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Választások után választások előtt
2014-et akár a választások évének is mondhatjuk, hiszen az
idén három ízben is az urnák elé járulhattak, járulhatnak a
választópolgárok. A tavaszi parlamenti és európa parlamenti
választások után ősszel, október 12-én, az önkormányzati
voksolás következik.
A parlamenti választások eredményei és az abból következő
változások hullámai hamar elültek a közbeszédben. Ennek oka
talán az lehet, hogy nem változott a kormánypárt, a polgárok számára nem fedezhető fel különösebb változás a kormányzati célokban és stílusban sem. A kommunikáció is olyan marad amilyen
volt. Ne csoda hát, ha a szokásosnál is rövidebb ideig volt napi
beszédtéma a közvélemény számára az idei országgyűlési választások és az eredmények. Az emberek mára már a folytonosság
nyugalmával vagy beletörődésével - ki-ki vérmérséklete és párt
színpátiája szerint - veszik tudomásul az eredményeket. Az EU-s
választások pedig már hagyományosan alig mozgatja meg a
közvéleményt. A részvétel országos szinten eleve nagyon alacsony volt. A Bodrogközben pedig még az országos átlaghoz képest is „lemaradásban” vagyunk. Bár ezt a tendenciát magam nem
tartom jónak, de lássuk be, Brüsszel messze van. Nehezen látható
át a szavazók számra, hogy az ottani döntések milyen hatással
lehetnek a mindennapi életre. Nem csoda hát, ha ez a választások
éppen, hogy csak elérte az átlagember politikai érdeklődésének
ingerküszöbét. A „választani akarás” küszöbét pedig - sajnos - nagyon sok ember nem.
Joggal kérdezhetjük akkor, hogy mire számíthatunk most, amikor az önkormányzati választások vannak soron.
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2010-óta jelentősen átalakult az önkormányzatok feladat és
jogköreinek rendszere. Míg korábban egy sor olyan intézmény
tartozott fennhatóságuk alá, amely alapvetően befolyásolta a mindennapi életet. Mára ezek jó része járási fennhatóság alatt alá került. Vagy a Járási Hivatalok illetékesek, vagy pedig a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központok. A gyámügy, az iskolák, a munkaügyi rendszer mind-mind azok a funkciók, amelynek irányítása
már nem önkormányzati feladat. Joggal kérdezhetik akkor a polgárok: van-e valami tétje a mostani önkormányzati választásoknak. Miről szavazunk akkor, hiszen már semmiben nem dönthetnek a helyi választott képviselők és polgármesterek. Ez nagyrészben nem igaz. Sok fontos ügyben való döntés joga maradt ezeknél
a választott testületeknél. A helyi alapszintű közoktatási ellátás
óvoda), a helyi alapszintű szociális ellátás (bölcsőde, családsegítők, időskorúak ellátása), a szociális segélyezés rendszere. Ezek
mind-mind olyan ügyek, amelyek a települések mindennapjait
jelentősen befolyásolják. Talán a legfontosabb azonban a településüzemeltetés és fejlesztés. Az, hogy mit és hogyan fejlesztenek
a falvakban, hogyan oldódik meg a faluszépítés, karbantartás.
Végül pedig talán az egyik legfontosabb funkció a művelődés, közösségek fejlesztése.
Talán mindezekből jól látható, hogy van tétje a közelgő választásoknak, mégpedig nem is kevés. Éppen ezért bíztatok mindenkit: éljen választópolgári jogaival, menjen el szavazni október
12-én. Nyilvánítsa ki véleményét a képviselő- és polgármester
jelöltekről, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy kik fogják
vezetni a következő 5 évben azt a települést, ahol a helyiek
mindennapjaikat élik.
-bi-

Falunapok és augusztus 20-i megemlékezések a Bodrogközben
F Alsóberecki:
Augusztus 20.
A faluban „Emlék képek bereckiből” fotókiállítás nyílt az ünnep alkalmából. A 30-as évek Gyöngyös Bokrétájától, családi- és
osztályképeken keresztül, a 80-as évek Éneklő Ifjúságáig sokféle

fénykép megtalálható a kiállítás anyaga között. A rendezvényen
fellépett a cigándi Sarkantyús Néptáncegyüttes, amely az „Őrizd
a tüzet!”- Hagyományőrzés a népzenével a Bodrogközben
”NKA- s pályázat keretében látogatott el a településre.

F Bodroghalom:
Augusztus 20-án Falunap keretében ünnepeltek
Varga János Lajos, a település polgármestere köszöntötte a vendégeket. Ökumenikus Istentiszteletet keretében áldották meg az
új kenyeret, melyet körbe kínáltak a megjelent ünneplők között.
Ezután az ünnepségen vendégként fellépett a Sátoraljaújhelyi
Nemzetközi Néptáncfesztiválon résztvevő Görög Néptánccsoport. Őket a Sarkantyús Néptáncegyüttes követte. Az aranyszőrű
bárány című előadást a Magyar Népmese Színház hozta el a falunapra. Jenei Gábor és Jancsó Dóra nótákkal és operettekkel színesítette a műsort. Aztán fellépett a Halom Dalkör. A helyi Zumba
csoport bemutatója nagy sikert aratott a népes közönség előtt.
Sztárvendégként Dj Deka feat, Enikő lépett fel. Zenélt még Járdy
és Szabrina Királyhelmecről.
F Felsőberecki:
Augusztus 23-án Falunap keretében ünnepeltek
Mint minden éven, az idén is 2014. augusztus 23-án rendezték meg Felsőbereckiben a falunapot. A programot Horváth
Tibor polgármester nyitotta meg. Ezután a Felsőberecki Hagyományőrző Népdalkör következett, amely a községgel kapcsolatos
nótákat adott elő. A község lakói közül néhányan bohózattal készültek a vendégek szórakoztatására. A gyerekek tánccal lepték
meg szüleiket és a kedves jelenlévőket. A műsor ideje alatt megkezdődött a főzőverseny, amelyre szép számmal jelentkeztek. Készültek a különleges ételek a szabadtéri palacsintától a lángosig.
(Folytatás a következő oldalon.)

2

BODROGKÖZI INFORMÁCIÓS

Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja

(Az előző oldal folytatása.)
A műsorban a Dámóci Népdalkör is fellépett, az idősebbek
kedvéért a Semjéni Cigányzenekar húzta a talpalávalót.. Ezt egy
fiatal csa- pat, a Danger Close követte, akik számos vendéget a
színpad elé csaltak és megmozgattak. Záró fellépőként Dred &
Doris szóra- koztatta a meglepően nagy vendégsereget. Az
ünneplést a tűzijá- ték koronázta meg. Aki egész nap nem fáradt
el, azt Dj Roberto szórakoztatta hajnalig.
F Karcsa: Augusztus 9-én Falunap
Idén már huszadik alkalommal került megrendezésre Karcsán a
falunap. 2014. augusztus 9-én népes közönség gyűlt össze a Vásártéren. Már délelőtt 10 órakor elkezdődött az immár hagyományossá vált falunapi főzőverseny. Tizenhárom csapat nevezett a
versenyre, akik ízletes és kreatív, marhahúsból készült ételeket
készítettek a jeles alkalomra.

15 órakor Dakos János polgármester úr nyitotta meg a falunapot. A nap folyamán több amatőr művészeti csoport is szórakoztatta a közönséget. A műsorokat a Bodrogközi Cigányzenekar
nyitotta meg, de fellépett a cigándi TriAngel Majorett Csoport, a
Sarkantyús Néptáncegyüttes, a Karcsaiak Karcsáért Egyesület
és a Karcsai Idősek Klubja, a karcsai iskola 4. osztályos tanulói, a
Pácini Faluvédő és Faluszépítő Egyesület, karcsai zumbás gyerekek, és a Karcsai Roma Hagyományőrzők.
A nap legjobban várt fellépői természetesen a sztárvendégek
voltak. A sort Nótár Mary nyitotta, délután két órakor fergeteges
parti hangulatot varázsolt a színpadra. Őt követte Bódi Csabi, aki
mulatós műsorával szórakoztatta a közönséget. Végül este Zoltán
Erika is megérkezett, aki felidézte a kilencvenes évek disco hangulatát. Kicsik és nagyok vidáman énekeltek és táncoltak az ismerős slágereket hallgatva. A falunap színes műsorait egy operett
slágereket éneklő pár zárta, majd következett az elmaradhatatlan
tűzijáték. És végül, aki még nem fáradt el a hosszú nap folyamán,
egy hangulatos Karcsa-parti partyn vehetett részt DJ Roberto
vezénylésével.
F Karos: Augusztus 16-án Apraja-nagyja sokadalom
Karosban 2014. augusztus 16-án, szombaton rendezték meg a
III. Apraja-Nagyja Sokadalmat. A kicsiket és nagyokat egyaránt
színes programokkal várták.
Délelőtt különböző versenyeken vehettek részt a fiatalok: futóverseny, liba- és pulykafogó verseny, kötélhúzás, pala rajzverseny, óriáscsúszda, lovaglás. Délután kulturális műsorokkal várták az ideérkezőket. A fellépők között volt sok környékbeli és
helybeli amatőr művészeti csoport. Késő délután a Miskolci
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Nemzeti Színház művészei operett, musical- és örökzöld slágerekkel szórakoztatták a közönséget, majd Újvári Marika közkedvelt magyar nótákkal lépett a színpadra. Az estét élőzenés mulattsággal zárták.
F Kisrozvágy: Július 19-én Falunap
A rendezvényt Verbinyecz Andrásné, a község polgármestere
nyitotta meg. A köszöntő után egy rendhagyó Istentisztelet következett, amelyet Kállay László Kis- és Nagyrozvágy református
lelkésze vezetett. Az Istentiszteleten közreműködött a Nagyrozvágyi Református énekkar is. Az egyházi szertartást a Sárospataki
Alapfokú Művészeti Iskola műsora követte. Az előadásban szerepeltek mind a sárospataki, mind pedig a cigándi csoportok is. A
műsort énekkel is színesítették. A fiatal táncosok helyét egy idősebb csoport vette át, ugyanis a következő fellépők a Ricsei Idősek klubja tagjai voltak, akik egy körtáncot mutattak be, majd a
közönséget is invitálva egy kis tornával készültek. A Karcsai Idősek klubja tagjai is igazán kitettek magukért, hiszen két paródiát is
bemutattak, amelyeken nagyon jól szórakozott a közönség. A két
előadás között a Bolond Jankó című mesét is meghallgathatták a
gyerekek, amelyet az egyik klubtag adott elő.

A következő percekben szintén a táncé volt a főszerep, mert a
Semjéni Néptánccsoport lépett a közönség elé. Ők bodrogközi
táncokat adtak elő. A délután folytatásaként vendégünk volt az
idén tíz éves Halom Dalkör is, akik „lukai” énekeket adtak elő. A
Dámóci hagyományőrzők csoportja már visszatérő vendég Kisrozvágyon. Az idén vidám előadást tartottak, amelyben viccesen,
énekekkel színesítve dolgozták fel a mindennapi életből merített
problémákat. A szomszédos település Idősek klubja is képviseltette magát. A Nagyrozvágyi Népdalkör egy népdalokból és magyar nótákból összeállított csokorral érkezett, nagy sikerrel. A
nagyrozvágyiak műsorát a cigándi Sarkantyús Néptáncegyüttes
előadása követte. A táncosok három koreográfiát is hoztak. A fellépők soraiban az utolsó csoportot a település hölgy tagjai alkották. A tavalyi kán-kán tánc után idén egy fergeteges rock and roll
táncot mutattak be. A közönség többször is visszatapsolta az előadást.
F Nagyrozvágy: Augusztus 2. II. Nagyrozvágyiak találkozója. Erről az eseményről külön írásban számolunk be
F Pácini rendezvények a nyár folyamán
Július 5-6. XVII. Bodrogközi napok
Immár XVII. alkalommal rendezte meg Pácin a Bodrogközi
Napokat. A mostani kivételes alkalom volt, hiszen a meghívott
fellépők Bodrogköz 15 településéről érkeztek, felnőttek és
gyermekek egyaránt. Több kimagasló produkciót láthatott a
közönség. A bodrogközi fellépők azt bizonyítják, hogy e kistérségben sok tehetség él. A fellépők jó hangulatot tudtak varázsolni
és nem mellékesen saját maguk is jól szórakoztak. A színpadon
kulturális műsorok sokasága várta egész nap a látogatókat. A
műsor 10 órától kezdődött, Majoros László Pácin Község Polgármestere köszöntőjével. A Mágocsy kastélyban reneszánsz játszótér várta a gyermekeket és a szülőket egyaránt.
(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal. Folytatása.)
Az érdeklődő vendégek középkori ételeket is kóstolhattak a
színes programok mellett.
A Bodrogközi Napok alkalmával rendezték meg Tiszai Nagy
Menyhért kiállításának megnyitóját, amit mini konferencia, állófogadás is követett. A tárlatmegnyitó utáni fogadáson részt vett
Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, Oláh Krisztián Cigánd
Város polgármestere, a Kistérségi Társulás elnöke, Stumpf Attila,
a Járási Hivatal vezetője is. Természetesen a környező települések
polgármesterei és helyi meghívottak sem hiányoztak.
Az est folyamán két sztárfellépő szórakoztatta a közönséget:
DJ. Szatmáry feat Jucus és Rony 8-tól lépett a színpadra, amit fél
tíztől tűzijáték követett az egybegyűlt sokaság nagy örömére.
Ezután hajnalig a nagykövesdi Napraforgó Együttes teremtette
meg a tánchoz való jó hangulatot. Nagyon nagy volt az érdeklődés, nemcsak helyi szinten, hanem a környező településekről és
határon túlról is átlátogattak a rendezvényre.
Vasárnap délelőtt Ökumenikus istentisztelet volt a Római Katolikus Templomban, délután pedig a sporté volt a főszerep. Megrendezték a II. Barati Attila Emléktornát, melyen több csapat
mérte össze tudását.
Július 26-án I. Castle Rock Fesztivál
Várakozáson felül remekül sikerült az I. Castle Rock Fesztivál
Pácinban, 2014. július 26-án. 8 órán keresztül szólt a rock szinte
minden irányzata, hat kitűnő amatőr zenekar tolmácsolásában. A
rendezvény során folyamatosan jöttek-mentek az érdeklődők a
határ mindkét oldaláról. Mintegy 500-an fordultak meg a fesztiválon.
Augusztus 16-án ExperiDance: Esszencia Pácinban szép
napsütéses idő várta a szereplőket és a nézőket egyaránt. A látvány és Román Sándor fantasztikus koreográfiái hevítették a hűvös estét. A több mint 800 néző az élményektől elbűvölve tért haza.
Augusztus 20.-a Szent István Király tiszteletére és az új kenyér
megáldására rendezett ünnepség
F Ricse: Augusztus 16-án Falunap
Ricsén a falunapok keretein belül rendeztük meg Szent István
Király és az új kenyér ünnepét 2014. augusztus 16-án. A rendezvény kora délután kezdődött kézműves foglalkozásokkal, népi
játszóházzal. A gyerekeket óriás csúszda, trambulin, póni lovaglás és az Aranykapu Népi játszótér is várta. A nagyobbak horgászversenyen indulhattak. Megkezdődtek az előkészületek a főzőversenyhez. Befűtötték a kemencéket a sütemények sütéséhez.
Délután négy órától az új Polgármesteri Hivatal épületének
átadási ünnepsége kezdődött. Ezt követően amatőr művészeti
csoportok fellépése következett. Ricsére érkezett az „Őrizd a tüzet!” Hagyományőrzés népzenével a Bodrogközben elnevezésű
programsorozat projekten belül a Dámóci Hagyományőrző Egyesület is. Az Szent István napi ünnepség délután hat órakor kezdődőt, köszöntőt mondott Vécsi István polgármester, majd az új
kenyér megáldását Dezső Attila Református lelkipásztor végezte.
Az önkormányzat minden családot vendégül látott egy tál ételre, miközben a Bodrogközi Cigányzenekar zenélt. Este nyolc órától a sztárvendég, Hevesi Tamás szórakoztatta a közönséget, aki
nemcsak énektudását, hanem humorát is megcsillantotta. A falunapot utcabál zárta, amely hajnali kettő óráig tartott, Dolhai Zsolt
és zenekara „húzta” a talpalávalót, a közönség legnagyobb megelégedésére.
F Semjén: Július 27-én Falunap
Kellemes környezetben, illetve gyönyörű időben zajlott a
semjéniek falunapja július 26-án. A község lakói déltől ebédelhettek a Faluház nagytermében. A ” jó ebédhez szólt a nóta”,
amit a Bodrogközi Cigányzenekar biztosított. Arendezvényre természetesen meghívást kaptak a Bodrogköz polgármesterei, illetve a Járási Hivatal vezetője is, akik szép számban fogadták el a
meghívást. 16 órától a község szabadidőparkjában folytatódott
tovább a falunap. Az amatőr művészeti csoportokból összeállított
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műsorban fellépők között voltak már visszatérők, de új meghívottakat is láthatott a közönség. Koraeste a „profik” következtek:
Jolly és Suzy mulattatta az egyre népesebb közönséget, ami
minden korosztály számára nagyon nagy örömet és jó hangulatot
szerzett.
F Tiszacsermely: Augusztus 30-án Falunap
F Tiszacsermely: 2014.08.30. Falunap
A délután kezdődő rendezvényt Kecsmár István polgármester
nyitotta meg. Jelen volt dr Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő is. A gyerekeket egész délután ugrálóvár várta, a felnőtteket
pedig különböző műsorokkal szórakoztatták. Mindenki megtalálhatta a számára megfelelő szórakozási lehetőséget. Többek között
meghallgathatták a Dámóci Hagyományőrzők, a Tiszakarádi Pávakör és nem utolsósorban a helyi, Tiszacsermelyi Hagyományőrző Népdalkör előadását. Aki még látványosabb produkcióra vágyott, az megnézhette a Semjéni Néptánccsoport, a sárospataki
Sipos György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bemutatóját. Itt volt Cigándról a Sarkantyús Néptáncegyüttes és a Csárdás
Citerazenekar is, valamint a Bodrogköz Cigányzenekar. Este a
Kalocsai Színház előadásában a „Retro és operett” előadást
hallgathatták meg. Anap zárásaként buli volt kifulladásig.
F Tiszakarád:
2014. augusztus 20-án ünnepelték meg államalapító szent királyunkat és az új kenyeret Tiszakarádon. Az eseménysorozatnak a
Faluház adott helyett. A napot 11 órától főzőversennyel kezdték,
amelyen ízletesebbnél ízletesebb ételek készültek. A nap végén a
nyertes ételek készítői díjazásban részesültek. Fél egytől Molnár
Orsolya énekesnő gyermekműsora következett, amelyen kicsik
és nagyok együtt bolondozhattak, énekelhettek, táncolhattak, vonatozhattak az énekesnővel a színpadon. Délután kezdődött a
hivatalos augusztus 20-i ünnepség, ahol ünnepi beszédet mondott
Ungvári József polgármester. A kenyérszenteléshez kötődő
szertartást Egeresi László református lelkész tartotta. a hivatalos
szertatások után a Tiszakarádi Pávakör nótacsokra csendült fel,
amit a Bodrogközi Cigányzenekar remek hangulatú műsora követett. Arendezvény következő részeként a miskolci Musical Műhely tagjai zenés-táncos előadással léptek a színpadra. Erre a produkcióra a helyieken kívül környező településekről is szép számban voltak kíváncsiak. A napot tűzijáték zárta a Faluház környékén.
F Zemplénagárd: 2014. július 5-én falunap
Falunapot tartottak Zemplénagárdon 2014. július 5-én az Általános iskola udvarán. A programok 11 órakor kezdődtek különböző vetélkedőkkel, tréfás versenyekkel Az asztali tenisz nyitotta
a sort, amit a Szkander verseny követett. Az erősember versenyen
mindenki megmutathatta, hogy milyen erő lakozik benne és végül
a vetélkedőket a hetes rúgó verseny zárta. Két kategóriában díjazták a versenyzőket: gyerek és felnőtt korosztályban. A település
lakóit az önkormányzat vendégül látta. A tányér toros káposzta
mellé némi ital is járt, kinek-kinek korosztályának megfelelőn. A
program a rendőrség kutyás bemutatójával folytatódott, amit a
Sarkantyús Néptáncegyüttes előadása követett. Az est részeként
Nagy Feró, a Beatrice frontembere adott koncertet, s majd végezetül a tűzzsonglőrök látványos produkciója ámította el a megjelenteket. A programok között és végéig a Rokonok nevű zenekar
szórakoztatta a közönséget. Az éjfélig tartó mulatságon mindenki
megtalálhatta a számára tartalmas műsorszámokat.

Összeállította: Tóthné Bodnár Mónika
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Városnapok Cigándon
Cigánd fennállásának 725. és városi rangra emelkedésének
10. évfordulója alkalmából három napos rendezvénysorozatot rendeztek 2014. augusztus 15. és 17. között.
Kulturális séta Cigándon
Az első napon „Kulturális Séta Cigándon” elnevezéssel, elsősorban a kultúráé volt a főszerep.

A program a Bodrogközi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központnál „Életfa” állítással kezdődött. Az avatáson a város vezetősége mellett részt vett és köszöntőt mondott Szabó Péter, a karosi
Honfoglalás kori Látogató Központ igazgatója, Csáki Balázsné,
„A Bodrogköz Tájmúzeumáért” alapítvány kuratóriumának elnöke, valamint Dr. Berzéky József szülész-nőgyógyász, a Járóbeteg
Szakellátó Központ szakorvosa.
A beszédeket követően a helyi intézmények és civil szervezetek
képviselői helyezték el az „életet” szimbolizáló szalagjaikat az alkotáson. Az avatás emelkedett hangulatához hozzájárult Harsányi Zsófia éneke.
A sorozat következő állomása a futballpálya volt. Itt Mező
László mutatta be saját írását „Cigándi futballkrónika” címmel a megjelent közönségnek. Köszöntőt mondott Fodor Zoltán,
a Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület elnöke. Ezután
Oláh Krisztián, Cigánd Város polgármestere adott át elismerő oklevelet Dócs Károly pályagondnoknak, a futballért végzett több
évtizedes, alázatos és lelkiismeretes munkájáért. A vendégek szórakoztatásáról a TriAngel Majorette Tánccsoport, valamint Karászi Roland freestyle foci Európa-bajnok és Kovács Péter freestyle
foci világbajnok gondoskodott. A rendezvényen részt vettek az
egyesület sportolói, vezetői, edzői is.
A futballpályáról a Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár
dísztermébe érkeztek a vendégek, ahol a Cigándot bemutató
kisfilm vetítésével és Oláh Krisztián polgármester köszöntőjével vette kezdetét a kulturális kavalkád.
A „Fejezetek Cigánd néprajzából” címmel, a város által frissen
megjelentetett, vaskos néprajzi kötetet Dr. Páll István, a Sóstói
Múzeumfalu igazgatója mutatta be. Köszöntőt Dr. Habil Viga
Gyula, a kötet szerző-szerkesztője mondott.
A könyvbemutatót térképészeti kiállítás követte, melyről Ferenczyné Csáki Annamária mondott részletes tájékoztatást. Ezek
után a felvidéki Némethi Róbert fotókiállítását maga az alkotó
nyitotta meg.
A Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár programjának
utolsó program pontja, „Az én városom” című pályázat bemutatása és a beérkezett pályamunkákból készült kiállítás megnyitása
volt. Bordás István a Sárospataki Képtár vezetője, mint zsűri elnök értékelte a beérkezett munkákat, és adta át a díjakat.

2014. augusztus
PONTOK

PROGRAM

„Az én városom” pályázat díjazottjai: Csáki Balázsné, Nagy
Istvánné, Csáki Andrea, a Falumúzeum Szövőcsoportja, a Falumúzeum Fazekas Csoportja, Bötykösné Fodor Kitti Katalin, Kőrösi Viktória, a Falumúzeum Kézműves Köre.
A tartalmas és sokszínű programot Gyárfás Károly, a Nefelejcs
Kiskórus, Szabóné Horváth Eszter és Némethy Viktória, valamint
a Sarkantyús Néptáncegyüttes produkciói tették színessé.
A művelődési házból a Hősök terére várták a szervezők a
vendégeket, ahol a felújított I. világháborús emlékmű avatása
történt meg. Az emlékmű Turul madarát Czigándi Varga Sándor
készítette. Az emlékmű felújítását a művész irányításával és közreműködésével a Cigándi Településüzemeltetési és Városfejlesztő Nonprofit Kft. végezte.
A világháború kitörésének 100. évfordulójára emlékező avatási
ünnepségen közreműködtek a sátoraljaújhelyi Dohánygyári Zenekar tagjai és a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár katonái. A polgármesteri köszöntő után Dr. Hörcsik Richárd, Zemplén országgyűlési képviselője tartott megemlékező
beszédet. Őt Mártha Tibor, Fényeslitke polgármestere követte,
aki a „Don menti magyar honvédsírok gondozása Alapítvány”
kuratóriumának elnöke is egyben.
Az emlékművet az alkotó és Oláh Krisztián polgármester
leplezték le.
Az emlékműavatáson szavalatot hallhattunk még Nagy Tóbiás
Katalintól, műsort adott a Nefelejcs Kiskórus.
A sorozat következő elemeként a Falumúzeum területén
található kemencét adták át a közösségnek. Az esemény „Az
Új utakon a Bodrogköz hagyományainak megőrzésében” című
projekt projektzáró eseménye is volt egyben.
Az eseményen köszöntőt mondtak: Kovács Gábor, a kemence
építője, Bordás István közművelődési szakértő. A műsort a Csárdás Citerazenekar és Hagyományőrző Énekkar, valamint a Cigándi Gyermektánccsoport biztosította. Az érdeklődők ezt követően
megkóstolhatták a kemencés finomságokat.
Az este hátralévő részében Koós Réka és a Miskolci Musical és
Dalszínház szórakoztatta a látogatókat.
A pénteki program zárásaként a Bodrogközi Régi Magyar Kultúra Közhasznú Alapítvány és az ETELE Lovas- és Szabadidősport Egyesület közreműködésével megrendezett szertűz mellett
„révülhettek” – a kulturális séta szellemiségéhez csatlakozva – az
érdeklődők.
Városnap Cigándon
Hatalmas érdeklődés kísérte végig a Cigándi Városnapot.
Reggel a városlakókat a helyi amatőr művészeti csoportok hívogatták a programra, lovas szekereken felvonulva.
A nap folyamán a programok párhuzamosan három helyszínen
zajlottak, így mindenki megtalálta a számára legjobban tetsző
kikapcsolódási lehetőségeket.

(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
A nagyszínpadi események alatt a Falumúzeum udvarán főzőverseny zajlott. A falumúzeum előtti téren felállított színpadon is
folytak az előadások. Fellépett a Zsindely Zenekar, a Crystal Retro Partyzenekar és a Danger Close együttes.
Akis színpadon a délután folyamán a Burattino Bábszínház előadását nézhették és gyermekverseket hallgathattak, zenés feldolgozásban, kicsik és nagyok egyaránt. A parkban népi játszóház
várta a kézműveskedni vágyókat.
A piactéren „A Bodrogköz Tájmúzeumáért„ Alapítvány önkéntesei helyi ízekkel várták az igencsak szép számú látogatókat.
A színpadi programot a szabadtéri színpadon a bodroghalmi
Halom Dalkör előadása nyitotta meg, akik a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával létrejött „Őrizd a tüzet” – Hagyományőrzés
népzenével a Bodrogközben című pályázat keretén belül látogattak el a városba.
Őket a XXVI. Zemplén Nemzetközi Néptáncfesztiválról ideérkezett macedón, belga, ukrán néptánccsoportok követték.
Ezzel egy időben lovas- és íjászbemutató zajlott a színpad mögötti zárt területen.
Ebédidőben nótacsokrot és operett slágereket hallhattak a
nézők Gáspár Ani, Ládi Gabi és Bagi Csaba előadásában.
Az előadóművészeket a helyi amatőr művészeti csoportok bemutatója követte. Fellépett a Csárdás Citerazenekar és Hagyományőrző Énekkar, a Nefelejcs Kiskórus, a TriAngel Majorette
Tánccsoport, a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola óvódás
balett csoportja, Illés Szilvia, Dócs Eszter, Dancs Krisztián,
Dancs-Oláh Vivien, az újonnan alakult Cigándi Barnaszemek
Táncegyüttes és a Sarkantyús Néptáncegyüttes.
Koós Jánosnak és Dékány Saroltának köszönhetően az idősebb
korosztály kicsit visszautazhatott a táncdalok fénykorának
idejébe.
Ezután a mulatós zene kedvelői örülhettek a soron következő
szűk egy órában, hiszen Ferry és Henna lépett színpadra.
Őket az Irigy Hónaljmirigy követte, akik a már tőlük megszokott humoros előadással fokozták az amúgy is kiváló hangulatot.
Majd az egyik zenei tehetségkutató műsor két szereplője lépett
színpadra. Hien és közvetlen utána Pál Dénes adott fantasztikus
koncertet.
A zenei előadásokat a nagyszínpadon a hivatalos köszöntők és
díjátadások követték.
Köszöntőt mondott Oláh Krisztián, Cigánd város polgármestere, Dr. Hörcsik Richard országgyűlési képviselő, Dr. Seszták
Miklós Nemzeti Fejlesztési Miniszter.

5

Ezt követően a díjátadásokra került sor: Kántor Mihály-díjat
kapott Völgyi Antal nyugalmazott tanár, id. Varga András pedig
poszthumusz Cigándért-díjban részesült. Miniszteri elismerést
kapott Timári Zoltánné 40 éves közszolgálati munkájáért.
A hivatalos ceremónia után az esti várva várt nagy zenekar foglalta el a színpadot. A technikai átállás és a hangolás után, közel
két órás kiváló atmoszférájú koncertet adott a Hooligans zenekar,
melynek végén a közönség óriási ovációval díjazta a zenészek
teljesítményét.
A nap záróeseménye a tűzijáték volt, mely után véget ért a 725.
éves és 10 éve városi rangra emelkedett Cigánd Városnap.
A szervezők ezúton szeretnék megköszönni mindazok áldozatos munkáját, akik segítettek abban, hogy városunk méltóképpen
tudja megünnepelni ezt a jeles alkalmat.
Kenyérszentelés a cigándi református templomban
A hagyományoktól eltérően nem a városi ünnepségen,
hanem a vasárnapi református istentisztelet fő eseményeként
áldották meg az „Újkenyeret” Cigándon. Ez az alkalom volt a
háromnapos rendezvénysorozat záróakkordja.

Az új kenyeret a vendégszolgálatot teljesítő Fehérvári Bálint, az
erdélyi Bonyháról érkező lelkész áldotta meg, amelyet a Sarkantyús Néptáncegyüttes lány tagjai kínáltak a gyülekezet tagjainak.
Az istentisztelet alatt a Nefelejcs Kiskórus, György Anett és
Szabóné Horváth Eszter előadását halhatta az ünneplő gyülekezet. A fellépők mellett köszönet illeti Németh Esztert az orgonajátékért.
Kovács Gábor

Íjász kupával emlékeztek Karoson a Pozsonyi csatára
Idén harmadik alkalommal rendezték meg a Karos-Tobolyka
Lovasíjász Kupát, mely Karos legnagyobb kulturális eseménye.
A versenyt minden éven július 4. és 7-e között szervezik meg,
amikor is egyben a 907-ben zajlott pozsonyi csata évfordulóját
ünneplik a Honfoglalás Kori Látogató Központ és a Nemzeti Sírkert területén.
A nevezetes történelmi eseményben Árpád seregének többszörös túlerővel szemben kellett megvédenie a Kárpát-medencét.
Mindössze 40.000 fős serege állt szemben az Egyesült Európai
haddal, amely körülbelül 100.000 fős volt. A csatáról jelentősebb
forrásunk nincs, így csak a német évkönyvek írásaiból tudunk
következtetni. Az biztos, hogy Luitpold célja Pozsony, valamint a
Dunántúli területek elfoglalása, illetve a magyarok kiűzése volt
erről a területről.
A bajorok ravasz módon a szokásos ennsburgi hadi mustra időpontjára tették a gyülekezőt, így a magyar kémek csak később
gyanították az összejövetel célját. A gyepűt védő harcosok Thietmar érsek csapatait zaklatták, hogy időt nyerjenek a magyar főse-

reg összegyűjtésére. A magyarok is cselhez folyamodtak. Az előőrsök egy elzárt medencébe vezették a támadókat, majd a magaslatokról tömegével nyilazták, vágták le az ellenséget, így a csata
első részében az egyházfők seregeinek nagy része elpusztult.
Közben az utánpótlás hajón érkezett, melyeket tüzes nyilakkal
lőttek. A Duna északi partján Luitpold erői érkeztek, de az előző
két vereség keresztbe húzta a számításaikat. A Dévényi-szorosban a magyarok hasonló taktikával megtizedelték a bajor sereget.
Később üldözőbe vették a menekülő keresztény hadakat. A
pozsonyi győzelem a Magyar Fejedelemség nyugati határát kitolta az Enns folyóig. A bajorok veresége oly megsemmisítő volt,
hogy a németek legközelebb 123 év múlva, 1030-ban indítanak
újabb támadást.
A középkori magyar hadtörténet egyik legnagyobb győzelme
volt a pozsonyi csata.
Ezért is fontos küldetésnek tekintik a karosiak ezen alkalomra
való méltó emlékezést.
(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása..)
Emellett az is a céljuk, hogy minden ember tudomást szerezzen őseink dicsőségéről. Ezen keresztül
megismerkedjen őseink mindennapjával, ételeivel, harcmodorával.
Akit érdekel az lehetőség szerint
mindezeket ki is próbálhassa. Ezt a
célt szolgálta ez a július eleji két nap
is.
Fontos része a megemlékezés sorozatnak a környékbeli lovasíjászok
tudásának összemérése. Művelői
szerint ez a tevékenység nemcsak
egy sport, hanem életforma.
A történelem során elsősorban a
lovasnomád nagyállattartó népekre
jellemző sajátságos harcmodorhoz
köthető.
Fontos a lovakkal való összhang,
valamint a visszacsapó íjak ismerete
és biztos használata.
Minden alkalommal neves előadók, zenekarok és hagyományőrzők
vesznek részt a megemlékezésen.

2014. augusztus
PONTOK

PROGRAM

Az elmúlt években vendégünk volt
Mónus József többszörös világrekorder tradícionális távlövő íjász,
Kopecsni Gábor, a Baranta Szövetség tagja, Petraskó Tamás, a Magyar Kultúra Lovagja, Olajos Csaba
és Béres Zsolt solymászok, Igriczek
zenekar és számos környékbeli hagyományőrző csoport.
A nap zárásaként mindig szertűzzel emlékeznek meg ősink dicsőségére.
Felcsendülnek az ősi énekek és
megszólalnak a táltos dobok hangjai.
A sztyeppei lovas nomád kultúrákban, így az ősi magyaroknál is kiemelkedő jelentőségűek voltak a
szertüzek. A jelentősebb természeti
jelenségekhez kapcsolódó ünnepségek alkalmával gyújtották meg.
Reméljük, évről-évre egyre többen vesznek részt majd ezeken az
alkalmakon és ezáltal közelebb
kerülnek dicső őseink történetéhez
és mindennapjaihoz.

„PET Kalózok” a Tiszán
Napjaink egyik legnagyobb problémája a környezetszenynyezés.
Ennek oka többek között az, hogy a Földön élő emberek nagy
része nem vesz róla tudomást és egyáltalán nem tesz semmit
környezetünk megóvása érdekében. Ahogyan a világ más tájain,
úgy Magyarországon is próbálnak környezetbarát intézkedéseket
bevezetni, mint például a hulladékok szelektív gyűjtését, környezetbarát csomagolóanyagok alkalmazását, újrahasznosítást,
napenergia hasznosítását. Ezek az intézkedések nagymértékben
elősegítik környezetünk állapotának javulását, de sokkal hasznosabb lenne, ha több ember kapcsolódna be a környezettudatos
magatartást követők közé. Sajnos még a mai világban is nagyon
sok helyen találhatóak illegális szemétlerakók, és nagyon sokan
dobálják el a szemetüket éppen ott, ahol vannak. Ezen okok miatt
kerül szemét például folyóink partjára is. Egyik nagy folyónk, a
Tisza is áldozata ennek a viselkedésnek, hiszen a folyó partján
lévő szemét a tavaszi áradások során belekerül a vízbe és a sodrás
viszi magával, míg egyszer valahol megakad és az évek során
hatalmas szemétkupac alakul belőle.

A szemét nagy részét az úgynevezett PET palackok képezik,
amelyeknek hadat üzenve szállt vízre a PET Kalózok csapata. A
Tisza menti településeken összegyűjtött palackokból hajókat építettek, amelyekből egy egész flotta állt össze. A hajók elkészültével vízre szálltak és több száz folyamkilométert hajózva a Tiszán, gyűjtötték a folyóban és az árterében lévő szemetet. Az így
összegyűjtött szemetet útjuk végén bezúzták és szelektív hulladékgyűjtőkben helyezték el.
Ilyen módon szervezték meg az I. Pet Kupát 2013-ban, majd a
sikerre való tekintettel idén a II. Pet Kupát. A Pet Kupa egy egész
éven át tartó rendezvény, amely több szakaszból áll.
Az első szakasz a hulladékgyűjtés, melynek célja elsősorban a
Tisza-folyó és az ártér megtisztítása. Ez a szakasz a leghosszabb,
melynek során nagyon nagy segítséget nyújtanak az önkéntesek,
iskolák, diákok, stb., akik szervezett vagy egyéni akciók során
gyűjtik a szemetet.
Akövetkező szakasz a hulladékok újrahasznosítása.
Az újrahasznosítás során az összegyűjtött szemét egy hatalmas
változáson esik át, hiszen hajók épülnek belőle. Amennyiben az
elkészült hajók megfelelnek az előírásoknak, elnyerik a PET hajó
címet.
A néhány hétig tartó építkezés után kezdetét veszi a folyami hajós verseny, amely egy hétig tart. A sikeresen felépített és a szabályoknak megfelelő hajók, miután elnyerték a PET hajó címet,
elindulnak és versenybe szállnak egymás és a PET palackok ellen.
APET hajók legénységét PET Kalózoknak nevezik.
A PET Kupa tehát egy nemes céllal létrejött mozgalom, amely a
Tisza szennyezettségének mérséklése céljából jött létre.
Ehhez a mozgalomhoz csatlakozott Cigánd Város és a Bodrogköz települései is.
Mindkét Kupa végállomása Cigánd volt, ahol nagy érdeklődés
fogadta az érkező Pet Kalózokat és hajóikat.
A rendezvény sikerességének érdekében, a Bodrogközi Információs Pontok projekt munkatársainak segítségével, a Bodrogköz
többi településén is szorgosan gyűjtötték a PET palackokat, hogy
hazánk nagy folyója fellélegezhessen a sok szemét fojtogatásától.
Forrás: www.petkupa.hu
Körmöndi Eszter
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II. Nagyrozvágyiak találkozója
Nagyrozvágyon 2014. augusztus 2-án rendezték meg a
Nagyrozvágyiak találkozóját.
A szervezők azt szerették volna, hogy ez legyen az a nap, amikor a falu apraja-nagyja összegyűlhet és a különböző programok
segítségével együtt szórakozhat. A helyi önkormányzat az évek
során mindig nagy hangsúlyt fektett arra, hogy ez a nap mindig
augusztus első hetére essen, valamint, hogy mindig más tematikája legyen. Az idén „II. Nagyrozvágyiak találkozója” címmel
szervezték meg ezt a jeles eseményt. A helyi vezetők úgy látták,
hogy mivel az első találkozó óta immár 3 év telt el, így eljött az
ideje az újabb ilyen jellegű összejövetel megszervezésének.
Az Önkormányzat dolgozói hónapokkal ezelőtt elkezdték a
szervező munkát, hogy e napra minden nagyrozvágyi összegyűlhessen a községben és újra találkozhasson. A szervezés kezdetén
a község minden lakásába becsengettek és minden távol élő elszármazott hollétét megérdeklődték. Minden ismert címre egy
személyre szóló meghívót küldtek, melyben tudatták, hogy a falutól bár messzire sodorta őket a sorsuk - nem felejtkezett meg róluk. A cél a családok, a régi osztálytársak, ismerősök, barátok öszszehozása volt. Ezt a napot értékelve, megállapítható volt, hogy
sikerült is teljesíteni. A szervezők nagy örömére, a rendezvényre
sok környékbeli is ellátogatott, hogy részt vegyenek a település
által összeállított sokszínű rendezvényen. A programok összeállításánál szempont volt, hogy minden korosztály szórakozási igényét ki tudják elégíteni.
A nap kezdetén a hivatali dolgozók zenés ébresztővel, kóstolóval invitálták a lakosokat a Sportpályára kora reggel. A díszes
„kistraktoros felvonulást” a Sátoraljaújhelyi Dohánygyári Fúvószenekar kísérte. Délelőtt 10 órától Hogya Orsolya polgármester,
Stumpf János edzővel és Deák Tibor sportelnökkel átadta a felújított sportpályát, melyet a Kormányőr SE és a Nagyrozvágyi SE
csapata egy barátságos mérkőzéssel fel is avatott. A Kormányőrök a község vezetésének nagy örömére évről - évre visszatérő
vendégei a nagyrozvágyi „Falunapnak”.
Hogya Orsolya polgármester köszöntője után sorra érkeztek a
környékbeli fellépők, akik szórakoztató műsorokkal készültek a
nagyközönség számára. A színpadi műsorok mellett minden intézmény megnyitotta kapuit a közönség előtt. Az érdeklődők déltől délután négy óráig megtekinthették a Művelődési Házban a
biomassza kazánt, a szépen felújított II. Világháborús Emlékparkban a régi fotókiállítást, a malom- és tésztaüzemet, az önkormányzati varrodát, a Hivatalban lévő hímző gépet és az önkormányzati
állattartó telepet is. A nyíltnap jó lehetőséget teremtett arra, hogy
mindenki jobban megismerhesse azokat a fejlesztéseket, amelyeket az önkormányzat az utóbbi időben megvalósított.

A sportpályán eközben a nagyrozvágyi Idősek Klubja énekkara
kezdte meg a fellépők sorát, utánuk a Dámóci Hagyományőrző
Egyesület humoros műsora következett, akik a hétköznapi élet
gondjait figurázták ki előadásukban. Majd a Semjéni Néptánccsoport és a Cigándi Sarkantyús Néptáncegyüttes szórakoztatta a
jelenlévőket. A fiatalok szórakoztatására motoros bemutatót is
láthattak az érdeklődők a Művelődési Ház előtti útszakaszon. A
rendezvény fő helyszínén, a sportpályán mindeközben a Kyokushin Karate Se fiatal növendékei mutatták meg tudásukat a nagyközönségnek.
Este hét órára érkezett meg a község szabadtéri színpadára Kasza Tibor, akit nyolc órakor Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar
követett. A két sztárvendég fellépése alatt már érezhető volt a jó
hangulat. Sokan táncra is perdültek. A nap egy igazi retro bulival
zárult Dj Atti közreműködésével.
A nap folyamán a látogatók vendéglátásáról a község vezetése
és vendéglátósai gondoskodtak, a gyerekek részére pedig ugráló
vár és vízi-foci is lehetőséget teremtett a szórakozásra.
A szervezők és a résztvevők értékelése szerint a rendezvény nagyon sikeresen zajlott le. A legnagyobb eredménynek mégis azt
tartják, hogy sok elszármazott nagyrozvágyi hazatért erre az ünnepi alkalomra.

A Zempléni Fesztivál múltja és jelene
A Pácini kastély több éve ad otthont a Zempléni
Fesztivál egy-egy rendezvényének. Az idén az ExperiDance együttes lépet fel a program keretei között augusztus 16-án. Ez alkalomból közlünk interjút Turjányi Miklós fesztiváligazgatóval.
Mikor, melyik évben, milyen céllal indult el a
Zempléni Fesztivál?
- 1992-ben, hogy ezen a történelmi emlékekben gazdag, adottságaiban egyedülálló, de jelentősen elmaradott térségben is legyen egy valóban európai színvonalú fesztivál.
Kinek, kiknek az ötlete alapján?
- Rolla János, a Liszt Ferenc Kamarazenekar művészeti vezetője hívta életre.
Mely települések vettek részt az évek során a Zempléni
Fesztivál rendezvénysorozatán?

- Zemplén szinte összes települése és a határon túlra
szakadt zempléni térség települései, és emellett néhány abaúji, valamint több éven át Kassa is.
Mely települések azok, akikkel szívesen dolgoznának még együtt?
- Nekünk nincs kívánságlistánk, ha jelentkezik még
olyan, ahol nem volt rendezvény és találunk arra alkalmas helyszínt, akkor velük is.
Hány tagú a fesztiválszervező, és lebonyolító csoport? - Az állandó létszám 6 fő, a fesztiválok idejére ez kibővül
14-16 fősre, és emellett nagyban támaszkodunk a helyi kulturális
és művelődési intézmények munkatársaira, első sorban a sárospataki Művelődés Háza és Könyvtára csapatára, valamint a tokaji
Kulturális és Konferencia Központ alkalmazottaira.
(Folytatás a következő oldalon.)

8

BODROGKÖZI INFORMÁCIÓS

Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja

(Az előző oldal folytatása.)
Vannak-e köztük törsgyökeres tagok, s ha vannak, mi motiválja őket, miben látják a munka szépségét vagy éppen nehézségét?
- Az összes munkatárs erősen motivált a rendezvénysorozat
minél színvonalasabb megvalósítása szempontjából, egyikünk
már a legelső évtől minden fesztivál lebonyolításában részt vett. A
kiegészítő munkatársak többsége a szabadsága terhére tölti el a
fesztivál két hetét Zemplénben. A rendezvénysorozat egyedi hangulata, Zemplén szépsége és a zempléniek vendégszeretete a pozitív hajtóerő. Nehézség azonban, hogy mi nem Zemplénben
élünk, ezért a szervezés sokszor nem könnyű.
Kérnek e segítséget a lebonyolításban civilektől, mennyire
jellemző önöknél az önkéntes munka?
- Mivel a Zempléni fesztivál nem tömegrendezvény és az állandóan változó, mindig egyedi adottsággal rendelkező helyszínek
és a változatos program összeállítás kifejezetten felkészült, szakmailag tapasztalt szervezőgárdát kíván, nálunk nincs igazán lehetőség „ad-hoc” munkaerők – önkéntesek – alkalmazására.
Milyen a látogatottság a rendezvényeken, mennyire fogékonyak, érdeklődők az emberek ezekre a rendezvényekre?
- A rendezvények évek óta teltházzal mennek, a látogatottság
meghaladja a 95%-ot. Ennek az is oka, hogy a helyszínek befogadó képessége a legtöbb alkalommal kicsi, már 120-150 fővel
megtelik egy-egy templom, vagy pincészet. Azt tapasztaljuk,
hogy egyre több külföldi vendégünk is van.
Milyen igény mutatkozik az emberek részéről a fellépőkkel
kapcsolatosan, illetve a műfajok iránt?
- A közönség visszajelzései alapján meg vannak elégedve a
program összeállítással.
Mely korosztályt vagy társadalmi réteget tudja igazán megérinteni a Zempléni Fesztivál, és önök kiknek szánják e programokat?
- Mivel a komolyzene teljes palettája a társműfajok, a tánc és
irodalom mellett az igényes gyerekprogramok és számtalan világzenei és jazz koncert adja a fesztivál programját, így valóban 6-99
évig mindenki megtalálja a kedvére valót.
Külföldiek mennyire tudnak erről a fesztiválról?
- Mivel a rendezvénysorozat költségvetése a nemzetközi gyakorlathoz képest túl későn konkretizálódik, így nincs módunkban
külföldi turisztikai ajánlókba bekerülni, szakfolyóiratokban hirdetni. Ezt a problémát már évek óta jelezzük, de eddig a döntéshozók nem vették figyelembe. Ezért a fesztivál külföldi ismertsége csak szájhagyomány útján terjed. Ennek ismeretében a közel
10%-os külföldi látogató szám kiemelkedőnek mondható.
Milyen koncepció vagy gondolat alapján kezdenek bele egy
fesztivál szervezésébe?
- Összegezve az előző évek tapasztalatait, a térségben évközben
kialakult változásokat, fejlődéseket és figyelembe véve az esetleges jubileumokat, tematikus éveket, tervezzük meg a programsorozatot.
Vannak e kérések a helyszínt biztosító településeknek a
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fellépőkkel kapcsolatosan, kit szeretnének fellépőnek?
- A fesztivál művészeti vezetésének van egy határozott koncepciója. Ezért a külső kéréseknek csak igen korlátozott esetben
tudunk eleget tenni, csak akkor, ha a kért fellépő, vagy produkció
abszolút beleillik ebbe a koncepcióba. Volt már példa arra, hogy
engedtünk a kérésnek – Herczku Ágnes koncertje Makkoshotykán, vagy az Experidance produkciója Pácinban – de volt eset,
amikor nem álltunk kötélnek.
A fellépő együttesek és szereplők igényei mennyire merészek és megvalósíthatók?
- A fesztivál arculata miatt nem dolgozunk igazán extrém produkciókkal, úgy véljük, hogy Tokaj-Hegyalja első sorban nem az
ilyen rendezvények helyszíne. Eddig nem találkoztunk megvalósíthatatlan kívánsággal.
Mennyire ismert Magyarországon a Zempléni Fesztivál
önök szerint?
- A Zempléni Fesztivál országosan ismert, köszönhetően a több
mint két évtizedes múltnak, a színvonal töretlenül magas szinten
tartásának, a fellépők népszerűségének és nem utolsó sorban az
évről évre megvalósított országos médiakampánynak.
Változott e a céljuk a indulás óta, és ha igen, akkor miben és
miért?
- Célunk nem változott, minden új fesztiválévhez azzal a szándékkal fogunk hozzá, hogy a Zemplénbe látogató közönség és a
zempléniek is újra egy magas színvonalú, változatos, kellemes tíz
napot – két hetet töltsenek el itt a fesztivál idején.
Milyen a szponzori támogatottsága a fesztiválnak?
- Tizenkilenc éven át az Antenna Hungária, mint főtámogató, az
országos átlagot messze meghaladó módon állt a rendezvénysorozat mögött, az anyagi támogatáson túl, még rengeteg más módon is segítve a fesztivált. Sajnos a távozásuk után keletkezett űrt
a mai napig nem sikerül betölteni. Hozzá kell tenni, hogy a központi forrásból évről-évre nagyobb összeget kap a programsorozat, de ezzel együtt még messze elmaradunk a korábbi (2010
előtti) évek költségvetésétől és a Zempléni Fesztivál továbbra is
töredékéből valósul meg, mint a más helyszíneken rendezett hasonló minőségű és program összeállítású rendezvénysorozatok.
(A Kaposfeszt kétszeres, a Veszprémfeszt négyszeres, Budapesti
Tavaszi Fesztivál húszszoros költségvetésből készül.)
Mi az a kimagasló eredmény, amit a Zempléni Fesztivál
magáénak mondhat?
- Elsősorban azt, hogy huszonhárom éven át eddig minden évben sikerült megrendezni. Az, hogy meg tudta őrizni színvonalát,
és jelentős mértékben hozzájárult a térség fejlődéséhez is. Kimagasló az a művészi érték, amit a rendezvénysorozat az elmúlt
huszonhárom évben, Zemplénben létrehozott. A fesztiválon fellépett művészek, együttesek névsorára bármelyik nagy nyugateurópai fesztivál is büszke lehetne. Emellett büszkék vagyunk az
általunk indított olyan projektekre is, mint a füzérradványi Károlyi-kastély és a mádi zsinagóga rekonstrukciója. Vagy az olyan,
a hathatós segítségünkkel megvalósult ügyekre, mint sárospataki
református-templom műemlék orgonájának a felújítása.
Mit szeretnének elérni, mi a kimagasló cél a Zempléni
Fesztivállal, fellépők, helyszínek és nézettség terén?
- Szeretnénk nyugodtan, biztos anyagi alapokkal, a helyiek támogató segítségével tovább folytatni a megkezdett munkát.
Szorgalmazzuk, hogy az időközben a térségben létrejött egyéb
programok, mint például a Tolcsvai Borfesztivál, Füzéri Várnapok, Bor-Mámor-Bénye, Mádi Furmint Ünnep és a mellettünk
már szintén több évtizede megrendezésre kerülő nagy rendezvények (Szent Erzsébet Napok, Tokaji Borfesztivál, Zemplén Néptáncfesztivál) összefogásával, egyeztetés megerősítésével hozzunk létre egy közös, az egész nyarat lefedő programsorozatot.
Ennek komoly lökést adhat az újonnan nyílt Tokaji Fesztiválkatlan, mint nagy befogadóképességű játszóhely, melynek hatása az
egész térségre kiterjedő. Szeretnénk ennek művészeti vezetésében jelentős szerepet vállalni.
Csillik Csilla
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Hatvan év házasság együtt békében és szeretetben
Idősebb Rolyák Géza és Rolyák Gézáné 2014. július 4-én
ünnepelték hatvanadik házassági évfordulójukat Révleányváron.
Ennek az örömteli eseménynek alkalmából kerestem meg az
otthonukban a házaspárt. Ezzel betekintést nyerve a hosszú és
tartalmas életükbe, amivel példát állítanak a mostani generáció
számára. A családi házhoz érve gondozott szőlő, és tiszta udvar
fogad. Margit néni kedvesen invitál beljebb a házba.
Egy sarokülőnél foglalok helyet a köszöntésem után. A házaspár velem szemben, és így kezdjük el beszélgetésünket.
Hogy szolgál a kedves egészségük?
- Köszönjük szépen élünk, úgy ahogyan azt az idősek szokták
tenni. - válaszol rá Géza bácsi.
Milyen volt a gyermekkoruk?
- 1929. június 30-án születtem a hírhedt Péter-Pálkor. Római
katolikus vallású vagyok, szüleim is azok voltak. Édesapám Rolyák József, édesanyám Molnár Erzsébet. Földműves emberek
voltak. Kevés földünk volt, de megművelték, emellett földet műveltek másoknak is. Itt, Révleányváron jártam elemi iskolába. Magasan képzett tanárom Tóth Elek kántortanító (kedves emlékű
tanítóm) javasolta szüleimnek, hogy ezt a fiút taníttassák tovább,
mert tehetséges. Így Királyhelmecen végeztem polgári iskolát.
Szüleim boldogok voltak, hogy eredményesen vizsgáztam le mindenből jelesre. Sátoraljaújhelyen érettségiztem 1948-ban, szép
oklevelet kaptam. Osztálytársaimat szerettem és a mai napig vannak, akikkel tartom a kapcsolatot. A közigazgatásba kerültem,
majd a szövetkezeti mozgalomban számviteli vezető lettem.
Mindezt 22 éves koromban értem el.
Hogyan ismerkedtek meg?
- Én Kékcsén laktam szüleimmel!
- Kékcsén lakott szüleivel!- szólal meg Géza bácsi, akik szinte
egyszerre kezdték mesélni a történetet.
- Ki a főnök? - kérdte Margit néni viccesen.
Válaszoltam:
- Úgy látom Géza bácsi.
Mind a ketten elmosolyodtak.
- Szóval egy baráti társaságommal voltam Kékcsén, és bemutattak egymásnak minket. A két barátom ismerte Őt, így történt.
Majd minden héten meglátogattam, udvaroltam neki. Húsvét körül volt az eljegyzés.
- Nagyszerű férj!
- Nagyszerű feleség!
Hangzottak el egyszerre ezek a szavak. Majd megfogták egymás kezét.
Hogyan lettek tanítók, és szerettek tanítani?
- Nagyon szerettünk mind a ketten tanítani. A feleségem már tanító volt és én munka mellett végeztem el a tanító szakot. Szeretjük a gyerekeket. Követelés nélkül nincs pedagógia. Nagyon jó
iskola volt a miénk. A gyerekek tudása elérte azt a szintet mindig,
amivel tovább tudtak tanulni, és mindig jöttek a visszajelzések,
hogy nagyon jó diákokat adunk ki a kezünkből. Abban az időben
még rend és fegyelem volt. A gyerekek takarítottak, óvták az iskolát. A gyakorlókertben tanulták a növénytermesztést, a lányoknak
kézműves foglalkozások voltak, míg a fiúk kapáltak vagy éppen a
lányokkal közösen művelték a kertet.
- Géza az osztálytalálkozó! - szólalt meg Margit néni.
- Igen persze. Nem rég találkoztunk volt növendékeinkkel. Elmondtuk nekik, hogy a pedagógiában vannak rendkívüli események, amikre fel kellett készülnünk. Remélem, megértitek,
hogy amire felkészítettünk, az mind értetek volt. Amit ti csináltatok, a tiétek volt. Akiket valaha is megbántottunk, elnézést kérünk tőletek, tőlük.
Mit üzennek a mai fiataloknak?
- Az üzenet középpontjában a munka szeretete áll. Soha egyetlen társadalom nem tudott megélni munka nélkül. Erre igye-

keztünk megtanítani a fiatalokat. Az akkori időben a gyerekek az
állami gazdaságba jártak almát szedni. Büszkék vagyunk a munkaszerető diákjainkra. Voltak akkor is olyan iskolák, ahonnan a
gyerekeket nem várták a gazdaságba őszi munkára. Bezzeg a mienket. Olyan jól dolgoztak a lányvári gyerekek. Nem minden szülő neveli munkára a gyerekét. Mi azt valljuk, hogy ne szégyelljetek dolgozni, tanuljatok meg dolgozni. Nem csak a szórakozás
ad örömöt, hanem a szorgalmas munka is épp olyan örömöt jelent.
Készüljetek a munkás életre, hiszen semmi sincs ingyen, mindenért meg kell dolgozni. A párkapcsolatokban is mindenki igyekezzen olyan párt választani, aki szeret dolgozni és érzi, hogy
mellette képes leélni egy életet. Tartalmas élet csak munkával lehetséges. Ezt várja el a férj a feleségétől, és a feleség a férjétől.
- Igen, ez így igaz - helyeselt Margit néni.
- Ma sok fiatal nem gondolja végig a párkapcsolatát. Nem jól
gondolja meg, kit választ párjának. Szerintem keresse minden fiatal a szilárd erkölcsi lábon álló társat, a munkást, a dolgos embert.
Így szép az élet, szeretni kell, de nekünk kell széppé tenni.
Mi a hosszú házasság titka?
- Nagybetűvel írott SZERETET! Ennek a megvalósítása és komolyan vétele. Lássam, mit kell segítenem a társamnak, kedvesség és odaadás. Ne nézzem, hogy nagy terhet visel, segítsek neki
lelkileg és testileg egyaránt. Aki házasságot tör, az nem tartja be
az ígéretet. A láb törhet, a kéz törhet, begyógyul, de ha a szív törik,
nem gyógyítja be senki. Ne hagyják magára a másikat, ne legyenek külön titkaik. Legyenek őszinték egymáshoz és becsüljék
meg a másikat.
- Erre tanítottuk a gyermekeinket is. Ők a mi családunk nagyon
szeretjük őket - mondja Margit néni.
Géza bácsi még megjegyezte, hogy nagyon szereti és nagyon
szerette mindig is Révleányvárt, egyetlen szórakozása volt és az
nem volt más, mint a vadászat.
Nagyon szépen köszönöm, hogy fogadtak. Kívánok önöknek erőt, egészséget, áldást még sok-sok éven át.
- Nagyon szépen köszönjük, kívánunk minden jót! - feleli Margit néni.
Ekkor Géza bácsi elővett egy kis bort, megkínált és jóízűen elfogyasztottunk egy pohárkával. Elköszönés után, kifelé menet a
kapuhoz gondolkodtam, hogy mennyi hit és szeretet kell embereknek, ahhoz hogy ennyi időt együtt töltsenek erőben, egészségben, és boldogságban.
Fodor Tamás
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Tornádó Alsóbereckiben
Már augusztus végét írunk, lassan vége a nyárnak. Az elmúlt
hónapok időjárási eseményei sok berecki család életében mély
nyomot hagytak. Július végén egy átlagosnak indult napon a nem
várt viharos idő felborította a nyugodt kis falu életét. A délelőtti
órákban egy tornádó száguldott keresztül a település több utcáján,
ezzel hatalmas károkat okozva. Az első pillanatokban még csak
egy erős szélnek lehettünk tanúi, de utána bizony látnunk kellett,
hogy ettől sokkal nagyobb lesz a baj.
A tornádó egy pusztító erejű forgószélben megnyilvánuló
jelenség. Jellemzője a hevesen örvénylő légoszlop, ami a viharfelhőből indul ki és a földszínnel érintkezik. Ugyan csak pár percig volt látható és „érezhető”, de sokan még most - egy hónap elteltével is - elevenen emlékeznek rá.
Az olykor érezhető széthúzást és érdektelenséget most mintha a
forgószél vitte volna el. Rokonok, barátok, szomszédok mentek
segíteni egymásnak.
A károsultak ugyanakkor gyorsan telefont ragadtak, hiszen
mindenki, minél hamarabb szerette volna jelezni a káreseményt a
biztosítója felé. Sajnos azonban sok esetben az ügyek előrehaladása nehézkesen haladt. Ráadásul a baj nem jár egyedül: még az
ideiglenes javításokkal sem készültek el a lakók, amikor megérkezett a felhőszakadás, ezzel is tetézve a bajokat.

Sajnos azoknál a családoknál, ahol nem volt lakásbiztosítás, ott
önerőből kellett helyreállítani a lakásokon keletkezett sérüléseket. A többi károsultnál a kárszakértők mérték fel a károkat, sok
esetben csak fénykép alapján, hiszen a családok nem várhattak
napokat a legszükségesebb javításokkal. A várható további esős
idő miatt még a károk felmérése előtt szükség volt a legfontosabb
javítások elvégzésére. Egy-két család szerencsésnek mondható,
mert csak kisebb károkat szenvedtek el, de sajnos a többség nem
volt ilyen szerencsés. Olyan is volt, akinél az egész tetőszerkezetet elvitte a vihar.
Nagy szomorúsággal írjuk, de a biztosítók gyors segítségéről
nem tudunk beszámolni. A szakértők is csak napok – sőt néhány
esetben több mint egy hét - elteltével jelentek meg. A kárösszegek
kifizetése pedig még lassabban ment, mint a károk felmérése. Az
Alsóbereckiben lakók nem tehetős emberek, az ország egyik legszegényebb részén élnek. Sokan joggal nem értik, hogy ha őket
kötik a biztosítókkal szembeni kötelezettségek és határidők, akkor ez a biztosítottak irányába miért nem igaz. Szükség helyzetben miért kell arra olyan sokat várni, hogy a biztosítók a kötelességüket teljesítsék.
Tóthné Bodnár Mónika

Véget ért az „Őrizd a tüzet” – Hagyományőrzés
népzenével a Bodrogközben című projekt
Véget ért az „Őrizd a tüzet” –Hagyományőrzés népzenével
a Bodrogközben című projekt.
A Bodrogközi Információs Pontok Projekt az elmúlt év márciusában kezdődött. Egyik leghangsúlyosabb és legnagyobb részét képezte a Kistelepülési Közösségi Animátor-képzés. A képzés fontos célja volt, hogy a projektben résztvevő alkalmazottak
megfelelő képzést kapjanak sikeres közösségfejlesztő munkásságuk elérése érdekében. Tanulmányaik során több modult is teljesíteniük kellett, amelyek között szerepelt a pályázatírás is. Ennek a modulnak az elvégzéséhez feltétel volt, hogy a 17 fős csapat
két részre osztva sikeresen megírjon és beadjon egy - egy pályázatot a Nemzeti 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 Kollégium pozitívan bírálta el.
Az „Őrizd a tüzet! – Hagyományőrzés népzenével a Bodrogközben” elnevezésű projekt a Nagy Dezső Művelődési Ház és
Könyvtár égisze alatt futott, amely egy tájoltató jellegű rendezvénysorozat megvalósítására irányult. Ennek a lényege az volt,
hogy három kiválasztott bodrogközi amatőr művészeti cso-

portnak fellépési lehetőséget biztosítanak a Bodrogköz 17 településén, ápolva ezzel a Bodrogköz gazdag kultúráját. A programmal
szerettük volna minél szélesebb körben megismertetni tájegységünk szellemi kincseit. A felkért csoportok: a cigándi Sarkantyús
Néptánc Együttes, a Dámóci Hagyományőrző Egyesület és a Halom Dalkör Bodroghalomból voltak.
A projekt összköltsége 623.379 forint, ebből a pályázó csapat
500. 000 forintot igényelt a Nemzeti Kulturális Alaptól, amit meg
is nyert. A maradék költséget önerőből biztosították az Önkormányzatok.
A megvalósításra szánt időszak 2014. január 1. – 2014. augusztus 31. közötti intervallum volt.
A programok a következő településekre vitték el a fellépő
csoportok valamelyikét: Alsóberecki, Felsőberecki, Bodroghalom, Tiszacsermely, Tiszakarád, Zemplénagárd, Karos, Karcsa,
Pácin, Nagyrozvágy, Kisrozvágy, Semjén, Lácacséke, Dámóc,
Ricse, Révleányvár és Cigánd települések.
Az időkorlátokat betartva 2014. augusztus 30-án megtörtént az
utolsó fellépés is a pályázat keretein belül. A bő három hónapig
tartó rendezvénysorozat rengeteg szervezéssel és egyeztetéssel
járt.
(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
A projektet lebonyolító csapatnak munkája során gyakran kellett változtatni a terveken a bekövetkezett váratlan események
okán. Előfordult például, hogy az egyik csoportnak az előre
megígért utaztatást vissza mondák. Ez után új megoldást kellett
keresni, amit pénz átcsoportosításával meg is oldottak a szervezők. Végül is minden fellépő személyszállítása gond nélkül lezajlott. A másik fő kérdés az időpontok egyeztetése volt, mivel általában a műsorok egy más települési programmal, falunappal, ünnepséggel - lettek társítva. Így a pályázat elején megadott időpontok változtak, mert a helyi Önkormányzatok igényeit is szükséges
volt szem előtt tartani. Hosszas egyeztetés után mindenkinek sikerült megtalálni a megfelelő időpontot. Ezektől eltekintve a fellépések sikeresen megtörténtek és a csoportok produkcióikkal
nagy tetszést arattak az adott település lakóinak. Az idősebb korosztály visszakapott egy pár emlékképet a múltjából és könnyes
szemmel énekelte a mára már lassan feledésbe merülő régi nótákat. Eszükbe juttatva ezzel fiatalságuk legszebb éveit. A középkorosztály újra megélhette, azokat az élményeket, amit gyerekként a hosszú téli estéken a ropogó tűz mellett élhetett meg. A
fiatalok ízelítőt kaptak a Bodrogköz gazdag kultúrájából és megismerhették a régi idők szórakozási szokásait, ami össze nem hasonlítható a mai modern rohanó világ szabadidős tevékenységeivel.
Az eddig leírtakból teljesen világos lehet, hogy a pályázat egyik
célja az volt, hogy a 17 szomszédos településen élő lakosság közötti együttműködés magasabb szintre emelkedjen a rendezvénysorozat megvalósításával. Cél volt továbbá, hogy a Bodrogköz
értékeit megfelelően bemutató hagyományápoló csoportok
bemutatkozási lehetőségét kapjanak az egyes rendezvényeken.
Az együttesek remekül éltek a lehetőséggel, amit mi sem bizonyít
jobban, hogy mindenütt vastapssal és nagy szeretettel fogadták
műsoraikat. Ezáltal nagymértékben erősítették a szomszédos települések lakosai közötti „jó szomszédi” kapcsolatot és bemutatták a közönségnek a települések értékeit, hagyományait.
Amit a projekt célnak tűzött ki nagy részben sikerült elérni, hiszen gyakran előfordul, hogy a települési lakosok saját hagyományaikat sem ismerik eléggé.
A program során fontos feladat volt felhívni a figyelmet azokra
a csoportokra, melyekben a Bodrogköz értékeit ápoló tehetséges
emberek dolgoznak.
A települések partnerek voltak ebben, mert közreműködtek
egymás rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában, dokumentálásában.
A program népszerűsítése érdekében plakátokat, szórólapokat
készítettek a BIP program helyi munkatársai. Mindebben
természetesen segítettek a résztvevő önkormányzatok.
A projekt eredményeként szorosabbá vált a tizenhét szomszédos település lakóinak kapcsolata, melyek két település kivételével közigazgatásilag is egy Járáshoz tartoznak. Aközségekben élő
emberek régi iskolás kapcsolataikat újra felelevenítették, talál-
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kozhattak nem mindennap látott ismerőseikkel. A pályázat által
utaztatott csoportok a különböző műsoraik révén olyan értékeket
közvetítettek, melyeket az adott településeken új élményként,
ismeretként kaptak meg az ott élők.
A rendezvény megvalósulását nagymértékben támogatták, a
Nemzeti Kulturális Alap mellett, a települési Önkormányzatok is,
hiszen felvállalták, hogy biztosítják a csoportok fellépéséhez
szükséges feltételeket.
A programsorozat során a következő helyeken léptek fel a
csoportok:
F Sarkantyús Néptánc Együttes:
Lácacséke
2014.06.14.
Karos
2014.07.05.
Semjén
2014.07.19.
Tiszakarád
2014.08.19.
Alsóberecki
2014.08.20.
Bodroghalom
2014.08.20.
F Halom Dalkör:
Dámóc
2014.06.14.
Pácin
2014.07.05.
Kisrozvágy
2014.07.19.
Cigánd
2014.08.16.
Révleányvár
2014.08.16.
Zemplénagárd 2014.08.16.
Fdámóci Hagyományőrző Egyesület:
Karcsa
2014.05.24.
Nagyrozvágy
2014.06.07.
Ricse
2014.08.16.
Felsőberecki
2014.08.23.
Tiszacsermely 2014.08.30.
Halom Dalkör

Dámóci Hagyományőrző Egyesület

Sarkantyús Néptánc Együttes

Ezúton szeretné a szervező csapat megköszönni a Nemzeti
Kulturális Alap támogatását, az Önkormányzatok segítségét.
Köszönet a Bodrogközi Információs Pontok vezetőinek,
kollegáinak önzetlen munkájukért.
Összességében, a pályázat sikeresnek nevezhető, mert elérte
legfőbb célját, hogy hagyományainkat megtartva tovább vigyük
az utókor számára ezt a gazdag, színes bodrogközi kultúrát.
Reménykedünk abban, hogy a jövőben is lesz, olyan egyesület,
alapítvány, önkormányzat, amely szívügyének tekinti kultúráját
és az ügy mellé áll.
Kiss Attila
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Bodrogköz nagyjai
Sánta Erzsébet
Sánta Erzsébet nevét a Tiszakarádi Általános Iskola
2005-től viseli.
Sánta Erzsébet 1932. augusztus 21-én, Tiszakarádon
született. Iskolai tanulmányait, az itteni, Elemi Népiskolában és a Református Népiskolában, Szabó Zoltánné tanítónő, Bocsor Géza igazgató és
Tarpay Klára tanító kezei alatt
kezdte, végezte. Akkor figyelt
fel tanítója Tarpay Klára
(Szücs Lajosné) éles eszére,
szorgalmára és tehetségére.
Elérte a szülőknél, hogy a hét
testvér közül a háborús nehézségek ellenére lányukat, Erzsébetet
taníttassák tovább. Különbözeti vizsga letétele után a Sátoraljaújhelyi Zrínyi Ilona Állami Polgári Leányiskola magántanulója
lett. Ott a 3. és 4. évfolyamot az elemi 5-6. osztállyal párhuzamosan egyszerre végezte.
1947 szeptemberétől 1951 júniusáig a Nyíregyházi Református, majd Állami Leányintézetben, Pedagógiai Gimnáziumban
Tanítóképzőben folytatta tanulmányait. Ott tett vizsgát és szerzett
Tanítóképzői érettségi bizonyítványt.
A tanítói munkát, mint gyakorló, "helyettesítő tanító" Szabolcsban kezdte, Tormáspusztán. Majd 1951- 54 között Monyha-tanyán és Nagyrozvágyon tanított. 1954-60 között a ricsei iskolához tartozó Budahomok-tanyán és Ricsén tanított. 1959-ben
Egerben a Főiskola matematika - fizika szakán kezdett tanulmányokat.
1960-ban tért vissza, Tiszakarádra tanítani. Ide, szülőfalujába, a
gyerekek, az emberek közé, akiket szeretettel tanított, nevelt,
akikért munkálkodott egész élete során.
1965-től 1969-ig a Tiszakarádi Általános Iskola igazgatóhelyettese, 1969-70-es tanévtől 1991. szeptember l-ig (nyugdíjazásáig) pedig igazgatója volt. Igazgatósága idején sokat fejlődött az
iskola. Épületek tekintetében: termek, szaktantermek, tornaszoba,
iskola könyvtári szoba, szertárak, vizes blokkok kialakíttatása.
Később az ő vezetése idején épült a mai iskola épülete 1979-80ban. Megszűnt ezzel a váltott műszakos tanítás, ami azt jelentette,
hogy az alsó és felső tagozat tanulóinak nem kellett délelőtt - délutáni váltásban tanulniuk.
Nagyot fejlődött szakmailag is az iskola vezetése alatt. Napközi
otthon létrehozása, egész napos oktatás bevezetése. Szakkörök,
nyelvoktatás, úszásoktatás, számítástechnikai oktatás megszervezése. Szakosított tantervű, gyógypedagógiai, eltérő tantervű,
kis létszámú osztályok létesítése. A tánckar és az énekkar is jelzi,
hogy mennyire szívén viselte az iskolai oktatás fejlesztését Tiszakarádon. Azt tartotta, a gondokon nem okoskodni kell, hanem
minél hamarabb megoldani azokat.
Egész élete során folyamatosan képezte magát. 1964-ben matematika- fizika szakos tanári oklevelet szerzett az Egri Tanítóképző Főiskolán. 1967-69 között matematika - fizika - kémia világnézeti szakosított tanfolyamot végzett. 1978- nyarán a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Szegedi Nyári Egyetemén, pedagógia szakon, hallgatott, kurzust. 1978-81. között a debreceni
Kossuth Lajos Tudományegyetemre járt és pedagógiai szakos
oklevelet szerzett.
Az egyetem elvégzése után hívták Debrecenbe az egyetemre,
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sárospataki és nyíregyházi főiskolákra oktatónak. Ő azonban
nemet mondott és maradt Tiszakarádon.
Egykori kollégái beszámolói szerint szerette, nagyon a gyerekeket, de felelősséget is érzett irántuk. Így volt a munkatársaival
és a község lakóival is. Ismereteit, képességeit az ifjúság és a falu
lakosainak javára fordította. 1998-ban megbetegedett. 2000. július 26-án halt meg. Emlékét Tiszakarád lakói mai napig ápolják.
forrás. a Sánta Erzsébet Általános Iskola honlapja

Molnár Mózes /1883-1946/
Molnár Mózes a 2002-ben Bodroghalmi Általános Iskola névadója lett. Erdélyben a székelyföldön, Homoródszentlászlón született 1883. július 6-án. Szülőföldjén emelkedik a székelyek szent
hegye, a Hargita. Itt folyik a Kis- és Nagy- Küküllő és itt találták
meg az ősi hun- székely feliratokat, az úgynevezett rovásírást.
A Székelyudvarhelyi Református Kollégium négy osztályának
elvégzése után a Székelykeresztúri Állami Tanítóképző intézetben szerzett tanítói és kántori oklevelet 1903-ban. Szülőfalujában
tanított 1904-től 1917-ig. Az életrajzi feljegyzésekből kitűnik,
hogy már fiatal korában is határozottan kiállt a szegény falusi
emberek ügye mellett, szót emelt érdekükben. Csekélyke vagyonát a világháborús események alatt, a román betörés során 19161917-ben elveszítette.

1917-ben helyezték Lukára (Bodroghalom régi neve 1927-ig).
Itt az állami elemi iskola tanítója és igazgatója lett, az is maradt 27
éven keresztül, 1944-ben történt nyugdíjba vonulásáig.
Hatalmas munkát végzett a község oktatási és művelődési életében, amelyet az idősek ma is tisztelettel emlegetnek. Szigorú, de
igen jó tanító volt. Nemzedékek kerültek ki a keze alól becsülettel
és tisztességgel, akikkel megszerettette a tanulást és a munkát.
Felújította az úgynevezett ”alsó iskola” épületét, kerítéssel vette körül, udvart és játszóteret alakított ki. Az ő irányítása mellett
épült az úgynevezett „felső iskola” is a mai iskola területén az
1920-as években.
Mestere volt a gyümölcskertészetnek. Felnőtteknek és fiataloknak megtanította az oltást és a szemezést, faiskolát létesített, keze
nyomán nemes fajták terjedtek el, melyek közül néhány példány
még ma is található a faluban.
Értett az állatgyógyításhoz, melyre a korabeli parasztembereknek nagy szükségük volt. Egészségügyi ismereteket tanított a helyi Vöröskeresztben. Megalapította a népházat és a mai Művelődési Ház elődjét. Vezette a közösségi könyvtárat, ifjúsági egyesületet, Dalárdát, gazdakört alakított.
Ügyvivője volt a Hangya Szövetkezetnek, tagja a közösségi
képviselő testületnek. Tanítói minősítési lapján kifogástalan
szorgalmú, alapos tárgyi tudású, kifogástalan magatartású
nevelőként jellemezték.
A magyar Királyi Tanfelügyelőség Sárospataki tanítóképző
gyakorló iskolájába hívta meg, de mindvégig közösségünkben
maradt. 1946. augusztus 22-én, életének a 63. életévében halt
meg. Sírja a bodroghalmi régi temetőben található meg.
Sveda Bernadett
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Bodrogközi hírcsokor
F Nagyrozvágy

Levendulás illatpárnák
Már korábban is beszámoltunk arról, hogy Nagyrozvágyon a
tavalyi évben Szociális Szövetkezet alakult, melynek keretében
sikerült többek között egy hímző gépet is beszereznie az Önkormányzatnak. A szövetkezeten belül a varrodában is folyamatosan
készülnek a szebbnél szebb munkák, melyből most párnákat kínál
eladásra az Önkormányzat. Ezeket a párnákat a varroda dolgozói
szabták-varrták, díszítették csipkével és szalaggal, melyekre
aztán többféle hímzésminta került. A párnákat végül megtöltik
puha golyókkal, illetve igazi levendulával. Utóbbit az Önkormányzat tavaly óta termeli. A töveket korábban Tihanyból rendelték és tavasz óta már két alkalommal is virágzottak. Így készülhettek el a levendulás illatpárnák, melyeket sok gondos kéz együtt
készített.
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“Emlékképek Bereckiből” c.
fotókiállítás nyílt Alsóbereckiben
Régi fénykép kiállítás nyílt Alsóberecki volt általános iskola
aulájában. A szervezők több mint 80 fényképet állítottak ki. A
képeket több család fotóalbumából sikerült összegyűjteni. A kölcsönkapott fotókat egy szkennelés után mindenki visszakapta, a
képek pedig nagyítva kerültek fel a paravánokra. A 30-as évek
Gyöngyös Bokrétájától, családi és osztályképeken keresztül egészen a 80-as évek Éneklő Ifjúságáig mindenféle kép bekerült a
kiállítás anyaga közé. Sokan a családjuk elhunyt tagjairól is adtak
fotókat és azokra az emberekre nemcsak a rokonok, de a falubeliek is szívesen emlékeztek vissza. Az esemény színesebbé tételéhez a cigándi Sarkantyús Néptánc együttes járult hozzá, akik színvonalas előadásukkal még hangulatosabbá tették a rendezvényt.
A kiállítás, valamint a néptánc együttes előadásának megtekintőit
frissítő, kávé, aprósütemény várta. A képek továbbra is megtekinthetők az általános iskola aulájában. Köszönet azoknak akik
segítettek, hogy a tárlat létrejöhessen.
-tbmF Semjén

Kiváló zenekar - Kiváló
előadás Semjénben

A párnák a nagyrozvágyi Önkormányzatnál vásárolhatóak meg
30×30 cm-es méretben. Az árakról az Önkormányzattól tájékozódhat.
-vaF Alsóberecki

A Tényleg zenekar lépett fel Semjénben 2014.augusztus 22-én
18-órától a község faluházában. Az öt fős zenekar különböző tájegységek népzenéivel szórakoztatta az érdeklődőket. Különböző
érdekes hangszerek bemutatásával tette még érdekesebbé a koncertet. A közönség apraja kíváncsisággal figyelte és hallgatta a
műsort. A koncert után a zenekar szívesen vette az érdeklődők
kérdéseit, amire szívesen válaszolt. A szervezők szomorúan állapították meg, hogy a színvonalas program viszonylag kevés érdeklődőt vonzott Semjénben.
-sb-

Szünidei foglalkozások
Alsóbereckiben
A nyári szünet második felében a Községi Könyvtár szervezésében különböző foglalkozásokra került sor. Először asztaliteniszezni jöhettek a gyerekek az iskola tornatermébe, későbbi alkalommal pedig teremfocira gyűltek össze a fiatalok. A kézműveskedni vágyók pedig könyvtárba mindig más-más foglalkozásokon vehettek részt. Lehetőség volt új, quilling technika kipróbálására is, amely nagyon tetszett a gyerekeknek. Üvegfestést és a
só gyurmázást is nagyon élvezték az apróságok.
-tbmF Pácin

50 éves jubileumi osztálytalálkozót
tartottak Pácinban
Pácinban tartotta 50 éves jubileumi osztálytalálkozóját az
1964-ben végzett két osztály, akik a pácini Általános Iskola növendékei voltak. Az 2014. augusztus 9-én 11 órai kezdettel tartott rendezvényre az egykori 52 főből sajnos haláluk miatt tizenöten már nem jöhettek el a szombati eseményre. A találkozón
résztvevők ellátogattak volt iskolájukba, osztályukba, majd az elhangzott beszédek, megemlékezések után a Református Templomban, Czinke Sándor tiszteletes úr köszöntötte a jubiláló
diákokat. Ezek után egy rövid látogatást tettek a Czinke Ferenc
Faluházban, ahol három kiállítást is megtekinthettek. Tizennégy
órától fehér asztal mellett folyt a visszaemlékezés, kiváló hangulatban.
(Folytatás a következő oldalon.)
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Nagy örömet okozott, hogy a két osztályfőnök: Jáger Klára
tanárnő és Varga Ferenc tanár úr, valamint Olcsvári Katalin tanárnő és Forgács Tibor tanár úr az egykori diákokkal együtt gondolt
vissza a régi szép időkre!
Jeles nap volt ez a diákok és tanárok számára egyaránt, hiszen e
napot beragyogta az öröm, megemlékezés, az újra viszontlátás
varázsa.
-cscsF Tiszakarád

2014. augusztus
PONTOK

PROGRAM

falakat, felújították a mosdókat és korszerűsítették a fűtést. A belső felújítás után következett a külső szigetelés és festés, melynek
során az épület kívülről is szép lett. A munkálatok ezzel nem fejeződtek be, hiszen a település kapott 2.950.000 forintot az adósság
konszolidációban részt nem vett települések támogatásaként,
amely összeget szintén a rendelő felújítására fordították. Ebből a
pénzből csatornát vásároltak és raktak fel az épület falaira, burkolási, csempézési munkálatokat végeztek, felújították a raktárhelyiséget, mozgáskorlátozott feljárót készítettek, megújították a
lábazatot és új bútorokat is kapott az Orvosi Rendelő.

Kecskés Borbála költő
könyvbemutatója Tiszakarádon
2014. augusztus 18-án 17 órai kezdettel könyvbemutatót tartott
Kecskés Borbála költő Tiszakarádon a Faluházban.
A bemutató kezdetén Kecskés Judit szívhez szóló sorokkal fogadta Kecskés Borbálát, majd ezt követően az eseményen megjelenteket köszöntötte a költő. Szeretett édesanyjához, testvéréhez,
barátnőjéhez szólt egy – egy versben. A bemutatón szép számban
megjelentek a vendégek, akik tartalmas időt tölthettek el a költő
verseit hallgatva. Verset mondott Encsről Széplaki Lászlóné és
Horváth Richárd. Énekelt Batta Bernadett, Batta Bettina, Kántor
Anikó és Orosz Alexandra.
-ocs-

Továbbá az értékteremtő közmunka programban résztvevők segítségével előtetőt építettek, új kerítést készítettek és felújították a
lépcsőt. A munkálatok még nem készültek el teljesen, hiszen a
mozgáskorlátozott feljáró korlátai még hiányoznak, de hamarosan ezek is a helyükre kerülnek. A felújítást követően az épület
teljesen megújult, kívül is és belül is korszerű, tiszta és szép összkép fogadja a betegeket.
-keF Cigánd

Újabb Szolgáltató pontot adtak át
Cigándon
Tiszakarádon lépett fel a Csiribiri
együttes
2014. augusztus 18-án 15 órától tartotta gyermekműsorát a Tiszakarádi Faluházban a Csiribiri együttes.
A műsort sok gyermek nagy izgalommal várta már. Előadásukra jellemző volt, hogy nemcsak a csemeték, hanem az anyukák,
apukák, nagyik is együtt bolondozhattak a műsor alatt. A program
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer támogatásával valósult meg.
-Ocs-

F Kisrozvágy

Kívül-belül megújult a kisrozvágyi
Orvosi Rendelő
A kisrozvágyi Orvosi Rendelő épülete kívül is és belül is eléggé
megviselt állapotban volt, így nagyon ráfért már a felújítás, ami a
tavalyi évben el is kezdődött. Először a belső felújítás vette kezdetét, amelynek során új nyílászárókat kapott az épület, lefestették a

A Komplex-telep program „Közös út” elnevezésű pályázat keretén belül Szolgáltató pontot adtak át Cigándon az Újfalu településrészen 2014. július 28-án.
A Szolgáltató pont ugyanazt a funkciót tölti be itt is, mint a májusban átadott épület. A létesítményben az itt élő emberek hasznosan tölthetik el szabadidejüket, a gyerekeknek pedig különböző
foglalkozások lesznek megvalósítva.
Az átadási ünnepségen a Himnusz eléneklése után a vendégeket
Balla Zoltánné köszöntötte. Az eseményen beszédet mondott
Oláh Krisztián, Cigánd Város Polgármestere, dr. Nagy Réka Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Cigándi Járási Hivatalának helyettes vezetője és Kertész Zoltán szakmai vezető.
Mindannyian kifejtették, hogy milyen fontos, hogy az emberek
rendezett körülmények között éljék mindennapjaikat, és bíznak
abban, hogy ez a Szolgáltató pont is ugyan úgy „élni” fog, mint a
Paptag településrészen átadott hely. Az ünnepségen Svájcból is
érkeztek vendégek, akik egy kis ajándékkal lepték meg a ház dolgozóit, és a gyerekeket. Az szalagot Oláh Krisztián polgármester
úr és dr. Nagy Réka a Borsod-Abaúj –Zemplén Megyei Kormányhivatal Cigándi Járási Hivatalának helyettes vezetője vágta át.
-kg-

Nagy sikerrel zárultak a Gasztronómia és hagyományőrző programok
Cigándon
Remek időben és nagyszerű hangulatban rendezték meg a
Gasztronómia és hagyományőrzés című rendezvényt 2014. július
19-én Cigándon.
(Folytatás a következő oldalon.)
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A Szabadtéri színpadnál lebonyolított esemény a délutáni órákban kezdődött a Csárdás Citera Zenekar és Hagyományőrző
Énekkar, a Cigándi Gyermektánccsoport és a Sarkantyús Néptáncegyüttes műsoraival. A helyi csoportokat Sólymos Tóni és az
Ex-Pressz és a délután folyamán fellépő Kovács Kati követte,
akikkel az idősebbek visszautazhattak egy kicsit az időben. A régi
dallamok után Oláh Krisztián, Cigánd Város polgármestere köszöntötte a publikumot. Polgármester úr szavait a Nefelejcs Kiskórus nosztalgia műsora, a székelyudvarhelyi Európa-bajnokságon harmadik helyezett TriAngel Majorett Tánccsoport és a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak táncos produkciója követte. A kisszínpadon bábelőadást tekinthettek meg kicsik
és nagyok egyaránt. A hangulatot tovább fokozta a Garagulya Gólyalábas Kompánia humoros előadása. Kiegészítő programként a
Tulipántos Népi Játékpark és Alkotóműhely várta többek között
kézműves foglalkozással és arcfestéssel a kíváncsiskodókat. A
színpad mellett felállított sátorban a nagy melegben megéhezőket
„ A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány munkatársai várták a
HÍR - védjegyes „cigándi apróbélessel” és kásáskáposztával, valamint lepcsánkával, krumpli lángossal és kenyérlángossal. A
Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói pedig a
Cigándról szóló kiadványokat kínálták az érdeklődőknek.
Az este sztárvendége a Zanzibár volt, akik egy remek koncerttel
koronázták meg kiváló hangulatú programot.
-kg-

Múzeumoké volt az éjszaka
Az országos Múzeumok éjszakája programsorozat keretein
belül került sor az „Ég a tűz, szentiváni tűz” című rendezvényére.
Arendezvényt 2014. június 21-én tartották Tájház udvarán.
A vendégeket Csáki Balázsné, „A Bodrogköz Tájmúzeumáért”
Alapítvány kuratóriumi elnöke köszöntötte.
A program további részében a helyi amatőr művészeti csoportok bemutatója következett.
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A Tájházhoz látogatókat a szervezők finom cigándi kemencés
bélessel, és kenyérlángossal vendégelték meg, mely finomságokat a „A Bodgrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány önkénteseinek
köszönhettek.
Az est fő momentuma a tűz ugrás volt. A szentiváni tűz átugrása
a szerelmesek egyik jelképes cselekedete volt a népi hagyományban, de nem csak a szerelmesek tulajdonítottak neki mágikus erőt.
A különböző betegségben szenvedő emberek azt tartották, hogy a
tűz átugrásával megtisztulnak a betegségektől.
Mindemellett a rendezvény alatt a látogatóknak lehetőségük
nyílt kézműveskedni, lovas szekéren várost nézni, szentiváni dalokat tanulni.
-kgF Zemplénagárd

Gólyamentés Zemplénagárdon
Gólyát mentettek az elmúlt napokban Zemplénagárdon. Egy lakossági bejelentés érkezett az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságára, hogy beteg gólyát figyeltek meg az egyik elhagyatott telken belül. A napok óta ott gubbasztó állatot Lontay László természetvédelmi területfelügyelő fogta be és szállította a hortobágyi
gólya klinikára, ahol alapos kivizsgálást kap majd.
Amennyiben a környezetében hasonló esetet észlel a következő
címen és telefonszámon lehet bejelentést tenni:
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága
Lontay László természetvédelmi területfelügyelő
3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
Tel.: +36-48/506-000, +36-30/300-6468
E-mail: info.anp@t-online.hu
-ka-

Szent István Királyt és az új kenyeret
ünnepelték Zemplénagárdon
Szent István Királyt és az új kenyeret ünnepelték Zemplénagárdon 2014. augusztus 16-án az Általános Iskola udvarán. A programsorozat főzőversennyel kezdődött, ahol két kategóriában indulhattak a versenyzők.
Alecsókészítés végeredménye a következő lett:
1. Mágika
2. Andrej Család
3. Lebeskó Zsolt
Aszabadon választott étel kategória végeredménye:
1. Lossó Család
2. Gáspár Család
3. Özv. Tomori Imréné és Tomori Gáborné
A gyerekek aszfaltrajzoló versenyen vehettek részt,
melynek helyezései a következőképp alakultak:
1. Oláh Zsuzsanna, Tomori Flórián
2. Feka Mária, László Nóra
3. Deák Eszter, Lippai Anett, Tomori Petra
Különdíj:
Balla Réka
(Folytatás a következő oldalon.)
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Közben a nebulók asztaliteniszezhettek, trambulinozhattak,
gyöngyöt fűzhettek, csillámtetoválás és arcfestéssel tölthették el
az időt.
A műsor folytatásában Szajkó Anna polgármester köszöntő
beszéde következett, majd immáron negyedik alkalommal választottak díszpolgárt Barathy György volt pedagógus és polgármester személyében. A kenyérszenteléshez kötődő szertartást
Ivancsó Bazil görög katolikus lelkész, Koltavári Attila római katolikus lelkész, Sándor Töhötöm református lelkész tartották. A
folytatásban a zemplénagárdi gyerekek verses műsora következett, amit a bodroghalmi Halom Dalkör nótacsokra követett. A
Magyar Népmese Színház előadása tovább színesítette a délutánt,
ahol Az aranyszőrű bárány című népmesét mutatták be a gyerekek
közreműködésével. Arendezvény következő része a Kis- és nagytárkányi Arany Tisza Néptánccsoport előadása volt, melyet a
nagytárkányi Tisza Dalkör követett dalcsokrukkal. A műsor zárásaként Szabó Tamás játszotta a talp alávalót az esti órákig.
Szeretnénk megköszönni Mindenkinek, aki segített abban,
hogy a rendezvény sikeresen záruljon!
-kaF Ricse

Osztálytalálkozó Ricsén
A ricsei II. Rákóczi Ferenc Általános iskola egykori diákjai
28-éves osztálytalálkozót, illetve évfolyam találkozót szerveztek 2014. július 5-én.
Az 1986-ban végzett tanulók voltak az utolsó olyan évfolyam,
ahol még 3 osztály ballagott. Nem kerek évforduló ez a 28 év, de
ez is éppen elég ahhoz, hogy régi barátok, osztálytársak egymásra
nézve gondolkodjanak, ki is áll vele szemben, mert bizony sokan
voltak, akik nem is látták egymást az eltelt sok-sok év alatt. Sajnos
annak ellenére, hogy az internet nagyon sokat segít a keresésben,
még így sem sikerült mindenkit felkutatni. Sokan hiányoztak az
egykori osztályokból. Az osztályfőnökök Hogya Viktorné, Kovács Attiláné és Dombóvári István voltak. A rendhagyó osztályfőnöki órákat Hogya Viktorné Gabika néni tartotta meg. A jelentés után névsor és osztály szerint minden megjelent elmondta
élete történetét. Az iskolát bejárva mindannyian megkeresték tablójukat, majd egy kis vacsora mellett hosszas beszélgetés következett. Tanárok közül megjelentek Hogya Viktor, egykori iskolaigazgató, Hogyáné Gabika néni és Sztaniszlovszki Antal tanárok.
A következő, 30 éves találkozójuk időpontját is megbeszélték,
hogy biztosan mindenkinek jó legyen 2016. július 12. Remélhetőleg ez az időpont mindenkinek megfelel majd.
-szcs-

Hét napos közösségépítő tábor
A ricsei általános iskola tanulói 2014. június 16-tól 22-ig egy
hét napos közösségépítő táborban vettek részt, a csodálatos természeti adottságokkal rendelkező Telkibányán.

2014. augusztus
PONTOK

PROGRAM

A tábori élet megszervezésekor kiemelt cél az volt, hogy tartalmas nyári elfoglaltságot nyújtsanak a gyerekeknek. A programok
megvalósítása remekül sikerült. A gyerekek a környezet megismerése közben észrevétlenül is sokat tanultak, összekovácsolódtak, megismerhették önmagukat, erejüket, kitartásukat.
Egész napos erdei kirándulás és a kisebb falusi séták biztosították a mozgás lehetőségét.
A kézügyesség fejlesztéseként jó alkalmat adtak a kézműves
foglalkozások. A helyi foglalkozás vezető megtanította a gyerekeket aranyat mosni, ásványokból ékszereket készíteni és saját
kézzel tüzet nyújtani, krumpli lángost sütni. A tanulók büszkén
mutatták meg egymásnak mi mindenre képesek, milyen szép dolgokat tudnak önállóan elkészíteni. A gyermekek örömmel vettek
részt foglalkozásokon. Különös sikert aratott a barátságkarkötők
saját kezű elkészítése, annak átadása a kiválasztott barátnak.
A szabadidő hasznos eltöltéséből nem hiányzott a sport lehetősége sem. Csapatok szerveződése után kispályás focizás, kosárlabdázás, pingpongozás, tollaslabdázás színesítette a mindennapokat. Vidám kedvvel vettek részt ezeken a programokon a nagy
mozgásigényük kielégítésére.
A tábori lét mintegy lezárásaként Ki mit tud? - ot szervezetek a
tábor vezetői. Valamennyi gyermek egyénileg, de jellemzően inkább kisebb csoportokba szerveződve adta elő kis műsoraikat.
Egymást remekül elszórakoztatták.
Élménybeszámolóikból és tapasztalatinkból összegezhető,
hogy a tábor elérte célját, mindenki tartalmas, élmény-és érzelem
dús egy hetet töltött Telkibányán.

Átadták az új polgármesteri hivatalt
Ricsén
Sok ricsei és bodrogközi ember számára emlékezetes az a
klasszikus tornácos ház, ami a szülőotthon volt Ricse központjában. Dr. Pethő István szülész praktizált itt, és segített világra
számtalan gyermeket. A hányatatott sorsú épület, a szülő otthon
1977-es megszűnése után, öregek otthonaként és orvosi ügyeleti
helyiségként szolgált. Aztán a 90-es években egy varroda költözött falai közzé, ami jó néhány ricsei és környékbeli aszszonynak adott munkát. A végletekig leromlott épület sokáig üresen
állt.

Az Önkormányzat saját erőből kezdett hozzá az épület felújításához 2005-ben. Az volt a cél, hogy a már kinőtt hivatali épületet
egy új, korszerű polgármesteri hivatalra cseréljék.
Az új hivatal mostanra készült el végleges formájába. Az átépítés során többek között lecserélték a tetőt, beépítették a tetőteret,
elvégezték a külső és belső tatarozást, rendbe tették az udvart. A
teljes kivitelezést - néhány speciális szaktudást igénylő munkától
eltekintve a ricsei közmunkások és alkalmazottak végezték. Mindenki magáénak érezte a feladatot, ez látszik is az elvégzett munka kiváló minőségén.
(Folytatás a következő oldalon.)
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A eseményt jó hangulat és nagy alkotói igyekezet jellemezte.
Örömmel sajátították el a pedagógusok által nekik bemutatott
technikákat. A kézműves foglalkozások mellett természetesen a
játék, a mozgás és a szórakozás is nagy szerepet kapott. Többek
között kerékpártúra, játékos sportvetélkedő, fürdőzés, karaoke
party és közös filmnézés is hozzájárult ahhoz, hogy jó hangulatban teljen az idő.
-cj-

2014. augusztus 16-ára érkezett el az újjá varázsolt épület átadásának pillanata. Vécsi István polgármester úr avatta fel az új
hivatalt. Elmondta, hogy ezzel a beruházással az volt önkormányzat célja, hogy a falu külső arculatát szépítse., segítse az ott
dolgozók munkáját, és az ügyüket intéző emberek közérzetét.
Dezső Attila református lelkipásztor kért áldást az ide betérőkre, majd az olasz testvértelepülésünk Casalette volt polgármestere
köszöntötte a megjelenteket. Közösen vágták át az avató szalagot,
majd mindenki körbejárhatta az új épületet.
Hamarosan sor kerül a költözésre, addig is mindenki türelmét és
megértését kérik.
-szcsF Dámóc

Nyári foglalkozások a dámóci
könyvtárban
Sikeresen kezdődött el augusztusban a fiatalok számára szerveződött társasjáték klub Dámócon. A szervezők hívására hetente
többször összegyűltek a fiatalok a könyvtárban, hogy jót játszanak. Többféle játék használatára volt, lehetőség, de a részvevők
leginkább az Activity-t kedvelik, ahol csapatokat alkotva „mutogatnak”, „rajzolnak” és „körülírnak”. A programra látogatók számára nagyon élvezetes a játék, mivel megtanít összedolgozni és
közösen nyerni. A szervezők elmondása szerint a résztvevők azért
is nagyon szeretik ezt játszani, mivel humorosnak tartják. Az alkalmak több órán át tartanak, szinte nem is akarják abbahagyni az
egyre terebélyesedő játszmákat. A játékdélutánokra néhány fiatal
jön el, de mégis ilyen kis körben is kiváló szórakozás. A programot szervező BIP-es munkatársat általában a fiatalok keresik
meg, „legyen egy kis móka” felkiáltással. Ők nagyon szeretnek
szabadidejükben játszani. 9 éves kortól egészen 25 éves korig
érdeklődnek a helyiek. A szervezők szándéka, hogy a programok
az iskolaidő alatt sem maradnának el. Reményeik szerint hétvégeken, szabadidejükben összegyűlhetnének kikapcsolódni az érdeklődők. Remélik, hogy a játékot választók köre is egyre bővül.
-csj-

Épül-szépül a Karcsa-tó partja
Július hónapban megkezdődött a Karcsa tó parkosítása, Karcsa
település központjában. Már tavasszal elvégezték a part tisztítását, rendbetételét, most pedig tovább folytatódnak a munkálatok.
Az elmúlt hetekben padokat helyeztek ki a víz partjára, ahol az
arra járók megpihenhetnek, nézelődhetnek. Augusztusban pedig
három filagóriát helyeztek ki a parton, mely tovább csinosítja a
falu központját.
Az értékteremtő közmunkaprogram keretében a településkép
javítása és fenntartása így folyamatosan biztosítható. Tervezik
még szemetesek kihelyezését a település több pontján, valamint
az elavult buszmegállók felújítását is.
Karcsa Község Önkormányzata arra kéri a kedves lakosságot,
hogy vigyázzon az új padokra, filagóriákra és óvják, védjék a kihelyezett pihenő alkalmatosságokat.
-cj-

F Karcsa

Nyári napközis táborok Karcsán
A Karcsai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói a TÁMOP-5.2.3. A-12/1-2012-0001 - „Komplex program
megvalósítása a gyermekszegénység ellen a Bodrogközi Kistérségben” program jóvoltából, két turnusban napközis táborban
vehettek részt. A táborra jelentkezők számára szervezett esemény
célja, a gyermekek kézműves és művészeti készségének, valamint közösségi szellemének fejlesztése volt. A projektnek köszönhetően a résztvevőknek hasznos kézműves és művészeti
technikák elsajátításra nyílt lehetőségük.
Július 21. és 26. között az alsó, július 28. és augusztus 2. között a
felső tagozatos táborozók vehették birtokba a nyári szünetre magára hagyott iskolát. A programok minden hétköznap reggel 8
órakor kezdődtek és 16 órakor értek véget. A gyermekeknek napi
négyszeri étkezés is biztosítva volt.

Zárult a „Komplex beavatkozás a
Bodrogközi kistérségben-mélyszegénységben élők érdekében” című
projekt
Az elmúlt hónapban, 2014. augusztus 13-án, Karcsán a Nagy
Géza Művelődési Központban tartották meg a „Komplex beavatkozás a Bodrogközi kistérségben-mélyszegénységben élők
érdekében” projekt projektzáró rendezvényét.
(Folytatás a következő oldalon.)
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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 9 településen megvalósuló projekt célja a szegénység mélyülésének megakadályozása, foglalkoztatást eredményező eszközök alkalmazása, valamint közösségfejlesztés, humán kapacitásbővítés és az együttműködések fejlesztése volt. Ennek érdekében
a 2012 márciusában indult projekt 30 hónapja során számos program valósult meg, mind a bevont 76 család, mind pedig a velük
foglalkozó szakemberek számára.
A projektzáró eseményen ifj. Dakos János programkoordinátor
köszöntötte a megjelenteket, és ismertette a program főbb elemeit.
A programban bevont családok részt vehettek többek között álláskeresési-, adósságkezelési-, takarékossági,- számítógép kezelői foglalkozásokon, a legnépszerűbbek pedig a gazdálkodással,
illetve a gyermekgondozással, gyermekneveléssel kapcsolatos
programok voltak. Nagy népszerűségnek örvendtek a közösségi
rendezvények, melyek során sportesemények, színházi- és táncelőadások, hagyományőrző programok, vetélkedők, bemutatók
várták a családokat.
A rendezvényen jelent volt még Dakos János, Karcsa község
polgármestere és Stumpf Attila, a Cigándi Járási Hivatal hivatalvezetője is, aki elismerését fejezte ki a projekt sikerét illetően.
-cj-

Megújuló épületek Révleányváron

A Magyarország Állam támogatásából az óvoda, a napközi, a
konyha, valamint az öregek napközis otthonának külseje és belseje megújult Révleányváron. A munkák során nyílászárókat cse-
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réltek, így 9 új ablak és ajtó került az épületekre. Mindez érintette a
bel tereket éppen úgy, mint a homlokzatokat. Hőszigetelést is
kapott az épület. A munkások 3 hét alatt végezték el ezeket a
munkákat. Nagyon ráfért már ez a felújítás az épületekre. A rossz
hőszigetelés és a rozzant ablakok miatt, a fűtés nagyon rossz hatásfokú volt. Az óvoda, a napközi és a konyha felújítása során újra
színezték a falakat. Míg a korábbi feladatokra vállalkozókat bízott
meg az önkormányzat, a festési munkákat már a közfoglalkozottak végezték el. Szintén javítottak az udvarok állapotán: az új
parkosítás virágos kertet, és sziklakert varázsolt a korábbi elhanyagolt portákra.
Az elvégzett munkáknak köszönhetően az óvodások és iskolások is egy megújult épületbe térhetnek be nap mint nap.
A régi posta épülete is felújításra szorult. Az elavult tetőszerkezet összerogyott és ezzel életveszélyessé vált az épület. Az elvégzett munkákkal meggátolták, hogy a posta végleges tönkremenetelét. Kicserélték a gerendákat, a tetőléceket és héjazatot is.
Az önkormányzat ez utóbbit, saját erőből oldotta meg, hiszen a
település raktárában még található volt elegendő cserép. Így erre
külön nem kellett költeni.
„Szoták féle ház” (a nevét egy nem rég elhunyt bácsi nevéről,
Szoták Ferencről kapta, aki a házban lakott) nem régen az önkormányzat tulajdonába került. Ez az épület is kívül, belül megújult.
Ez a gyakorlatban külső és belső vakolást, festést jelentett.
A beruházásoknak szerencsére nincs vége. A Révleányvári
Községi Könyvtár is új ablakokat fog kapni. Felújítanak egy teljesen leromlott állapotú buszmegállót is.
-ft-
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Egyházi hírek a Bodrogközben
F Felsőberecki

Református családi nap
Felsőbereckiben
Az idén is megrendezték augusztus 17-én a Református családi napot Felsőbereckiben. A rendezvény istentisztelettel kezdődött három órakor, majd egy kiállítás megnyitóval folytatódott.
A tárlatot id. Virág Sándor nyugalmazott esperes fafaragó lelkész
alkotásaiból állították össze a szervezők. Ezután következtek a
szabadidős programok: a gyerekek krikettezhetek, sakkozhattak.
Estebédre bográcsban főtt étel került az asztalra. Az asszonyok
a különböző süteményeket hoztak. Majd Misók Mariann énekéve
színesítették tovább a programot. Mindenki nagyon jól érezte magát, a szervezők pedig bíznak a folytatásban.
-grné-
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imában való elmélyülést, a kitartást, az összetartozás örömét. Hétfőn mindenki megvizsgálta lelkiismeretét, bűneit megbánva,
megtisztult lélekkel vett részt a Szentmisén. Kedden nagy útra
készült a kiscsapat, hiszen Hercegkútra kerekeztek el, ahol a Kálvárián végigjárták a keresztutat. Ez a program mindenkiben mély
benyomást keltett.
A Szentmisét a felújított templomban mutatták be, ahol szintén
új élményekkel gazdagodhattak. A délutáni felüdülést a végardói
strandon való fürdés hozta meg, majd elindult a kerekezés vissza a
táborhelyre. A 75 km-es kerékpározás mindenkinek jólesett, szinte senki nem fáradt el túlságosan. A szerdai napot a közeli kegyhelyen, Máriapócson töltötték, ahol szintén sok új látnivaló a Kegykép, valamint a Bazilika belsejéből áradó lelki nyugalom fogadta
a kis látogatókat. Mindannyian érezhették Isten közelségét, erejét
és szeretetét. A litániát közösen mondták el a templomban, mely a
református gyerekeknek új volt. Ennek ellenére ők is bátran bekapcsolódtak ebbe az imába is, és lelkileg gyarapodva, gazdagodva, újult erővel indulhattak hazafelé.
Csütörtökön lelki napot tartottak. Megnézték a Mennyországot
választottam című filmet. Ezután Szentmise és Tease-Szentségimádás volt az eseti program. Péntek délelőtt egy rövid túrát
szerveztek a Nagykövesden lévő vár romjaihoz. Megmászták a
hegyet, megismerkedtek az egykori vár történetével, majd Pácinban tartották meg a Szentmisét. Délután hittanos vetélkedőn
mérhették össze tudásukat, este pedig tábortűz zárta a heti programot. Szombat reggel vettek búcsút egymástól és hazaindultak,
abban a reményben, hogy jövőre ugyanitt találkoznak majd.
A tábort Matyi Péter plébános és Jánoskovics Lászlóné hitoktató szervezte és vezette, munkájukat szülők és fiatalok segítették.
A szervezők ezúton is megköszönik mindazoknak, aki munkájával, imájával, lelkesedésével segítette a tábor létrejöttét és
lebonyolítását, akik ezt a hetet széppé és gazdaggá tették hittanos
gyerekeik számára.
-cj-

Ünnepi Szentmise Karcsán
F Karcsa

Katolikus hittantábor Karcsán
A karcsai Római Katolikus Plébánián hittantáborban
tölthették napjaikat a gyerekek 2014. augusztus 4-től 9-ig.
A hagyományosan bentlakásos tábort minden évben nagy ér-deklődéssel várják a hittanosok. Az idei jelmondat: „Uram segíts
engem utadon.” (Zsolt. 86,11). A jelmondat segítséget valóban
megtapasztalhattak naponta a táborozók.
A változatos programok segítettek mindnyájuknak közelebb
kerülni Istenhez. Erősítették a gyerekekben hitük megvallását, az

„Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, a nép, amelyet
örökségül választott.”
(Zsolt 83,10-11)
Augusztus 20-án, délelőtt 10 órakor kezdődött az ünnepi
Szentmise a karcsai Római Katolikus Templomban. Ebben a
misében emlékeztek meg a hívek Országalapító királyunkról,
Szent Istvánról, aki Magyarország fővédőszentje.

Szent István 969. körül született Esztergomban, Szent Adalbert
keresztelte meg, 1000-ben Magyarország királyává koronázták.
Országalapító királynak tartjuk, mert megalkotta az első törvényeket, megszervezte az egyházi életet.
(Folytatás a következő oldalon.)
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Egyházi hírek a Bodrogközben
(Az előző oldal folytatása.)
Szerzetesek és katonák, hivatalnokok behívásával megszervezte a magyar államot. Példás családi életet élve a magyar családok
eszményképe. Az Intelmek megírásával fiát, Imrét felkészítette
az uralkodásra. Halála előtt országát a Boldogságos Szűznek, a
Magyarok Nagyasszonyának ajánlotta. 1038. augusztus 15-én
halt meg, Székesfehérváron temették el. Ünnepét szentté avatásának napján tartjuk, amely 1083. augusztus 20-án történt.
Augusztus 20. az új kenyér ünnepe is egyben, ami nekünk, magyaroknak fontos szimbólum. Az élet továbbvitelének, a szorgalmas munka értelmének a szinbóluma.
Karcsán az ünnepi Szentmise a kenyérszenteléssel kezdődött,
Matyi Péter plébános szentelte meg a mindennapi kenyerünket a
templomban. Imájában megköszönte a jó Isten gondoskodását
népe fölött, hálát adott mindazok munkájáért, akik lehetővé tették, hogy az új kenyeret az oltár elé és a mindennapi asztalunkra
helyezhetjük. Áldásával kérte Istenünket, hogy a kenyér elfogyasztása testünk és lelkünk gyarapodására szolgáljon. A megszentelt kenyeret a mise után közösen fogyasztották el a hívek.
-cjF Nagyrozvágy

Bibliai tábor Nagyrozvágyon
Kállay László Nagy- és Kisrozvágyi református lelkipásztor
vezetése alatt „Válaszút” néven bibliai tábort szerveztek Nagyrozvágyon 2014. augusztus 19-től 23-ig, a helyi Általános Iskola
hittanos gyerekei számára.
Kedden reggel 9 órakor izgatott, kíváncsi gyerekek gyülekeztek a parókia udvarán. A létszám: 33 fő volt, akikhez csatlakozott
még az idén konfirmált 5 lány és néhány felnőtt segítő. A program
egy tájékozódási versennyel indult, melynek a lényege az volt,
hogy a gyerekek próbálják megtalálni a jó utat, amely a templomhoz vezet. Tiszteletes Úr minden nap egy-egy bibliai történetet ismertetett meg a gyerekekkel. Az első napon Noé, a második napon Gedeon, a harmadik napon Ruth, a negyedik napon
pedig Dávid és Góliát története került feldolgozásra. Ezekhez
kapcsolódva énekeket tanultak a gyerekek, illetve minden nap
volt kézműves foglalkozás és sok-sok játék is.
A tábor résztvevőinek étkezését a két gyülekezet biztosította.
Az első nap a nagyrozvágyi Idősek Klubja készített kakaóslekváros kifliket, második nap a nagyrozvágyi Nőszövetség tagjai
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palacsintát, a harmadik nap a kisrozvágyi Idősek Klubja fánkot
sütött, a negyedik nap pedig a kisrozvágyi Önkormányzat dolgozói főztek lecsót. Szombaton egy kirándulással folytatódott a
program. A gyerekek autóbusszal Pálházáig utaztak, onnan pedig
az erdei kisvasúttal Kőkapura látogattak. Az utazás költségét a
Zempléni Egyházmegye biztosította.
A tábor vasárnap egy ünnepi Istentisztelettel zárult a nagyrozvágyi Református Templomban, mely után minden gyerek sok új
élménnyel gazdagodva tért haza.
-vaF Ricse

Református egyházi hírek Ricséről
Felújítják a gyülekezeti termet
A Ricsei Református Egyházközség Gyülekezeti Termének felújítási munkálatai folytatódnak. Az épület homlokzati felújítása
történt meg július közepéig. A presbitérium egy konyha létrejöttét
is kezdeményezte, amit Isten segítségével a gyülekezeti tagok
adományából valósítottak meg. Számos felajánlás, segítség és
kétkezi munka érkezett.
Táborban a ricsei gyerekek
A ricsei gyerekek részvételével két, egy-egy hetes, hittan tábort
is szervezetek Bózsván a nyár folyamán. A gyermekek lelkileg
feltöltődve, hitükkel erősödve, valamint angol tudásukat gyarapítva tértek haza.
Keresztelők
Két keresztelő is volt az elmúlt időszakban Ricsén. Iski Szonja
és Diószegi Zalán szülei gondolták úgy, hogy gyermeküket az
egyház tanítása szerint szeretnék hitben nevelni.
Adomány a holland testvér gyülekezettől
A hollandiai Oosterwoolde-i (2013 óta testvérgyülekezetünk)
református testvéreink öt nagyméretű bibliai térképet adományoztak a Ricsei Egyházközségnek, hogy ezzel is segítsék és támogassák a heti rendszerességgel szervezett bibliatanulmányozási összejöveteleket.
Hirdetmény a bibliaórákról:
Bibliaóráinkat az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv tanulmányozásával szerdánként, este 18:00-kor tartjuk. Ifjúsági
órára is hívogatunk péntekenként 18:00-tól. Nőszövetségi Csendes óra minden hónap valamelyik hétfőjén, hirdetés szerint.
Mindezek a már részben felújított, de még részben újításra váró
Gyülekezeti Házban kerülnek megtartásra. Mindenkit szeretettel
várunk. Az Úr legyen Gyülekezetünk, Nagyközségünk őriző
Pásztora. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban. Ámen.
Dezső Attila ref. lp.
-szcs-
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Sporthírek a Bodrogközben
Sikeresen pályázott a nagyrozvágyi
sportegyesület
Sikeresen pályázott a Nagyrozvágy Községi Sportegyesület új
sportpálya telepítésére. 2013/2014 TAO pályázatot sikeresen
megnyerve a régi pályát teljesen újra füvesítette. A pályázatot
70% os támogatás mellett 30% önrészt írt elő, melyet az
önkormányzat saját erőből finanszírozott. A focipálya teljesen új
talajszerkezetet kapott, melybe nagy igénybe vételt jól tűrő füvet
vetettek. Az előírt idő alatt sikeresen befejeződtek a munkálatok,
így 2014. augusztus 2-án 10- órakor átadásra is került. Az első
barátságos meccset Nagyrozvágy és Kormányőr SE játszhatta. A
mérkőzést a nagyrozvágyi csapat nyerte.

Átadták a Tiszakarádi
Sportegyesület felújított pályáját
Az augusztus 2-án megrendezett ünnepség Batta Dezső a Tiszakarádi Sportegyesület elnöke köszöntőjével kezdődött. Beszédében elmondta, hogy 2013. év tavaszán a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt Öltöző és biztonsági beruházásra sikeresen pályáztak, melynek segítségével hét és fél millió forint támogatást
kaptak. Az elnyert összegből megépítették a létesítmény külső kerítését, a játékos kijárót, a labdafogó hálót. Tejesen felújították az
öltözőt és az egyéb játékos kiszolgáló létesítményeket. A beruházás kivitelezője a BÉ-TA Bt. volt, akik a munkálatokkal határidőre elkészültek.
A beruházási támogatáson túl szintén pályázatot nyújtottak be
tárgyi eszköz beszerzésre. Az itt elnyert 630 000 Ft összegből fűnyíró traktort és damilos fűkaszát vásároltak. Sajnos ez a pályázat
sem volt 100%-os támogatású, így a szükséges önrészt az OTP
Bank Zrt., a Tiszapart Kft. társasági adójából, az éves működési
támogatásból, valamint egy magánszemély által nyújtott kölcsönből tudták kiegészíteni.
Támogatást nyertek ezeken kívül utánpótlás-nevelésre is,
melynek összege 1,6 millió Ft volt. Ezt a forrást a Tiszapart Kft.
(Tiszakarád) társasági adójából egészítették ki, melyből sportfelszereléseket vettek.

Cigándi Futballkrónika
könyvbemutató
2014. augusztus 16-án mutatták be Cigándon
Mező László: Cigándi futballkrónika című
könyvét.
Oláh Krisztán polgármesteri köszöntője után a
könyvet maga a szerző mutatta be. A kötet részletes statisztikai adatokat is tartalmaz a cigándi
futballcsapat életéről, valamint megszólalnak
benne egykori és mai játékosok egyaránt. Az
eseményen köszöntőt mondott Fodor Zoltán
(Bémer) a CISE elnöke, valamint a több évtizedes munkájáért Dócs Károly pályagondnok kapott elismerést, melyet Oláh Krisztián Cigánd
Város Polgármestere adott át a kitüntetettnek.
Karászi Roland freestyle foci Európa-bajnok
és Kovács Péter freestyle foci világbajnok gondoskodott.

Így összesen az MLSZ tárgyi eszköz, beruházás és utánpótlásnevelés pályázatán a 2013/2014-es bajnoki idényre közel 10 millió Forint támogatást nyert.
A felújított létesítményt Ungvári József Tiszakarád polgármestere és Sághi István Budapesti támogató adta át.
Az ünnepélyes megnyitás után a Tiszakarádi Sportegyesület
régi és jelenlegi játékosai, valamint a közönség megtekintették a
pályát és az öltözőt.
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Sporthírek a Bodrogközben
Elnökségi ülést tartott a Tiszakarádi
Sportegyesület
2014. augusztus 2-án a Tiszakarádi Faluházban ült össze a
Tiszakarádi Sportegyesület 2013/2014 évi záró és 2014/2015 évi
nyitó értekezlete.
A Sportegyesület elnöke értékelte az eltelt időszak eseményeit,
gratulált a felnőtt csapatnak a 2013/2014 évben Megyei II. osztály
Keleti csoportjában elért 4. helyezéséért és további sikeres, sportszerű játékot kívánt mindenkinek.
Az elnök úr bejelentette a 2014/2015-ös bajnoki idényben a Bozsik-program keretében megszervezik az U7, U9, U11-es csapatot, melyre 6-11 éves korú gyerekek jelentkezését várják. Batta
Dezső megköszönte a Tiszakarádi Polgármesteri Hivatal Képviselő testületének, a Tiszapart Kft.-nek az éves rendszeres támogatását. Szintén köszönetét fejezte ki AEGON Zrt-nek a 2012/2013
bajnoki idényben nyújtott támogatásáért, Sághi István úrnak, bu-
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dapesti segítőnknek munkájáért, Csomóné Nagy Irén gazdasági
vezetőnek a Tiszakarádi Sportegyesületben nyújtott munkájáért.
Háláját fejezte ki mindazoknak, akik hozzájárultak és segítettek
az Egyesület zavartalan és sikeres működésben. A Tiszakarádi
Sportegyesület elnöksége kéri a szórakozni és sportolni vágyókat,
hogy a megszépült létesítményt becsüljék meg, vigyázzanak a
pálya és környéke tisztaságára, értékeire. Az ünnepség közös vacsorával zárult.

GYEPsportnap Cigándon
A Gyermekesély Program dolgozói sportnapot rendeztek Cigándon 2014. július 26-án. Az eseménynek a Kántor Mihály Általános Iskola sportpályája adott otthont.
A gyerekek többek között kispályás foci bajnokságon, akadályversenyeken mérhették össze tudásukat. A rendezvény kísérő
programjai közül egészségügyi szűrésen, bábszínházi előadáson
vehettek részt, és kipróbálhatták a Tulipántos Népi Játékpark játékait. Mindezek mellett a Sátoraljaújhelyi Büntetés-végrehajtási
Intézet munkatársai tartottak előadást, a régi történelmi fegyelmező eszközök bemutatásával.

FELÉPÜLT A SZABADTÉRI OKTATÁSI TÉR NAGYROZVÁGYON
A Fiatalok Bodrogközért Közhasznú Egyesület szervezésében 2014. május 13-án Nagyrozvágyon kezdetét vette az a
rendezvénysorozat, amely a gyerekek Magyarországról, annak földrajzáról és történelméről, szerzett ismereteik bővítését, tudásuk fejlesztését tűzte ki célul.
Sajnos az iskolai oktatás nem mindenesetben eredményes. A
tanulók kevésbé ismerik hazánk megyéit, azok székhelyét és elhelyezkedését. Az egyesület fontos feladatának érzi, hogy minden
eszközzel segítse a gyermekek, földrajzi, honismereti tudásának
fejlesztését.
A projekt legfőbb célkitűzése az, hogy a nem formális pedagógiai eszközeivel bővítse a a fiatalok ilyen irányú tudásának fejlesztését.
Remélhetőleg a rendezvénysorozat végére a diákok honismereti képzettsége fejlődik és hazaszeretetük is erősödik. E cél eléréséhez az egyesület egy vetélkedősorozatot hívott életre, mely
által játszva tanulhatnak kicsik és nagyok egyaránt. Az eddig
lebonyolított vetélkedők zárt térben projektoros kivetítéssel zajlottak. A gyerekek csapatokba szerveződve gombnyomással vá-

laszolhattak az adott kérdésekre. A még inkább hatékony játék és
szórakozás érdekében a projekt keretei között felépült egy „szabadtéri oktatási tér” is. A téren létrehoztak egy mini Magyarországot. Ez hazánk térképének lekicsinyített másolata, a bejelölt
megye határokkal, megyeszékhelyekkel. Itt a gyerekek „élőben”
próbálhatják ki a játékot. A játékon túl a cél még az is, hogy míg az
ide betérők szórakoznak, esetleg a padokon ülve beszélgetnek, a
filagória alatt szalonnát sütnek, vizuálisan memorizálják országunk földrajzát.
Az egyesület minden érdeklődőt: iskolákat, csoportokat, bárhonnan szívesen fogad a „szabadtéri oktatási tér” meglátogatására.
Érdeklődni, időpontot egyeztetni az egyesület vezetőjénél, Hogya Orsolyánál lehet a 06-20/448-40-99-es telefonszámon.
Vécsi Adrienn
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