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„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön
békesség, és az emberekhez jóakarat."

(Lukács 2: 14)

Karácsony ünnepén a szerető Isten arra méltatta a bűnös
embervilágot, hogy a mennyei dicsőség fényének részese
legyen.

Milyen volt az a világ, ahová Jézus érkezett? Felbolydult
országot, zaklatott embereket látunk. Egy hataloméhes em-
ber ült a trónon, - Heródes. A népszámlálás parancsa a csá-
szár hiúságáról szólt: a szállásadókból ravaszkodást váltott
ki; a szegény embernek kényszerű elindulását jelentett,-; a
gazdagoknak kellemetlenséget eredményezett.

Még az a meglévő kis békesség és nyugalom is odalett,
amire pedig ugyanúgy vágyott mindenki, mint ma mi.

József és Mária is útra kelt, és szembesült a kényszer bűnös
következményeivel.

A jóakarat hiánya az állatok közé száműzte őket. „Nem
volt helyük a vendégfogadó házban.” Nem is történhetett
másképp!

Mert valódi jóakarat csak ott születik, ahol az emberek
Istennek adnak dicsőséget!

Eközben Isten a karácsony egyetlen ajándékát helyezte el
Mária ölében. A várva várt Szabadító megszületett, és a
mennyei világ öröme így töltötte be az éjszakát:

"Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség
és az emberekhez jóakarat.".

Milyen jó, hogy ez a „glóriaként" számon tartott szózat
nem egy mennyei magasságban ragadt ének! Békétlenséget
oldó, jóakaratra tanító üzenetté vált.

Karácsony azért adatik, hogy az utunkat megszentelt szív-
vel folytassuk!

Ne hagyjuk Jézust a jászolbölcsőben! Hanem kérjük, vár-
juk, hogy a Tőle kapott örömünk tartós maradjon!

„És a földön békesség, és az emberekhez jóakarat."
Hányan vágynak ugyanarra, ami az első karácsonykor is

hiánycikk volt: békességre, és befogadó jóakaratra! Elmond-
hatjuk a legszebb szavakat, gyönyörködhetünk a legtündök-
lőbb karácsonyfában, ízlelhetjük a legfinomabb falatokat:
ám semmi nem fog változni egészen addig, amíg meg nem
érint minket is az égi szózat: dicsőség, békesség és jóakarat,
és el nem indulunk mi is egészen Betlehemig, mint a pász-
torok. Vagy szívünk háláját nem tesszük le előtte, mint a ke-
leti bölcsek is. Ajándékaik kifejezik, hogy kinek is ismerték
fel már kisgyermek képében: Király is, pap is, orvos is egy-
szerre. Őrá van nekünk is szükségünk.

Ha nem ő uralja királyként szívünket, jönnek majd az alan-
tas, sőt, alvilági erők, és átveszik az uralmat. Ha nem kell az ő
fénye, amely belülről világít, elvakít majd a világ ezer fénye
és hamis, megcsaló káprázata.

Ha másféle áldozatokat hozunk, mint a csöndes, szívbéli
ima, mely jó illatként jut fel az elé, aki egyedül méltó imá-
datra - akkor lesznek majd helyette emberáldozatok, szen-
vedő gyermekek és sokasodnak a megbocsáthatatlan bűnök.

Ha nem kell az ő szeretetének gyógyító balzsama, jönnek
majd az emberi okoskodások, meg az ismeretlen, arcnélküli
erők, amik ki tudja, hová akarják juttatni az embert.
De bizonyosan nem az Úr közelébe. Abékesség és a jóakarat
annak a gyümölcse, hogy meghajlunk Isten akarata előtt.

Békesség és jóakarat ott születik, ahol az ember Is-
tennek ad dicsőséget. Hajtsunk hát térdet a megszületett
Megtartó előtt. Fogadjuk be Őt, hadd legyen otthon az
életünkben: jelenlétével így áldja meg ünneplésünket! Is-
ten szeretetében gazdag karácsonyt kívánok:

Makatura József

Ünnepi köszöntő
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Elmúlt két esztendő, mely bevallom férfiasan a polgármes-
ter, a Képviselő Testület és az egész önkormányzat rátermettsé-
gét is keményen vizsgáztatta.

Több mint két éve kaptuk meg a lehetőséget a város irányítására.
Az azóta eltelt időszak rendkívül nehéz, számtalan kihívással teli
szakasza volt a város történetének. Egy adósságspirálba került
költségvetéssel, a Bodrogközre általában jellemző, az országos
átlagot többszörösen meghaladó munkanélküliséggel és sok más
problémával küzdő várost vettünk át a nemzetközi, immáron négy
éve elhúzódó gazdasági-pénzügyi világválság közepette, amely
cseppet sem tette egyszerűbbé a dolgunkat.

A Kormány új programjának köszönhetően viszont jelenleg fo-
lyik városunk adósságkiváltása, a sportcsarnok állami átvétele, az
iskola állami kézbe adása, amely a jövőre nézve jelentősen meg-
könnyítheti gazdasági helyzetünket.

Megszabadulhatunk a kötvénykibocsátásból, a PPP-s beruhá-
zásból adódó havi közel ötmillió ft-os kötelezettségeinktől, ame-
lyek már-már a működőképesség határára sodorták településünket.

Amennyiben minden szerencsésen alakul, megszabadulhatunk
szállítói tartozásainktól, a halmozódó számláktól, és valóban tiszta
lappal kezdhetjük az új évet.

Az előjelek mégsem pozitívak, hiszen rengeteg megszorítást, bi-
zonytalan pénzügyi helyzetet ígér a következő év, amelyben még a
legtapasztaltabb önkormányzatok sem igazán látnak tisztán. Ami
biztosra vehető, hogy tovább fognak csökkeni a kis önkormányza-
tok mozgásterei.

Úgy gondolom azonban ez sem jelenthet számunkra akadályt
azon az úton, amelyen elindultunk. Két év után leszögezhető, hogy
Cigánd nem került parkolópályára, nem fejlődött vissza, sőt sokak
számára sok is az általunk diktált tempó. Mutatja ezt az a rengeteg
döntés és intézkedés, elindított fejlesztés, amelyet a Képviselő
Testület az elmúlt két évben hozott.

Tettük mindezt úgy, hogy egyetlen döntéssel sem okoztunk a
településnek, utódainknak olyan terhet, amely beláthatatlan kö-
vetkezményekkel járhatna.

Megválasztásomkor nem volt kétséges számomra, hogy nem
könnyű megfelelni azoknak az elvárásoknak, feladatoknak,
amelyek a város új vezetése előtt álltak és állnak.

Polgármesterként arra vállalkoztam, hogy az embereket szolgá-
lom, azon leszek, hogy Cigánd egy élhetőbb város legyen, még-
pedig oly módon, hogy ne adósítsuk el a jövőjét, vagyis amellett,
hogy élhető, fenntartható is legyen!

Egy olyan település, amely közös ügyünk, közös felelősségünk
és közös örömeink forrása!

Az új Képviselő-Testület valóra váltotta mindazt, amit tervezett,
és azon túlmenően is nagyon sok fejlesztésről, újdonságról tudok
beszámolni.

Mint mindig, először azt kell leszögezni, hogy kötelező felada-
tainkat maradéktalanul elláttuk, jó színvonalon működik az intéz-
ményhálózatunk. A válság ellenére nem a túlélés volt a cél, sirán-
kozás helyett kemény munkával mentünk előre.

Munkanélküliség

Cigánd egyik legnagyobb problémája a magas munkanélkü-
liség, amely sajnos egészségtelen foglalkoztatási struktúrával is
párosul, hiszen a legnagyobb munkaadó maga az Önkormányzat.

A helyzet hosszú távú javulását nyilvánvalóan csak új cégek
betelepülésétől, új, a versenyszférában keletkező munkahelyektől
lehet várni, illetve meg kell erősíteni, helyzetbe kell hozni a helyi
vállalkozásokat!

Az álláshiány következménye, hogy évről évre csökken a város
népessége, főleg a fiatalok vándorolnak el jobb lehetőségek re-
ményében. Reméljük, hogy a foglalkoztatási helyzet javulásával

jelentős mértékben nőni fog Cigánd népességmegtartó ereje.
Ehhez szorosan hozzátartozik a helyi vállalkozások segítése,

helyzetbe hozása. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a
város a lehető leginkább vállalkozásbarát környezetet alakítson ki,
amely nyilvánvalóan a legjobb ösztönző a munkaadók számára.
Ennek a politikánknak a sikerét jelzi az új fejlesztése,ipari terület
melyet az önkormányzat - pályázat hiányában - önerőből kénytelen
finanszírozni! Nem egyszerű dolog ez, hiszen, az önkormány-
zatnak alig van saját bevétele. Ezért kedvezményes áron kínáljuk
telkeinket a vállalkozások számára, de a velük kötött „informális
szerződés” garantálja, hogy helyieket foglalkoztatnak, és az ipar-
űzési adóbevétel növekedése mellett ez a legfontosabb.

Foglalkoztatás

A közmunkaprogram ugyancsak a mi időnkben szigorodott, és a
minimálbért is az elmúlt évben vitték le olyan szintre, amiből
nagyon nehezen lehet megélni. Ezért fontos az új munkahelyek
teremtése, ahol többet kereshetnek a dolgozók, mint az állam által
kínált közmunkán.

Szinte mindenkinek, aki hozzánk fordult, tudtunk segíteni mun-
kához jutni rövidebb-hosszabb időre.

Egy pár hónap múlva befejeződnek azok a kistérségi programok,
melyek munkát jelentettek majdnem 40 embernek. Általuk rész-
ben önellátóvá vált a város, hiszen az általuk megtermelt virágokat
és zöldségeket már fel is tudtuk használni.

Több sikeres foglalkozatási program is indul nemsokára az ala-
csony iskolai végzettségű, tartósan munkanélküli emberek fog-
lalkoztatására, melynek keretében az említett célcsoport szakmá-
hoz is juthat.

Az idén pályázatot nyertünk a kereteinszociális földprogram
belül is. Így a legalacsonyabb jövedelműek helyzetének megköny-
nyítésére szociális földprogram indult 14 fő bevonásával a na-
pokban.

2013-ban újra indul a , melynek keretébenstart munkaprogram
kb. 150 főnek biztosítunk majd 8 órás munkát március 1-től de-
cember 31-ig, a mezőgazdasági prioritásban pedig 12 hónapon át.

Sikerrel pályáztunk a Belügyminisztérium já-kazánprogram
ban, amely keretében két nagyteljesítményű vegyes tüzelésű ka-
zánt, puffer tartályokat, kéziszerszámokat, kisgépeket szerzünk be.
A cél itt is a fenntartható önkormányzat, az alternatív fűtési megol-
dások megvalósításával. A beruházás segítségével az óvoda és a
szociális szolgáltató központ épületeinek fűtési költségeit csök-
kentjük.

Úgy gondolom a jövő éven, aki dolgozni akar, annak tudunk
segíteni munkához jutni. Nyilván ha a bérezést nézzük, továbbra
sem tudjuk felvenni a versenyt a nagyobb városok kereseti lehe-
tőségeivel, de a lehetőséget a munkára megpróbáljuk megterem-
teni.

(Folytatás a következő oldalon.)

Félidőben…..
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(Az előző oldal folytatása.)

Politika…

Érdemes visszagondolni arra, hogy a kistérségnek ismét cigándi
elnöke van (bár tudom sokan nem fogadtak volna erre…), csakúgy,
mint az azt megelőző években. Ez nagyon fontos dolog! Sikerként
könyvelhetjük el, hogy a kistérség egységes lett, aminek a legfőbb
bizonyítéka, hogy Cigánd városa 2013. január 1-től Járási szék-
hely lesz, a korábban nem tapasztalható bodrogközi összefogásnak
köszönhetően. Ez sok munkával járt, de büszkén mondhatom,
hogy az ide vezető utat magunknak tapostuk ki! Minden politikai
szálat magunknak építettünk ki. Nem sok város büszkélkedhet az-
zal, hogy két év alatt ennyi jelentős politikai személyiség meglá-
togatta. (Tállai András, Dr. Szabó Erika, Halász János, Dr.
Mengyi Roland, Demeter Ervin, Dr. Hörcsik Richárd). Szintén
a témához tartozik, hogy jó házigazdája voltunk a B-A-Z Megyei
Önkormányzat és a ZTSZ ünnepi közgyűlésének, melyek nemcsak
Cigándon, hanem a Bodrogközben is első alkalommal kerültek
megrendezésre.

Oktatás, kultúra, közélet, fejlesztés

Új bölcsőde átadásával kezdhettük meg a 2012-es évet. Ezt kö-
vetően újítottunk fel, megvalósult az3 iskolatetőt óvoda bővítése
és felújítása új iparcsarnoka, elkészült a Kft. és folyamatban van
a hozzá kapcsolódó új telephely kialakítása. December végén
átadhatjuk az , és a hozzá tartozó vadonatújúj iskolánkat sport-
burkolatú pályát.

Fiataljainkat modern tudhatjuk május óta, amiresportöltözőben
szintén pályázati úton sikerült fedezetet biztosítani.

Természetesen folytattuk a korábbi években megkezdett járda
felújításokat is.

Átadtuk iskolánk névadójának, Kántor Mihály mellszobrát
egy hozzá kapcsolódó köztérrel, valamint a Bodrogközi Gazdasá-
gi Kisvasút Rt. tiszteletére átadott műalkotás is a múltat élteti.

Tisztává, és hétvégi kikapcsolódásra is alkalmassá tettük a Ti-
sza-partot, melynek tovább folyik majd a fejlesztése.

Közvilágítást és padokat kapott a .Kresz-park
Összefogásból is jelesre vizsgázott a város, erősödött a lokálpat-

riotizmus, melyet mindenképp sikerként értékelek. Gondoljunk
csak színvonalas ünnepségeinkre, programjainkra melyeket kö-
zösen szerveztünk (fáklyás megemlékezés október 23-án, Adventi
gyertyagyújtás, Mindannyiunk karácsonya, Iskola bál, Alapítvá-
nyi bál, májusi zöldágjárás, Márton-nap, Szociális munka napja
stb.). Igyekszünk az egészen piciktől, a nyugdíjasokig, mindenki
számára színesebbé tenni a mindennapokat.

Visszatért a , amely annak idején büszkén vittenéptánc oktatás
Cigánd hírnevét szerte a világba.

Ebben az évben rangos kitűntetést kaptunk: sikerült elnyerni a
Virágos Magyarország versenyén a Vidékfejlesztési Minisztéri-
um különdíját.

Városunk méretéhez képest mindenképpen kiemelendő, hogy
minél aktívabb, műsorokban, programokban gazdag Művelődési
házat tartsunk fenn.

Nyilvánosság, kommunikáció

Fontosnak tartottam, hogy minden hírről a lehető leggyorsabban
tájékozódjanak lakosaink. Fotók, hangok, de még videók is elér-
hetővé válnak a rengeteg napi aktualitás mellett a honlapunkon, és
a Facebookon.

Fogadóórámon rendszeresen találkozom a lakosság gondjaival,
bajaival, így tiszta képet kapok a mindennapok nehézségeiről.

Képviselő-testület
A Képviselő-testület 2011. és 2012. évben tartott ülések szá-

ma: 2011. év 19
2012. év 18

AKépviselők testületi ülésen történő megjelenése:
2011.
Oláh Krisztián 19 alkalom
Ablonczy Dániel 19 alkalom
Dr Ablonczy Pál 13 alkalom
Bodnár Andrásné 19 alkalom
Tóth János 19 alkalom
Németh Károly 13 alkalom
Nagy István 14 alkalom
2012.
Oláh Krisztián 18 alkalom
Ablonczy Dániel 18 alkalom
Dr Ablonczy Pál 9 alkalom
Bodnár Andrásné 16 alkalom
Tóth János 18 alkalom
Németh Károly 2 alkalom
Nagy István 14 alkalom
Oláh József 7 alkalom
AKépviselő-testület által alkotott rendeletek száma:
2010. év 11 db.
2011. év 28 db.
2012. év 21 db. (december 13-ig)
Összesen: 60 rendelet
AKépviselő-testület által hozott határozatok száma:
2010. év. 28 db.
2011. év 108 db.
2012. év 94 db. (december 13-ig)
Összesen: 230 határozat

Szociális támogatások

Élelmiszercsomagot oszthattunk szét a Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet segítségével, ezzel is segítve némileg a rászoruló
Cigándiak helyzetét. A „ ” alapítványaMinden gyerek lakjon jól
élőállattal, vetőmagokkal segített bennünket tavaly. Évente gon-
doskodunk kedvezményes áron tüzelőről, karácsonyi csomagról
lehetőségeinkhez mérten, de szívesen segítettünk az őszi-tavaszi
szántásban is. A Zempléni Vízmű Kft.-vel közösen kamatmentes
hitel segítségével lehetőséget teremtettünk arra, hogy a legrászo-
rulóbbak is beköthessék a lakásaikba. Az eddigiekvezetékes vizet
mellett számos apró, de fontos sikerről is szólt az elmúlt két év.
Ezek nem voltak mindig látványos, több százmilliós programok,
de remélem a helyiek számára így is nagy jelentőséggel bírnak.

Egészségügy

Megnyitottuk a Bodrogközi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó
Központot, mely teret biztosít valamennyi Cigándon elérhető
egészségügyi szolgáltatónak. Asok kritika ellenére biztosítani tud-
tuk a többnyire problémamentes és zavartalan működőképességét.
Kiemelendő, hogy a városnak 2012-ben nem kellett hozzájárulnia
a Járóbeteg Szakellátó működéséhez, köszönhetően a Sátoralja-
újhelyi Erzsébet Kórházzal való együttműködésnek.

Sajnos a témához tartozik, hogy a város elvesztette szeretett
orvosát Dr. Ablonczy Pált, akit az óta is gyászolunk és hiányát
nagyon nehezen tudjuk megemészteni.

Pályázati lehetőségek, további tervek

A további terveink között szerepel, hogy minden cigándi háztar-
tás vezetékes csatlakozással rendelkezzen.ivóvíz és szennyvíz

2013-ban több uniós projekt kezdődik Cigándon.
Elkezdődik a fejlesztése a Bodrog-Szociális Ellátórendszer

közben projekt megvalósítása a Bodrogköz hat településén, közel
100 millió forint európai uniós támogatásból. A Fő utca 90. szám
alatti fejlesztésnek köszönhetően egy központi helyen lesz elérhető
a gyermekjóléti-, családsegítő- és támogató szolgálat valamint a
szociális alapszolgáltatási központ valamennyi szolgáltatása.

(Folytatás a következő oldalon.)
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A 2013. év fordulópont a magyar közigazgatásban, hiszen a
rendszerváltást követően, 21 év után elkezdődött közigazgatási
átszervezés eléri a legalsó szinteket is. Többek között megkezdik
működésüket a Járási Hivatalok, megszűnnek a 2000 fő alatti
településeken az önálló polgármesteri hivatalok, új önkormányzati
társulások jönnek létre, megszűnnek a többcélú kistérségi társu-
lások. Ezzel a közigazgatás átszervezésére vonatkozó döntéssel a
helyi önkormányzatoknál is jelentős változások lépnek életbe.

A már elfogadott, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. Tv., gyökeresen változtatja meg az önkor-
mányzatok jövőbeni működését.

A Járási Hivatalok létrejöttével a helyi önkormányzatok jegyzői
hatáskörébe tartozó közigazgatási feladataink jelentős része járási
hatáskörbe kerül, így 2013. január 1-el a járási hivatal intézi a járás
15 településén a következő feladatokat:

Közgyógyellátás, időskorúak járadék megállapítása, lakcím be-
jelentés, ápolási díj, telepengedélyezés, egészségügyi szolgálta-
tásra való jogosultság megállapítása, a gyámügyi feladatok – a
gyermekvédelmi kedvezmény kivételével – a mozgáskorlátozot-
tak gépjármű mentességének támogatásra való jogosultság meg-
állapítása.

A fentiekben nem említett államigazgatási, hatósági ügyek inté-
zését továbbra is a Polgármesteri Hivatal látja el.

A közigazgatás átszervezése – feladatellátás – természetesen
maga után vonja a finanszírozás változását is, hiszen 2013. január
1-el a normatív finanszírozást a feladatalapú finanszírozás váltja
fel, ami előre vetíti, hogy a személyi feltételek biztosítása függvé-
nye a feladatellátás mértékének.

Ismerve a 2013. évi központi költségvetési előirányzatokat,
sajnos jelentős mértékben csökken az önkormányzatok
mozgástere.

Hasonlóan a közigazgatás átszervezéséhez, 2013. január 1-el az

Napelemes energiatermelő rendszer

(Az előző oldal folytatása.)
A elindításával a település 3Komplex telepprogramunk

pontján közösségi teret alakítunk ki, ahol a lakosok részére több-
féle szociális szolgáltatást nyújtunk.

Kistérségi gyerekesély címmel induló projektünk a kistérség
valamennyi hátrányos helyzetű gyermekének és szüleiknek lehe-
tőséget biztosít ahhoz, hogy a gyerekkor valóban gondtalan le-
gyen. Olyan szolgáltatások igénybevételére lesz lehetőség, melyet
otthoni környezetben nem vagy nehezen hozzáférhető.

Továbbra sem mondtunk le a járóbeteg szakrendelő mellé terve-
zett vállalkozói megépítéséről.inkubátor ház

Hamarosan 6 db faragott épül a nagyobb közin-kerékpártároló
tézményeink mellé, melyek átadásán kerékpáros rendezvénnyel
fogunk megünnepelni.

Sikeres pályázat esetén épülhet aHonfoglalás kori témapark
Gődényen.

Eddig nem látott léptékben indul 2013-ban a prog-startmunka
ram, mely értékteremtő növénytermesztési, álltatenyésztési, kis-
ipari és településüzemeltetési feladatokat finanszíroz, biztosítva
ezzel több cigándi család megélhetését.

982.761.662 Ft. támogatással jövőre indul a több borsodi és sza-
bolcsi települést magában foglaló szeméttelep felszámolási pro-
jekt, amelyben a Cigánd-Bélatanya-i lerakó a legnagyobb kiterje-
désű.

Elbírálás alatt van egy pályázatunk, amiből szeretnénk az óvoda
hőszigetelését megoldani, a város biztonsága érdekében pályáz-
tunk újabb térfigyelő kamerákra, illetve szintén ezen a pályázaton
belül szeretnénk megoldani a Cigánd SE centerpályájának fel-
újítását és egy edzőpálya kialakítását.

Évek óta probléma - amely az oktatási intézmények felújításával
elodázhatatlanná vált -, hogy a közel 600 gyermeket befogadó ok-
tatási-nevelési intézményeinknek nincsen elegendő udvara, és

nem rendelkezik a mindennapos testneveléshez szükséges atlétikai
pályával az intézmény. Ezek kialakítására pályázatokat nyújtot-
tunk be.

Fontosabb benyújtott és még nem elbírált pályázataink
2012.-ben:

� „Savanyító üzem létrehozása Cigándon” címmel, közel 140
millió ft-os összköltségvetéssel savanyító üzem kialakítására;

� „Egészséges Bodrogközért” címmel, 124 millió ft-os össz-
költségvetéssel a Bodrogköz egészségügyi helyzetének javítására,
egészségfejlesztési iroda kialakítására;

� „Honfoglaláskori témapark kialakítása a Bodrogközben”,
500 millió forintos támogatási igénnyel;

� Mintegy 400 millió ft. támogatási igénnyel 6 pályázatot nyúj-
tottunk be az iskola és óvoda „tartalmi fejlesztésére”, a TÁMOP
keretében;

� Start munkaprogram 230 millió ft. költségvetéssel.

Sok még a tennivaló, és nehéz lenne felsorolni minden tervünket,
és elkerülhetetlen, hogy néha mi is hibákat kövessünk el. Mi is
emberek vagyunk, akik tévedhetnek. De egy biztos, számunkra
első a város fejlődése, és egy erős város alapjainak lerakása.

Végezetül kérem, engedjék, meg, hogy Cigánd Város Képviselő
Testülete, a város vezetése és jómagam nevében, megköszönjem
az eddigi támogatásukat a piciktől kezdve a nyugdíjasokig, köszö-
nöm az önkénteseknek a rengeteg önzetlen segítséget, vállalko-
zóinknak a felajánlásokat.

Végezetül az ünnepek közeledtével engedjék, meg hogy Áldott
Ünnepeket kívánjak Önöknek. Kívánom, hogy mindenki tegye
félre az év utolsó napjaira bosszúságait, gondjait, az esetleges hara-
got, és valóban békében és boldogságban tudja tölteni az ünnepet.

Isten áldja önöket,
Oláh Krisztián polgármester

oktatás területén is eddig nem tapasztalt változások következnek
be, az oktatás állami fenntartásba kerül.

Képviselő Testületünk döntése értelmében az intézmény mű-
ködtetése is, hiszen az önkormányzatunk állami finanszírozás hi-
ányában a működtetést nem tudja biztosítani.

2013. január 1-el az általános iskola esetében a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ gyakorolja az összes intzéményfenn-
tartási, működtetési feladatot.

A központ a fenti feladatokat a járási egységekre szervezett
tankerületi igazgatók közreműködésével látják el. Önkormányza-
tunk 2013. január 1-től tovább biztosítja az óvoda és bölcsőde mű-
ködését.

Változások a közigazgatásban, közoktatásban!

Cigánd Város Önkormányzatának KEOP-4.2.0/A/11-2011-
0626 pályázati azonosító számú „Napelemes energiatermelő rend-
szer telepítése a cigándi Kistérségi Okmányiroda, a Polgármesteri
Hivatal és az Általános Iskola tetején” című pályázatát a bíráló-
bizottság tartaléklistáról támogatásra érdemesnek ítélte.

A címben szereplő 3 épületen napelemes energiatermelő rend-
szer kerül kiépítésre.

A beépítendő minimum teljesítmény: okmányiroda: 20 kW,
polgármesteri hivatal: 12 kW, újiskola: 12 kW.

AFotovillamos modulok minimum teljesítménye: 240 W.
A projekt jelentősen hozzájárul az épületek villamos energetikai

mutatóinak javításában, ezáltal környezetbaráttá és gazdaságosab-
bá válik az üzemeltetés.

Aprojekt támogatása 85%-os, a támogatás összege
45.563.348 Ft.



Oláh Krisztiánnak, Cigánd Város Polgármesterének a járási
hivatalok működésével kapcsolatban tettünk fel kérdéseket.

� Bodrogköz összefogásának köszönhetően járási székhely
lett Cigánd. Miben látja ennek jelentőségét?

A járás a megye részét alkotó, annak felosztásával kialakí-
tott, települések meghatározott csoportját magába foglaló köz-
igazgatási területi egység Magyarországon. A járás a magyar
közigazgatás jellegzetes intézménye volt évszázadokon át. Sa-
játossága alapján egy regionális önkormányzat (a vármegye) a
közigazgatási feladatait általános hatáskörű, területi munkameg-
osztásban működő szervek (a szolgabírák, főszolgabírák, később a
járási főjegyzők, majd a járási hivatalok) útján látta el. Ettől az
előbbi modelltől csak rövid ideig (például az 1950-1971 közötti
időszakban) volt eltérés, amikor a járásokban választott tanácsok
működtek.

A járás a nemesi vármegyék fennállása idején igazgatási és igaz-
ságszolgáltatási fórum, míg 1948-tól csak igazgatási feladatokat
ellátó szerv volt. Az 1971. évtől a megyei tanácsok igazgatási-vég-
rehajtó szerveiként járási hivatalokat szerveztek, ezzel együtt meg-
szűntek a testületi szerveik (a tanácsok). 1983. december 31. nap-
ján pedig Magyarországon a járások is megszűntek. E napon Ci-
gánd és a bodrogközi települések mindegyike a 8 megyei járás
egyikéhez, a Sátoraljaújhelyi Járáshoz tartozott.

� Van-e már konkrét menetrendje a január 1-jén induló hi-
vatalnak?

2013. január 1-jétől új közigazgatási szervekként járási hiva-
talok jönnek létre Magyarországon, így országunk megyéi 29 éves
szünet után ismét járásokra tagolódnak, a Bodrogköz 15 települé-
sét érintően létrejön a Cigándi Járás. A korábbiaktól eltérően a
járási hivatalok hatásköre valamennyi városra és községre kiterjed,
Budapesten pedig kerületenként kerületi hivatalok működnek ha-
sonló feladattal. , a kerületi hivataloké pedigA járások száma 175
23.

Cigánd járási székhellyé válásának az egyik legnagyobb je-
lentősége talán abban van, hogy a korábbi jelentős összefogá-
sunknak köszönhetően Cigándia következő évtől kezdődően, a
Járásban is megvalósul a „Járásnyi közelségben az állam” fon-
tos alapelve. A kormány célja olyan modernkori járások kialakí-
tása, melyek hozzájárulnak a mai közigazgatásnál alacsonyabb tár-
sadalmi költséggel, hatékonyabban és ügyfélközpontúan működő
területi közigazgatás létrejöttéhez.

� Mi várható a kistérség – és annak intézményei – további
működését illetően?

A Cigándi Járásban ténylegesen 2013. január 2. napján
megkezdi működését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal Cigándi Járási Hivatala, mi pedig részesei lehe-
tünk e történelmi pillanatnak.

� Milyen lakossági ügyekben jár el a járási hivatal? Mely
területek kerülnek át az önkormányzatoktól?

A megalakuló része a törzshivatalCigándi Járási Hivatalnak
(okmányiroda és hatósági osztály) és a járási gyámhivatal. A járási
hivatal része a Tiszakarádi Kirendeltség is. A közigazgatási re-
form koncepciója szerint a jövőben a járásokban működhet a
gyámhivatal szakigazgatási szervén kívül, a munkaügyi ki-
rendeltség, a népegészségügyi intézet, a földhivatal, valamint
az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szakigazgatási
szerv.

A teljesség igénye nélkül, a jegyzőtől, a kör-2013. január 1-től
zetközponti jegyzőtől és a kormányhivataltól a járási hivatalhoz
átkerülő feladatok- és hatáskörök a következők:

� szociális igazgatás: időskorúak járadék, alanyi és normatív

ápolási díj, a nem önkormányzati
rendelet alapján nyújtott köz-
gyógyellátási jogosultság és az
egészségügyi szolgáltatás igény-
bevétele céljából szociális rászo-
rultság megállapítása,

� gyámhatósági: gyermek
ideiglenes hatályú elhelyezése,
védelembe vételi eljárás, apai el-
ismerő nyilatkozat, illetve szülői
jognyilatkozat rögzítése, az állam
által megelőlegezett gyermektar-
tásdíj folyósításával és a kötele-
zettől való beszedésével kapcso-
latos feladatok,

� hadigondozási ügyek igény-
jogosultságáról való döntés,

� személyi adat- és lakcím-
nyilvántartás vezetése körében a
lakcím-bejelentési eljárás, lakcím
fiktívvé nyilvánításával kapcsola-
tos eljárás,

� egyes állatvédelmi hatáskö-
rök,

� környezetvédelmi és vízügyi
hatáskörök,

� menekült, oltalmazott, menedékes személyek társadalmi beil-
leszkedésével kapcsolatos egyes feladatok,

� közüzemi szolgáltatókat érintő egyes hatáskörök.
� közlekedésigazgatási ügykörök,
� személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, útlevél kiadása,
� egyéni vállalkozói tevékenység regisztrációja,
� egyes ingatlanfelügyeleti hatósági jogkör,
� mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványának

kiadása,
� egyes oktatási igazgatási feladatok,
� levegőtisztaság-védelmi elsőfokú hatáskörök,
� telepengedélyezési hatáskörök,
� általános szabálysértési hatósági tevékenység

� Hol lesz a hivatal el- helyezve?
A a kormányablak (integrált ügyfélszolgálatiCigándi Járásban

iroda) a 2013. év végére alakul meg és várhatóan 2013. október 1.
napjától kezdheti meg működését.

Ajárási hivatal elhelyezése, címe a következő:
� Cigándi Járási Hivatal Törzshivatal (okmányiroda, hatósági

osztály, kivéve a szabálysértési ügyintézést): 3973 Cigánd, Fő u.
87.,

� Szabálysértési ügyintézés: 3973 Cigánd, Fő u. 80. (az önkor-
mányzat székhelyén lévő jelenlegi irodahelyiség),

� Járási Gyámhivatal: 3973 Cigánd, Petőfi S. u. 89.,
� Tiszakarádi Kirendeltség: 3971 Tiszakarád, Engels Frigyes u.

13.
A járási hivatal ügyfélfogadási ideje a későbbiekben kerül meg-

határozásra és közzétételre.

� Hány fős apparátussal dolgoznak?
A járási hivatal mintegy 20 fő kormánytisztviselővel kezdi meg

működését, akik közül többen a leendő járás önkormányzatainak a
köztisztviselői. A járási hivatal felállításának az előkészítését no-
vember és december hónapban a megyei kormányhivatal és a járási
biztos végzi. 2012. december 17-én Dr. Navracsics Tibor közigaz-
gatási és igazságügyi miniszter a hivatal-Cigándi Járási Hivatal
vezetőjévé Stumpf Attilát – Karcsa Község Önkormányzat korábbi
jegyzőjét – nevezte ki.

A Cigándi Járásban is „Járásnyi  közelségben az állam”
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Stumpf Attila,
a Cigándi Járási Hivatal

vezetője



Ünnepi istentisztelet és adventi gyertyagyújtás a református templomban
A december 2-án 11 órától a helyi református templomban

megtartott ünnepi istentiszteleten, advent első vasárnapján az
első adventi gyertyát a cigándi óvodások, advent második vasár-
napján, december 9-én a helyi általános iskola tanulói, a nyíregy-
házi Cantemus Kórus Pro Musica leánykara adott élménygazdag
műsort. December 16-án a Csárdás Citerazenekar és Hagyomány-
őrző Énekkar tagjai gyújtották meg a gyertyát.

December 23-án advent utolsó vasárnapján a 11 órakor kezdődő
istentiszteleten a Nefelejts Kiskórus tagjai gyújtják meg a negye-
dik gyertyát.

Gercse Sándor, Gyöngyösi János, Új Fodor Béla, Réti Gyula,
Dócs János, Téglás Balázs, Gyöngyösi Dani, Csáki Csősz Jóska,
Szügjosi Molnár János, Györ Dani, Boros Emil, Csáki Balázs, Cse-
tu Fodor Jóska, Oláh Sándor (bíró), Csáki Mihály, Harangozó Dócs
János, Oláh Kurátor Sanyi, Balla Bémer, Nagy F. tiszteletes, Bé-
mer János.

Cigándi karénekesek

Cigándiakkal esett meg…
- De sajnállak komámasszony, hogy ilyen hirtelen meghalt

anyád!
- Az mán hagyján lenne, komámasszony, de még a nagy-

koca is megdöglött! Lejegyezte: Nagy István

2012. október 23-án közös megemlékezést tartott a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Cigánd Város Önkor-
mányzata az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 56. évfor-
dulója alkalmából megtartott keretében Cigán-Ünnepi közgyűlés
don a Nagy Dezső Művelődési Házban. Avendégeket Oláh Krisz-
tián, Cigánd Város Polgármestere és Dr. Mengyi Roland, a B-
A-Z Megyei Közgyűlés Elnöke köszöntötte.

Az ünnepi beszédet Halász János az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma Parlamenti Államtitkára mondta.

Az ünnepi műsorban felléptek a Kántor Mihály Általános Iskola
tanulói. Nagy sikerrel szerepelt az ez alkalomra készült Mandala
Dalszínház előadása.

18 órától, immár hagyományosan, fáklyás felvonulás indult a
művelődési háztól a cigándi köztemetőbe, ahol a résztvevők rövid
megemlékezéssel adóztak az 56-os hősök emlékének.

Cigándon tartotta ünnepi közgyűlését a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
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Gyertyagyújtás idején

ANYAKÖNYV - SZÜLETTEK

TESTÜLETI HÍREK
Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a

A2012. október 15-én tartott ülésén:

Döntött;
��AJárási Hivatal elhelyezéséről, kialakításáról
��ÖNHIKI pályázat benyújtásáról
��Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázatról
��Ipari terület bérbeadásáról

A2012. november 16-án tartott ülésén:

Döntött;
��Cigánd 2. sz. háziorvosi körzet helyettesítéséről

A2012. december 5-én tartott ülésén:

Rendeletet alkotott:
��a helyi iparűzési adóról
��kommunális adóról
��idegenforgalmi adóról
��rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Módosította;
��a költségvetésről szóló 2/2012. (II.28.) sz. rendeletet
��a 8/2010. (XI.09.) sz. rendeletet

Döntött;
��ingatlanértékesítésről
��ingatlan vásárlásról
��az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel-

ről
Gál Béla jegyző

Halottak napja tájékán megindul az emberáradat a temető-
kert felé. Ki közelebbről, ki messzebbről hozza a megemlé-
kezés virágait szerettei sírjára. Virágerdő borítja a sírhan-
tokat, némelyiket már-már hivalkodóan, túlméretezetten
feldíszítve.

Mintha ez jelentené az elköltözött iránti szeretet és hála jelét…
Bár életükben is hasonló gondolkodás, odafigyelés vette volna
körül egyiküket-másikukat! Mindenütt gyertyák égnek. Még a
reformátusok sírján is. Pedig rájuk ez régen nem volt jellemző. Pár
évtizede jött csupán „divatba”.

Avirágból jut arra a néhány katonasírra is, melyeknek fiatal lakói
itt, a cigándi temetőben alusszák örök álmukat. Hogyan kerültek
ők ide? Idézzünk az 1948. március 27-én kelt községi jegyző-
könyvből:

„ A minisztérium a háború következtében temetőn kívül
eltemetett hullák és hullasírok kihantolását és köztemetőbe való
eltemetését rendelte el, s erre végső határidőt 1948. december 3-át
állapított meg. Cigándon köztemetőn kívül az erről vezetett nyil-
vántartás szerint 30 holttest van elhantolva, ezeknek 30 koporsóra
van szükség. Egy koporsó 140 Ft-ba kerül.”

A régi világban az úttörők tartották rendben ezeket a sírokat.
Igaz, parancsszóra tették, kivezényelték őket. A rendszerváltás
után Fodor Józsefné (volt harangozó) Ica néni vette gondozásba
őket. Napjainkban pedig Csáki Balázsné és Hegedűs Endréné.
Emberbaráti szeretetből, lelkiismeretükre hallgatva.

Így is lehet halottaink emléke előtt fejet hajtani!

P RALÓCZI OLAND

D ÉÓCS VA

J I GUHÁSZ STVÁN ÉZA

J EUHÁSZ SZTER

S S KÁNDOR ANEL IARA

N O KAVARRA LÍVIA RISZTINA

AN IMÁRI RSOLYA: T O

: D MAN ÓCS ELINDA

: J IAN ÓNI ZABELLA

: S MAN ZEMÁN ELINDA

: D AAN INÓ LEXANDRA

: B KAN ATTA RISZTINA

(92 )ÉVES
(79 )ÉVES
(82 )ÉVES
(90 )ÉVES
(58 )ÉVES
(67 )ÉVES
(65 )ÉVES
(72 )ÉVES
(61 )ÉVES
(56 )ÉVES
(62 )ÉVES

H JUDÁK ÁNOS
B SODNÁR ÁNDORNÉ : V MSZN ASZILY ÁRTA

M SÁDY ÁNDOR
B JALLA ÓZSEFNÉ : F GSZN ODOR IZELLA

G KÁL ÁROLY
L SIPPAI ÁNDORNÉ : B ESZN AVALICS RZSÉBET

T BÓTH ERTALAN
B ZALLA OLTÁNNÉ : O JSZN LÁH ULIANNA

V SARGA ÁNDOR
S IÁNDOR STVÁN
S LZABÓ ÁSZLÓ

ANYAKÖNYV  - ELHUNYTAK

ANYAKÖNYV - HÁZASSÁG

S A - S KÁNDOR TTILA ÁNDOR LAUDIA

Felelős kiadó: Cigánd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete

Tóth MihályFelelős szerkesztő:
Szerkesztőség:

3973 Cigánd, Fő u. 80. Tel.: 06-47/534-400

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
LAPJA

50. HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓT
ÜNNEPELTEK

Mády Sándor   - Fodor ArankaMády Sándor   - Fodor Aranka
(82 éves)(82 éves) (72 éves)(72 éves)
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ADOMÁNYGYŰJTÉS

„A Bodrogköz Tájmú-
zeumáért” Alapítvány kiemel-
ten közhasznú szervezet dek-
larált célja a Cigándi Falumú-
zeum működésének támogatá-
sa. Ahhoz, hogy a lelkes gyűj-
tőmunka eredményeként ösz-
szegyűlt kiállítási anyag méltó
körülmények között kerülhes-

sen bemutatásra, kulturális rendezvényeinknek megfelelő szín-
teret nyújtsunk, növeljük a látogatóink számát, és lépést tartsunk
más turisztikai-hagyományőrző szolgáltatókkal, szükség van a
múzeum épületének felújítására, bővítésére.

A Falumúzeum vendégkönyve igazolja a látogatottságot. Egyre
több az érdeklődő a kiállítás megtekintésére. Részesei vagyunk a
település rendezvényeinek. Elmondhatjuk, hogy falumúzeumunk
nem csupán egy kiállítási „tárgy”, hanem együtt lélegzik telepü-
lésünkkel, mind több és több cigándi talál itt magának aktív és
baráti közösséget.

Elmondhatjuk a múzeum kinőtte saját kereteit, ezért az Önkor-
mányzattal karöltve folyamatosan pályázunk a közösen megál-
modott Bodrogközi Skanzen kialakítására.

Sajnos építési pályázataink eddig nem jártak sikerrel, viszont
van, ami nem tűr halasztást. Rendezvényeinken nem egyszer több
ezer fős látogatószámot produkálunk. Sajnos erre intézményünk
nincs felkészülve infrastruktúrával.

A működés további legalapvetőbb feltétele, hogy egy – a
műemléki környezetbe illeszkedő – szociális épület létesítése
megvalósuljon, ami adománygyűjtésünk közvetlen célja!

Az Alapítvány kuratóriuma 2012. december 1-én második
alkalommal rendezett „Jótékonysági” bált, melynek bevételét egy
elkülönített számlán kívánja elhelyezni, amit a falumúzeum bőví-
tésére szeretne fordítani. Adománygyűjtésünk megindítása is a
bővítés megvalósítását képezné.

Megköszönve várjuk a támogatást minden természetes sze-
mélytől és gazdasági szervezettől.

Adományozni a Cigándi Falumúzeumban elhelyezett adomány-
gyűjtő ládába készpénzben, az Alapítványnak a Ricse és Vidéke
Takarékszövetkezet számú55300025 – 17002633 – 00000000
bankszámlájára átutalással, vagy építési anyag felajánlással lehet-
séges.

Kérjük, hogy adományaikkal segítsék településünk
érdekében végzett munkánkat.

„A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány

A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás „A szociális ellátó
rendszer fejlesztése a Bodrogközben” c. pályázata az Új Széchenyi
Terv ÉMOP-4.2.1/A-11 pályázati felhívása keretében a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség 2012. október 31.-i döntése értelmében 99
752 806 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül (a projekt
teljes összköltsége 105 002 954 Ft).

Aprojekt átfogó célja a szociális alapszolgáltatások és gyermek-
jóléti alapellátások komplex fejlesztése, a lakosság megfelelő szin-
tű szolgáltatásokhoz való juttatása.

A projekt konkrét célja a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás fenntartásában működő Szociális Szolgáltató Központ ci-
gándi, felsőberecki, kisrozvágyi, és semjéni telephelyének komp-
lex, kapacitásbővítést eredményező fejlesztése, a pácini és dámóci
telephelyek részére saját gépkocsi beszerzése.

Anégy településen párhuzamosan valósul meg a szolgáltató köz-
pont telephely épületeinek komplex fejlesztése. A kliensek szá-
mára vonzó, a XXI. század technikai színvonalát kielégítő, külső
és belső környezetében is megújuló, az alapszolgáltatások és ellá-
tások feladatainak eleget tevő telephelyek jönnek létre. 2 telephely
esetében pedig az étkeztetés biztosításához szükséges gépjármű-
vek kerülnek beszerzésre. A komplex fejlesztés által nő az intéz-
mények befogadó-kapacitása, akadálymentessé válnak, számos
téren javul az esélyegyenlőség, 1 fő új munkaerő kerül alkalma-
zásra. A szociális és gyermekjóléti ellátások terén általánosságban
javul az ellátások közötti színvonalkülönbség más, jobb kondí-
ciókkal rendelkező településekhez, térségekhez képest. Nagymér-
tékben bővül a nappali ellátásba bevonható kliensek száma.

Cigándon az Okmányirodával szemben épül fel az új Szociá-

lis Szolgáltató Központ, ahova a szolgáltatások jelentős része

áttelepül a jelenlegi, József Attila utcai központból.

A Nemzeti Kulturális Alap által idén is meghirdetett Má-
rai program keretében a Nagy Dezső Művelődési Ház és
Könyvtár 500 000 Ft értékben nyújtott be sikeres pályá-
zatot. Az igényelt könyvek, dokumentumok december ele-
jén átadásra kerültek.

Fejlődik a szociális ellátás a Bodrogközben Támogatás a könyvtárnakTámogatás a könyvtárnak

A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás az Új
Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott TÁMOP-5.1.1-11/1/A
„Bodrogközi Információs Pontok” címen sikeresen pályá-
zott.

Projektünk célja a társulás által fenntartott mozgókönyv-
tári szolgáltatás hálózattá fejlesztése, 17 települési közösségi
információs szolgáltató pont kialakításával és fejlesztésével.

Sor kerül 17 fő kulturális szakember képzésére és területi
szupervizorok általi folyamatos felkészítésére és alkalmazá-
sára, akiknek feladata több szakmai területet felkarol, többek
között turisztikai, kulturális, közművelődési, könyvtári
tevékenységeket.

Megvalósítás: 24 hónap

Aprojekt összköltsége: 114 105 136 Ft

Atámogatás intenzitása: 100%

Mozgókönyvtári szolgáltatások
fejlesztése a Bodrogközben

Mozgókönyvtári szolgáltatások
fejlesztése a Bodrogközben
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RENDŐRSÉGI HÍREK
A Cigándi Rendőrőrs tájékoztatja a Cigándi lakosságot,

hogy az elmúlt időszakban a város területén súlyos, élet elleni,
erőszakos vagy nagy nyilvánosságot érdemlő cselekmény nem
történt.

Az év elején elszaporodott betöréses lopások száma ugyan
visszaesett, ennek ellenére továbbra is nyomatékosan kérünk
minden cigándi lakost arra, hogy saját és mások értékeire ki-
emelten figyeljenek oda, és bármilyen gyanús körülményt
azonnal jelentsenek a Rendőrségnek a bűncselekmények meg-
előzése, megszakítása, felderítése céljából !!! Továbbra is kér-
jük, hogy, ha egy házból elutaznak hosszabb-rövidebb időre, és
az lakatlanná válik, jelezzék részünkre, hogy kiemelt figyelmet
tudjunk rá fordítani !!!

A tél beköszöntével a télies útviszonyok is jellemezőek lettek, a
balesetveszély megnövekedett mind a járművezetők, mind a gya-
logosok tekintetében. Kérjük Önöket az óvatos, körültekintő
közlekedésre !

Szintén felhívom a figyelmet az Iskola épületének felújítása mi-
att megnövekedett tehergépjármű forgalomra, ami szintén indo-
kolja a fokozott odafigyelést. Az Iskola utca ideiglenesen két-
irányú lett, viszont kérünk mindenkit, hogy az önkormányzat által
kijelölt, felfestett parkoló helyeken parkoljanak, az úttest Iskola
és Óvoda felőli oldalán !

Minden helyi lakost kérünk, hogy bármilyen jellegű bejelenté-
sével, információval nyugodtan forduljon a Cigándi Rendőrőrs
dolgozóihoz a 47/334-093 vagy a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapi-
tányság Ügyeleteséhez az ingyenesen hívható 107-es vagy 112-es
segélyhívó számon.

Segítségüket, együttműködő magatartásukat előre is
köszönjük !

A közelgő ünnepek alkalmával a Cigándi Rendőrőrs dolgozói-
nak nevében ezúton kívánok MINDEN TÖRVÉNYTISZTELŐ
CIGÁNDI POLGÁRNAK áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új esztendőt !

ACigándi Rendőrőrs nevében:
Séra Csaba r. alezredes

Cigánd Rendőrőrs parancsnoka

Hírek, tudósítások

� Bodnár Balázs iskolaigazgató tájékoztatása alapján az eltelt
három hónapban az intézményt érintő több pályázati program elő-
készítése történt meg, melyek eredményessége /vagy eredmény-
telensége/ 2013-ban derül ki. Várhatóan néhány hét múlva befe-
jeződik az „új iskola” épületegyüttesének felújítása. Ez jelentősen
átformálja a környezet arculatát, a városképet. Gyerekek és felnőt-
tek várják már izgatottan a „beköltözés” napját. S hogy minél ha-
marabb megtörténjen az átadás, a felújítást végző cég munkatársai
éjt nappallá téve munkálkodnak rajta.

Az eltelt hónapokban több környékbeli középiskola élt bemu-
tatkozási lehetőséggel az intézményben, ezzel is megkönnyítve a
továbbtanulás előtt álló diákok iskolaválasztását. Az októberi hul-
ladékgyűjtés eredményesnek bizonyult az iskolában. Összesen 4
tonna papírt, pet palackot és alumínium dobozokat gyűjtöttek a
tanulók.

December 5-én kistérségi igazgatói értekezletet tartottak, mely-
nek fő témája a járási rendszer és a járási tankerület kialakítása, az
iskolák állami fenntartásának előkészítése volt. Az iskola
igazgatója úgy véli, az átadás-átvételi dokumentáció előkészítése
komoly feladatot jelent majd mind a vezetés, mind az adminiszt-
ratív dolgozók számára.

Az óvodában – kihasználva az évszak kínálta lehetőségeket –
termésekből készítettek a legapróbbak karácsonyfa-díszeket, ezzel
is készülve az elkövetkező ünnepekre. A felnőttek pedig hasznos
tanácskozáson vettek részt Sárospatakon, a Református Egyház-
község szervezésében. Tanácskozásuk témája: A család a mi vá-
runk.

Iskolánk működtetését 2013. január 1-től a Klebersberg Intéz-
ményfenntartó Központ veszi át, melynek képviselőjével a járási
tankerület vezetőjével, Buda Józseffel a napokban megtörténtek az
átvételt előkészítő munkálatok.

Ezek során aláírásra került az intézmény továbbműködtetéséről
szóló megállapodás az önkormányzat és a KIK között.

Az átadás-átvétel papír alapon zökkenőmentesen zajlott, remé-
nyeink szerint, sem a szülők, sem a gyerekek nem fogják érzékelni
a ránk váró változásokat.

Advent első gyertyáját az óvoda közössége gyújtotta meg a re-
formátus templom bejáratánál. Minden olvasónak, szülőnek,
gyermeknek Boldog Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog
Újévet kívánok!

� A Szociális Szolgáltató Központ hírei: 2012. november 12-
én – a szociális munka napján – rendezvényt tartottak, melyen Da-
kos Jánosné intézményvezető és Oláh Krisztián polgármester kö-
szöntötte a dolgozókat. November 16-án a Szolgáltató Központ
idősek klubjának tagjai látták vendégül Karcsa, Ricse, Nagyroz-
vágy és Zemplénagárd nyugdíjasait. A jó hangulatú találkozó
disznótoros vacsorával zárult.

� A Szabadidő Központ programjainak sorában említendő,
hogy november 28-án egészségnapot tartott a Háda Kft. népes szá-
mú résztvevővel. Az erdélyi testvértelepülés, Magyaró focicsapa-
tával mérkőztek a cigándiak.

Rendeztek továbbá 10 csapat részvételével öregfiúk teremtor-
nát, valamint az immár hagyományossá vált nemzetközi terem-
tornát, az U 12-es csapat közreműködésével. Alétesítmény jó hírét
bizonyítja, hogy a kisvárdai NB II-es kézilabda csapat tagjai is
igénybe veszik szolgáltatásukat. December közepén az V. Tél Ku-
pa teremlabdarúgó torna kerül megrendezésre, valamint a II. Ci-
gánd városi kispályás labdarúgó bajnokság is. Minden rendez-
vényükre várják az érdeklődő közösséget!
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November 9-10-én kerültek megrendezésre a Cigándi Falu-
múzeumban a Márton-napi Vigasságok, melyen a Márton-
naphoz kötődő régi hagyományokat idézik fel.

A rendezvény első napján a gyermekeké volt a főszerep, hiszen
olyan régi játékokat, népszokásokat elevenítettek fel, melyeket a
gyerekek óriási lelkesedéssel s nagy átéléssel fogadtak. Természe-
tesen nem maradt el a Márton-napi kóstoló, amely libazsíros lila-
hagymás kenyérből, tepertőből, teából és pattogatott kukoricából
állt.

A rendezvény második napján került megrendezésre az „Új
utakon a Bodrogköz hagyományainak megőrzésében” című pro-
jekt nyitórendezvénye. Az eseményen a helyi vezetőség, a projekt-
ben résztvevő kulturális szakemberek, megvalósítók és az Erdély-
ből érkezett magyarói vendégek is részt vettek.

A rendezvényt Ablonczy Dániel alpolgármester nyitotta meg,
melynek során elmondta, hogy nagyon fontosak a város fejlesz-
tésében az intézmények korszerűsítései, de mit sem érnek az üres
épületek, ha ezeket nem tudják megtölteni programokkal, esemé-
nyekkel, élettel. Ezek is pénzbe kerülnek, mint minden, ezért is
fontos, hogy minden olyan pályázati lehetőséget megragadjanak,

SZÖVŐTÁBOR A CIGÁNDI FALUMÚZEUMBAN
2012. július 01-től-2012. október 31-ig

A pályázatunk célja, Cigánd
hagyományainak életben tartá-
sa, átörökítése. A tánc, a gaszt-
ronómia mellett a szövés az,
ami kiemelt szerepet tölt be Ci-
gánd lakossága körében. Ala-
pítványunk kiemelten foglal-
kozik ennek a szép és hasznos

tevékenységnek az ápolásával, nemzedékek közötti átörökítésé-
vel. Vállalt feladatunknak tartjuk a szövés széles körben való
terjesztését. Foglalkozunk kisgyermek kortól felnőtt korosztályig
minden érdeklődővel. Ez az átörökítő folyamat különböző szín-
tereken történik óvodától az iskolán át a Falumúzeumig. Alapít-
ványunk szervez kézműves játszóházakat, falunapokat / meghívott
kézművesek közreműködésével / szakkört, táborokat, ahol minden
korosztály elsajátíthatja szintjének megfelelően az alapokat, fej-
lesztheti szakmai ismereteit, mélyítheti a szövés, a hímzés ismere-
teit, szaktudását. Ilyen alkalmak voltak a különböző korosztályok
számára a nyár folyamán szervezett Szövőtáboraink is. Helyszínül
a Cigándi Falumúzeum szolgált, ahol a vászonszövés és mintázás
lehetőségeivel, a cigándi szőttes motívum kincsével ismerkedhet-
tek a résztvevők. Itt kaptak szakavatott kézből útmutatást,a gyapjú
szövéséhez is.

Szakmai segítők: „ A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány
kézműves szakkörének tagjai, és Kovácsné Géczi Julianna.

A foglalkozások tematika szerint történtek. A Falumúzeum ál-
landó kiállítása minden nap újabb és újabb ismeretek elsajátítását
tette lehetővé. Élmény volt számukra a régi idők népi játékainak
használata a Falumúzeum játéktárából.

Délutánonként a résztvevők a segítettek a házi munkákban: vá-
szon és rongypokróc mosása kézközt és sulyokkal, dunna-párna
szellőztetése, mázolás, sütés-főzés.

CIGÁND VÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT

Sort kerítettünk egy Cigándi szövéshagyományt bemutató rövid
DVD bemutatására is. Ebből megismerhettük, feleleveníthettük
Cigánd híres/ időközben elhunyt / Juliska nénijének, Vajda János-
nénak életútját, munkásságát is Az elmélyült munkához, a meg-
kezdett szövések befejezéséhez sajnos ez a tábori idő kevés volt.
Örömünkre azonban a felnőttek kedvet kaptak a "szövőházi " mun-
kához. A nyári munkákat, az őszi betakarításokat követően bein-
dult az elmélyült foglalatosság. Újabb szövőszékeket állítottunk
be. Gyakorolták a nyüstbe, bordába fűzést, terveztek gyapjúsző-
nyegeket, egyéb szőtteseket Kovácsné Géczi Julianna útmutatásai
szerint

Ez a munka még most is tart, és már a jövőbeni mintákat, terve-
ket"szövögetik" asszonyaink, hasznosan eltöltve a közös téli esté-
ket. Olykor felcsendülnek a régi dallamok, felidézik a régi fonóhá-
zi szokásokat is.

Az együtt végzett munka erősíti a közösségi érzést , identitástu-
datukat, miközben őrzik népművészeti hagyományainkat. A meg-
szerzett tudást továbbadják az utánuk jövő generációnak nem
hagyva a feledés homályába veszni Cigánd kincsét, gyöngysze-
mét.

A programunk megvalósítása nagyban függött az Önök támo-
gatásától. Köszönjük az anyagi támogatást, mellyel magas színvo-
nalon valósíthattuk meg táborainkat.

Kívánunk Önöknek további eredményes munkát, bízva a jó
együttműködésben.

Csáki Balázsné
kuratórium elnöke

Apályázat támogatói:

A" TELEPÜLÉSI IDENTITÁS ÉS NÉPMŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGEK
TÁMOGATÁSA" CÍMŰ PÁLYÁZAT" KERETÉBEN

amelyek segítségével színes kulturális programok sokasága válik
elérhetővé minden korosztály és társadalmi réteg számára.

Csáki Balázsné A Bodrogköz Tájmúzeumáért Alapítvány kura-
tóriumának elnöke köszöntőjében a Márton napi eseményekről, a
falumúzeum tevékenységéről tájékoztatott.

Bordás István közművelődési szakértő örömmel számolt be ar-
ról, hogy Cigánd milyen jól áll a kulturális TÁMOP projektek lehí-
vásában, amely látszik a település kulturális kínálatából is.

Továbbá hasznos információkat osztott meg a források igény-
bevételének fontosságáról, kihasználásáról, várható eredményei-
ről.

Végül a program projektmenedzsere Majdanics Lászlóné bemu-
tatta a tervezett fejlesztéseket, és ezek megvalósításának elméletét.

A családias környezetben zajló esemény szakmai részét köve-
tően lehetőség nyílt a résztvevők, a kultúra területén tevékenykedő
szakemberek tapasztalatcseréjére.

Cigánd város számára fontos, hogy ne vesszenek el a múlt érté-
kei, a város vezetése arra törekszik, hogy visszahozza a gyermekek
és felnőttek számára a múlt emlékeit, melyek mélyen beépülve a
köztudatba még sokáig megmaradnak.

Márton-napi Vigasságok



TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0112

Cigánd Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Társadalmi
Megújulás Operatív Programjának TÁMOP-3.2.3/A-11/1 tárgyú
pályázati felhívására "Új utakon a Bodrogköz hagyományainak
megőrzésében" címen sikeresen pályázott.

Az „Új utakon a Bodrogköz hagyományainak megőrzésében”
című projektünk az Európai Unió támogatásával, az Európai Szo-
ciális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A 2012. 09. 01. és 2014. 08. 31. között megvalósuló projekt
segítségével a felnövekvő nemzedék kötődését kívánjuk erősíteni
a bodrogközi népi hagyományokhoz, mind tárgyi- mind pedig a
szokáskultúra területén.

Aszokáskultúra elsődleges ápolója a néptánccsoport lesz. Afog-
lalkozásokon két koreográfia kerül kialakításra, a rendezvényeken
pedig több száz fő kerül bevonásra közvetlenül a program része-
ként. Mindezek mellet a közvetlen fejlesztő hatás sokkal nagyobb
körben érezhető, hiszen a projekt erőforrásaira épülve új feltárt
koreográfiák jelennek meg a falumúzeumhoz kapcsolódóan, a
táncéletben, illetve a város és a múzeum rendezvényein.

A tárgyalkotó csoportok közvetlen kapcsolatába a cigándi tárgyi
hagyományok két legfontosabb elemének továbbgondolására ke-
rül sor. Az itt őrzött fazekas és textiltárgyakra alapozva a kreatív
csoportok új megvilágításba, a napi használat lehetőségével felru-
házva kapcsolják be a múzeumi tárgyakat a köztudatba.

Az építészeti csoport tevékenysége a helyi építészeti múlt feltá-
rása mellett, azt felhasználva napi funkciójú objektumot hoz létre,
amely hozzájárul a múzeum vonzóvá tételéhez. Akemencés ételek
készítésének lehetősége a gyermekek által készített kemencében
olyan attrakcióvá válhat, amely sehol máshol nem jellemző így ez-
zel növelhető az intézmény idegenforgalmi ereje is.

A projekt keretében beszerzésre kerülnek a foglalkozásokhoz
szükséges eszközök is mind a fazekas korongok, égető kemence,
fazekas székek, szövő székek, műhely berendezések és a tevékeny-
ségekhez szükséges anyagok.

Aprojekt összköltsége 27 813 750 Ft
Atámogatás intenzitása: 100%

„Óvoda bővítése Cigándon
- ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0011”

Cigánd Város Önkormányzata az Észak-Magyarországi Ope-
ratív Program Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó
szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése (Kódszám: ÉMOP-
2009-4.3.1/A) című pályázati felhívására pályázatot nyújtott be.

A „Óvoda bővítése Cigándon” című pályázatunkat a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és
Urbanisztikai Nonprofit Kft. közreműködésével támogatásban ré-
szesítette.

Projektünk elsődleges és közvetlen célja az óvodai ellátás fej-
lesztése, kapacitásbővítés megteremtése.

Cigánd Város Önkormányzatának rövid távú célja, hogy a helyi
lakosság számára elérhetővé váljon egy korszerű, megfelelő in-
frastruktúrával rendelkező óvoda, amely végleges és minőségi el-
látást biztosít modern és hatékony eszközökkel, módszerekkel.

Ennek érdekében az önkormányzat a meglévő óvodaépület áta-
lakításával, felújításával és bővítésével adott teret egy új komp-
lexen akadálymentes óvoda kialakításának.

Az óvodaépület 782 m alapterületű épülete 225 m -el bővült. A2 2

bővítményben 2 új csoportszoba és a hozzátartozó szociális helyi-
ségek kerültek kialakításra.

Aprojektnek köszönhetően létrejött 5 új munkahely.
A következő óvodai tanévet megújult udvarral, új bútorokkal és

új játékokkal vehették birtokba a 6 csoportszobában elhelyezett
óvodások.

Aprojekt fizikai megvalósulásának határideje: 2012.11.25.
A projekt összköltsége 48.076.193 Ft, a támogatás összege

45.672.383 Ft.
Atámogatás intenzitása: 94,999999%

SAJTÓKÖZLEMÉNY

SAJTÓKÖZLEMÉNY

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„Oktatási intézmények infrastrukturális
fejlesztése, Cigánd”

ÉMOP-4.3.1/B-09-2009-0014

Cigánd Város Önkormányzata az Észak-Magyarországi Ope-
ratív Program Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szer-
vezése és infrastrukturális fejlesztése (Kódszám: ÉMOP-2009-
4.3.1/B) című pályázati felhívására pályázatot nyújtott be.

Projektünk elsődleges és közvetlen célja az intézménytársulás-
ban működő óvodai és iskolai ellátás fejlesztése, kapacitásbővítés
megteremtése Zemplénagárdon és Cigándon.

Azemplénagárdi óvoda szeptemberben nyitotta meg kapuit, míg
a cigándi iskola műszaki átadás-átvétele és bebútorozása folya-
matban van.

A projektnek köszönhetően a cigándi iskolában 10 db osztály-
terem került kialakításra. Ezen felül természettudományi előadó-
val és előkészítővel, számítástechnikai szaktanteremmel, szer-
tárakkal, tanári szobával, vizesblokk-kal, felújított tornateremmel,
konditermi öltözőkkel bővül, újul meg és többek között lifttel válik
komplexen akadálymentessé az épület.

A zemplénagárdi óvoda belső átalakítás után 1 csoportszobával
bővült.

Aprojekt záró rendezvényére december 28-án kerül sor.

Aprojekt fizikai megvalósulásának határideje: 2012.12.31.
A projekt összköltsége 308.675.589 Ft, a támogatás összege

293.241.785 Ft.
Atámogatás intenzitása: 94,999992%

112012. december



CIGÁND VÁROS SZOLGÁLATÁBAN
Cigánd Településüzemeltetési Nonprofit Kft. 2012 évben is

mozgalmas és eredményes évet zár. Az önkormányzat beru-
házásainak megvalósításában és a település fejlesztésében te-
vékenyen kivettük részünket.

Számtalan tényező nehezítette munkánkat elsősorban az új fog-
lalkoztatási rendszerre gondolok, amely csak részben engedte
meg, hogy a feladataink megvalósításához a megfelelő és alkalmas
munkaerőt alkalmazzuk. Sajnos az új közfoglalkozási rendszer az
önkormányzatokra van kihegyezve, számukra kötelező előírásokat
tartalmaz, így nagyon kevés lehetőség marad a kft számára a fog-
lalkoztatás bővítésére.

Számokban kifejezve a Start foglalkoztatás keretében felvett
dolgozók száma: 144 fő 6 órás 52 fő 8 órás

Kistérségi társulásnál 12 fő 8 órás
Kft által foglalkoztatott dolgozók száma 8 fő 8 órás
Természetesen a több mint 200 fő alkalmazott munkáját a kft

koordinálta, bonyolította le, ami jelentős feladatot jelentett a kft
alkalmazottainak. Sajnos a 6 órás foglalkoztatás sem váltotta be a
hozzáfűzött reményeket, elvárásokat. Szakmunkásaink 2012 év-
ben is szinte minden beruházás megvalósításában tevékenyen részt
vállaltak, rengeteg túlórát teljesítettek, hogy az átadási határidőket
tartani tudjuk.

Köszönet illeti őket lelkiismeretes és kitartó munkájukért.
2012. évben az alábbi feladatokat végeztük:
- köztisztasági feladatok ellátása
- parkok gondozása
- temető fenntartás
- karbantartói feladatok ellátása az intézményekbe
- Óvoda, bölcsőde, új iskola építési, felújítási munkái
- sport öltöző bővítése, felújítása
- iskola tetőszerkezetének felújítása: - 3 tantermes iskola - köz-

ponti iskola - 2 tantermes iskola
- járda építés, térkő készítés / Vasút és Petőfi utca /
- ipari park közművesítésében való közreműködés
- pedagógiai szakszolgálat épületének belső felújítása
- szállítási feladatok ellátása
- kisrozvágyi iskola épület felújítása
- Kántor Mihály tér kialakítása
- Ipari terület munkálatai
Felépült a Kft új telephelye, ami nagyban javítja a társaságunk

dolgozóinak munkakörülményeit és eredményesebb munka-
végzését.

Köszönöm munkatársaim lelkiismeretes és kitartó munká-
ját és a közelgő ünnepek alkalmából kívánok nekik és család-
juknak valamint minden cigándi lakosnak kellemes kará-
csonyi ünnepeket és boldog új évet. Gönczi Zoltán

- Lőrincz János és Tóth István projektfelelősök tájékoztatója
alapján: A 2012. évi START program keretében 43 főnek tudott
munkát biztosítani a projekt. Tevékenységi köre kiterjedt a mező-
gazdasági munkákra, a közutak, közterek rendben tartására, a téli
belvizes munkák elvégzésére, épületek karbantartására, kisebb ön-
kormányzati beruházások megvalósítására. Eléggé behatárolta a
mezőgazdaságban foglalkoztatottak számát az a tény, hogy az ön-
kormányzat nagyon kevés termőterülettel rendelkezik, így keve-
sebb létszámot lehetett igényelni. Sikeresnek bizonyult egy fólia-
sátor megépítése, s benne egynyári virágok, évelők, díszcserjék
termesztése. Több hektárnyi, addig parlagon hevert területen szin-
tén sikerrel gondoztak konyhakerti növényeket: hagymát, káposz-
tát, burgonyát, foghagymát, karalábét stb.

A 2012-es sikereken felbuzdulva Cigánd Város Önkormányzata
ismét beadta pályázatát az illetékes Munkaügyi Központ Kiren-

STARTPROGRAM FOLYTATÁSA MERÉSZ TERVEKKEL ÉS NAGY LEHETŐSÉGEKKEL
deltségéhez. Az idei projekteken (téli-, belvíz-, közút-, mezőgaz-
dasági projekt) kívül állattenyésztés és egyéb értékteremtő projek-
teket is terveznek. A projektekben összesen 150 fő foglalkoztatása
valósul meg, mely 10 illetve 12 hónapos folyamatos 8 órás munkát
biztosít a dolgozni vágyóknak. Az elképzelések alapján, a folya-
matos munka mellett, egy újabb korszerű fóliasátor, állattenyésztő
telep, savanyító üzem, betonelemgyártó üzem kerül kialakításra. A
beruházásokon kívül nagy értékű eszközök beszerzése is sor kerül
a 2013. évben: traktor, bálázó, vetőgép, pótkocsi, bob-cat árokásó,
keltető berendezés, egy nagyteljesítményű betonelemgyártó gép,
stb. Az előzőeken kívül a munkát segítő kis értékű eszközök, szer-
számok, munkaruhák, építő anyagok, szaporítóanyagok, tenyész-
állatok szükségesek ahhoz, hogy a projektek sikeresen megvaló-
suljanak. A benyújtott pályázatok alapján a projektek indulása - a
bírálattól függően - 2013. márciusában várható. Nagy István

Az ipari terület látványos változáson megy keresztül.

Folyamatosak az építkezések.
Nagy mennyiségű földmunkára, tereprendezésre van

szükség, kiépült a víz és szennyvízhálózat, kivitelezés alatt
van az elektromos hálózat és közvilágítás építése.

AHexatech Kft. csarnoképítése látványos stádiumban van,
míg Gál Zoltán autómosójának alapozási munkái készültek
el.

ASzavanna GH Invest Kft. péküzemének építése tavasszal
veszi kezdetét.

Felépült a Cigánd Településüzemeltetés Nonprofit Kft.
300 m -es csarnoka, a csarnokban szociális helyiségek, mű-2

hely és raktár került kialakításra.
Amint kiépül az elektromos hálózat a csarnokban elkez-

dődhet a munka.
A közel 2,5 hektáron kialakított ipari területen már csak

egy 2000 m -es parcella eladó, melyet az önkormányzat2

mindössze a saját bekerülési költségén kíván értékesíteni.

Épül az ipari terület!!!Épül az ipari terület!!!
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Tolnai Ágnes egészségügyi dolgozó

Számomra váltást hozott ez az év. A há-

ziorvosi rendelőktől átkerültem a Járó-

betegbe. Ez az új létesítmény idáig jól mű-

ködik. Reméljük, a folytatás is hasonló

lesz. Sok beteg látogatja, jó a betegel-

látás. Már a környéken felfedezték, sokan

keresik fel. Még Kisvárdáról is.

Molnár Vivien 12. évfolyamos

tanuló

Nagyon sikeres év volt számomra. A tánc-

csoporttal több színvonalas szereplésen
vet-

tünk részt. Mivel csak jövőre éretts
égizem,

meg tudom oldani a rendszeres próbákra való

járást. Jól érzem magam ebben a közösségben.

Ami hozzájárul iskolai munkám sikeréhez is.

Balla István vállalkozó

Ez az év aszállyal sújtotta a mezőgaz-

daságot, de szerencsére, a mi települé-

sünkre ez nem jellemző. Földterüle-

teinek alacsony fekvésűek, így megúsz-

tuk ezt a természeti csapást. Sőt, kapá-

sokból szinte rekordtermés született.

Napraforgóból 30q fölötti az átlag, a ku-

koricatermés pedig elérte a 80-100 q-t

hektáronként.

Dócs Tibor vállalkozó

Katasztrofális
év volt.

Anyagi csődbe jutottunk,

mert lefagyott az akác, na-

gyon kevés a méz. Bízzu
nk a

jövőben.

Kolozsvári Gáborné

Most van munkám, nem úgy, mint

régebben. Különösen a nőknek nem

volt munkájuk. Nem állandó munka,

de a polgármester tudott annyit segí-

teni, hogy meg legyen a bedolgozott

munkanap.

Mit hozott számomra 2012?

Kovács Lászlóné óvónő

Sok családi örömöt, boldogságot,

szeretetet adott ez az év. Egyik unokám

mellettem lehet, másik bölcsődében. Itt

lehetek az óvodában a gyerekek között,

akiket nagyon szeretek, s viszont is ezt

érzem. Örömteli munkát adott a 2012-

es év. Agondokat nem mondom, inkább

felrakjuk a padra.

Nádasi Lászlóné
Örülök, hogy meg volt a fiamnak a

szalagavatója. Tovább akar tanulni

vendéglátó-idegenforgalmi területen.

Gyerekeim kimentek Angliába dol-

gozni, a lányom leérettségizett, csak

még nincs munkája. Karácsonyra

mindegyik hazajött. Ez volt a kará-

csonyi ajándék.

Huszárek Hajnalka
Szegényesen telt az év, de

azért a gyerekeket rendesen

járattam iskolába. A párom két

infarktuson esett át, kevés jö-

vedelemből kell megélni. Örö-

met a gyerekeim jelentenek.

Vicickó László futballista

Örömteli, nagy eseményben volt ré-

szem, hiszen ezév nyarán házasodtam

meg. Feleségemmel önálló lakásba

költöztünk. A csapat házatáján is jól áll

a szénánk: jelenleg második helyen va-

gyunk. Talán még bajnokságot is nyer-

hetünk, csak elég sok volt az idén a sé-

rülés.
Kovács Gábor néptáncpedagógus

Sikerek és hullámvölgyek váltották egy
mást, de leginkább az első volt jellemző. Új
kihívásokat, új lehetőségeket jelentett az év.
Úgy vélem, ez az ifjúsági együttes sokra hiva
tott, aminek azaz alapja, hogy sok energiát
fektetünk a próbák során a munkába, a
résztvevő tagok szívvel lélekkel erősítik a kö
zösséget. A visszajelzések azt bizonyítják,
hogy egy ütőképes csapat van kialakulóban.
Mint pedagógusnak, hálás feladat jut to
vábbvinni, továbbadni a magyar hagyomá
nyokat.

Dancsó János tanár

Október 15-től matematika tanár
vagyok Cigándon. Ez a legemléke-
zetesebb napom ebben az évben.
Szeptemberben sikerült a nyelv-
vizsgám is, így megkaptam a diplo-
mám. Életem egyik legszebb napja
ez.

Csáki Balázsné pedagógus

Nagyon sok támogatást hozott az év. Önkéntest,
fiatalt-időset egyaránt. Havonta több rendezvényt
tartottunk februártól decemberig bezárólag. Így a
múzeumi évet kinyújtottuk nemcsak a tavaszi-
nyári-őszi időszakra, hanem egész évre. Valika
(Vargáné Dócs Valéria) alkalmazása révén minden
nap, megoldottuk a nyitva tartást. Sok csoportnak
tartottunk bemutatókat, akik hozzánk látogattak.
Szövőtáborokat rendeztünk gyerekeknek, külön
felnőtteknek. Új szövőszékeket állítottunk be. A
szövést újból visszakapjuk a mai otthonokba,
természetesen korunk igényeinek megfelelően.

Tóth Gábor a Falumúzeum

igazgatója

Számomra a 2012. év csupa örömet
hozott. Régi vágyam és álmom telje-
sült. Családot alapítottam és szeptem-
berben megszületett Ábel kisfiam. A
család számomra a biztonságot, szere-
tetet, összetartozást jelent. A kará-
csony közeledtével ez az érzés még in-
kább felerősödik. Ez a legszebb és leg-
örömtelibb dolog, ami történhetett ve-
lem 2012-ben.

Sánta Zoltán közmunkás

A munkafoglalkoztatás nagyon sok

problémát megold számunkra. Biztonság-

érzetet ad, hogy van jövedelmem. Ez minden

szegény családnál így van. Gyermekeimet be-

csülettel tudom iskolába járatni, még étkezést

is kapnak ott. A tanárok meg arra ösztönzik

őket, hogy tanuljanak.

Nagy István
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Rangos nemzetközi utánpótlás
tornát rendeztünk december 1-én.

Szlovákia legjobb csapatával nem bírt;
második helyen végzett U-12-es csapatunk a

varranói teremtornán!

Zemplín Cup 2012
Vranov nad Top'lou
2012. november
16-17-18.

Döntő:
MSK Tesla Stropkov (SVK) - Cigánd SE 2-0

A torna végeredménye:
1. MSK Tesla Stropkov (SVK)
2. Cigánd SE
3. Benecol Kosice (SVK)
4. MFK Snina (SVK)
5. MSK Fomat Martin (SVK)
6. FK Junior Kosice (SVK)
7. Slask Wroclaw (POL)
8. FAMT Presov (SVK)

A Nyírsuli nyerte a hazai rendezésű U-12-es teremtornátMásodik helyen végzett U-12-es csapatunk

Immár V. alkalommal került megrendezésre 2012. december
14-16 között a már hagyományosnak nevezhető téli, felnőtt
pénzdíjas teremlabdarúgó torna a Szabadidő Központban.

Az I. helyet a felsőzsolcai Lux Bár, a II. helyet a kisvárdai Szar-
vas Ker. KFT, a III. helyet pedig a Nyírbátor FC együttese szerezte
meg. A kiváló csapatokat felvonultató, 500 000 Ft összdíjazású
teremtorna fő támogatója a Nyír - Flop Holding KFT. volt.

Nagy köszönettel tartozunk a szervezésben, lebonyolításban
azon közreműködőknek, akik bármilyen formában segítettek még
színesebbé tenni a torna három napját. A köszönetnyilvánítás kijár
továbbá azon vállalkozóknak, magánszemélyeknek, akik tárgyi,
anyagi felajánlásaikkal szintén segítették rendezvényünket.

Az esemény égisze alatt megrendezésre kerülő tombolasorsolás
és büntetőrúgó verseny is elnyerte a kilátogató emberek tetszését.

A fociszeretők figyelmébe ajánlom, hogy december 22., 26., 29.
és január 5., 12 - i napokon indul a II. Cigánd Városi Kispályás
Teremlabdarúgó Bajnokság 10 csapat részvételével, ahova a
belépés ingyenes! Kezdési időpont: 13.30 - 21.00 óráig.

Nyír – Flop Holding Kupa Cigándon

I.Városi bajnokság bajnokcsapata Kisgaras SörözőI.Városi bajnokság bajnokcsapata Kisgaras Söröző

I. JÁTÉKNAP: 2012.12.22. (Szombat)
1. 13.30: Tiszacsernyő – Ricse
2. 14.15: Top Gun –Tiszacsermely Ne Tovább SC
3. 15.00: Tiszacsernyő – Top Gun
4. 15.45: Legendás Kresszpark Rangers – Ricse
5. 16.30: Tiszacsermely Ne Tovább SC – Vegyes vágott
6. 17.15: FC LSL– Don Patya
7. 18.00: Torpedó Vodka– Legendás Kresszpark Rangers
8. 18.45: Nagyrozvágy – Don Patya
9. 19.30: FC LSL– Vegyes vágott

10. 20.15: Torpedó Vodka – Nagyrozvágy
Öltözőkben hagyott értékekért felelősséget nem válla-

lunk! Kérjük az öltözők tisztaságát megőrizni!

II. VÁROSI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ
BAJNOKSÁG SORSOLÁSA

II. VÁROSI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ
BAJNOKSÁG SORSOLÁSA
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