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A Bodrogközi Információs Pontok projekt 17 munkatársa 
és vezetői egy szakmai kiránduláson vettek részt Erdélyben. A 
kirándulást Bordás István, a program szakmai vezetője szer- 
vezte azzal a szándékkal, hogy a projekt munkatársai megis- 
merkedjenek a határon túli közösségépítő, művelődésszer- 
vező és egyéb szakmai tevékenységekkel.

A kirándulás 2014. június 10-én kezdődött. A csapat a kora reg- 
geli órákban Cigándról indult az első állomásig, amely Nagybá- 
nya volt. Nagybányán megismerkedtek a Teleki Magyar Ház 
munkájával, az ottani magyarok kulturális életével és a város tör- 
ténelmével. Vendéglátójuk, Dávid Lajos ismertette a Ház mun- 
káját, amelyből kiderült, hogy a Teleki Magyar Ház egy olyan ci- 
vil intézmény, amely otthont ad az erdélyi magyar közösségeknek 
és színvonalas programok szervezésével a nagybányai magyarság 
kulturális központjaként működik. 

Az utazás következő állomása Szamosújvár volt, ahol először 
az örmény katolikus templommal, majd a TÉKA Alapítvány mű- 
velődési és szórványiskola központjával ismerkedtek meg. Ven- 
déglátójuk a templom gondnoka volt, aki a templom története 
mellett sok érdekességet mesélt az örményekről, életvitelükről és 
munkájukról. Az Alapítványnál Fodor Emőke tanító, az alapít- 
vány munkatársa mutatta be történetüket, munkásságukat és min- 
dennapjaikat egészen az alakulásuktól napjainkig. A TÉKA Ala- 
pítvány célja a mezőségi szórványvidéken élő magyar gyermekek 
oktatása, nevelése. Az Alapítvány hosszútávon biztosítja a mező- 
ségben élő magyarság számára az anyanyelven történő oktatást, 
mellyel az indulástól eltelt 13 év alatt elérték, hogy vidéken 300 
gyermek tanulhatott és tanul anyanyelvén. Az alapítványt a Ma- 
gyar Állam „Nemzeti Jelentőségű Intézmény” – ként tartja nyil- 
ván. 

Szamosújvár után Válaszútra érkezett a csapat, ahol a Kallós 

Zoltán Alapítvány múzeuma és szórvány iskola központja talál- 
ható. Balázs Bécsi Gyöngyi, az alapítvány elnöke bemutatta az 
alapítvány működését és a múzeumot. Az alapítvány 1992-ben 
jött létre azzal a hivatással, hogy a magyar nyelvű oktatást felka- 
rolják és egy olyan szórvány kollégiumot működtessenek, ahol a 
nevelés és oktatás mellett megőrzik és népszerűsítik a hagyo- 
mányos népi magyar kultúrát. A Kallós-kúriában található mú- 
zeumban készült kiállítás az erdélyi és a csángó népi kultúra tár- 
gyi világát mutatja be. Az itt található gyűjtemény az alapítvány 
egyik legfontosabb célkitűzése volt. A látogatók a kiállításon ke- 
resztül megismerhetik az erdélyi és a moldvai magyarság élet- 
módját és értékrendszerét.

A kirándulás második napját Kolozsváron töltötték. Egy hosszú 
sétával megnézték a város főbb nevezetességeit, épületeit, mint 
például a Szent Mihály Templomot és a Mátyás szobrot. Kolozs- 
váron található az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 
központja a Szabédi Emlékház, ahol Dáné Tibor a Szabadság cí- 
mű közművelődési folyóirat főszerkesztője mutatta be az EMKE 
működését és Kolozsvár történetét. A nap folyamán megismer- 
kedtek a Györkös Emlékházban működő művelődési központ 
munkájával is. A délutánt és az estét mindenki szabadprogrammal 
tölthette el, tovább sétálgathatott a városban és ismerkedhetett 
Kolozsvárral.

Az utazás harmadik napjának délelőttjén Torockóra és Tordára 
látogatott a csapat. Torockón egy rövid séta mellett megismerked- 
hettek a településsel, jellegzetes házaival. Tordán a Sóbányát te- 
kintették meg és ezzel véget ért a kirándulás már, csak egy hosszú 
út maradt hátra Cigándig.

2014. június 12-én az esti órákban érkezett haza a csapat kicsit 
fáradtan, de annál több információval, szép élménnyel és tapasz- 
talattal gazdagodva. Ez a kis kirándulás több szempontból is hasz- 
nos volt a BIP-esek számára, hiszen a már eddig is nagyon jó csa- 
patmunka még szorosabbra fűződött a munkatársak között, illetve 
megtapasztalhatták, hogy nagyon nehéz körülmények között is 
lehet jót és maradandót alkotni. Az erdélyiek példájából okulva 
még több erőt, kitartást és akaratot szereztek ez alatt a három nap 
alatt, amely mindennapi munkájuk során elengedhetetlen. 

Körmöndi Eszter

Erdélyben járt a BIP csapata
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„Őrizd a tüzet” –Hagyományőrzés népzenével a Bodrogközben
A Bodrogközi Információs Pontok Projekt (TÁMOP-5.1.1-

11/1/A-2012-0009) az elmúlt év 02.15-én kezdődött.
Egyik legfontosabb és legnagyobb részét képezte a Kistelepü- 

lési Közösségi Animátor képzés, melynek fontos eleme volt, 
hogy a projektben résztvevő alkalmazottak megfelelő képzést 
kapjanak sikeres közösségfejlesztő munkásságuk elérése érdeké- 
ben. Tanulmányaik során több modult is teljesíteniük kellett, ame- 
lyek között szerepelt a pályázatírás is. Ennek a modulnak az el- 
végzéséhez feltétel volt, hogy a 17 fős csapat két részre osztva for- 
mailag helyesen megírjon és beadjon egy - egy pályázatot a Nem- 
zeti Kulturális Alap felhívására. Ezt a feladatot, mind a két csapat 
sikeresen teljesítette és a két pályázat időben beérkezett. A sok 
munka és a fáradozás meghozta gyümölcsét, hiszen a benyújtott 
pályázatokat az NKA Közművelődés és Népművészet Kollégiu- 
ma a pályázók javára pozitívan bírálta el.

Az „Őrizd a tüzet! – Hagyományőrzés népzenével a Bodrog- 
közben” elnevezésű projekt a Nagy Dezső Művelődési Ház és 
Könyvtár Cigánd égisze alatt fut, amely egy tájoltató jellegű ren- 
dezvénysorozat megvalósítására irányul. Lényege abban rejlik, 
hogy három kiválasztott bodrogközi amatőr művészeti csoport- 
nak fellépési lehetőséget biztosítanak a Bodrogköz 17 települé- 
sén. A felkért csoportok: a cigándi Sarkantyús Néptáncegyüttes, a 
Dámóci Hagyományőrző Egyesület és a Halom Dalkör Bod- 
roghalomból. A projekt összköltsége 623.379 forint, ebből a pá- 
lyázó csapat 500.000 forintot igényelt a Nemzeti Kulturális Alap- 
tól, amit meg is nyert teljes összegben, a fennmaradó költséget az 
Önkormányzatok közösen biztosítják.

A tervezett fejlesztések 2014. január 1. – 2014. augusztus 31. 
között valósulnak meg.

A programok helyszínei: Alsóberecki, Felsőberecki, Bodrog- 
halom, Tiszacsermely, Tiszakarád, Zemplénagárd, Karos, Kar- 
csa, Pácin, Nagyrozvágy, Kisrozvágy, Semjén, Lácacséke, Dá- 
móc, Ricse, Révleányvár és Cigánd települések.

A sorozat első állomása Karcsa település volt. 2014. május 24-
én, a Karcsán megrendezett Bodrogközi EGTC (Európai Területi 
Társulás) napokon, ahol a Dámóci Hagyományőrző Egyesület 
vendégeskedett. Az asszonyok nótáikkal jó kedvre derítették a 
Nagy Géza Művelődési Központba látogatókat. A község lakói jó 
kedvvel és vastapssal jutalmazták az előadásukat. A műsor után 
egy szeretetvendégség várta a Dámócaikat, ahol a délutáni prog- 
ram során önfeledten szórakozhattak a megjelent vendégekkel 
együtt.

A programsorozat következő megállóhelye 2014. június 7-én, 
Nagyrozvágyon volt, ahol egy Családi nap keretein belül lépett fel 
a Dámóci Hagyományőrző Egyesület. Nagy szeretettel és érdek- 
lődéssel fogadták őket a nagyrozvágyi lakosok, a műsor végén pe- 
dig nagy tapsviharral köszönték meg énekes műsorukat, mely 
után együtt fogyasztották el a felszolgált babgulyást.

A tájolós program „robogott” tovább, melynek következő két 
színhelye Dámóc és Lácacséke volt 2014. június 14-én. A rendez- 
vénysorozat részeként először lépett fel a két művészeti csoport. 
A Halom Dalkör Bodroghalomból Dámócon, míg a cigándi Sar- 
kantyús Néptáncegyüttes Lácacsékén mutathatta be elhivatott- 
ságát a népművészet iránt. A közönség mindkét községben na- 
gyon élvezte a produkciókat, melyekbe be is kapcsolódott közös 
énekléssel, tánccal. A rendezvény végén pedig jöhetett a jól meg- 
érdemelt vendéglátás.

Az eddig leírtakból jól látható, hogy a pályázat elsődleges célja 
a 17 szomszédos településen élő lakosság közötti együttműködést 
fokozó rendezvénysorozat megvalósítása, valamint a Bodrogköz 
értékeit bemutató hagyományápoló csoportok bemutatkozási le- 
hetőségének biztosítása az egyes rendezvényeken. A projektben 
résztvevők erősíteni kívánjuk a szomszédos települések lakosai 
közötti „jó szomszédi” kapcsolatot, elvinni egymáshoz a két szél- 
ső település értékeit, megismertetni egymással azokat.

Nagyon gyakran a saját településükön élőket sem ismerik az 
ottani lakosok, ezért nemcsak az adott közösségben élők összefo- 
gása, hanem a tizenhét helység szorosabb együttműködése, a 
jövőbeli baráti kapcsolatok létrejötte, ápolása, fokozása a cél. 

A program során fontos feladat felhívni a figyelmet azokra a 
csoportokra, akik hagyományápoló tevékenységükkel Bodrog- 
köz értékeit mutatják be. A települések partnerek ebben, mert köz- 
reműködnek egymás rendezvényeinek szervezésében, lebonyo- 
lításában, dokumentálásában. A programok népszerűsítése érde- 
kében plakátokat, szórólapokat készítenek a helyi munkatársak, 
melyben besegítenek a résztvevő önkormányzatok mind a gyár- 
tásában, mind a terjesztésében, megfelelő hírverést okozva ezzel a 
helyszínen megrendezendő programnak. 

Minden egyes községben egy-egy rendezvény kerül megszer- 
vezésre, felvonultatva a Bodrogköz hagyományápoló zenés- tán- 
cos- előadó csoportjait, akiknek útiköltségei elszámolásra kerül- 
nek. 

Projekt eredményeként szorosabbá válik a tizenhét szomszédos 
település lakóinak kapcsolata, melyek két település kivételével 
közigazgatásilag is a Cigándi Járáshoz tartoznak. A községekben 
élő emberek régi iskolás kapcsolataikat újra feleleveníthetik, ta- 
lálkozhatnak nem mindennap látott ismerőseikkel. A pályázat ál- 
tal utaztatott csoportok a különböző műsoraik révén olyan értéke- 
ket közvetíthetnek, melyeket az adott településeken új élmény- 
ként, ismeretként kaphatnak meg az ott élők. Megismerhetik a 
tájegység hagyományait, felelevenítheti, ápolhatja és megszeret- 
heti, továbbíthatja azt majd felnőtt életében saját gyermekei ré- 
szére, ezzel biztosítva a hagyományok fennmaradását.

A rendezvény megvalósulását nagymértékben támogatják, a 
Nemzeti Kulturális Alap mellett, a települési önkormányzatok is, 
hiszen felvállalták, hogy biztosítják a csoportok fellépéséhez 
szükséges feltételeket. 

A programsorozat során még a következő helyeken lesznek 
fellépések:

Sarkantyús Néptáncegyüttes: Karos  2014.07.05.
Semjén 2014.07.19. Tiszakarád 2014.08.19.
Alsóberecki 2014.08.20. Bodroghalom 2014.08.20
Halom Dalkör:  Pácin  2014.07.05.
Kisrozvágy 2014.07.19. Cigánd  2014.08.16.
Révleányvár 2014.08.16. Zemplénagárd 2014.08.16.
Dámóci Hagyományőrző Egyesület: 
Ricse   2014.08.16. Felsőberecki 2014.08.23.
Tiszacsermely 2014.08.30.

Remélem, hogy a pályázat sikeres lesz és eléri legfőbb célját, 
hogy hagyományainkat megtartva tovább visszük az útókor szá- 
mára ezt a gazdag, színes bodrogközi kultúrát az összefogás és 
emberi kapcsolatok segítségével. Bízva abban, hogy a jövőben is 
lesz olyan egyesület, alapítvány, önkormányzat, amely szívügyé- 
nek tekinti kultúráját és az ügy mellé áll.                       Kiss Attila
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Az ,,Időutazás a Bodrogközben” gyermektábor nagy
sikert aratott a bodrogközi gyermekek körében

Vidáman, élményekkel gazdagon indulhattak haza a gyer- 
mekek 2014.június 29-én, vasárnap délután a pácini Gólya- 
fészek gyermektáborból. 

2013 októberében a Bodrogközi Információs Pontok projekt 
munkatársai a Nemzeti Kulturális Alap felhívására pályázatot 
nyújtottak be az ,,Időutazás a Bodrogközben, történelmi és helyis- 
mereti tábor” megszervezésére és lebonyolítására. A benyújtott 
pályázatot az NKA Közművelődési és Népművészeti Kollégiuma 
pozitív elbírálásban részesítette. A tábort a Kult-túra Közművelő- 
dési és Idegenforgalmi Fejlesztési Alapítvány, Pácin Község Ön- 
kormányzata együttműködő partnereként valósította meg. Így a 
2014-es évben a Bodrogközben megvalósuló pályázatok soraiba 
került ez a projekt, melynek általános célja, hogy a táborban részt 
vevő gyermekek megismerhessék a Bodrogköz értékeit, történel- 
mét, szokásait a honfoglalástól, a reneszánszon keresztül napjain- 
kig, népi hagyományait, ételeit, természeti kincseit, növény és ál- 
latvilágát. Fontosnak tartottuk a felejthetetlen élményen alapuló 
közösségi programok biztosítását a gyermekek számára. A tábor 
célja, az ismeretterjesztésen kívül, hogy a gyerekek megtanulják, 
tisztelni és csodálni az őket körülvevő élővilágot. A szervezők 
igyekeztek a tábor céljait úgy megvalósítani, hogy a gyerekek 
játszva, kalandosan ismerhessék meg a környezetüket. 

A tábor megvalósulásának időpontja: 2014. június 25-29.
A tábor helye: Pácin Gólyafészek Gyermektábor, valamint Ka- 

ros, Karcsa, Cigánd és Dámóc települések. A résztvevő gyerme- 
kek a Bodrogköz 16 településéről érkeztek, településenként 2 
gyermekkel 

A projekt összköltsége:   1.102.920 Ft
Elnyert támogatás összege:      500.000 Ft
A projekt a Közművelődés és Népművészet Kollégiuma 3604 

azonosító számú pályázat támogatásával valósul meg. 
A hét folyamán a gyermekek ellátogattak a pácini Mágocsy 

Kastélyba, ahol a kastély által a reneszánsz múltba nyerhettek be- 
tekintést. Előadást hallhattak Dr. Kovách Antal előadásában a 
honfogaló őseink nomád életéről, szokásaikról, íjászatról, melyet 
ki is próbálhattak nagy örömükre. A jurtában tartott előadást és 
bemutatót minden gyermek nagy ámulattal hallgatta. Ebédre fi- 
nom házi készítésű kenyérlángost és szörpöt fogyasztottak, Majo- 
ros László, Pácin község polgármestere jóvoltából. Ajándékba 
hűtőmágnest kaptak, hogy hazatérve is eszükbe jusson e szép al- 

kalom.  Másnap ellátogattak Dámócra, ahol a szerzetes nővérek 
életébe tekinthettek be ,valamint a gyertyaöntés mesterségének 
fortélyaiba is beavatást kaptak a nővérektől. Délután gyógynö- 
vényt gyűjtöttek, Kovács Anett előadását hallgatták meg a 
gyógynövények fontosságáról és felhasználásáról. A séta során 
egy helyi vállalkozó farmján vadon élő állatokat néztek meg, ( 
vaddisznó, szarvas, őzike, muflon, szürke marha, stb).Este disco-
val búcsúztatták a napot. Pénteken a Sárospataki Képtárban mú- 
zeumi foglalkozáson, tárlatvezetésen vettek részt, mely kitűnő le- 
hetőség volt számukra, hogy kreativitásukat tovább fejlesszék. A 
képtári látogatást Bordás István -BIP szakmai vezető- jóvoltából 
ingyen vehették igénybe a táborlakók. Sárospatakon ellátogattak 
a Moziba is, ahol betekintést nyerhettek a mozi világába, a 3D 
filmek technikai megvalósításába és megnézték a ,, Visszatérés 
Óz birodalmába” című 3D filmet, mely nagy élmény volt számuk- 
ra. Ezt a programot A Művelődés Háza és Könyvtára igazgató- 
nőjének felajánlására kedvezményesen nézhették meg. Szombati 
napon Karosban a Honfoglalás Kori Látogató Központot nézték 
meg, ahol visszamehettek az időben a honfoglalás korába, lova- 
goltak, íjászkodtak, bőrkarkötőt készítettek, vidáman és jó hangu- 
latban telt a délelőtt. Délutáni program a Karcsai Református 
Templom megtekintése volt, ahol Czinke-Szabó Ágnes lelkipász- 
tornő a mondák és mesék világába kalauzolta el a táborlakókat, 
mely nagyon tetszett nekik. Megnézték még a Tájházat is, mely- 
nek udvarán kézműveskedhettek. Az utolsó este tábortűz mellett, 
élményeiket mesélve zárult. Fodor Tamás közösségfejlesztő 
munkatárs gitárszóval fokozta a gyermekek jókedvét, akik kétség 
kívül a legjobb estét tölthették el együtt. A tábor utolsó napján Ci- 
gándra látogattak a gyerekek, ahol Cigánd értékeivel, a Bodrog- 
köz hagyományaival ismerkedhettek meg. Csáki Balázsné „ A 
Bodrogköz Tájmúzeumáért Alapítvány „ kuratóriumának elnöke 
népi játszóházi foglalkozást tartott a táborosok részére. A fog- 
lalkozás után Cigánd Város Önkormányzata egy finom ebéddel 
vendégelte meg a településre látogató gyermekeket és kísérőiket. 
Kora délután értek vissza a táborba, ahonnan a heti élményekkel, 
új barátságokkal gazdagodva indultak haza.

Köszönet a BIP-es közösségfejlesztő munkatársaknak egész 
heti kitartó munkájukért, köszönet a tábor tulajdonosának, Szabó 
Tibornak a színvonalas ellátásért. Külön köszönetünket fejezzük 
ki támogatóinknak és mindazoknak akik bármilyen módon hoz- 
zájárultak a tábor sikeres megvalósításához.            Csillik Csilla
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Híres bodrogköziek: A koreográfus
Vörös Nóra interjúja 
Román Sándorral
Élete a tánc, a ritmus. A Harangozó Gyu- 

la-díjas, Érdemes Művész, tízévesen - a ci- 
gándi táncegyüttes tagjaként - részt vett 
Kubában a Világifjúsági Találkozón, ahol 
Fidel Castro előtt léptek fel. Az Állami Ba- 
lett Intézet felvételijén a legmagasabb 
pontszámmal került be a neves intézmény- 
be. A néptánc tagozat elvégzése után, 1983 
és 1995 között, tagja volt a Honvéd Együt- 
tesnek, majd Szolnokra került, ahol a Szig- 
ligeti Színház tánctársulatának vezetője 
lett. 2000-ben a Tisza-parti városban meg- 
alapította az ExperiDance Productiont. A 
társulat sikere azóta is töretlen, előadásai- 
kat méltán nevezik a „ritmus ünnepének”. 
Román Sándort 2008-ban, pályája és tevé- 
kenysége elismeréseként, a Magyar Köz- 
társasági Érdemrend Tisztikeresztjével 
tüntették ki, és ugyanezen évben a közön- 
ség Halhatatlanok Társulatának örökös 
tagjává választotta.

Román Sándor 1965-ben, a Zemplén 
megyei Cigándon beleszületett a néptánc világába. Szülei tagjai 
voltak a helyi hagyományőrző táncegyüttesnek, így fiúkat is a 
múlt és az értékek tiszteletére nevelték.

– Szerencsés voltam, mert olyan faluban nőttem fel, ahol mű- 
ködtek az értékrendek. Megtanultam, kit, miért kell tisztelni, és azt 
is, hogy a generációk közti különbségeket hogyan kell kezelni. A 
mi faluközösségünkben tisztelet övezte a pedagógust, a Tüzép ve- 
zetőt, a kőművest éppúgy, mint az igazgatót vagy az orvost. Mér- 
tékletességre és tiszteletre neveltek, szilárd érték- és életrendet 
kaptam, amely a mai napig él bennem és segíti döntéseimet. Olyan 
gyökereket kaptam, amelyek nem hagyják, hogy elvesszek vagy 
elbizonytalanodjak.

S hogy miért választotta a foci vagy más fiatalkori hobbi helyett 
a táncot, arra így emlékszik vissza:

– A bátyám vőfélyt játszott a cigándi lakodalmasban és nagyon 
helyes leányzó volt a párja, aki bizony nekem is megtetszett. Min- 
denképp szerettem volna táncolni vele, ezért beiratkoztam az 
együttesbe. Innentől kezdve azonban már a néptánc szépsége va- 
rázsolt el teljesen. Főként azért, mert olyan pedagógusok nevel- 
tek, akik nemcsak a lépések ismeretét adták át, hanem a tánc sze- 
retetét is. Örök érvényű hitvallást kaptunk a cigándi Zemplén 
Táncegyüttesben Nagy Istvántól, amely aztán az évek során igazi 
élethivatássá nőtte ki magát.

Román Sándor esetében a tánc iránti szerelemhez tehetség is 
társult. Már gyermekkorában kitűnt kiváló ritmusérzékével és 
tánctudásával. De – mint mondja – nem elég a tehetség, megfelelő 
szorgalomra is szükség van. E két tényező akkor hat a legtöké- 
letesebben, ha az egészet a tánc iránti elkötelezettség és szeretet 
táplálja. És bár a szülei ügyvédnek vagy építésznek szánták, ő 
mégis végérvényesen a tánc mellett tette le a voksát. Az Állami 
Balett Intézet elvégzése után a legnevesebb társulatokkal dol- 
gozott, a Honvéd Együttes mellett a Budapest Táncegyüttesnél és 
az Állami Népi Együttesnél is. A tanulást később sem hagyta ab- 
ba, 1992-ben a Magyar Táncművészeti Főiskolán néptánc-peda- 
gógus diplomát szerzett, majd a Színház- és Filmművészeti Főis- 
kolán rendezést tanult. Életét és pályáját meghatározó személyek, 
mesterek kísérték végig.

– Az első példaképeim a néptánc világából való kollégák, mes- 
terek, akik nagy eredményeket értek el ezen a területen. Később a 
balettművészetben is megtaláltam azokat a sikeres művészeket, 
tehetségeket, akik követendő példaként jártak előttem, akik jól 
működő, világszínvonalú módszereket, rendszereket hoztak létre. 
Végül, amikor jómagam is szétnézhettem a világban, nemzetközi 
példaképeim lettek.

Hagyományőrző közösségből származ- 
va a folklór szeretete életének velejárója. 
Első munkái – mint a Nagyapáink tánca 
vagy A kertész álma – a magyar néptánctu- 
dás legjavát mutatják be. Később mégis et- 
től eltérő közlés módot választott munkái- 
ban.

– A balettintézetben Tímár Sándor volt a 
mesterem, aki a táncház-mozgalom megte- 
remtője és a néptánc-pedagógia atyja. Tőle 
nemcsak a tánc szeretetét kaptuk meg, ha- 
nem egyfajta tudatosságot, rendszerben 
gondolkodást is. Megtanultuk a néptánc 
anyanyelvét, a legaprólékosabb és legpon- 
tosabb módon. Aztán ránk várt a feladat, 
hogy eldöntsük, mit akarunk kezdeni ezzel a 
tudással. Novák Ferenc koreográfus révén 
megismerkedtem a táncszínházi úttal. Döb- 
benetes élmény volt számomra, amilyen 
gyorsan megszerettem a tánc színház 
irányú felhasználását, olyannyira, hogy a 
már említett „anyanyelv”-tudást is ennek 
rendeltem alá. Elmentem Szolnokra, hogy 
a színházi életet és a színházi szakmát meg- 
ismerjem, megtanuljam. Az ország kima- 

gasló színészeivel, rendezőivel, dramaturgjaival találkoztam. Sa- 
játos világ nyílt meg előttem, számtalan lehetőségével együtt.

A Tisza-parti városba Schwajda György hívta. A Szigligeti 
Színház direktora a kezdetektől hitt benne és támogatta munkáját. 
Az ő segítségével készült el 2000-ben az Ezeregyév című tánc-
show is, amely az ExperiDance első, egész estés előadása volt. A 
produkció színpadra állításának kezdetén Schwajda György nem 
beszélt mellé, hanem a lényegénél ragadta meg a munkát – em- 
lékszik vissza a rendező-koreográfus.

– Azt mondta kirúg, ha nem csinálok jó darabot. Arra kért, 
olyan előadást állítsak színpadra, amelyet nemcsak a szakma ért, 
hanem az egyszerű, színházba járó ember is. Azt mondta, találjam 
ki, építsem fel azt a közlési formát, amelyet a nagyközönség is jól 
megért, s amely elér a pénztárostól a vasutasokon át a pedagógu-
sokig.

Színházi szakemberként Schwajda az elejétől fogva érezte, 
hogy valami különleges, új dolog születik a szolnoki intézmény- 
ben. Jó igazgatóként pedig az első pillanattól kezdve támogatta is. 
Schwajda döntését igazolja az ExperiDance 2000. évi megalaku- 
lás óta tartó sikertörténete. A társulat Ezeregyév című produkciója 
2013-ban 500. jubileumi előadását ünnepelte. A jeles dátum al- 
kalmából az ExperiDance egy nap erejéig visszatért Szolnokra. A 
koreográfus korábban többször nyilatkozta, hogy a Tisza-parti 
város számára több, mint szimpla állomás. Életének egy része má- 
ig ideköti. Szolnok fontos emberi kapcsolatok kialakulásában is 
szerepet játszott. Itt kezdte meg a máig tartó sikeres együttalkotást 
Debreczeni Ildikó jelmeztervezővel, itt ismerkedett meg Törőcsik 
Mari színművésznővel, aki későbbi produkciójukban, a Revans- 
ban, Lúdas Matyi édesanyját játssza.

Az ExperiDance ma már meghatározó brand, amelyet ország- 
szerte elismerés övez. Közel másfél évtized alatt több mint 1500 
teltházas előadással büszkélkedhetnek. Előadásaik nemcsak a rit- 
mus ünnepei, hanem igazi varázslatot teremtenek, estéről estére. 
Egyedi látvány és stílusviláguk Magyarországon is létrehozta a 
tánc-show műfaját. A néptáncot felhasználva, abból táplálkozva, 
és azt új stílusokkal ötvözve a Társulat a tánc nyelvén, szavak nél- 
kül meséli el történeteit. Közlésmódjuk, előadásaik hidat képez- 
nek korok és kultúrák között. A sikerért azonban nekik is meg 
kellett küzdeniük. A szolnoki közönség ismertsége után ugyanezt 
a fővárosban is meg kellett szerezniük.

– Minden másodperc kihívás volt attól kezdve, hogy eljöttünk 
Szolnokról. Budapest világváros, rengeteg hatás éri az embereket, 
itt könnyű beleszürkülni a mindennapokba. 

(Folytatás a következő oldalon.)

Az írás a Zempléni Múzsa folyóirat 2014/1-es számában megjelent írás másodközlése.
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(Az előző oldal folytatása.)
Valami extrát, igazán különlegeset kell nyújtani ahhoz, hogy 

felfigyeljenek. Építkezni folyamatosan, dolgozni, ezt tesszük ma 
is. Újabb és újabb célokat jelölünk ki, amelyeket el akarunk érni.

Az ExperiDance eredményei elismerésre méltóak. 12 ország- 
ban egymilliónál is többen látták előadásaikat. A magyar tánc- 
kultúra utazó nagyköveteként járják a világot, s a magyarság, a 
magyar értékek üzenetét viszik. Sikerük titkára egyszerű a válasz:

– Mi úgy fogalmazunk, olyan nyelvezettel, amely könnyen befo- 
gadható, érthető a külföldinek is. A magyar néptánc a mi közös 
nemzeti örökségünk, olyan érték, amelyet idősebb generációk az 
őket követőkre hagyományoznak. A néptánc évtizedeken, száza- 
dokon át formálódott, tisztult. Ma már olyan esszenciájával talál- 
kozhatunk, amely, ha kellő tisztelettel, bátorsággal és tudatosság- 
gal használjuk, rögtön hat. Az egyik legőszintébb közlési, kommu- 
nikációs eszköz. Itt aki szeret, az igazán szeret, aki pedig harag- 
szik, az igazán haragszik. Tipikus, alapvető emberi érzelmeket a 
tánc a lehető legtökéletesebb módon tud megjeleníteni. Nem mo- 
doros, nem mesterkélt, egyszerű önkifejezési eszköz. Természete- 
sen a néptáncnak is megvannak a technikai hiányosságai. Ere- 
dendően ugyanis nem az volt a funkciója, hogy a színpadon meg- 
jelenjen, hanem hogy önkifejezést biztosítson az egyénnek. És míg 
a balett színpadi műfajjá vált, a néptánc nem lett az. A népi együt- 
teseknek is első sorban az volt a feladatuk, hogy reprezentálják a 
magyar népművészetet, és nem az, hogy színpadi műfajjá fejlesz- 
szék a néptáncot. Sokáig egyáltalán nem volt elvárás, hogy a nép- 
tánc elbeszélő művészetté váljon.

Eredendően azonban a balett sem volt az. Jean-Georges No- 
verre 18. századi táncvirtuóznak azonban sikerült ezt elérnie. A 
francia tánc- és balettművész az akkori művészetek csúcsához, az 
operához zárkóztatta fel a balettet. Példája és céltudatossága min- 
taként szolgált Román Sándornak is.

– Nem volt más dolgom, mint olvasni a tánctörténetet. Ha a ba- 
lettművészet ilyen erősen óhajtott valamit, és az sikerült elérnie, 
akkor a néptáncnak is van esélye bekerülni a színpadi művészetek 
körébe, de végig kell járnunk a szükséges utat. Keményen dolgoz- 
nunk kell ezért. Én a mai napig ezt teszem. Példaképem ebből a 
szempontból Leonyid Fjodorovics Mjaszin. Ő ugyanúgy épített az 
összeurópai folklórra, ahogyan mi is tesszük, emellett persze fon- 
tosnak tartotta a karakterek megjelenítését is. Ugyanezt a mód- 
szert, utat követem én is. Különleges lehetőségnek tartom, hogy 
egyik nemzetközi munkám során Mjaszin fiával van szerencsém 
együtt dolgozni.

Román Sándort ma is ugyanaz a lelkesedés és elszántság ve- 
zérli, mint a kezdetekkor. Folyamatosan új produkciókon, új ötle- 
teken dolgozik. Legújabb előadásukat a Szenvedélyem, Velencét 
2014. január 31-én mutatták be a budapesti RaM Colosseumban. 
Az itáliai karneválok világát felidéző darabot az olasz rendezővel, 
Manfred Schweigkoflerrel állították színpadra. Nem ez volt az 
első koprodukciós előadásuk. Korábban a Steel című darabot is 
együtt készítették. A Szenvedélyem, Velencét a premier óta telt- 
házzal játsszák, a koreográfus azonban már új előadáshoz gyűjt 
anyagot. Az idén 14 esztendős társulat előre tekint, és bár egyre 
nagyobb szabású nemzetközi fellépéseket tervez, mint mondja, 
mindig is magyar társulat szeretnének maradni, akiknek itt van a 
hazájuk, hiszen innen kapták a nagyszerű örökséget, amely elő- 
adásaik lényege.

– Tizennégy év után veheti át az ember a személyi igazolványát. 
A mi esetünkben a 14 év azt jelenti, hogy kvázi felnőtt korba ér- 
tünk. Ma már az ExperiDance Production olyan márkanévvé vált, 
amelynek lehetősége van nemzetközi szinten megjelenni, tárgyal- 
ni. Persze ennek a világnak megvan a sajátos szabályrendszere, 
amelyben mi még újoncként mozgunk. Célunk a jövőben olyan 
szövetségesek, olyan együttműködő partnerek megtalálása, akik a 
felnőtté válásunkhoz pozitívan tudnak hozzájárulni, akik segíteni 
tudják bekerülésünket a nemzetközi körforgásba. Az ExperiDance 
márkanév pozitív üzenet a nemzetközi színpadok felé. A jövőben 
ennek az üzenetnek a rangját kell emelnünk. Ezzel párhuzamosan 
azt látom, hogy az ExperiDance sosem veszti el magyarságtuda- 
tát. Azért sem, mert kihívás magyarként helytállnia a világban. 
Ilyen eredményre mindenképpen nagyon büszke lennék.

Román Sándor munkái
Színészként: Szörényi Levente: Kőműves Kelemen (Ambrus), 

Nagy-Novák: A lovagkirály (László táncos alteregója), Móricz 
Zsigmond: Úri muri (Kudora), Schwajda György: A rátóti le- 
gényanya (Béla szamár; Béla béka).

Rendezőként: Revans (2003), West Side Story (2009).
Koreográfusként: Nagy-Novák: A lovagkirály (1995), Novák 

Ferenc: A csodaszarvas (1996), Kodály Zoltán: Háry János 
(1996), Szörényi Levente: Kőműves Kelemen (1996), MacDer- 
mot: Hair (1997, 2010), Szörényi Levente: A kiátkozott (1997), 
William Shakespeare: A velencei kalmár (1997), Lehár Ferenc: 
Luxemburg grófja (1997), Carlo Goldoni: A chioggiai csetepaté 
(1997–1998), Romhányi József: Hamupipőke (1997), Loewe: 
My Fair Lady (1998), Schwajda György: A rátóti legényanya 
(1998), Kacsoh Pongrác: János vitéz (1998), Bock: Hegedűs a 
háztetőn (1999), Offenbach: Hoffmann meséi (1999), Strauss: A 
cigánybáró (1999), Arisztophanész: Lüszisztráté (1999), Szirmai 
Albert: Mágnás Miska (1999, 2011), Szörényi Levente: István, a 
király (2000), Barta Lajos: Szerelem (2000), Szörényi Levente: 
Veled, Uram! (2000), Leigh: La Mancha lovagja (2000), Vörös- 
marty Mihály: Csongor és Tünde (2000), Gorkij: Éjjeli menedék- 
hely (2001), Ibsen: Peer Gynt (2002), Székely János: Caligula 
helytartója (2002), Czomba Imre: Revans (2003), Huszka Jenő: 
Mária főhadnagy (2004, 2006), Bernstein: West Side Story 
(2009).

További színházi munkái: A király nevében; Attila – Isten kard- 
ja; Balkáni gerle; Bartók; Boldogság 69:09; Elégia; Esszencia; 
Ezeregyév; A fából faragott királyfi; Fergeteges; Forrás; Frank Si- 
natra – A hang; A kertész álma – A pokol színei; Klezmer tánc- 
szvit; Liliomfi; Magyar évszakok; Magyar koreográfusok estje; 
Manna; Muskétások, avagy kevés Dumas, sok tánc; Nagyapáék 
tánca; Nagyidai cigányok; Párduc; Passió; Pásztordal; A pokol 
színei; Radnóti – Álmok két felvonásban; Steel – A fém legen- 
dája; Szeget szeggel; Szent István – Egy ország születése; Szen- 
vedélyem, Velence; Toldi; Turandot; Vad kelet/Tündérvilág.

Filmjei: Könyörtelen idők (1992) (színész); Nekem lámpást 
adott kezembe az Úr Pesten (1999) (koreográfus); Vörösmarty 
Mihály: Csongor és Tünde (2001) (tánc); Sobri (2002) (színész); 
Szent Iván napja (2003) (koreográfus); A Szent Lőrinc folyó la- 
zacai (2003) (koreográfus); Ólomidő (2005) (színész); Köszönet 
a szabadság hőseinek (2006) (koreográfus); Tűztánc 2008 (2008) 
(koreográfus). 

Iskolai élet a Bodrogközben
A Bodrogközi kistérség hátrányos helyzetű vidék, főként kis 

lélekszámú községekből, falvakból áll. Sajnos sok olyan tele- 
pülés van ahol egyáltalán nincs általános iskola. Sok helyen pedig 
kétes tudják-e működtetni a jövőben az egyre csökkenő gyermek- 
létszám miatt. A falvak nagy része mivel nincsenek város közvet- 
len közelében elszegényedés, romló gazdasági, társadalmi állapo- 
tok jellemzik. Az elszegényedés következtében az egyes települé- 
sek általános iskolába járó tanulói összetételére túlnyomórészt 
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet jellemző. 

A kistelepüléseken élőket a közlekedési nehézségek – a távol- 

ságok és a költségek – gyakran már az általános iskolába járásnál 
sújtják. 

Később a középfokú képzésbe való bekapcsolódásuk, a képes- 
ségeiknek, elképzeléseiknek megfelelő iskola megtalálása, az oda 
bejárás, netán beköltözés jelent újabb akadályt a továbbtanulni 
vágyóknak. 

Az alábbiakban összegyűjtöttünk a települések iskoláiról 
néhány információt.

F Semjén: Sajnos a településen nincs iskola, a gyermekek egy 
része Ricsére az általános iskolába jár, a másik részük pedig 
Nagyrozvágyra. 

(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
F Kisrozvágy: Mivel Kisrozvágyon sincs a gyermekek részére 

iskola, ezért innen is Nagyrozvágyra utaznak el hogy tanulhassa- 
nak.
F Lácacséke: A gyerekek taníttatása, óvodáztatása a követke- 

zőképpen van megoldva: Volán busszal Ricsére az Általános Is- 
kolába 41 tanuló, és 9 óvodás jár. A kísérő személyekről az iskola 
gondoskodik. Nagyrozvágyra különjárattal - amit az ottani önkor- 
mányzat biztosít - 10 fő iskolás, és 8 óvodás járt a 2013/2014-es 
tanévben. 
F Zemplénagárd: Az általános iskola teljes létszáma 42 fő, 

ebből egy diák magántanuló. A település iskolájába 1-4. osztályos 
diákok járnak, az 5-8. osztályosok pedig Cigándon tanulnak. Az 
iskolában alsó tagozatosoknak néptánc szakkörre van lehetősé- 
gük. Az iskola felszereltsége és a tanári kar létszáma megfelelő. 
Jövőbeni folyamatos terv az iskola fenntartása. 
F Révleányvár: Azon szerencsés települések közé tartozik 

Révleányvár, ahol még működik iskola. Sajnos a felső tagozat az 
elmúlt időben a cigándi iskolába jár. Így Révleányvár tagintéz- 
ményként működik a településen. A tagintézményen belül mű- 
ködik zongoraoktatás, (Lavotta János Alapfokú Művészetokta- 
tási Intézmény) ahol, ugyan kevés gyermek tanul, de annál na- 
gyobb örömmel teszik ezt. 
F Bodroghalom: Bodroghalomba a Molnár Mózes Általános 

Iskolába 191 gyermek jár. Sokan a környező településekről is. 
Tiszakarádról 14 fő, Alsó-Felsőbereckiből 13 fő, Nagyhomokról 
20 fő, Karosból 24 fő, Sátoraljaújhelyből 3 fő. 
F Tiszacsermely: A tiszacsermelyi iskolába szeptembertől kb. 

70 gyermek fog járni. Tiszacsermelyen a tanári kar létszáma meg- 
felelő. Eszközbeli támogatást kapnak a Máltai Szeretetszolgálat- 
tól (füzet, íróeszköz, ugrálóvár). Az iskola felszereltsége átlagos. 
A gyermekek számára rajzszakkör és táncszakkör áll rendelke- 
zésre. Jövőbeli tervek közé sorolják, hogy minél tovább sikeresen 
tudják működtetni az iskolát, egy szebb udvart kiépíteni, ahol job- 
ban tudnak játszani a gyermekek, és a meglévő eszközöket fel 
szeretnék újítani. 
F Cigánd: Az iskolába kb. 500 diák jár. Sportolási lehetőségek 

vannak az iskolában: atlétika, labdarúgás, kosárlabda, kézi labda. 
Minden éven kiváló eredményeket érnek el a gyermekek helyi, 
városi és megyei szinten. Minden tantárgyat szakos tanár tanít. Az 
iskola felszereltsége a követelményeknek megfelel, és folyama- 
tosan bővül. A Kántor Mihály Általános Iskola tagintézményei: 
Révleányvár, Zemplénagárd
F Nagyrozvágy: Az Általános Iskolába 105 gyermek jár. Az 

iskola falai között a oktatás helyi és más település gyermekeinek 
nyújt lehetőséget arra hogy tanulhassanak. Az iskolában a tanári 
kar száma egyenlőre elegendő, de a későbbiekben szeretnék a sza- 

kos ellátást javítani. Cserére szorulnának a tanuló padok, székek, 
szekrények, valamint a számítógépek és a sportszerek, melynek 
beszerzése a fenntartóra hárul. Az iskolában változatos pedagó- 
giai munka folyik. Kooperatív tanulás, egyéni fejlesztések (külön 
figyelem a gyermekekre), felzárkóztatás, közös munka, integrált 
oktatás (pedagógiai rendszer) a jellemző. Az iskola elsődleges 
célja, hogy megtartsa önnálóságát, mert ennek hiánya a település 
minden lakosára kiterjed.
F Ricse: A helyi általános iskolába 281 gyermek jár. Megfelelő 

létszámú tanári karral rendelkezik az iskola. Támogatást kapnak 
szervezetektől, GYEP-től, Fényt Alapítványtól. Az iskola felsze- 
reltsége jó. Az iskola tanítási módszere kompetencia alapú, a 
tanulók helyzetéhez igazodva tanítanak. Jövőbeli tervek között 
szerepel az úszásoktatás, sakk szakkör bevezetése. 
F Tiszakarád: A Sánta Erzsébet Általános Iskolába 242 tanuló 

jár. Tiszakarádról Bodroghalomba és Sárospatakra egyaránt jár- 
nak el tanulni diákok. 23 Pedagógus segíti az iskola mindennapos 
munkáját. A diákok teljesítménye kiemelkedő, főleg sport és kö- 
zösségi munka terén. Ahogy a felnőtt emberek úgy a tanulók kö- 
zötti különbség is természetes, így a lassabban haladók felzárkóz- 
tatásban részesülnek. A tanulók differenciális és kooperatív okta- 
tásban részesülnek. A gyermekek fejlődését a Nebuló Alapítvány 
és a Máltai Szeretetszolgálat segíti. Az iskolába járó tanulók több- 
sége részt vesz valamilyen tanítás utáni foglalkozáson, szakkö- 
rön: sport, foci, pingpong, matematika, angol, ének, kézműves 
foglalkozás stb. Az iskola jövőbeli terveihez tartozik, hogy minél 
egészségesebb, tisztább és zöldebb legyen a környezet. Ennek ér- 
dekében szeretnének egy öko iskola szintet elérni. Jövőbeli cél- 
jukhoz hozzátartozik az is, hogy kapcsolatuk minél jobb legyen a 
szülőkkel és a diákokkal is. 
F Karos: A karosi Általános Iskola a bodroghalmi Molnár 

Mózes Általános Iskola tagintézményeként működik. Összevont 
osztályokkal 1.-2.-3. osztályosok járhatnak ide. Tavaly 6 tanuló- 
val, szeptembertől, pedig 12-vel indulhat az új tanév. A gyerme- 
keknek lehetőségük van néptánc órákat venni a Sárospataki Alap- 
fokú Művészeti Iskola segítségével. Az iskolának több külsős cég 
is tárgyi támogatást nyújtott az idén, amelyek sokat segítettek az 
iskolai rendezvényeken. Többek között farsangkor és karácsony- 
kor ajándékokat biztosítottak a gyermekek részére. Az utóbbi idő- 
ben kevés támogatást kapott az iskola. Szükségük lenne új infor- 
matikai eszközökre, fejlesztő játékokra és nagyobb teljesítményű 
CD lejátszóra. A szülőkkel jó kapcsolatot ápolnak a tanítók és 
napi kapcsolatban állnak. A településről főként Bodroghalomba, 
Karcsára, Sátoraljaújhelybe és Sárospatakra járnak a karosi gyer-
mekek iskolába. Az iskola jövőjét és működését nagyban befo- 
lyásolja az ide beiratkozó gyermekek létszáma.         

Orosz Csilla

HONISMERETI VETÉLKEDŐ
Fiatalok Bodrogközért Közhasznú Egyesület szervezésében 

2014. május 13-án nagyrozvágyi helyszínnel kezdetét vette az a 
rendezvénysorozat, mely két másik településsel együtt (Kisroz- 
vágyon és Ricsén) a gyermekek Magyarország földrajzáról és 
történelméről szerzett ismereteinek bővítésére, tudásuknak fej- 
lesztésére szolgált.

Az iskolákban gyakran tapaszthatjuk, hogy a fiataloknak hiá- 
nyos az ismeretük, Magyarország földrajzát és történelmét ille- 
tően. A szervező Egyesület fontos feladatának érzi, hogy minden 
eszközzel segítse a gyermekek, ezen tudásának, ismereteinek fej- 
lesztését.

A projekt legfőbb célkitűzése a nem formális pedagógiai eszkö- 
zök bevezetésével a térség fiataljainak honismereti tudásának 
bővítése. A rendezvénysorozat végére így a diákok honismereti 
tudása fejlődik és hazaszeretetük erősödik. E cél elérésének érde- 
kében egy vetélkedősorozatot hoztak létre, mely által játszva ta- 
nulhatnak.                                   (Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
A vetélkedősorozat 4 részből tevődik össze, mely alkalmával a 

három településen 1-1 előselejtezőn vesznek részt a gyerekek. A 
nyertes csapatok kerülhetnek az augusztusi döntőbe és vetélked- 
hetnek majd meg egymással a kialakításra kerülő szabadtéri okta- 
tási térben, ahol felépítenek egy mini Magyarország, mely az or- 
szág lekicsinyített másolata lesz majd. A cél, hogy míg a fiatalok 
szórakoznak, beszélgetnek, vizuálisan memorizálják országunk 
földrajzát, megyéink elhelyezkedését.

A projekt első állomása Nagyrozvágy volt, ahol 2014. május 
13-án 14 órai kezdettel került sor az települési selejtező megtar- 
tására. A Művelődési Házban szép számban gyűltek össze a gye- 
rekek. Számuk közel 50 fő volt.

Hogya Orsolya, az egyesület elnökének köszöntője után vette 
kezdetét az izgalmas játék. Magyarországgal kapcsolatos számos 
kérdést válaszoltak meg a gyerekek. A játék izgalmasabbá és él- 
ményszerűvé tétele érdekében a válaszok megadásában az időnek 

és gyorsaságnak is szerepe volt. Az asztalokra kihelyezett érintő- 
lámpák meggyújtásával lehetett a kivetített kérdések megválaszo- 
lásával pontokat szerezni. Emellett a legtöbb pontot egy extra 
feladat helyes kitöltésével lehetett megszerezni, mely egy vaktér- 
kép kitöltése volt. A gyerekeknek el kellett helyezniük a térképen 
a megyéket. Aki helyesen tippelt, vagy éppen pontosan tudta a 
választ 19 pontot szerezhetett, amely esetleg sorsfordító is lehetett 
a verseny kimenetelét illetőleg.

Ezzel a módszerrel a szervezők elérték, hogy versenyzők úgy 
érezhették magukat akárcsak egy Tv vetélkedőben lettek volna. 

A következő fordulókat Kisrozvágyon május 20-án 14.00 
órától, míg Ricsén május 27-én 14. órától szervezték. Ugyan- 
olyan formában és tartalommal, mint Nagyrozvágyon.

A Nagyrozvágyi rendezvény sikeresen és eredményesen zajlott 
le, a résztvevő gyerekek visszajelzése szerint sok hasznos infor- 
mációval lettek gazdagabbak, a játék körülményei pedig külön 
elnyerte mindegyikük tetszését.                                              -va-

BODROGKÖZI MUNKÁLATOK A GÁTAKON
Bodrogközi Tisza-felső és a Bodrog bal parti árvízvédelmi 

rendszer fejlesztése.
Projekt azonosító száma:  KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0005
Támogatási összeg:   4 208 981 698 Ft
Támogatási intenzitás:   100%
A projekt kezdete:   2012. február 15
A projekt befejezése:       2015. április 30
- Az elmúlt években a Bodrogon és a Tiszán, egyre magasabb 

szintekkel és tartóssággal tetőző árvizek fokozottan igénybe vet- 
ték a töltéseket. Az előírásoknak nem megfelelő töltésszakaszo- 
kon nagyobb számban észlelhető árvízi jelenségek, melyek több 
helyen egyre nagyobb mértékű beavatkozásokat igényeltek, ve- 
szélyes eseményeket okoztak. 

A projekt célja az érintett folyószakaszok mentén lakók élete és 
vagyonbiztonsága. A töltések lehetőség szerint előirt magasságra 
és keresztmetszetűre történő kiépítése a töltéskorona-burkolat ki- 
alakítása. A töltést keresztező műtárgyak felújításával, átépíté- 
sével, azok jobb vízzárósága érhető el, ami fokozza az árvízi biz- 
tonságot. A célok megvalósulásával nő a gátak állékonysága, ter- 
helhetősége és ez által a bodrogközi árvízvédelmi biztonság. A 
szivattyútelepek átépítésével jelentősebb és magasabb árvizek és 
belvizek esetén is hatékonyan végezhető a védekezés. A másik 
közvetlen cél a védelmi központok és gátőrtelepek felújítása, át- 
építése. Ezek a beruházások hozzájárulnak, hogy a védekezésben 
résztvevő műszaki irányítók, gátőrök, segédőrök árvízvédelmi 
készültség idején a védekezési munkákat jobb körülmények közt 
lássák el, életkörülményeik javuljanak.

Projektünk esetében a 2.02 számú Bodrogközi ártéri öblözetet 
árvízmentesítő Tisza jobb parti 08.05/I. számú Zalkod-Tisza- 

csermelyi és a 08.05/II. számú Tiszacsermely–Zemplénagárdi – a 
Tisza tokaji és záhonyi szelvénye közötti - árvízvédelmi sza- 
kaszokon, valamint a Bodrog bal parti 08.11. számú Viss-Felső- 
berecki - a Bodrog országhatáron belüli-árvízvédelmi szakaszán 
történik fejlesztés.
F Töltésfejlesztés 4 szakaszon, összesen 21,117 km hosszúság- 

ban, burkolt töltéskorona kiépítésével
F 6 gátőrtelep és védelmi szertár felújítása
F Műtárgy rekonstrukció (2 szivattyútelep érintett)
F Vízkár elhárítási infokommunikációs fejlesztés, informati- 

kai eszközök beszerzése 
F Véderdő telepítése
Az eddig is kedvező időjárási viszonyok mellet remélhetőleg 

határidőre befejeződik a beruházás minden szakaszon.      „grné”

Bodrogközi hírcsokor
F Cigánd

Autóbuszöblök kerülnek 
kialakításra Cigándon
Az autóbusz forgalom és az utasok biztonságát szolgáló autó- 

busz öblöket alakítanak ki Cigándon. A Paptagnak nevezett vá- 
rosrész megállóit alakítják át Sárospatak és Kisvárda irányába 
egyaránt. Ez a döntés időszerű volt, hiszen ezek közül a megállók 
közül, csak Sárospatak irányában van fedett megálló hely, táblá- 
val jelezve. A másik oldalon csak tábla van, amit sokszor az autó- 
sok figyelmen kívül hagynak, emiatt ezen a szakaszon nagy volt a 
baleseteknek a kockázata. Az említett városrészen kívül a Sza- 
badidő Központnál is tervben van egy autóbusz megálló építése, 

ugyanis eddig mind a Sárospatak, mind pedig a Kisvárda irányá- 
ból érkező, menetrend szerint közlekedő buszok a körforgalom 
után álltak meg, ahol nincs kijelölt megállóhely.                     -kg-

F Tiszakarád

Ballagás az óvodában

A tiszakarádi Általános Művelődési Központ Szivárvány Nap- 
közi Otthonos Óvodája 2014. június 7-én 9 órától ballagási ün- 
nepséget tartott.

A műsort az óvoda vezetője Pálóczi Mária nyitotta meg. Amíg a 
ballagók készülődtek, addig kisebb óvodástársaik színvonalas ze- 
nés, táncos, verses előadást mutattak be a megjelent hozzátarto- 
zóknak. Ezt követően a ballagó gyermekek szívhez szóló ver- 
sekkel, dalokkal búcsúztak el az óvodától, óvó néniktől, dajkák- 
tól, itt maradó ovis társaiktól.       (Folytatás a következő oldalon.)
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Bodrogközi hírcsokor
(Az előző oldal folytatása.)
A barátoktól, akikkel együtt játszottak, énekeltek, rajzoltak 

óvodás éveik során. A ballagó ovisok most is, mint az eltelt évek 
alatt mindig, bizonyították szorgalmukat. Korábban is sokat ké- 
szültek jeles eseményekre, ünnepekre, sportversenyekre. Meg- 
mutatták, hogy talpraesett, bátor, okos óvodások, akik helyt álltak 
bármilyen rendezvényen legyen az óvodai, legyen az községi.

A ballagó gyermekeknek az iskolás évekhez sok sikert kí- 
vánunk! Köszönik a fenntartónak, amiért az óvoda udvara meg- 
szépült a ballagásra, és köszönjük Fábián László (Tiszakarád, 
Kossuth út) és Vakles Gábor (Tiszakarád, Új út) önzetlen segítsé- 
gét, társadalmi munkáját!                                                       -ocs-

F Tiszacsermely

Szabadtéri színpad épül 
Tiszacsermelyen
Régi álma, vágya valósul meg Tiszacsermely község lakossá- 

gának, hogy szabadtéri színpad épül Tiszacsermelyen - nyilatkoz- 
ta Kecsmár István polgármester. A helyi önkormányzat a START 
munkaprogram keretében sikeresen pályázott és így 10 helyi 
közmunkást tud bevonni az építkezésbe. Az elkezdődött munka 
10 család megélhetését segíti. A beruházás 2014. május 6-án in- 
dult, és 2014. szeptember 30-ig tart. A település rendezvényein 
minden évben gondot jelentett a mozgószínpad beszerzése és 
bérlése. Ez a szervezési munkákon túl jelentősen megterhelte a 
kis falu "pénztárcáját". A színpad elkészülte után, jó idő esetén 
könnyebben meglehet rendezni a szabad térre tervezett progra- 
mokat. Reméljük, hogy sok színes műsornak fog helyet adni az 
épülő színpad!                                                                     - bne -  

F Cigánd

Biztonságosabb lesz a közlekedés 
Cigándon
Jelenleg is zajlik mind a gyalogosok, mind a gépjárművet hasz- 

nálók közlekedésének biztonságosabbá tétele. Cigánd városában 
az elmúlt hónapokban számos járda szakaszt újítottak fel, vala- 
mint kiépítették további járda szakaszokat is az Éva Vegyesbolt- 
nál, és az Új élet utca- Kertköz utca közötti részen. A megnövekvő 
gépjármű és gyalogos forgalom tette indokolttá, hogy új gyalogos 
átkelők kerüljenek felfestésre településünkön az egészségügyi 
intézményeknél (pl.: Járóbeteg Szakrendelő), valamint a közin- 
tézményeknél és forgalmasabb csomópontoknál. Ebből kifolyó- 
lag tartottak helyszínbejárást Oláh Krisztián polgármester úr va- 
lamint a rendőrség és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviselői. 
Mivel a zebrákat meg kell tervezni, és engedélyeztetni a hatósá- 
gokkal, valamint a megfelelő megvilágítással el kell látni, ezek- 
nek a felfestése a közel jövőben valósul majd meg. Tervben van 
még a közlekedés biztonságot tovább növelő elektronikus rend- 
szerek telepítése is, mely az autósokat figyelmezteti a sebesség- 
határok betartására.                                                                 -kg-

F Zemplénagárd

A gyermekeket ünnepelték 
Zemplénagárdon
Gyermeknapot tartottak 2014. május 24-én Zemplénagárdon az 

Általános Iskola udvarán. A szervezők színes programokkal ké- 
szültek a gyermekek szórakoztatására. A rendezvényt az iskolá- 
sok néptáncbemutatója nyitotta meg, ahol bemutathatták, hogy 
felkészítőjük Lőrincz László néptánctanár segítségével, hol tar- 
tanak a táncok elsajátításában. Ezután a közlekedési rendőrség rö- 
vid előadása következett, melyet Tóth Imre rendőrzászlós tartott, 
majd a sokféle akadállyal megtűzdelt pályán mehettek végig a 
gyermekek kerékpárral. A vállalkozó kedvűek, ezért ajándékba 
részesültek. Az ebéd végeztével a délután kötetlenebb formában 
telt el, mert a nebulók kipróbálhatták a trambulint, asztaliteniszez- 
hettek, csillám festéssel díszíthették magukat és a játéksarokban 
mindenféle társasjátékkal és kirakóval játszhattak, labdázhattak, 
tollasozhattak. A gyermekeknek az étkezés és a folyadékfogyasz- 
tás egésznapra biztosított volt és egy kisseb ajándékcsomagot is 
átvehettek a támogatók és szülői közösségnek köszönhetően. Ez- 
úton szeretnénk Nekik megköszönni, hogy ilyen maradandó él- 
ményt szereztek a község gyermekeinek. 

Támogatóink és segítőink:
Abaújtej Közös Vállalat
Erdősné Pusoma Edina és Családja
Family Frost
Kosztyi ABC Zemplénagárd
Kovics József Manna üdítő Kisvárda 
Mini Mani ABC Ricse
Mudri Istvánné „Ibolya” Sütöde és Cukrászda Kisvárda
Necze-Trade Kft.
Nyírzem Coop Zrt.
Sipos Tamás Vállalkozó
Sváb-Gasztro Kft.
Szabó István és Családja
Tesco-Global Zrt. Kisvárda
Tibor Csókási Vállalkozó
Tuzsér és Térsége TÉSZ
Young Kft.
Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni a rende- 

zői csapatnak, hogy önzetlenül segítették a program sikeres lebo- 
nyolítását.                                    (Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
Szervezők: 
Balla Istvánné, Balla Szilvia, Bányász Barbara, Bányász Gyu- 

láné, Barati Petra, Czető Roland, Erdős Elek, Erdősné Pusoma 
Edina, Feka Róbertné, Gönczi Tiborné, Horváth Tamás, Ifj. To- 
mori Sándor, Kaibás Boglárka, Kiss Ferencné, Kiss I. László, 
Kiss II. László , Kiss Lászlóné                                                 -ka-

F Pácin

Jegyiroda nyílt a 
Mágocsy Kastélyban
Szinte az összes magyarországi színház és előadóhely gyakor- 

latilag teljes jegykészlete kapható mától a kastélyban kialakított 
információs pont új szolgáltatásának keretében.

Azoknak, akik nem tudnak vagy nem akarnak interneten vásá- 
rolni, a helyszínen vásárlási lehetőséget biztosítunk évi több mint 
25.000 rendezvény, több mint 5 millió jegyéhez, 300-nál is több 
előadóhelyre (pl. MÜPA, Operett, Vígszínház, Szegedi Szabad- 
tér). Természetesen kaphatók a Zempléni Fesztivál jegyei is, a 
júniusi hónapban ráadásul 30% kedvezménnyel!!!               -cscs-

F Tiszakarád

Jubileumi évfolyam találkozója 
Tiszakarádon

Az 1964-es évfolyam ,,A” és ,,B” osztálya tartotta az 50 éves ju- 
bileumi találkozóját 2014. május 17-én Tiszakarádon a Faluház- 
ban. Földházi István volt osztályfőnök üdvözölte rég nem látott 
diákjait, majd mindenki elmesélte az elmúlt év történéseit. Meg- 
hatottan hallgatták egymás beszámolóját, könnyes szemmel és 
koszorúval emlékeztek meg azokról a tanárokról és osztálytár- 
sakról akik már nem lehettek részesei a fél évszázados találkozó- 
nak. Az emlékképek és családi fotók is előkerültek. A találkozó 
ebéddel és tartalmas élményekkel gazdag beszélgetésekkel foly- 
tatódott. A búcsúzáskor a résztvevők reményüket fejezték ki, 
hogy a következő találkozón újra láthatják egymást.             -ocs-

F Cigánd

Nem csak a 20 éveseké a világ
Kezdhetnénk Aradszky László örökzöldjével is cikkünket, hi- 

szen 2014. június 19-én immáron harmadik alkalommal rendez- 
ték meg a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Alapszolgáltató Központ munkatársai az Idősek Klubja Találko- 
zóját. A találkozónak a cigándi Nagy Dezső Művelődési Ház és 
Könyvtára díszterme adott otthont. A vendégeket Dakos Jánosné 
intézményvezető asszony és Kertész Zoltán a Támogató Szolgálat 
vezetője köszöntötte. Az eseményen a kistérség valamennyi klub- 
ja részt vett, és mutatta be a színpadon produkcióját, melyek kö- 
zött volt táncos, és hangszerrel kísért énekes produkció is egy- 
aránt. A műsorszámok kivétel nélkül könnyeket csaltak nemcsak 
a dolgozók, hanem a megjelent vendégek szemébe is. A program 
zárásaként intézményvezető asszony és a Támogató Szolgálat ve- 
zetője köszönte meg a munkatársak és klubtagok, valamint min- 
den közreműködő odaadó munkáját. A találkozó remek hangu- 
latban folytatódott az étteremben, ahol a nyugdíjasok egy ebédet 
elköltve kötetlenül beszélgethettek, énekelhettek.                  -kg-

F Pácin

Rád Vár Pácinban
Ebben az évben három nyári kulturális rendezvénnyel várják a 

Páciniak, a Bodrogköz lakóit, a fiatalokat. Az első program a fő- 
leg a magyar néptánc nagy modernizálójának Román Sándornak, 
az ExperiDance együttes tulajdonos-koreográfusa műveinek hó- 
dolói számára kínál különleges programot. A „Bodrogköz újra 
együtt” című találkozón 12 itthoni település és két határon túli fa- 
lu reprezentálja kulturális hagyományainkat a 17. születésnapját 
ünneplő Bodrogközi Napokon. A Zempléni Fesztivál állandó 
színhelye immár Pácin, a Mágocsy Kastély csodálatos környeze- 
tével. Hagyományteremtő céllal szervezik meg a fiatalokat is ér- 
deklő amatőr rock fesztivált. A 2014. július 5-i Bodrogközi Napo- 
kon lesz még rendőrségi kutyás és tűzoltó bemutató, szemészeti 
szűrő vizsgálat, középkori ételek, mini konferencia a most induló 
Zemplén Mintarégióról. Megnyitják egy igazi bodrogközi 
reneszánsz ember, Tiszai Nagy Menyhért kiállítását is a Mágocsy 
Kastélyban. 2014. július 6-án délelőtt Ökumenikus alkalom lesz a 
Katolikus templomban. Délután a focipályán a Pácin SE megren- 
dezi a II. Barati Attila emléktornát.                                       -cscs-

F Tiszakarád

Sánta Erzsébet hét Tiszakarádon
2014. május 19-23 között már 10. alkalommal került megren- 

dezésre a TÁMOP-3.3.8.B-12-2012-0102. sz. projekt keretein 
belül a Sánta Erzsébet Általános Iskola rendezvénye a Sánta Er- 
zsébet Hét.

2014. május 19-én a tanulók a hetet matematika versennyel 
kezdték ahol összemérhették tudásukat. 2014. május 21-én a 
tiszakarádi Faluházban az iskola diákjai versmondó versenyen 
vehetek részt. Ez a versmondó verseny már hagyomány a tanulók 
életében, melyet minden éven nagyon várnak. Az éven természet- 
ről szóló versekkel kellett készülniük. Korcsoportonként indul- 
hattak a résztvevők, akik közül a legjobban verselők könyvju- 
talomban és oklevélben részesültek a szereplésért.

3-4 osztály:
 1. Vakles Ágnes
 2.  Oláh Mária
 3.  Kanalas Kristóf
5-6.osztály:
 1. Horváth Bettina
 2. Horváth Letícia
 3. Horváth Júlia

(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
7-8.osztály: 
 1. Budai Fatima
 2. Vakles Viktória
 3. Oláh Alexandra
2014. május 22-én népdaléneklési versennyel folytatódott a hét, 

majd ezt követően a Faluházban a Sánta Erzsébet Hét Gála mű- 
során az eredményeket elért diákok mellett óvodás gyermekek 
néptánccal, a Sánta Erzsébet Általános Iskola színjátszó köréből 
pedig 2 tanuló előadással szerepelhettek. A Sánta Erzsébet Hét 
pénteken az iskolában tartott sportnappal zárult.                    -ocs-

F Pácin

Sikeres verseny volt a II. Mágocsi 
Kupa Pácinban
Ez évben 2014. június 7-én a tavalyi 67 helyett 104-en neveztek 

be a II. Mágocsy Kupára. Három országból 19 hölgy és 85 férfi. 
Ők 34 településről érkeztek. Egy induló Németországból és 12-en 
Szlovákiából érkeztek. A külföldiek két első és egy harmadik he- 
lyet vittek el. A pácini indulók száma is megháromszorozódott. A 
legfiatalabb 9 éves volt (75 km-en indult és 50 km-t le is kereke- 
zett), a „fiatalok” között pedig a korelnök Dr. Szigeti László (72) 
volt Sátoraljaújhelyből, aki teljesítette is a 75 km-t! A 33 km-es 
versenyen célba ért Kárl Kühnlé Németországból, aki Nyíregyhá- 
záról kerekezett fel a versenyre és utána vissza. Az időjárás ke- 
gyes volt hozzánk, nem esett és nem fújt erős szél. A tavalyiakból 
okulva ebben az évben a túrán meglátogatott létesítményeknél 
nem pecséttel, hanem (selfi) fotóval igazolták a versenyzők, hogy 
ott jártak. Mind a magyar, mind a szlovák rendőrség segített ab- 
ban, hogy baleset nélkül fejezzük be a versenyt. Felvezették és 
zárták a versenyt, Sátoraljaújhelyben pedig a lámpás keresztező- 
désekben biztosították az áthaladásunkat. A nagy melegben há- 
rom versenyző bringája kapott durrdefektet, őket “hazahoztuk”.

Köszönet mindenkinek, aki részt vett a szervezésben, lebo- 
nyolításban, megfőzte a finom babgulyást, regisztrált, rögzítette 
az eredményeket és megtette mindazt, amitől a versenyzők jól 
érezhették magukat. Már készülnek a jövő évi tervek, jelent- 
keztek szponzorok is. Cél, hogy elérjék a 150-es induló létszámot.

-cscs-

F Cigánd

Színház volt a világ, melyben lélek 
volt a dal Cigándon
A Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola balett, modern tánc 

és néptánc tagozatának évzáró bemutatójára került sor Cigándon 
2014. június 2-án és június 4-én. A balett és modern tánc tagozat 
műsora június 2-án került megrendezésre a Nagy Dezső Művelő- 
dési Ház és Könyvtár dísztermében, ahol a növendékek előadták 
az éven tanult táncaikat. Az esemény egyben az ETELE Hagyo- 
mányőrző egyesület jótékonysági estje is volt egyben. Június 4-én 
a néptáncosoké volt a főszerep, akik a Hősök terén található Sza- 
badtéri színpadon mutatták be produkciójukat.                       -kg-

F Cigánd

Tájházak napja Cigándon

Remek hangulatban telt a Tájházak Napja rendezvény Cigán- 
don 2014. április 26-án szombaton, mely a Magyar Tájház Szö- 
vetség szervezésében rendeztek. Az esemény Szent György ünne- 
péhez kötődik, ahhoz az időszakhoz, amely április végén a tavaszi 
megújulást hozza. A paraszti kultúrában a nevezetes dátum, ösz- 

szekapcsolódott a természet ébredésével, az állatkihajtással, a 
remények szárba szökkenésével. A szövetség többek között ezért 
is választotta a Szent György napja után következő első szomba- 
tot a népi emlékeket őrző kiállítások, az egykori falusi, tanyasi 
életmódot fölidéző, bemutató gyűjtemények kapunyitására. Az 
esemény nem csak a már említett Szent György napi szokásokat 
elevenítette fel, hanem a Cigándon hagyományos „Zöldág járást” 
is megtekinthették az érdeklődők. A résztvevők a Nagy Dezső 
Művelődési Ház Könyvtár elől indultak énekszóval, melyen a he- 
lyi amatőr művészeti csoportok mellett a Cigándi Tündérkert 
Óvoda és Bölcsőde óvodásai és óvónői vettek részt. A református 
templomhoz érve a néptáncos lányok bemutatták a „Zöldág já- 
rást”. Ezt követően a templomban Makatura Józsefné református 
lelkészasszony köszöntötte a menetet. A templomból a Falumú- 
zeum udvarára érkezvén Csáki Balázsné, A „Bodrogköz Tájmú- 
zeumáért' Alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte az ese- 
mény résztvevőit. A köszöntő után a Csárdás Citerazenekar és 
Hagyományőrző Énekkar műsora hozta meg a hangulatot, melyet 
a táncos lányok „Zöldág járása” követett. A lányok bemutatója 
után a Nefelejcs Kiskórus tagjai énekeltek el egy dal csokrot, 
majd Gyárfás Károly szóló táncát tekinthették meg a látogatók. A 
szóló táncot követően a Sarkantyús Néptáncegyüttes, Ureczky 
Csaba cigándi keménycsárdás koreográfiáját mutatta be. A kul- 
turális műsor végén Oláh Krisztián, Cigánd Város polgármestere 
üdvözölte a Falumúzeum udvarán lévőket. Az eseményt a nyír- 
egyházi Katica Bábszínház bábelőadása zárta, melyen kicsik és 
nagyok egyaránt jól szórakoztak. A délelőtt folyamán az elő- 
adások mellett az érdeklődőknek lehetőségük nyílt a helyi ételek 
kóstolása mellett többek között bárány simogatásra az udvaron 
felállított ketrecben, és különböző tárgyak készítésére a táncpajtá- 
ban. A gyerekek pedig az udvaron felállított játékokat próbálhat- 
ták ki, melyet a Gyerekesély Program munkatársai hoztak maguk- 
kal. A kora délutáni órákban véget ért rendezvényről mindenki jó 
hangulatban, élményekkel gazdagodva tért haza.                    -kg-

F Nagyrozvágy

Családi Nap Nagyrozvágyon
2014. június 7-én rendezték meg Nagyrozvágyon a Családi na- 

pot. A hagyományos programon szép számmal vettek részt a falu 
lakói. Sokan vállalkoztak arra, hogy az ügyességi és szellemei já- 
tékokban összemérhessék erejüket, tudásukat és egy kicsit kikap- 
csolódjanak. A résztvevők hét 7 fős csoportban versenyeztek egy- 
mással. Volt mocsárjárás, almaevés, váltóversenyek, képössze- 
rakó feladatok és még sok minden más.

A játékok ideje alatt mindenki nagyon jól érezte magát, renge- 
teget nevettek együtt és szórakoztak, majd pedig eredményhirde- 
tésre került sor, ahol kiderült, hogy a “Zöldség” csapat győzedel- 
meskedett. Az eredményhirdetés után a Dámóci Hagyományőrző 
Egyesület érkezett vendégségbe és énekes műsorukkal szórakoz- 
tatták tovább a közönséget, mely után mindenki kellemesen elfá- 
radva fogyasztotta el a felszolgált babgulyást.                         -va-

F Cigánd

„Taroltak” a cigándi táncos gyer- 
mekek Sárospatakon a Sipos György 
Néptánc Versenyen

Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola Sipos György Néptánc 
Versenyen szerepeltek a cigándi gyermekek 2014. április 12-én. A 
versenyre a cigándi tagiskolából három csoport, közel hatvan 
gyermek táncosa utazott el. Mindenki nagy izgalommal és lelke- 
sedéssel várta a megmérettetést. A fesztiválra többek között To- 
kajból, Bodrogkeresztúrból, Ricséről, Sárospatakról is érkeztek 
tánccsoportok. 

(Folytatás a következő oldalon.)

Bodrogközi hírcsokor
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Bodrogközi hírcsokor
(Az előző oldal folytatása.)

A kitartó munkának meg lett az eredménye, hiszen a Tiszavirág 
csoport (második osztályosok) Arany minősítést, a Cigándi Gyer- 
mek Tánccsoport (felső tagozatosok haladó csoportja) és a Mo- 
tolla csoport (3. a osztály) ezüst minősítést szerzett. Az 5.b osz- 
tályos Gyárfás Károly szólótánc kategóriában "Bodrog-menti 
bokrétát" szerzett.                                                                   -kg-

F Cigánd BIP projekt

Sikeres ECDL vizsga 
A Bodrogközi Információs Pontok csapata sikeresen befejezte 

az ECDL képzést. Ennek keretében összesen 4 modulból kellett 
eredményes vizsgát tenniük. Az első két modult 2013. június 20-
án az Árpád Vezér Gimnáziumban teljesítették, el online alapis- 
meretekből és szövegszerkesztésből. A következő két modul 
vizsgájára 2014. június 4-én került sor szintén Sárospatakon. A 
BIP munkatársak az utolsó két modulból, számítógépes alapis- 
meretekből és prezentációból szerzett ismereteikből adtak szá- 
mot.                                                                                        -csj-

F Nagyrozvágy

Biztonság és fejlődés
Már korábban is beszámoltunk róla, hogy Nagyrozvágy Köz- 

ség Önkormányzata szervezésében egy bűnmegelőzési program 
folyik a Bodrogközben. A projekt újabb állomásához érkezett. 
2014. május 21-én nagyrozvágyi helyszínnel folytatódott a ren- 
dezvénysorozat második része. Ehhez csatlakozott másik két tele- 
pülés Kisrozvágy és Ricse. A programok ezúttal is a bűnmegelő- 
zés érdekében kerültek megrendezésre.

A második szakasz kezdő állomása újra Nagyrozvágy volt, ahol 
2014. május 21-én 10.00 órai kezdettel került sor az előadás meg- 
tartására a Művelődési Házban. Ismét szép számban gyűltek ösz- 
sze az érintettek, főleg a 60 év felettiek, mezőgazdasági vállalko- 
zók és háztáji gazdálkodók. Továbbá a megelőzésben érintett 
védőháló intézményi szereplői: védőnő, óvónők, polgárőrök. Ter- 
mészetesen ezek mellett minden további érdeklődőt szívesen 
fogadtak.

Hogya Orsolya, Nagyrozvágy község polgármesterének 
köszöntője után Dr. Jármy Tibor, rendészeti szakértő és tanácsadó 
(Doktorszó Kft.) tartott izgalmas előadást a résztvevők számára, 
majd személyes konzultáció keretében válaszolta meg a 
résztvevők kérdéseit. A rendezvény során minden résztvevő egy 
tájékoztató füzetet kapott, melyet otthon olvasgatva több mint 20 
oldalon keresztül hasznos információkhoz juthatnak saját és 
családjuk biztonságának növelése érdekében. A rendezvényeket 
megtartották ezután Kisrozvágyon és Ricsén is. A programok 
mindhárom helyszínen sikeresen és eredményesen zajlottak le, a 
résztvevők visszajelzése szerint sok hasznos információval lettek 
gazdagabbak, a kiadvány pedig külön elnyerte mindenki tetszé- 
sét. Mindazoknak, akik nem vettek részt a rendezvényen, figyel- 
mükbe ajánljuk www.bodrogkozibiztonsag.hu weboldalt.   -va-

F Alsóberecki

Óvodakert Alsóbereckiben
Szépen fejlődnek a növények a Bodrogközi Többcélú Kistér- 

ségi Társulás által sikeresen pályázott „KOMPLEX PROGRAM 
MEGVALÓSÍTÁSA A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN A 
BODROGKÖZI KISTÉRSÉGBEN” elnevezésű TÁMOP-
5.2.3.A-12/1-2012-0001.számú projekt keretein belül kiírt óvo- 
dakert programban.

A program célja, hogy az óvoda- illetve iskolakertben végzett 
tevékenység során olyan értékek épüljenek be a gyermekek sze- 
mélyiségébe, melyek garantálják, hogy nyitottabb, a környezetük 
problémáira aktívabban, konstruktívabban reagáló felnőtté válja- 
nak. Pozitív irányba terelje a résztvevő gyermekek környezeti 
gondolkodását és kultúráját. A gyermekek a növények ápolásán a 
kertészkedésen keresztül a gyakorlatban sajátítják el környezetük 
megóvásának fontos lépéseit, technikáit. A programban résztve- 
vők 4 féléven keresztül gondozzák, ápolják a kertjeiket. Bodrog- 
köz több településén alakítottak ki kiskerteket.

Az alsóberecki óvodások három ágyást alakítottak ki. Az első 
ágyásba fűszernövényeket ültettek, egy másik ágyásban egynyári 
növények kerültek, míg a harmadik ágyásba, a zöldségeskertbe, 
magot vetettek és paradicsom palántát ültettek.                    -tbm-

A hírcsokrot összeállította Csillik Csilla

„…soha nem szabad feladni”
Egy falunapi rendezvényen csodálattal néztem egy régi isme- 

rősöm önfeledt szórakozását. Ismerve múltját, jelenlegi helyzetét 
megkérdeztem, hogy készíthetek-e vele egy interjút. Örömmel 
mondott igent a felkérésemre. 

Gatyás Veronika gyermekként az akkor még virágzó Mony- 
hatanya külterületen élt népes családjában, mostohagyer- 
mekként, nehéz körülmények között, de egészségesen.

F Kedves Vera! Mi történt veled családodból való kikerü- 
lésed óta?

- Családot alapítottam 1994-től, 4 gyermeknek adtam életet, és 
neveltem őket édesapjukkal Monyhatanyán. Az idő multával egy- 
re gyakrabban lettek egészségügyi problémáim, gyakran voltam 
kórházban. 

Az egészségügyi problémáim következménye volt az élettársi 
kapcsolatom megromlása. Egy gyermekem intézetben nevelke- 
dik, hármat édesapjuk nevel már új családjában.

(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
- Egyedül maradtam család, és támasz nélkül. 2003-ban térd 

alatt mindkét lábamat amputálták érszűkület, és fagyás miatt.
F Hogy tudtad feldolgozni ezt a sok lelki sérülést?
- A műtét után sokáig voltam kórházban, ahol pszichésen is ke- 

zeltek.
2005-ben a Sátoraljaújhelyi Kórházból az Ököritófülpösi Re- 

habilitációs Intézménybe lettem beutalva, ahol több hozzám ha- 
sonló sorsú emberrel ismerkedtem meg, többek között a párom- 
mal is, aki mai napig társam, és ápolóm. Itt sajátítottam el a ke- 
resztszemes kézimunkázást, nyaklánc-, karkötő-, telefontartó ké- 
szítésének fortélyait. Az intézetből való távozásunk után a Láca- 
csékén élő nővérem fogadott be. A helyi körzeti orvos Dr. Sa- 
lamon Sándor, és Sipos Zoltánné jegyzőnő közreműködésével 
2009-ben kerültünk a Vámosújfalui „Búzavirág Alapítvány”-hoz, 
ahol három évig voltunk.
F Mivel foglalkozik az az alapítvány?
- A Búzavirág Alapítvány vakok-, és gyengén látók valamint 

mozgássérültek bentlakásos intézménye. Az ott élők számára le- 
hetőséget nyújtanak kézműves mesterségek elsajátítására, de 
vannak itt szájjal, és lábbal festő testi fogyatékos embertársaim is. 
Nyáron gyermekek számára is biztosítanak táborozási lehetősé- 
get. Itt tanultam meg szőni, kerámiát festeni, kosarat fonni. Az itt 
megszerzett tudásomat szívesen kamatoztatnám a helyi közösség 
számára segítségként, amennyiben van rá igény. 
F A három év után hogyan alakult az életed, mivel töltöd 

szülőfaludban a mindennapokat?
- Az említett alapítvány segítségével sikerült saját lakáshoz jut- 

nunk Lácacsékén. A kapcsolat nem szakadt meg, sőt a mai napig 
segítséget nyújtanak számunkra a mindennapi megélhetéshez.
F Ezt hogyan érted?
- Német Márta intézményvezető asszony bútorokkal, egyéb be- 

rendezési tárgyakkal, ruhaneművel segít. Megoldotta azt is, hogy 
itthonról tudjak dolgozni. Szövőszéket biztosított számomra, és 
rendszeresen biztosítja a házi szőttes készítéséhez szükséges 

alapanyagot, és elszállítja a kész szőnyegeket. Végtelenül ember- 
séges, és segítőkész, amiért ez úton is szeretnék neki köszönetet 
mondani. Most már újra van értelme az életemnek. Azon túl, hogy 
saját megélhetésemet tudom biztosítani, maradandó értéket tudok 
nyújtani a munkámmal, és így nem érzem magam feleslegesnek, 
tehetetlennek. Testi fogyatékosként, és úgy hogy az élet által oko- 
zott lelki sebeim már soha nem fognak behegedni, ki merem je- 
lenteni, hogy teljes értékű emberként élek. Itt szeretném még el- 
mondani sorstársaimnak, hogy soha nem szabad feladni, és há- 
lámat kifejezni azoknak az embereknek, akik munkájuk révén, 
vagy szabad akaratukból, de önzetlenül segítenek a rászorulókon.
F Kedves Vera! Köszönöm az ajánlatot a kézműves foglal- 

kozásokhoz való segítségre vonatkozóan, és azt hogy nyilatko- 
zatoddal bíztatást, reményt nyújtatsz a hasonló sorsúak 
számára.

Kívánok számodra a továbbiakban is kitartást, erőt, és jó 
egészséget!                                     Téglásné Renyó Éva Katalin

Egyházi hírek a Bodrogközben

Konfirmáció 
és úrvacsora
Alsóbereckiben valamint Nagyrozvágyon és Ricsén is kon- 

firmáltak a fiatalok. 
Négy gyermek tett fogadalmat az Alsóberecki Református 

Templomban 2014.május 31-én. A gyermekeket Laczkó Gabriel- 
la az Alsóberecki Református Egyházközség lelkipásztora ké- 
szítette fel. A református egyháznak a szentíráson alapuló hitval- 
lása Heidelbergi Káté és a Második Helvét hitvallás. E két hitval- 
lás tanításait, egyháztörténeteit, tudnivalókat sajátították el a fia- 
talok.

Darvas Szilárd lelkipásztor által tartott ünnepi istentisztelet 
előtt négy fiatal, Kecskés Kristóf, Hornyák Attila, Mundér Bar- 
bara, Kaskó Olivér tettek hitbeli fogadalmat. A konfirmáció szó 
megerősítést jelent. A keresztelés alkalmával a szülők és kereszt- 
szülők fogadalmat tesznek, hogy hitben nevelik gyermeküket. A 
hitben nevelés záróköve a fiatalok életében a konfirmálás.

Az Alsóberecki Református gyülekezet nevében Mezei An- 
dorné köszöntötte az egyházközösség ifjú tagjait.

A Nagyrozvágyi Református Templomban 2014.június 1-én 
került sor a konfirmálásra. Ebben az évben 5 lány készült fel arra, 
hogy az egyház teljes jogú tagja legyen: Balabás Dominika, Bed- 
zsó Boglárka, Szabó Klaudia, Váradi Dorottya és Szopkó 
Alexandra, utóbbi a kisrozvágyi gyülekezetből. A lányok lelki- 
ismeretesen felkészültek a nagy napra és legjobb tudásuk szerint 
válaszoltak a Kállay László lelkipásztor által feltett kérdésekre. (Folytatás a következő oldalon.)
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A Tiszteletes úr megáldotta és feljogosította őket, hogy része- 
süljenek az úrvacsora sákramentumában. Az első úrvacsora véte- 
lére 2014. június 8-án, Pünkösd vasárnapján került sor. Nagyon 
megható volt látni, ahogy a négy lány úrvacsorázott, szüleikkel és 
keresztszüleikkel az Úr asztala körül állva részesültek a Jézus tes- 
tét jelképező kenyérből és a vérét jelképező borból.

Nagy örömünkre Ricsén minden évben sor kerülhet a konfir- 
málásra. Így volt ez az idén is június elsején, vasárnap. Nyolc gye- 
rek tett tanúbizonyságot hitéről a presbitérium és a gyülekezet 
előtt. A gyermekeket Dezső Attila lelkipásztor készítette fel igen 
nagy gondossággal, tudással erre a fontos állomásra, ami egész 
életüket meghatározza majd. A gyermekek felkészültségükkel bi- 
zonyították, hogy méltó tagjai kívánnak lenni a gyülekezetnek.

Név szerint: Sipos Viktor, Sipos Vivien, Fodor Dániel, Iski 
Luca, Sebők István, Vécsi Dóra, Dócs László, Téglás Máté. A 
konfirmandusoknak a kérdéseket Dezső Attila lelkipásztor tette 
fel. Az Istentiszteletet Dezsőné Pájzu Anita tartotta, valamint 
részt vett a felkészítésükben és a konfirmáción is. Isten áldását 
kérjük mindnyájukra!

Dobos Károly díjat kapott 
Egeresi László 
Tiszakarádi lelkipásztor
A tiszakarádi református templom hálaadó ünnepi Istentiszte- 

letén bejelentették a Magyarországi Református Egyház Zsinati 
döntését, miszerint a Dobos Károly díjat 2014-ben Egeresi László 
tiszakarádi lelkipásztor veheti majd át. A díjra a gyülekezetben 
hűséggel szolgáló, gyülekezetét megőrző, építő, vele közösséget 
vállaló lelkipásztor jelölhető, akinek szolgálati ideje legalább 
húsz év. Gratulálunk a díjhoz.                                                -ocs-

Hálaadó ünnepi istentisztelet 
a Tiszakarádi Református 
Templom felújítása alkalmából
Hálaadó ünnepi Istentiszteletet tartottak a Tiszakarádi Refor- 

mátus Templom felújítása alkalmából 2014. május 18-án. 
A felújításra egy elnyert pályázat kapcsán került sor, teljes költ- 

sége 10 000 000 Ft volt, aminek nagyobb része, 7 000 000 Ft volt a 
támogatás. 3 000 000 Ft pedig önrészből származik. A templom 
felújítása a következőkből állt: külső-belső festés, vízmentesítés, 
ajtók, antik ablakok felújítása stb.

Az ünnepi Istentisztelet menete a következőképpen zajlott:
F A sárospataki „Kisrefi” énnekkarának bevonulása, 
     vezetője Takácsné Horváth Emőke
F Csomós József püspök úr igehirdetése
F Dr. Börzsönyi József esperes úr ünnepi köszöntője
F Egeresi László tiszteletes úr beszámolója a templom 
     felújításáról
F Velkey Borbála éneke
F Lukács Bálint verse
F Himnusz
F Id. Tompa László gondnok úr köszöntője, aki ezek 
     után szeretetvendégségre hívta a jelenlévőket.
Az ünnepi Istentiszteleten jelen volt Dr. Börzsönyi József espe- 

res, Csomós József püspök, Kántor Mária lelkipásztor, Dr. Hör- 
csik Richárd képviselő úr, Dr. Szabó Dániel, a presbiteri szövet- 
ség elnöke, Vitéz Sajtos László kerületi főgondnok úr, Ungvári 
József polgármester úr, Horváth László pályázatíró, Stumpf Eni- 
kő, Hercegkút jegyzője és Tímáriné Király Sarolta, a „Kisrefi” 
igazgatónője.                                                                         -ocs-

     

Három napos zenés evangelizáció 
Zemplénagárdon
Három napos zenés evangelizációt szerveztek Zemplénagár- 

don. A rendezvény a Református parókia udvarán volt 2014. má- 
jus 21.,22. és 23-án. Az igehirdetést mindegyik nap Kállay Lász- 
ló, Nagyrozvágy református lelkésze tartotta. A program során 
felléptek még: Semjén református énekkara, Nagyrozvágy refor- 
mátus énekkara, Dezső református lelkész házaspár, Örömhír 
Együttes, Pont zenekar, Zemplénagárd Idősek Klubjának Ének- 
kara és a helyi iskolás gyerekek. Az evangelizáció jó hangulatban 
és jó időben telt el, melynek végén kötetlen beszélgetéssel és sze- 
retet vendégséggel zárult. Zemplénagárd Református Egyházkö- 
zössége szeretné megköszönni a támogatóknak, fellépőknek és a 
megjelent híveknek a részvételt. (Fotó a következő oldalon.)  -ka-

(Folytatás a következő oldalon.)

Egyházi hírek a Bodrogközben
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(Az előző oldal folytatása.)

Hittanos gyermekhét Révleányváron
Június 16-20. között az alsós gyermekek hittanos gyermekhé- 

ten vehettek részt Révleányváron. A délelőtti órákban Jerikó vá- 
rosát érintő történetekről volt szó. A foglalkozás után volt lehe- 
tőség színezésre, rajzolásra és éneklésre. A frissen konfirmált 
fiatalok pedig különböző versenyeket szerveztek a kis hittanosok 
számára. Örömmel tapasztaltuk, hogy a gyermekhét iránt nagy 
volt az érdeklődés a gyermekek körében, ezért ha az Úr engedi és 
lesz rá lehetőségünk, jövőre is megszervezzük.                       -ft-

Újra van bibliaóra Ricsén! 

Dezső Attila református lelkipásztor beszámolója
Isten iránti hálaadással adjuk hírül, hogy Ricsén, hosszú évek 

kihagyása után, Isten Szentlelke indította a református szíveket és 
beindult a bibliaóra. A csendes órákat minden szerdán, este 18:00-
tól kezdjük a református presbiteri teremben. Az Apostolok Cse- 
lekedeteit vesszük sorra lectio continua szerint. (magyarul ahol 
befejezzük, onnét folytatjuk a következő alkalommal). Az alkal- 
makon rég feledésbe merült ébredési énekeket éneklünk, részint 
az 1948 előtti református énekeskönyvből, amelyek ma már nin- 
csenek az énekeskönyvünkben, de egykor benne voltak, részint a 
lelki ébredések korában született ill. akkor összegyűjtött Halle- 

lujah énekeskönyvből. A bibliaórákon a sokak előtt ismert "kérd- 
ve kifejtős" formában kutatjuk Isten Igéjét, keressük benne ma- 
gunkat, mindennapi kérdéseinkre a válaszokat. Tehát nem egy kö- 
tött istentiszteleti alkalom ez, hanem egy beszélgetős, kötetlen 
bibliatanulmányozás. A testvérek bizonyságtételein keresztül 
egymás hite által is épülünk. A bibliaóra egyben a közös könyör- 
gés színhelye is, ahol hangos imaközösségben hordozzuk gyüle- 
kezetünk tagjait, lelki és anyagi terheit a kegyelem királyi trónja 
előtt. Folyamatosan lelki ébredésért könyörgünk Istennél, és hisz- 
szük, hogy lesz még részünk igazi, hamisítatlan, Szentlélek általi 
ébredésben, amikor Krisztus képmására formálódnak át az újjá- 
született életek. Az elmúlt két hónapban több imameghallgatást is 
megtapasztaltunk már (gyógyulás, érettségi, stb.) Emiatt hisszük, 
hogy Krisztus Jézus él, Ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, és 
kegyelmesen ma is közöttünk munkálkodik. Hittel bátorítok min- 
den kedves testvéremet, hogy ha indíttatást érez, jöjjön el közénk, 
legyen része a közösségnek és azoknak az áldásoknak, melyekben 
nekünk ezeken a bibliaórákon részünk lehet. Kérek mindenkit, 
aki valamilyen okból kifolyólag nem tud jönni közénk, az ima- 
kéréseit juttassa el hozzánk, és az Úr előtt hordozni fogjuk az ő 
terheit is, kéréseit. Mert hisszük, hogy nagy az ereje az igaz ember 
buzgó könyörgésének. Istenünk iránti hálával és szeretettel 
köszöntök mindenkit: Áldást, békességet! Az alkalmakon általá- 
ban 15-20-an vagyunk együtt.

Templombúcsú Révleányváron!
A Révleányvári Mennybemenetel kápolnának a templombú- 

csúját tartották 2014. június 1-én. Templomunk és egyházközsé- 
günk patrónusától, védőszentjétől, Szent Ágostontól származik a 
már szinte közmondásszerű, de mély lelki bölcsességet hordozó 
megállapítás, mely szerint „nyugtalan a mi szívünk, míg meg nem 
nyugszik benned Istenünk”. Örömmel ötvözött nyugtalanság ke- 
rít hatalmába bennünket is, amikor templomunk búcsújára és fel- 
szentelésének évfordulójára készülünk, Szent Ágostont ünne- 
pelni és köszönteni, valamint Istennek hálát adni és köszönetet 
mondani, hogy gondviselő szeretetével gondunkat viselte. „Mi is 
a búcsú?” A búcsú azt jelenti, hogy a bűnbánat szentségében, azaz 
a gyónásban már föloldozást nyert bűnért járó ideig tartó büntetést 
Isten elengedi. 

A templom búcsút római katolikus szertartás szerint, Koltavári 
Attila plébános végezte, de jelen volt a görög katolikus egyház 
képviseletében Ivancsó Bazil parochus atya is.

 Nagy öröm töltötte el az emberek szívét, hogy ismét együtt 
ünnepelhették kápolnánk felszentelésének évfordulóját.

A híreket összeállította Fodor Tamás

Egyházi hírek a Bodrogközben

Sporthírek a Bodrogközben
FOCI HÍREK

A Bodroghalmi lányok Telkiben 
rúgták a bőrt

Az OTP Bank Bozsik-program 2013/14-es tanévzáró fesztivál- 
ját június 15-én rendezték meg, az MLSZ edzőközpontjában, 
Telkiben. A rendezvény csoportmérkőzésekkel indult, majd sor 
került a megnyitóra is, melyre a női „A”-válogatott tagjai voltak 
hivatalosak. 

Bodroghalom a III. korcsoportos (11-12 éves) lányokkal kép- 
viseltette magát ezen a napon, korosztályukban 20 csapat mér- 
kőzött meg egymással 5 csoportra osztva. 

A 20 perces csoportmérkőzések eredményei a következőképp 
alakultak: (Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
Bodroghalom - Jobbágyi 11-0
Bodroghalom - Pécel  1-2
Bodroghalom- Tolna  2-4
Ebben a csoportban Bodroghalom 3. helyezést ért el, így a lá- 

nyok a 11 – 15. helyezésért játszhattak tovább.
A  helyosztó 15 perces mérkőzések eredményei a következők:
Bodroghalom - Békéscsaba 4-2
Bodroghalom - Töltéstava 2-1
Bodroghalom - Mátészalka 5-1
Bodroghalom - Taksony  1-0
A csapat tagjai: Lászó Viktória, Zsoldos Lívia, Ondó Bernadett, 

Pesta Vivien, Gyöngyösi Barbara, Kácsándi Brigitta.
Végeredményként 12 ponttal (12-4 gólarány) a 11. helyet sike- 

rült megszerezniük a lányoknak, mely nagyon szép teljesítmény, 
amihez ezúton is szívből gratulálunk!                                      -sb-

I. Tiszakarádi Pünkösdi 
Ifjúsági Kupa
Lezajlott az I. Tiszakarádi Pünkösdi Ifjúsági labdarúgó kupa. A 

rendezvény fővédnöke Ungvári József polgármester úr volt. A 
rendezvényt megtisztelte jelenlétével a Magyar Labdarúgó Szö- 
vetség részéről Sági István is. A június 7-én megtartott labdarúgó 
verseny résztvevő csapatai a Tiszakarád SE U-19, a Kenézlő SE 
U-19 és a Karcsa Labdarúgó SE U-19. A verseny folyamán kivá- 
lasztásra kerültek a legjobbak is. A legjobb kapus címet Kenézlő 
kapusa, a legjobb mezőnyjátékos címet Karcsa játékosa és a leg- 
jobb góllövő címet Tiszakarád focistája kapta. A meccsek ered- 
ményei alapján, az első helyen Tiszakarád, a második helyen Ke- 
nézlő és a harmadik helyen Karcsa végzett.                            -ocs-

Pünkösdi Kupa – Cigánd
2014. június 8-án rendezték meg a Pünkösdi Foci Kupát Cigán- 

don, melyre 10 induló csapat nevezett. Harmadik helyen a „Dre- 
am Car” csapata végzett, míg a másodikon Szamoskér. Az első 
helyezett Gyulaháza lett, akik így egy évre hazavihették a ván- 
dorkupát. Cigánd idén sajnos csak a hatodik helyet szerezte meg.

-kg-

Programajánló: IV. Strandfoci Kupa 
Szeretettel várjuk csapatok jelentkezését a IV. Strandfoci 

Kupára, mely 2014. július 12-én kerül megrendezésre Cigándon. 
Jelentkezési határidő: 2014. július 8.
Nevezési díj: 12.000 Ft
Érdeklődni lehet a 06/70 371-6723-as telefonszámon, illetve 

személyesen a Szabadidő Központban.                                   -kg-

Ricse futball hírek

A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei III. Osztály Ricse Nagyköz- 
ség utánpótlás és felnőtt csapat tavaszi bajnoki eredményei a 
következők:

Felnőtt csapat eredményei:
Dátum  Hazai csapat Vendégcsapat Eredmény
2014.03.23. Erdőhorváti Ricse 2-1
2014.03.29. Nagyrozvágy Ricse 0-1
2014.04.12. Ricse  Fűzérkomlós 4-1
2014.04.20. Fűzér  Ricse 8-0
2014.04.26. Ricse  Kovácsvágás 2-3

2014.05.01. Tiszaladány Ricse 3-1
2014.05.03. Ricse  Hercegkút 3-0
2014.05.11. Bodrogolaszi Ricse 1-2
2014.05.17. Ricse  Tarcal 6-3
2014.05.25. Hidasnémeti Ricse 3-0
2014.05.31. Ricse  Alsóberecki 3-0
2014.06.07. Ricse  Makkoshotyka 3-0
Utánpótlás eredményei:
Dátum  Hazai csapat Vendégcsapat Eredmény
2014.03.23. Erdőhorváti Ricse 8-4
2014.03.29. Nagyrozvágy Ricse 3-2
2014.04.12. Ricse  Fűzérkomlós 5-5
2014.04.20. Fűzér  Ricse 6-4
2014.04.26. Ricse  Kovácsvágás 3-0
2014.05.01. Tiszaladány Ricse 6-1
2014.05.03. Ricse  Hercegkút 3-0
2014.05.11. Bodrogolaszi Ricse 6-1
2014.05.17. Ricse  Tarcal 1-3
2014.05.25. Hidasnémeti Ricse 3-0
2014.05.31. Ricse  Alsóberecki 3-0
2014.06.07. Ricse  Makkoshotyka 3-0
Az utolsó 2 meccs – Alsóberecki és Makkoshotyka ellen – tö- 

rölve lett, így Ricse kapta meg a 3 pontot a le nem játszott mérkő- 
zésért. Eredményeiket tekintve így a felnőtt csapat 9 győzelem- 
mel a 7. helyen, az utánpótlás csapata pedig 7 győzelemmel a 11. 
helyen zárta a bajnokságot.                                                   -szcs-

HORGÁSZATTAL KAPCSOLATOS HÍREK

Horgászverseny Tiszakarádon
Tiszakarádon május 31-én került megrendezésre az év első hor- 

gászversenye a Kenderáztató-tónál. Az időjárás sajnos nem volt 
kedvező, így kevés induló versenyző nevezett be, ám eredményük 
így is szép, hiszen 35 kg halat fogtak összesen. A nap folyamán 
elért eredmények a következőképp alakultak:

1. Tóth Tibor (11 kg hal)
2. Tóth Márió (10 kg hal)
3. Bor Péter (7 kg hal)
Vaklás Gábor a Tiszakarádi Horgászegyesület elnöke minden- 

kinek megköszönte a részvételt és tervei szerint minden hónapban 
sor kerül majd egy ehhez hasonló horgászversenyre.             -ocs-

I. Sánta Erzsébet Horgászkupa 
verseny
Első alkalommal került megrendezésre a Sánta Erzsébet Hor- 

gászkupa verseny Tiszakarádon, május 10-én, melynek legfőbb 
célja a gyermekek megszerettetése a horgászattal és a csapatmun- 
kában való helytállás gyakorlása volt. A Kenderáztató-tónál az 
általános iskola 5-8. osztályos tanulói 3 fős csapatokban verse- 
nyezhettek, közülük a legtöbb halat a 6. osztályos Jakocska Pedro 
fogta, ám a legnagyobbat a 8. osztályos Fodor Patrik, jutalmuk 1-
1 kupa és oklevél volt. Csapatokban az első helyezett a 8. osztály, 
második helyezett a 6. osztály volt, míg a harmadik helyen a 7. 
osztály végzett. Eredményeikhez gratulálunk!                       -ocs-

EGYÉB SPORTHÍREK

Sikeres volt a II. Mágocsy Kupa
2014. június 7-én rendezték meg a II. Mágocsy Kupa elneve- 

zésű kerékpáros versenyt Pácinban. A versenyre 104 fő nevezett, 
19 nő és 85 férfi. Az idén 34 településről, három országból érkez- 
tek versenyzők.                            (Folytatás a következő oldalon.)

Sporthírek a Bodrogközben
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(Az előző oldal folytatása.)
Az indulók közül 12-en Szlovákiából, egy Németországból, a 

többiek pedig Magyarország több megyéjéből érkeztek, de idén a 
pácini lakosok száma is megháromszorozódott. 
A verseny legfiatalabb résztvevője 9, míg legidősebb versenyzője 
72 éves volt, utóbbi a teljes 75 km-es távot teljesítette. Az időjárás 
szerencsére kedvező volt a kerékpárosoknak, így nem zavarta 
meg semmi a versenyt. A versenyzőknek is és a nyerteseknek is 
szívből gratulálunk!                                                              -cscs-

Sporthírek a Bodrogközben

A híreket összeállította Vécsi Adrienn

F Alsóberecki:  
 Július – Augusztus hónapban 
   játszóházak heti rendszerességgel
 Augusztus 20.  Családi nap – Fellép a Sarkantyús 
   Néptáncegyüttes
F Bodroghalom: 
 Augusztus 20.  Szent István Ünnepe
F Cigánd:
 Július 4.   Pizsama party a Könyvtárban
 Július 9.   Aszfaltrajzverseny
 Július 12.  IV. Strandfoci Kupa
 Július 12.  Piszkos Fred a kapitány
 Július 19.  Leader nap
 Július 26.  Sportnap
 Augusztus 15-16. Államalapítás ünnepe
F Dámóc:
 Július 25.  Játszóház
 Augusztus 8.  Meseolvasó délután
 Augusztus 15.  Ki-mit-tud?
F Felsőberecki:  
 Július 11.  Kerékpártúra Szlovákiába
 Augusztus 23.  Falunap
F Karcsa:  
 Június 28. 
 – augusztus 27.  minden szerdán Nyári klubdélutánok 
   az iskolában és a Tűzvirág Közösségi 
   Szolgáltató Házban
 Július 21-25  Nyári napközis tábor az iskolában
 Július 28.
 – Augusztus 1.  Nyári napközis tábor az Iskolában
 Augusztus 9.  Falunap
F Karos: 
 Július 5.   III. Karos – Tobolyka Lovasíjász 
   verseny a Pozsonyi csata emlékére
 Augusztus 23.  II. Karos – Tobolyka Íjász Kupa
F Kisrozvágy:  
 Július 19.  II. Kisrozvágyi Falunap
 Július 19.  „Őrizd a tüzet! – A Halom Dalkör 
   előadása
 Július 31.  Mesedélután a Könyvtárban
 Augusztus 8.  Bábszínházi előadás
 Augusztus 21.  Kézműves játszóház
F Lácacséke:  
 Július 9.   Játékos foglalkozások a szabadban
 Július 10.  Versmondás, közös éneklés a 
   Könyvtárban 
 Július 23.  Játékos foglalkozások a szabadban
 Július 30.  Versmondás, közös éneklés a 
   Könyvtárban
 Augusztus 20.  Ünnepi megemlékezés
 Augusztus 20.  Kézműves foglalkozás
 Augusztus 20.  Játékos sportvfetélkedők
F Nagyrozvágy: 
 Július 16.  Kézműves játszóház 
 Július 30.  Társasjáték klub
 Augusztus 2.  Falunap
 Augusztus 13.  Kézműves játszóház
 Augusztus 19 – 30. Honismereti vetélkedő
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F Pácin:   
 Július 5-6.  XVII. Bodrogközi napok
 Július 5.   Kulturális program a Bodrogköz 
   településeinek fellépésével
 Július 6.   Ökumenikus Alkalom a Római 
   Katolikus Templomban
 Július 6.   Barati Emléktorna
 Augusztus 16.  Román Sándor: Esszencia 
   – A ritmus ünnepe című előadás az 
   ExperiDance táncosaival
F Révleányvár:  
 Július 12.  Családi nap
 Augusztus 16.  „Őrizd a tüzet” – A Halom Dalkör 
   fellépése
F Ricse:   
 Augusztus 16.  Falunap
 Augusztus 16.  „Őrizd a tüzet” – A Dámóci 
   Hagyományőrzők fellépése
F Semjén:  
 Július 18.  Biciklitúra Semjén - Nagykövesd 
   útvonalon
 Július 25.  Gyümölcsökből való alkotások
 Július 26.  Falunap
 Augusztus 8.  Hadtörténeti kiállítás
 Augusztus 22.  Iskolakezdés előtti játszóház és 
   kézműves foglalkozások

F Tiszacsermely: 
 Július 7.   Katica Bábszínház
   Augusztus 30. Falunap 
F Tiszakarád:  
 Július 4.   Társasjáték délután a Faluházban
 Július 7.   Filmvetítés a Faluházban
 Július 10.  Aszfaltrajzverseny
 Július 11.  Társasjáték délután
 Július 12.  Júliánis. Egész napos rendezvény.
 Július 14.  Filmvetítés a Faluházban
 Július 18.  Társasjáték délután
 Július 21.  Filmvetítés a Faluházban
 Július 25.  Társasjáték délután
 Július 28.  Filmvetítés a Faluházban
 Július 31.  Játszóház és kézműves foglalkozás
 Augusztus 1.  Társasjáték délután
 Augusztus 16.  Sportnap
 Augusztus 18.  Vidám vándorok gyermekműsora
 Augusztus 18.  Író-olvasó találkozó és könyv-
   bemutató, Vendég: Kecskés Borbála
 Augusztus 19. „ Őrizd a tüzet!” – Sarkantyús 
   Néptáncegyüttes fellépése
 Augusztus 20.  Államalapítás ünnepe
 Augusztus 20.  Orsi énekesnő gyermekműsora
 Augusztus 20.  Táncház
 Augusztus 29.  Tanévnyitó rendezvény
F Zemplénagárd: 
 Július 5.   Falunap
 Augusztus 16.  Szent István ünnepe

Összeállította: Körmöndi Eszter

     ***

Nyári rendezvények
a Bodrogközben
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Piszkos Fred a kapitány
musical 2 részben
ismertető

A legenda megelevenedik Cigándon, 2014. július 12- 
én. A budapesti Bulvár Színház eladásában kerül szín- 
padra Rejtő Jenő sokak számára ismert figurái. Hogy 
csak egy párat említsünk belőlük, Piszkos Fred, Fülig 
Jimmy, Vörös Karom. 

A neveket olvasva gondolom sok emberben felvil- 
lannak a regény képei, a hősök szállóigévé vált mon- 
datai.

Ez az este azonban nemcsak a nosztalgiáról szól, ha-- 
nem a művészetről is, hiszen a Bulvár Színház tagjai 
nem akármilyen produkcióval lépnek a világot jelentő 
deszkára.

Feltehetjük magunknak a kérdést, hogy „Miért pont 
itt Cigándon lépnek fel a művészek?”

Az ok egyszerű, hisz a Bodrogközben és vonzáskör- 
zetében élnek olyan emberek, akik kíváncsiak és 
igénylik a színházi produkciókat, vevők az újdonsá- 
gokra. 

A társulat előadása újdonság, hiszen eddig nem látott 
formában kerül színpadra a magyar irodalom egyik 
kultikus darabja.

Miért kell Rejtőt színpadra állítani? Mert nincs még 
egy olyan magyar szerző, akinek a sajátos és varázs- 
latos világa ilyen intelligens, kacagtató és mégis fáj- 
dalmasan szép humorral párosulna. 

Rejtő olyan klasszikusa a magyar szórakoztató re- 
génynek, mint az angol Wodehouse vagy akár az ab- 
szurd humorú Stephen Leacock. Rajtuk is túlmutat 
azonban hihetetlen fantáziájával és mély életbölcses- 
ségével, amit igen kalandos, de fájdalmasan rövid élete 
hitelesít. Generációk nőttek és még nőnek fel ma is 
rajta! Rejtő szereplői alvilági figurák, akik előbb lő- 
nek, aztán kérdeznek, de olyan kifinomultan beszél- 
nek, mint megannyi angol lord. 

Elég, hacsak a regény hallhatatlan kezdősorára gon- 
dolunk: ”Uram! A késemért jöttem!”. Mindez egy le- 
robbant, dűledező, egy verekedésben széthullott kocs- 
mában, az egyik verekedő szájából! 

Kevés olyan regényről tudunk, aminek első mondata 
szállóigévé, egyben a magyar kultúra szerves részévé 
vált.

És miért musical? Mert a közönség imádja a zenés 
darabokat és azért, mert Rejtő világát, abszurdítását, 
humorát és filozófiáját a zene segítségével tudjuk iga- 
zán közel vinni a publikumhoz.


