni, és érnek el sikereket az
adott fordulóban. Mindezt teszik úgy, hogy csoportjaikban ők a
legkisebbek és a legfiatalabbak is egyben. A csapatok heti 2x 2
órában gyakorolnak, és havi egy hétvégén bajnoki mérkőzéseket
játszanak. Csapataink Sátoraljaújhely, Szerencs, Tiszaújváros,
Ózd, Gyöngyös, Mezőcsát stb. városaiban jártak eddig. Az étkezést és az utazási költséget a szervezők biztosítják a versenyzők
számára.
Összeállította: Kovács Gábor

Rendezvények a május és június hónapokban
2014.05.09.

FAlsóberecki:
2014.05.17.

Fotókiállítás megnyitója, fellép a Cigándi
Sarkantyús néptánc együttes.

F Felsőberecki
2014.05.14.
2014.06.21.

Tavaszi kavalkád zenés-táncos mulatság
Hagyományőrző programok a Községben

F Karcsa
Június:
2014.06.09. 15.00

Bodrogközi Gyermeklakodalmas
Nagy Géza Művelődési Központ

F Karos
Május:
2014.05.17. 10.00 II.
2014.05.30. 9.00
Június:
2014.06.21. 18.00

Karos - Tobolyka Íjász Kupa
Gyereknap
Szertűz a nyári napforduló jegyében

F Pácin
Május:
2014.05.01.

Majális (Anyák napi megemlékezés, főzőverseny,táncház, mókás sport és ügyességi vetélkedő)

,,Te szedd” Szemétgyűjtési Akció

Június:
2014.06.07.

Mágocsy kupa, Nemzetközi kerékpárverseny,
gyermekeknek és felnőtteknek.
2014.06.21-22. Múzeumok éjszakája
keretein belül rendezvény
2014.06.25-29. ,,Időutazás a Bodrogközben” elnevezésű Tábor
a Bodrogközi Információs Pontok projekt
szervezésében, 9 település gyermekeivel,
Gólyafészek táborban, Pácinban.

F Boroghalom
Május:
2014.05.01.
2014.05.05.
2014.05.10.
2014.05.10.
2014.05.19.
2014.05.30.
Június:
2014.06.14.
2014. 06.24.

Majális, Művelődési ház, sportpálya
Anyák napi ünnepség, Iskolai rendezvény
Te Szedd, Művelődési ház
Sportnap Iskolában
Kulturális diáktalálkozó, Iskolai rendezvény
Gyereknap, Iskolai rendezvény
Ballagás az Iskolában
Játszóház
(Folytatás a következő oldalon.)
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Rendezvények a május és június hónapokban
(Az előző oldal folytatása.)

F Tiszakarád
Május:
2014.05.05.

Édesanyák köszöntése Óvodában,
Idősek otthonában.
2014.05.10.
Sánta Erzsébet Hét gála műsora
2014.05.15.
Sport nap
2014.05.24.
Gyereknap
2014.05.19-24. Sánta Erzsébet Hét, gála műsora
Június:
2014.06.07.
Játszóház
2014.06.08.
Óvodai ballagás
2014.06.21.
Tárasjáték klub

F Tiszacsermely
Május:
2014.05.31.
Június:

Pünkösdi Játszóház
2014.06.21.
Vakációköszöntő

2014.05.21.
2014.05.30.
Június:
2014.06.06.
2014.06.08.
2014.06.09.
2014.06. 13.
2014.06.14.
2014.06.21.

Május:
2014.05.04. 16.00
2014.05.24. 11.00
Június:
2014.06.07. 10.00

2014.06.20. 17.00

Anyák napja ünnepség (Központi
ünnepség a gyerekek
közreműködésével.)
Gyereknap (Komplett program a
gyerekeknek gyereknap alkalmából)
Nyárköszöntő Sportnap (Foci,
sorverseny, tollaslabda és egyéb
sportágakból egész napos
versenysorozat)
Néptánc ház (A hagyományokat
ápolva a lakosságnak)

F Révleányvár:
2014.05.01.

Majális (lepcsánka sütés tárcsán, vetélkedők,
karaoke, tánc, bográcsozás, foci)

F Dámóc

F Cigánd
Május:
2014.05.02.
2014.05.05.

F Zemplénagárd

Műfüves pálya átadása
Anyák napja a Nagy Dezső Művelődési Ház és
Könyvtárban
Első osztályosok műsora
Kihívás Napja – Közönség torna
Katus Attilával
Gyereknap (Nagy Dezső Művelődési Ház és
Könyvtár, Falumúzeum, Óvoda, Iskola)
Óvodai ballagás
Pünkösdölés
Öregfiúk Vándor kupa
Iskolagála, Gasztronómiai bemutató a
Falumúzeumban
Iskolai ballagás
Múzeumok éjszakája

F Ricse
Május:
2014. 05. 01. 05:00

Májusfa állítás a faluban
/Hagyományok őrzése,
leányos házaknál faállítás.
2014. 05. 04. 14:00
Anyák napja /a Zukor Adolph
Művelődési Házban kerül
megrendezésre, műsort az óvodás és
iskolás gyerekek adják.
2014. 05. 10. Madarak és fák napja /természetvédelem,
kirándulás, séta.
2014. 05. 25. 10:00
Gyereknap / Iskolában, óvodában
játékos vetélkedők, ajándékok.
Június:
2014-06-01 14:00
Pedagógus nap / iskolával közösen,
gyerekek meglepetés videót
készítenek a helyi közösség fejlesztő
segítségével.
2014-06-06 14:00
Művészeti Isk. Tanévzáró / a Zukor
Adolph Művelődési Házban kerül
megrendezésre, a gyerekek
bemutatják, mit tanultak az éven tánc,
hangszeres játék, kézművesség.

Május:
2014.05.10.
2014.05.11.
2014.05.24.
2014.05.31.
Június:
2014.06.14.

Társasjáték Klub
Anyák napja,
A Sarkantyús Néptánc együttes (pályázat)
Erős ember - Ügyes asszony, vetélkedő
Nyári játékos vetélkedő gyerekeknek

F Lácacséke
Május:
2014. május 03.

Anyák napi rendezvény, a cigándi
Sarkantyús Néptáncegyüttes
fellépésével Lácacséke művelődési
házában.
Gyermeknap alkalmából, Családi
nap, Cséke település sportpályáján.

2014. május 31.
Június:
2014. június 19.

Sportnap. / foci, tollas, pongpong, -és
egyéb játékos sportvetélkedők/.

F Semjén
Május:
2014.05.03.
2014.05.24.
Június:
2014.06.26.

Anyák napi kézműves foglalkozás.
Gyereknapi játszóház
Ha szól a sziréna úton a segítség. (könyvtári
rendezvény)

F Kisrozvágy
Május:
2014.05.04.
2014.05.10.
Június:

Anyák napja
Madarak és Fák Napja (vetélkedő)
2014.06.21.
Gyermeknap

F Nagyrozvágy
Május:
2014. 05.13.
2014. 05.21.
2014. 05.31.
Június:
2014. 06.09.
2014. 06.24.

IttHON vagy? Honismereti vetélkedő
Kihívás napja (sportnap)
Családi nap
Könyvtári óra
Kézműves délután
Összeállította: Csillik Csilla

