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2013. augusztus 1-jével Bodnár Balázs a helyi általános iskola igazgatója családi okok miatt lemondott posztjáról. A kiírt
pályázat (melyet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ hirdetett meg és dönt az új igazgató személyéről) eredményességéig a
tisztséget Iski Dezső helyettes igazgató tölti be. Eddigi munkájáért kö-Bodnár Balázs a mándoki általános iskolában fog tanítani.
szönetünket fejezzük ki, további feladatainak elvégzéséhez sok sikert kívánunk!

2013. május 14-én, Szegeden, a Szent-

Györgyi Albert Agórában került meg-

rendezésre a Magyar Népművelők Egye-

sülete XXX. Vándorgyűlése.

A konferencián Cigánd „város” kategó-
riában elnyerte az Önkormányzatok a köz-
művelődésért–díjat.

A díjat Oláh Krisztián Cigánd Város pol-
gármestere vette át, köszönő beszédében
kiemelte, hogy ez a kitüntetés a település
valamennyi közművelődésben dolgozójá-
nak szól munkájuk elismeréséül.

Reményét fejezte ki, hogy az elismerő díj
akkumulátorként fogja összegyűjteni és
feltölteni lélekben azokat a civileket és nem
civileket, akik - hűen Cigánd mottójához -
értékből lendületet szerezve ápolják ha-
gyományainkat és cselekednek a közért.

A díjat 4 - községi, városi, megyei jogú
város, fővárosi kerületkategóriában adták
át.

Községi kategóriában Gersekarát, me-
gyei jogú város kategóriában Kecskemét,
fővárosi kerület kategóriában a XIII. kerü-
let képviselői vették át a díjat.

(További kép az 5. oldalon.)

Közművelődési díj
nyertes Cigánd

Igazgatóváltás a Kántor Mihály Általános Iskolában
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A VNYATEJ ILÁGNAP

2013. 08. 02-án Anyatej Világnapi Ünnepséget szervezett a
Védőnői Szolgálat Cigándon, a bodrogközi települések kismamái
és védőnői részére, melynek a Nagy Dezső Művelődési Ház és
Könyvtár adott helyet. A rendezvény célja az anyatejes táplálás
népszerűsítése, a szoptató kismamák köszöntése volt. Az ünnepség
résztvevői visszajelzéseik alapján jól érezték magukat, a színvona-
las műsornak és a sok ajándéknak köszönhetően.

Á SÁGILLAMPOLGÁR ESKÜT TETTEK

TESTÜLETI HÍREK
Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a
A2013. április 30-án tartott ülésén:
Döntött: �� a 2012. évi költségvetésről szóló önkormányzati

rendelet módosításáról a 2012. évi költségvetés zárszámadásá-��

ról a 2012. évi pénzmaradvány felosztásáról az önkormányzat�� ��

2014. évi költségvetési koncepciójáról a vagyongazdálkodásról��

szóló 13/2012. évi rendelet módosításáról a 2012. évi egysze-��

rűsített költségvetési beszámolójáról a 2012. évi pénzügyi belső��

ellenőrzési terv végrehajtásáról az önkormányzat közép és hosz-��

szú távú vagyongazdálkodási tervéről a talajterhelési díjról szó-��

ló 7/2012. sz. rendelet módosításáról a Polgármesteri Hivatal��

Alapító okiratának módosításáról a Polgármesteri Hivatal��

SZMSZ-nek módosításáról az intézményfenntartói társulás Tár-��

sulási Megállapodásának módosításáról a 2013. évi közbeszer-��

zési terv jóváhagyásáról ingatlanvásárlásról a IVS. módosí-�� ��

tásáról Vis maior támogatás igényléséről pályázatok benyúj-�� ��

tásáról
A2013. május 31-én tartott ülésén:
Döntött: �� ��ingatlanok vásárlásáról Cigánd Fő u. 87. szám

alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan tetőcseréjéről önkor-��

mányzati Társulási Megállapodás jóváhagyásáról
A2013. június 17-én tartott ülésén:
Döntött: �� ��LEADER pályázat benyújtásáról Szociális

városrehabilitációs szerződés jóváhagyásáról Gál Béla jegyző
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2013. május 1-én került megrendezésre Cigánd Város Önkor-
mányzata és Sárospatak Város Önkormányzata szervezésében a
„Kerékpárral egy jó útért” elnevezésű kerékpáros demonstráció.

A felvonulás május 1-én reggel 9 órakor indult egyszerre Ci-
gándról és Sárospatakról rendőri felvezetés mellett, és a fél úton ta-
lálható Nagyhomokon találkoztak egymással a résztvevők. A bi-
ciklisekhez út közben kapcsolódtak még Tiszacsermelyről és
Tiszakarádról is.

A rendezvény célja az volt, hogy a Sárospatakot Cigánddal ösz-
szekötő 3814-es számú közút teljes felújításáért tüntessenek,és az
erről szóló petíciót átadják a rendezvényen megjelent és beszédet
mondó, Zemplént képviselő országgyűlési képviselőnek Dr. Hör-
csik Richárdnak.

Az érkezőket köszöntötte Cigánd város polgár-Oláh Krisztián
mestere, Sárospatak város polgármestere,Aros János Ungvári Jó-

Folytatódik a Bodroghalom és Tiszakarád közötti útszakasz
felújítása, amely miatt előre láthatólag két hétig nem lehet köz-
lekedni az érintett útszakaszon! Ezzel párhuzamosan elkezdődik
július 22-én a Cigándot Pácinnal összekötő út felújítása is, mely-
nek következtében az utat teljes szélességében lezárják! Az autó-
sok a felújítás ideje alatt, ami körülbelül három hónapot vesz
igénybe nem használhatják ezt az útvonalat. -kg-

"Új utakon a Bodrogköz hagyományainak megőrzésében"
TÁMOP–3.2.3/A-11/1-2012-0112

Cigánd Város Önkormányzata 3973 Cigánd, Fő utca 80.

„Új utakon a Bodrogköz hagyományainak megőrzésében”
A TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0112 pályázat keretén belül

2013. július 1. és július 6. között került megrendezésre Cigándon a
fazekas, építész, néptánc és kézműves tábor.

Napközi jellegű táborban délelőtt a gyerekek meghatározott
programokon vettek részt. A délutáni szabadfoglalkozásokon pe-
dig a gyerekek betekintést nyerhettek egymás munkájába, illetve
kedvükre tölthették el az időt a különböző szabadtéri játékokkal.

A fazekasok gyönyörű gyertyatartókat, tálakat, edényeket készí-
tettek korongozás technikával. Az építész csoport a Tájháznál egy
kemence építésében segédkezett Kovács Gábor és Sáfár Csaba
mesteremberek vezetése mellett. A néptáncosok gyermekjátékok-
kal és tirpák táncokkal ismerkedtek meg. A kézműves csoport ta-
risznyát szőtt, makramé és papír karkötőt készített. Csütörtökön a
mezőkövesdi Matyó Múzeumba látogattak el, és Lillafüreden sé-
táltak egyet a Hámori-tó mellett a táborozók.

Atábor zárására szombaton volt, melyen Partnerségi találkozóra
is sor került. Kiállították a táborban készült munkákat, valamint a
néptáncos gyerekek egy rövid műsorral kedveskedtek a megjelent
vendégeknek.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni a tábor szervezőinek, a
foglalkozások vezetőinek Csáki Balázsnénak, Leskó Andreának,
Csáki Andreának és Nagy Istvánnak valamint a programokban se-
gítőknek Mády Juditnak, Vicickó Lászlónak, Lőrincz Lászlónak
Juhász Ádámnak, és végül de nem utolsó sorban a táborban részt-
vevő gyerekeknek a kitartó és eredményes munkáért.

Bodrogközi Információs Pontok
2013. február 15-én indult el a TÁMOP-5.1.1-11/1/-A-2012-

0009 pályázat Bodrogközi Információs Pontok névvel.
Ebben az átfogó projektben a Bodrogköz tizenhét településéről

egy-egy ember képviseli települését. A 17 közösségfejlesztő mun-
katárs 2013. március 1-től 2014. december 31-ig lesz alkalmazva.

A projekt időtartama alatt a résztvevők kiváló oktatóktól tanul-
hatják a rendezvényszervezés, könyvtárismeret, turisztika, kom-
munikáció, közművelődés, idegenforgalom és a pályázat írás for-
télyait. Ezeken kívül ECDLvizsgát is tesznek a munkatársak.

Feladataik közé tartoznak a település kulturális életében való ak-
tív részvétel, rendezvények szervezése, valamint a helyi könyvtár
könyvállományának leltározása és a könyvtár nyitvatartása.

A projekt keretein belül létrehoztunk egy internetes weboldalt,
amelyen megtalálhatnak minden fontos információt a Bodrogköz-
ről. A oldalt, a közösségfejlesztő munkatár-www.bodrogkoz.com
sak folyamatosan töltik fel az aktuális hírekkel és programokkal,
amelyek szerepelnek a Bodrogközi Hírek facebook oldalon is!

K.G.

"Bodrogközi Információs Pontok"
TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009
Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás
3973 Cigánd, Fő utca 80.

Útlezárások Cigánd és Bodroghalom környékén

Kerékpárral egy jó útért

zsef Kecsmár IstvánTiszakarád község polgármestere, valamint
Tiszacsermely község polgármestere.

Amintegy 110 kerékpárost megmozgató rendezvényen a cigándi
önkéntesek és a Falumúzeum dolgozói szolgáltattak finom ételeket
a fáradt kerekezőknek helyi vendéglátó ipari egység előtti téren,
egy rögtönzött majálist rendezve.

A kötetlen programról mindenki épségben érkezett haza, és
abban bízva, hogy a demonstráció eredményt fog elérni, hogy a
Bodrogközben élő emberek biztonságosan és könnyedén tudjanak
közlekedni ezen a fontos útszakaszon!
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A 2012/2013-as tanévben 397 gyerek járt az iskolába.
Az iskola tanulmányi átlaga évvégén 3, 64. A mulasztott napok
száma 6310 nap, melyből 193 nap igazolatlan.

Adminisztrációs szempontból az eddigi legnehezebb és legbo-
nyolultabb tanév volt. A cigándi általános iskola is részese annak a
folyamatnak, ami egyes részleteiben még jelenleg is zajlik, hiszen
2013 január 1-től az állami feladatátvétel teendőit a teljes tanév
során végeztük.

Ezek a feladatok mindenkitől sok türelmet és megértést kíván-
tak, viszont megnyugtató lehet az a tudat, hogy a következő tan-
évben a jelenleg még újdonság erejével ható munkafolyamatokat
már rutinszerűen tudjuk végrehajtani.

Minden nehézség ellenére,voltak jelentős eredmények is hiszen
a tankerület és az önkormányzat együttműködésének hála 5 tech-
nikai dolgozónak tud stabil munkahelyet biztosítani intézmé-
nyünk. Köszönet az együttműködésért polgármester- és tankerü-
letvezető úrnak. Ezen a helyen mondok köszönetet a Település-
üzemeltetési kft vezetőjének, Gönczi Zoltánnak és dolgozóinak,
hogy az átmeneti időszakban rugalmasan gondolkodva segítették
az iskola működését, ami szerintem országos viszonylatban is jó
példa lehet arra,hogy hogyan is kell ezt jól csinálni…

Az „Újiskola” épülete az átadása óta iskolánk gyöngyszeme, ami
a és a sportpályával most már ténylegkiszolgáló létesítményekkel
méltó régi nevéhez, mert valóban új iskola lett belőle…Iskolánk
idén is együttműködő partnere a város különböző szervezetei és
intézményei által megnyert pályázatoknak. A lehetőségek adottak,
tessék velük élni: jelenleg három pályázati forrásból tudnak gon-
doskodni a tanulók értelmes nyári elfoglaltságáról, biztatom a szü-
lőket és gyerekeket a jelentkezésre.

Köszönet Kállai Eszternek, aki vállalta a beugró szerepet test-
nevelő tanári állásba,ezzel kisegítve minket kényszerhelyzetünk-
ből. Köszönet azoknak, akikről sosem esik szó, de ebben az évben
oroszlánrészt vállaltak a rendkívüli adatrögzítési és adatfeldol-
gozási munkából és ezt nem szabad elfelejteni: köszönöm az egész
éves munkát Csercsáné Oláh Anita iskolatitkárnak és Fehér Ber-
nadett pedagógiai asszisztensnek. Ne felejtsem el Némethy Viktó-
riát sem, akinek az énekkar színvonalas produkcióit köszönhetjük
egész évben.

Minden kedves kollégámnak és a gyerekeknek kellemes
nyarat és jó pihenést kívánok!

Legfontosabb eredményeink: 2013. április 9-én az Öveges
József fizikaverseny megyei fordulóján Terjék Emese 8. b osztá-
lyos tanulónk eredményesen szerepelt. 2013. május 11-én Nyír-��

egyházán a Jedlik Ányos Országos Fizikaversenyen Terjék Emese
8. b osztályos tanulónk VI. díjas lett. Felkészítő nevelő: Punyiné
Kandrács Erzsébet.

2013. május 21 Sánta Erzsébet matematika verseny Tiszaka-
rád: Králik Réka 3. osztályos tanuló II. helyezés Lakó Levente��

4. osztályos tanuló III. helyezés Oláh Borbála 6. osztályos tanuló��

II. helyezés György Anett 7. osztályos tanuló III. helyezés�� ��

Fábián Fruzsina 8. osztályos tanuló III. helyezés. Felkészítő neve-
lő: Lakatos Ferenc, Lakatos Ferencné, Pikóné Szabó Tünde és
Tóthné Géczi Olga.

2013. május 23-án részt vettek tanulóink a Bodroghalomban
megrendezésre kerülő Bodrogközi Kulturális Diáktalálkozón,
melyen eredményesen szerepeltek.

2013. május 28-án a sárospataki Árpád Vezér Gimnázium-
ban rendezett körzeti német versenyen: 6. osztályos tanulóink
csapatban a II. helyezést érték el. Csapattagok: Körmöndi Anasz-
tázia, Pocsai Klaudia, Csáki Csaba. 7. osztályos tanulóink II. he-��

lyezést értek el. Csapattagok: György Anett, Csáki Péter, Horváth
László. Ugyanezen a versenyen 8. osztályos tanulóink szintén II.��

helyezést értek el. Csapattagok: Tóth Patrícia, Fábián Fruzsina,
Bodnár Karola. Felkészítő nevelők: Gál Mariann és Szabóné
Horváth Eszter.

Alsós tagozatos diákjaink eredményesen szerepeltek az
Apáczai Kiadó által szervezett Természetismereti levelező
versenyen. Résztvevők: 2. a osztály: Nagy Alexandra, György
Bence, Szigeti Zalán Osztályfőnök: Melovics Csabáné. 3. a��

osztály: Horváth Edit, Králik Réka, Vámos Bianka Osztályfőnök:
Pikóné Szabó Tünde. 4. a osztály: Csercsa Norbert, Majdanics��

Diána, Szilvási Bence Osztályfőnök: Harsányiné Kelemen Krisz-
tina

AKöltészet Napja szavalóversenyen: I. korcsoport: I. helyezés
Mándi Klaudia 5.a, II. helyezés Nemes Katalin 5.b, III. helyezés
Révész Leila 5.b. II. korcsoport: I. helyezés György Anett 7.a,���

II. helyezés Béres Zsófia 8.a , III. helyezés Tóth Patrícia 8.a. Felké-
szítő nevelő: Némethné Szendrei Csilla, Terjék Károlyné.

Sporteredmények: 2012. szeptember 18. Molnár István Emlék-
torna Karcsa II. korcsoport I. helyezés. III. korcsoport II. helye-��

zés, IV korcsoport I. helyezés Gólkirály: Fodor Krisztián. 2012.��

szeptember 28. Körzeti nagypályás foci Nagyrozvágy IV. korcso-
port II. helyezés. 2012. október 3. Foci – Karcsa III. kcs. I. he-��

lyezés. 2012. november 26. Teremfoci Cigánd IV. kcs I. helye-��

zés. 2012. december 5. Foci Nagyrozvágy II. kcs I. helyezés.�� ��

2012. december 17. Városi Döntő Teremlabdarúgás Sátoraljaúj-
hely IV. kcs II. helyezés. 2012. december 21. IV. Sulikupa Ci-��

gánd II. helyezés. 2013. január 9. Körzeti játékos sportverseny��

Cigánd – A cigándi csapat I. helyezés. 2013. január 16. Város-��

körzeti döntő Sátoraljaújhely III. helyezés. 2013. február 14. Te-��

remlabdarúgás Sátoraljaújhely Cigánd I. helyezés. 2013. már-��

cius 1. MGYLSZ foci Cigánd I. kcs I. helyezés. 2013. március��

11. Városi döntő Sátoraljaújhely Cigánd I. helyezés. 2013.��

március 18. Sátoraljaújhely Terem foci Cigánd II. helyezés IV. kcs.
��2013. március 25. Kispályás foci Városkörzeti döntő Sátoralja-
újhely III. kcs I. helyezés. 2013. április 4. Kispályás foci Város-��

körzeti döntő Sátoraljaújhely II. kcs II. helyezés. 2013. április��

11. Megyei elődöntő Tokaj I. kcs II. helyezés. 2013. április 29.��

Atlétika Városi döntő Sátoraljaújhely II. kcs II. helyezés, egyéni
összetett Králik Péter I. helyezés. 2013. június 8. Kosárlabda��

dzsembori Miskolc. Felkészítő nevelők: Pikó Attila, Koi Csaba,
Nagy Gergely és Kállai Eszter

Véget ért a tanév az iskolában
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2013. június 7-én 35 nagycsoportos óvodásunk búcsúzott az
óvodától, csoporttársaiktól, óvónéniktől és dajkanéniktől. Befeje-
ződtek a szervezett foglalkozások, a fejlesztő foglalkozások. A
nyári hónapok az óvodában játék tevékenységekkel lesz megtöltve
a gyermekek részére. Megtörtént az új tanévre való beiratkozás, a
hat csoportban közel 140 gyermek fogja kezdeni a tanévet. Az óvo-
dánk udvarán elkészült az új pajta, melynek nagyon örülünk. A
nyári udvari életet és kint tartózkodást így zökkenőmentesen tud-
juk biztosítani a gyermekek számára.

Téglás Dezsőné 1973-tól 2013 júniusáig dolgozott a cigándi
Napközi Otthonos Óvodában vezető óvónőként. Munkássága
alatt a településen élők jelentős részét nevelte a jóra, készítette fel
az iskolára, és indította el az élet rögös útjain. Mindig a gyermekek
és a munkatársai érdekeit helyezte előtérbe, és ezek a dolgok tették
pedagógusként sikeressé. Agyermekek nevelése mellett fontosnak
tartotta a helyi hagyományok ápolását, amely hozzájárult az óvoda
arculatának kialakításához és pedagógiai programjához. Az Ő kez-
deményezésére jött létre az óvoda múzeuma. Szintén az Ő nevéhez
fűződik a Néphagyományőrző Óvodák Egyesületéhez való csatla-
kozás, amelynek köszönhetően Mesteróvoda címmel tüntették ki
szeretett intézményét. Vezető óvónőnk, Téglás Dezsőné nyugdíj-
ba vonulásának hivatalos ünnepségére 2013. június 18-án 14 órai
kezdettel került sor.

A rendezvény két rövid film vetítésével kezdődött, majd Tímári
Zoltánné, Kovács Lászlóné óvónők és Gál Béla Cigánd város jegy-
zője köszönte meg a hosszú évek alatt végzett kiváló pedagógiai
munkáját. Az ünnepségen részt vettek a jelenlegi és régi kollégá-
kon kívül a város vezetői is, többek között Oláh Krisztián Cigánd
város polgármestere valamint Ablonczy Dániel alpolgármester úr.

Köszönjük szépen Ica néni! K.G.

Nyáron is nyitva az óvoda kapuja

Nyugdíjba vonult a
vezető óvónő Cigándon

Az Idősek Klubjában folyamatosan zajlanak a már jól meg-
szokott programok, összejövetelek.

Április 26-án Nagyrozvágyon Anyák napi műsorral egybe-
kötött zenés estén vettek részt a cigándi klubtagok, ami nagyon jó
hangulatban telt. Anyák napi műsorral kedveskedtekMájus 06-án
a klub dolgozói a nagymamáknak, és meglepték Őket egy kis fi-
nomsággal, és egy kis saját készítésű ajándékkal. ke-Május 30-án
rült sor a nagy sikerű II. Kistérségi klubtalálkozóra a Nagy Dezső
Művelődési házban, ahol a Bodrogköz valamennyi települése kép-
viseltette, megméretette magát!

A produkciókat a szakértő zsűri három kategóriában pontozta:
- Jelenetek-Tánc - Dal, Ének, Nóta
- Vers, Mese, Próza kategóriákban
A Cigándi Idősek klubja - Nefelejcs kórusa Jelenetek-tánc kate-

góriában a rendkívül erős mezőnyben a II. helyet érte el.

Szociális Szolgáltató Központ Hírei
Az eredményhez szívből gratulálunk!
A II. kistérségi klubtalálkozó színvonalas lebonyolításáért, és a

vendéglátásért köszönet, és elismerés illeti a Szociális Szolgáltató
Központ valamennyi dolgozóját!

A Fogyatékkal Élők Nappali Intézményében a már hagyomá-
nyosnak mondható családias anyák napi ünnepséggel indult a má-
jus, ahol egy kis műsorral és szerény ajándékkal kedveskednek a
fiatalok szüleiknek. Az ellátottak, - bízva a nyárban és a jó időben-,
lelkesen készülnek a különféle szabadidős programokra, kirándu-
lásokra.

A Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat is bekap-
csolódott Cigánd Város „Közös Út” elnevezésű programjába,
amely a TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0026 számú pályázat kereteiben
valósul meg. Ezen pályázat keretei között két éven keresztül folya-
matosan komplex programokat, képzéseket, szolgáltatásokat biz-
tosítunk a település elmaradott részeiben, - Paptag, Gődény, Újfalú
-, élők számára! Aprogram keretében került sor 2013. Május 25-én
szombaton az I. „Közös Út Gyermeknap” elnevezésű rendezvény-
re, a Szabadidő központban, és a Falumúzeum Udvarán, ahol a
Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgon-
dozóival közösen egy tartalmas szabadidős programot biztosítot-
tunk, a megjelent több mint 100 Hátrányos Helyzetű gyermek szá-
mára! A résztvevő gyermekek a rendezvény végén, csekély aján-
dékot és ebédet is kaptak.

Kertész Zoltán, Intézményvezető-helyettes
Bodrogközi TKT Szociális Szolgáltató Központ

Cikk az első oldalon.
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Múlt hét szombaton véget ért az Etele Egyesület idei első No-
mád tábora. A Kedvezőtlen időjárás ellenére lelkes kis táborla-
kóink június 23-án költöztek be sátras Tisza parti táborunkba. Ahét
folyamán napi kétszer lovaglással, kézműves foglalkozásokkal,
íjászkodással, kenuzással, sport játékokkal töltötték idejük nagy
részét a gyerekek. Idén is számos támogatóra leltünk, ezúton is
szeretnénk megköszönni odaadó támogatásukat:

Cigánd Város Önkormányzatának, Oláh Krisztián polgármester
úrnak, Ablonczy Dániel alpolgármester úrnak, Gál Bertalannak,
Cigándi Településüzemeltetési Nonprofit Kft-nek,Oláh Józsefnek
,Szavanna gH Invest Kft-nek, a sárospataki Geomilk Kft-nek, a
Kispatak 2000 Kft-nek, Kövér Zsoltnak ,a Kövér Cukrászda veze-

Értékből lendület!

„Közös út” Cigánd Város Önkormányzata
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0026

Cigánd Város Önkormányzata, mint főpályázó, konzorciumi
partnereivel közösen 2013. márciusától megkezdte a TÁMOP-
5.3.6-11/1-2012-0026 azonosító számú, „Közös út” elnevezésű
projektjének megvalósítását.

Az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával megvalósuló program, a mélyszegénység-
ben élő hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatására, életkörül-
ményeinek javítására irányul.

A program szociális, közösségi, oktatási, egészségügyi, és kép-
zési program elemeket tartalmaz.

Aközösségi programok keretén belül nagy érdeklődés van a gye-
rek, ifjúsági, és felnőtt futball iránt, melyet a CISE együttmű-
ködésével valósítunk meg.

Havonta egy alkalommal tájékoztató napokra, előadásokra
invitáljuk az embereket az egészségügyi program kapcsán.

A Képzési programelembe 60 főt vontunk be, melyből 20 fő ré-

szére óvodai dajka OKJ-s szakképesítés megszerzésére van lehe-
tőség. Ezen felül alapvető és általános életviteli ismeretekhez, szo-
ciális képességek fejlesztéséhez, álláskereséshez, munkavállalás-
hoz szükséges képességek fejlesztésére kapnak lehetőséget a prog-
ramban résztvevők.

A képzések helyben valósulnak meg, a képzés ideje alatt megél-
hetési támogatást, étkezést biztosítunk, valamint játszóház jellegű
foglalkozást szervezünk a képzésben részt vevő szülők gyermekei
számára.

Hetente mese-filmvetítési délutánokon, valamint különböző
egyéb foglalkozásokon vehetnek részt az érdeklődő gyermekek.

A projekt keretén belül rendeztünk Családi és Gyermeknapot,
valamint Táncházat.

Törekszünk olyan programok megvalósítására, melyek a sza-
badidő tartalmas eltöltésére alkalmasak.

A jövőben hangsúlyt kívánunk fektetni a szociális, oktatási
programok megvalósítására szakemberek segítségével.

Nagy segítséget nyújtanak a megvalósuló programok kapcsán a
település helyi szervezetei, intézményei.

A program az egész település javát szolgálja, ezért reméljük,
hogy a jövőben is, mind az egyén, mind a közösség szintjén to-
vábbi pozitív eredményekről tudunk majd beszámolni.

Etele Egyesület Nyári tábora

„HUSK/1101 - MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA
HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

2007-2013”
Cigánd Város Önkormányzata, Királyhelmec Város
Önkormányzata és a Királyhelmeci Mailáth József

Regionális Múzeum közös projektje

A tervezett projekt fő célja a Tisza-szabályzás hatásainak bemu-
tatása interaktív múzeumi terek és tárlatok kialakításával, és a mo-
dern múzeumpedagógiai eszköztárak fejlesztésével, Királyhelme-
cen és Cigándon. A helyi nemesi családok, a Majláthok, illetve
Senyeiek, alapítói és jeles irányítói a Felső-Tisza menti vízszabá-
lyozás folyamatának. Többek között, a Királyhelmeci Víztársulat-
nak is megalapítói, és vezetői. Birtokaik voltak a mai Felső- és Al-
só-Bodrogközben, tehát a Bodrogköz szlovákiai és magyarországi
részén. A két család tárlatán keresztül, betekintést nyerhetünk a
kistérségi vízszabályozás folyamatába, a társadalomra és a gazda-
sági életre gyakorolt hatásukra, változásokra. A folyó-szabályozás
társadalmi, gazdasági hatásainak bemutatására, két különböző tár-
sadalmi környezetben kerül sor: a bodrogközi falun (Cigándi Falu-
múzeum) és a városban (Királyhelmeci Mailáth József Regionális
Múzeum). A projekt átfogó célja a fejlesztések révén egy olyan
versenyképes turisztikai szolgáltatás csomag kialakítása, amely

tőjének, Csizmadia Klárinak, a Sátoraljaújhelyi Zöldség nagyke-
reskedés vezetőjének,Nagy-Tóbiás Katalinnak, Nagy Gergelynek,
ifj. Németh Istvánnak, György Istvánnak,ifj. Németh Károlynak.

Második táborunk augusztus 4-től 10-ig került megrende-
zésre.

„Múzeumok párbeszéde” komplex módon járul hozzá a Bodrogköz térségbe érkező kultu-
rális turisták számának növeléséhez, a vendégek tartózkodási ide-
jének meghosszabbításához. A stratégiai célok közé tartozik to-
vábbá az országhatáron átnyúló együttműködés révén a koherencia
erősítése. A határ mindkét oldala olyan gazdag, közös kulturális
örökséggel rendelkezik, melyet közös fejlesztéssel és egységes,
összehangolt, és koordinált marketingtevékenységgel hatéko-
nyabban lehet értékesíteni. Ezért a közös marketingeszközök al-
kalmazása szintén kiemelt célja a projektnek. Közvetett cél, hogy a
projekt megvalósításával a határ menti térségben a kulturális turiz-
mus kínálata szélesedjen, hozzájárulva a versenyképesség növe-
léséhez. Hosszútávú és horizontális cél, a fenntartható fejlődés je-
gyében a látogatók és a lakosok ökológiai-személetének formá-
lása. Kiemelt célja továbbá a projektnek az esélyegyenlőség bizto-
sítása.

A cigándi Falumúzeumban megépül egy új korhű alápincézett
múzeumi épület, egy többállásos nyitott szín raktárral, megújul a
falumúzeum épülete, bővül a meglévő gazdasági épület, átalakul a
táncpajta, őrtorony, melléképületek, kerítés épül.

A kiállítóterek gazdagodnak, elkészül a négyjelenetes panop-
tikum, a bodrogközi kisvasút terepasztalon elevenedik majd meg
előttünk.

A projekt összköltsége 1.180.442,16 Euro, ebből a cigándi
összköltség: 615.670,96 Euro

Atámogatás intenzitása: 95%
Aprojekt megvalósulási ideje: 2013. 07. 01 - 2015. 06. 30.
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Nyáron sem pihentek a Településüzemeltetési Kft dolgozói

„HUSK/1101 - MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA
HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

2007-2013”
Cigánd Város Önkormányzata és Lelesz Község

Önkormányzata projektje

Aprojekt átfogó célja:
A határrégió társadalmi gazdasági fejlesztése a két tagállam he-

lyi közösségei között fenntartható együttműködések szükséges
feltételinek megteremtése.

Specifikus célja:
Ahatár menti terület gazdasági versenyképességének erősítése.
A projekt direkt célcsoportja a vállalkozók a projekt elemeinek

megvalósulása révén olyan üzleti környezetbe kerülnek, amely
biztosítja a fejlődésükhöz a közös együttműködések kialakításá-
hoz szükséges mindazon infrastrukturális és üzleti szolgáltatások
elérését, amelyek révén a másodlagos célcsoport a munkavállalók
számára növekvő számú munkahelyet teremtenek. Az adottságok-
ra épülő, tervezhető fejlesztési irányok mentén történő fejlesztések
alapját adja a projekt megvalósítási területére kidolgozott gazdag-
fejlesztési és foglalkoztatási stratégia. A vállalkozások növekedé-
sével új munkahelyek jönnek létre, javul az itt élő emberek életmi-

nősége. Nő a térség jövedelemtermelő képessége, melynek követ-
keztében nő az érintett térségben élő emberek szociális biztonsága.

A projekt kezdetkor nyitó konferencia kerül megrendezésre,
melynek felelőse a Vezető partner lesz. A Határon túli Partner a
projekt zárásakor ünnepélyes záró rendezvényt szervez.

Work-shop 4 alkalommal kerül megrendezésre. A projekt fő te-
vékenysége a Cigándon (a Járóbeteg Szakrendelő és a Tüzép kö-
zött) és Lelesz településeken épített inkubátor ház. A projekt során
bútorok kerülnek beszerzésre, amely az Inkubátor házak közösségi
tereiben lesznek elhelyezve. Az építés befejezését követően az
épületben helyet kap a Szolgáltató Iroda, mely a helyi vállalkozá-
sok mindennapi tevékenységét segíti majd. Gazdaságfejlesztő és
foglalkoztatási stratégia (kétnyelvű) kerül kidolgozásra. Célja a
gazdaság minden szektorát lefedő stratégia elkészítése, ami hely-
zetelemzésen alapul. Elkészül egy honlap, ami megteremti a lehe-
tőséget arra, hogy a konkrét célcsoport szereplőinek kapcsolatai
élénküljenek. Vállalkozói adatbázis mindkét partner részéről létre-
jön, mely a létrehozott honlapra kerül feltöltésre, mindkét fél fele-
lős e tevékenységért. Kiadvány (kétnyelvű) készül el, amely a pro-
jekt eredményeit mutatja be.

A projekt összköltsége 828.066,4 Euro , ebből a cigándi
összköltség: 445.446,4 Euro.

Atámogatás intenzitása: 95%
Aprojekt megvalósulásának ideje: 2013. 09. 01 - 2015. 06. 30.

Inkubátor házak a Bodrogközben
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2013. július 14-én a szlovákiai Szirénfalván léptek színpadra
a cigándi Sarkantyús Néptáncegyüttes tagjai. A felkérésnek
nagy örömmel tettek eleget a táncosok. Előadásukban szatmári,
györgyfalvi, kalotaszegi, sárközi és cigándi táncokat állítottak
színpadra, melyekkel igen nagy közönség sikert arattak . Ennek
eredményeként a csoport meghívást kapott a szintén szlovákiai
Szentes településre augusztus 10-re.

Az első alkalommal megrendezett Pet Kupa záró rendezvé-
nyét tartották meg 2013. július 16-án Cigándon. A program
előzménye az volt, hogy a versenykiírásra jelentkező települése-
ken, így Cigándon is összegyűjtötték a műanyagflakonokat és
ezekből hajót készítettek, amivel lehajóztak a Tiszán. A hajósok-
hoz kapcsolódott Varga Líviusz a Quimby zenekar tagja is. A ka-
landtúrát az MTVA-s forgató csoportja végig nyomon követte, ami
egy hat részes tv-sorozat formájában a képernyőre kerül.

Anégy hajó 2013. július 9-én indult el a Szabolcs – Szatmár- Be-
reg megyei Tivadarból, és Cigánd volt a végállomás. A megfáradt
hajózókat a folyó parton népviseletbe öltözött táncos lányok és
fiúk várták cigándi apróbélessel.

Ezt követően a hajókat szétszedték, majd felszállították a Falu-
múzeum mellé, és az este legfontosabb momentumaként egy ku-
kásautóban bezúzták a palackokat. Az I. Pet Kupa eredményének
kihirdetésre a Puhító zenekar koncertje közben került sor, ahol is
Ablonczy Dániel Cigánd Város alpolgármestere köszöntötte a ven-
dégeket, majd Varga Líviusz elmondta a csapatok sorrendjét.

A vendégek szórakoztatásáról a cigándi Sarkantyús Néptánc-
együttes, Zsindely Népzenei Együttes, valamint a Puhító zenekar.

2013. július 16-án rendezték meg első alkalommal a „Mit visz
a víz” rendezvényen belül a Homokvár építő versenyt.

A cigándi indulókon kívül még Budapestről, Tiszakarádról,
Tiszacsermelyről, Ricséről és Zemplénagárdról is érkeztek „épí-
tészek”. Két kategóriában, 14 év alatt és 14 év felett csoportosan és
egyéniben lehetett jelentkezni. A várak gondosan, alapos mun-
kával készültek el. Összesen tíz homokvár épült, melyeket három
tagú zsűri értékelt. Az eredményhirdetésre a Falumúzeumban
került sor, ahol mindenki emléklapot kapott, és a díjazottak egy
ajándékkosárral lettek jutalmazva.

Eredmények:
14 év alatt egyéni: 1. helyezett: Gál Martin (Budapest)
2. helyezett: Filep Simon (Cigánd)
14 év alatt csapat: 1. helyezett: Snake (Cigánd)
2. helyezett: Norbi és Bence

(Csercsa Norbert, Szilvási Bence, Cigánd)
3. helyezett: Pillangók (Cigánd)
14 év felett csapat:
1. helyezett:
Vízipókok (Cigánd)
2. helyezett: BIPcsapat
(Bodrogközi Információs
Központ,
Zemplénagárd,
Tiszacsermely, Ricse)
3. helyezett: Vintázs
(Tiszakarád)

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

Kikötöttek a Pet-hajók Cigándon

Nagy sikert arattak a cigándi táncosok Szlovákiában

Homokvárak lepték el a cigándi Tisza partot

Cigándi Kerékpáros Nap

Sok színes kerékpáros programmal várták az érdeklődőket
július 27-én Cigándon az Iskola utcában délután 2 órától!

Bemutatókra, szakmai előadásokra és ügyességi kerékpáros ver-
senyekre került sor. Kerékpáros felvonuláson vehettek részt az ér-
deklődők a város utcáin a szervezők és fellépők részvételével. Ezt
követően a központi iskolában interaktív szakmai előadás vette
kezdetét a motorizált közlekedésből fakadó környezeti terhekről,
a fenntartható városi közlekedés elveiről, preferált eszközeiről.
Majd a központi iskola udvarán rendhagyó testnevelés órát tartot-
tak a kerékpározás történetéről, fejlődéséről, napjaink innovációi-
ról, a BMX Flatland és a Trial sport bemutatásáról. A kerékpáro-
záshoz kapcsolódó KRESZ szabályokat ismertették az előadók,
gyakorlati alkalmazásukat mutatták be. Ezután kvíz vetélkedőt
rendeztek mely során, az interaktív szakmai előadáshoz, a rend-
hagyó testnevelés órához, a KRESZ előadáshoz kapcsolódó kérdé-
sekre kellett válaszolni, előre elkészített tesztlapok alapján, termé-
szetesen a kerékpározáshoz kapcsolódó nyereményekért!
Korosztályos ügyességi verseny is színesítette az eseményt, épített
akadálypályán való feladatokat teljesítettek a résztvevők kerék-
párral. A Tisza-parti ártérben és a töltésen gyorsasági körverseny
zajlott. Az Iskola utca aljáról indulva teljesítendő gyorsasági
kerékpárverseny volt több fordulóban. A Központi Iskola udvara
„Ki mit tud?” vetélkedőre került sor, amelyen a résztvevők bemu-
tathatták egyéni/csoportos kerékpáros mutatványaikat. Az Új
Iskola parkolójában akrobatikus kerékpáros bemutatón, a BMX
Flatland, a Triál és a Street BMX sportágak képviseltették magu-
kat. Látványos elemekkel, épített akadályokon, a közönség bevo-
násával zajlott a műsor világbajnok sportolókkal! Központi Iskola
udvarán a rendezvényen résztvevők kerékpárjainak szervizelését
végezték el, az alapvető ismeretek, praktikák bemutatása, meg-
ismerése (centrírozás, defektjavítás, fék beállítás, váltó beállítás)
mellett. Emellett sor került különböző típusú kerék-
párok kiállítására, bemutatására. A 0-10 éves és 10-14
éves kategóriákban az első három helyezett tárgynye-
reményeket (Könyv, Táska, Kulacs, Szemüveg, Csen-
gő, Markolat) és oklevelet, a senior kategória helye-
zettjei pedig emléklapot kaptak. A rendezvény alatt a
jó zenékről a Bad Command DJ-i gondoskodtak.



- Interjú Czigándi Varga Sándor szobrászművésszel -

- Mondj egy pár szót magadról. Iskoláidról, munkádról, ma-
gánéletedről.

A budapesti Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrászművész
és képzőművész-tanár szakjain tavaly diplomáztam. Az egyetem
megkezdése előtt Nyíregyházán, a Művészeti Középiskola szob-
rász szakos tanulója voltam. Az általános iskolai tanulmányaimat
Cigándon végeztem a Kántor Mihály Általános Iskolában, mellette
párhuzamosan a Lavotta János Művészeti Iskolában Völgyi Antal
Tanár úr vezetésével foglalkoztam a művészettel. Szerencsés va-
gyok, ugyanis szobrászként el tudtam helyezkedni. Napjaimat kü-
lönböző alkotások elkészítésével töltöm, amikor épp nem min-
tázok, vések vagy faragok, azon gondolkodom, hogyan valósítsam
meg a következő munkám. A művészet tulajdonképpen olyan,
mint egy mókuskerék, ha az ember belekerül, folyton azt hajtja,
akarva-akaratlanul. Ebből kifolyólag kevés szabadidőm van, vi-
szont azt, ami marad, a családommal szeretem tölteni és a barát-
nőmmel Kőrösi Viktóriával, aki festőművész szakon az idén védte
meg a diplomamunkáját. A hasonló érdeklődési körünk miatt, ma-
gyarországi múzeumokat szoktunk látogatni, nagyon szeretünk
utazni.

- Hogyan kerültél kapcsolatba a szobrászattal?
Ez az egész egy folyamat volt. Nem egyik napról a másikra dön-

töttem el, hanem már egészen gyermekkoromtól fogva észreve-
hető volt, hogy érdeklődöm a tér, a plasztika, a forma iránt. A fo-
kozott megfigyelésen alapuló ábrázolások lehetővé tették, hogy
egyre kifinomultabb és saját korosztályomtól eltérő, kimagasló
eredményeket értem el a művészeti területeken. Néhány oklevele-
met kiemelve:

13 évesen a szülővárosomban megrendezett 1848/49-es forra-
dalom és szabadságharc 150. évfordulója alkalmából készített kép-
zőművészeti alkotásomért első díjban részesültem. 2000. 02. 12-
én, Szerencsen a körzeti rajz vetélkedőn ismét első helyezést értem
el. 2000. 04. 15-én, Miskolcon, a megyei rajzversenyen szabad al-
kotási kategóriában, szobrászatban első helyezett lettem. Ezen kí-
vül 2000. 04. 20-án, Sátoraljaújhelyen a Lavotta János Művészeti
Iskola képzőművészeti pályázatán szobrászatban, valamint grafi-
kában első helyezést értem el.

Középiskolai tanulmányaim során is részt vettem 2001-ben Ba-
lassagyarmaton az Alapfokú Művészeti Iskolák első országos gra-
fikai versenyén, ahol különdíjas lettem. 2005-ben a nyíregyházi
iskolámat képviselhettem a Budapesten megrendezett VIII. orszá-
gos mintázó versenyen. Ezek a díjak, valamint szüleim, tanáraim
ösztönzése, és egyáltalán az érdeklődés, a szakmai elhivatottság
sodort az árral, és lépésről lépésre közelebb kerültem a szobrász-
művész diplomához.

Édesapám Varga András állattenyésztőként, juhászként, később
ácsként és fafaragóként dolgozott. Nagy hatással volt rám egy-
szerűsége és széleskörű érdeklődése. Citerát faragott, játszott rajta,
és gyakran énekelt nekünk. A munkájából kifolyólag pásztorbo-
tokat csinált. Népművészeti tárgyakat (pl.: karikást, kisebb plasz-
tikákat, ivócsanakot, fokost, lószerszámokat…) készített, mellette
rengeteget olvasott. Szerette és ismerte a fákat, gyógynövényeket,
állatokat. Azt hiszem legjobban a természethez való viszonya, a
környezetről és a világról alkotott tapasztalati képe, tudásvágya,
tisztessége és embersége volt példaértékű számomra. Mindent
megfigyeltem, különös érdeklődéssel fordultam környezetem felé.
Édesapám olyan otthont teremtett számunkra melyben a fából fa-
ragott különféle tárgyak varázslatos hangulatot nyújtottak nekem
és családtagjaimnak egyaránt. Bátyám, ifj. Varga András is 4-5 éve
munkálkodik fafaragóként édesapánk hagyatékát megőrizve, foly-
tatva. A fa megmunkálását már gyermekként szinte gyakoroltam,
hisz édesapám műhelyében a vésők nekem is rendelkezésemre áll-
tak. Fontosnak tartom mindezt, úgy gondolom, életünkre kihatás-
sal van gyermekkori tapasztalataink megélése. A kézügyességem-

nek és a térlátásomnak köszönhetően a szüleim, (tanáraim javasla-
tára) művészeti iskolába írattak, ahol fejleszthettem a művészethez
való hozzáállásomat.

- Szabadidődben mivel foglalkozol még?
A munkámtól függően a szabadidőmet legszívesebben valami-

lyen művészethez kapcsolódó elfoglaltsággal töltöm: múzeum-
látogatás, színházi előadások, táborok. Atermészetjárás, horgászat
(amit gyermekkorom óta szeretek) alatt tudok a leginkább kikap-
csolódni.

- Mennyi időbe telik egy alkotás elkészítése? Mi a folyamata?
A szobor elkészítésének időtartama mindig más, a meghatározó

minden esetben a határidő, ha van. Az alkotótól is függ, szeren-
csére én viszonylag gyorsan dolgozom, ha kell napkeltétől nap-
nyugtáig. A szakmámat hivatásként próbálom végezni és nagyon
szeretek alkotni ugyanakkor, mint minden más elfoglaltság olykor
ez is megterhelő tud lenni. Aszobor elkészítésének idejét az anyag,
méret nagyban befolyásolja, illetve az is, hogy milyen részletes-
ségű az, amit épp mintázok (pl.: eltérő egy tenyérnyi méretű érem
és egy kőbe vésett 1:1-es portré kivitelezési ideje és technikai el-
járása egyaránt).

- Melyeket tartod a jelentősebb alkotásaidnak?
Minden munkámat más és más tulajdonsága miatt szeretem. Az

egyetemi éveim alatt készült szobraimat is több szempontból lehet
vizsgálni. Először is van egy stúdium és egy „sajátos szárnypróbál-
gatás”. Az utóbbinál szobraim nagy része organikus, ismétlődő a
természetből merített, megélt formatapasztalatok rendjét követi.
Adott esetben az alkotási folyamat: az alkotás során az inspiráló
tárgy, formarend, élmény hatására egy új forma születik. Avilág ál-
tal már megteremtett, s annak rejtett darabjából, egy tiszta, köz-
lékeny, és természetes művet létrehozva szeretek alkotni. Az így
keletkezett mű nem az idegen, hanem a felfedezetlen forma bemu-
tatása lesz, mely művelet menetét egy organikus szobor zárja. Sajá-
tos igazságkeresésként, a művészet megválaszolására. Ilyen
szobrom például: a Kliluk című.

A portré és alakábrázolást is nagyon szeretem, nagyon örülök
annak, hogy ebben megbízásokat kapok. Így készülhetett Kántor
Mihály tanító, néprajzi gyűjtőről az első köztéri szobrom. Aportrét
diplomaévben, a budapesti Epreskertben a Benczúr Gyula műte-
remházban készítettem, a Kő Pál osztályon. Aharmadik köztéri al-
kotásom készülőben van, Sőregi Jánosról aki Kiscigándon szü-
letett régész, muzeológus, múzeumigazgatóként egy nagyon érté-
kes munkásságot hagyott örökül.

(Folytatás a következő oldalon.)
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Készül Cigánd legújabb köztéri alkotása



1985. Sátoraljaújhely Varga Sándor (Czigándi Varga
Sándor)

Díjak:2011 Samu Géza díj, 2009 Vadász György díja

Csoportos kiállítások:
2013. Bp., Samu Géza-díjasok kiállítása, Forrás Galéria
2012. Bp., MKE, Barcsay-terem, ATÁDITÉL, a Szobrász

Tanszék Nagyatádon
2012. Bp., Epreskert, diploma, 2011. Bp., Epreskert, Part-

henon –fríz Terem, “Vakond fölött a nap hiába kel.”, Kő Pál
osztály kiállítás, 2011. Heves, Kő Pál és tanítványai

2010. Heves, Kő Pál osztály, 2010. Budapest, MKE, Bar-
csay pályázat

2008. Budapest, MKE, Ji –King, 2005-2011 Bp., Ep-
reskert év végi kiállítások

Köztéri alkotások: 2012. A Bodrogközi Gazdasági Vasút
Részvénytársaság alapításának 100. évfordulója alkalmából,
gőzmozdonyról készített bronz dombormű, Cigánd

2012. Kántor Mihály bronzportré, Cigánd,
Részvétel restaurálásban:
2012. Ismeretlen mester: Belvederi kálvária szoborcso-

port restaurálása (1789), Szekszárd, 2011. Biacsi Pál családi
kápolna felújítása, Magyarcsernye

2013. június 22-én 18 órától került megrendezésre Cigándon
a Falumúzeumban „Ég a tűz, szent iváni tűz” címmel a ha-
gyományos Szent Iván napi tűzgyújtás, és tűzugrás a Mú-
zeumok éjszakája programsorozat keretein belül.

A kicsit szomorkás időjárás ellenére a fellépő művészeti cso-
portokon kívül, nagyon sok érdeklődő vett részt az eseményen.
Az rendezvényt Csáki Balázsné A „Bodrogköz Tájmúzeumáért”
Alapítvány kuratóriumi elnöke nyitotta meg, mondta el a jelenlé-
vőknek a rendezvényhez fűződő hagyományokat.

Ezt követően a helyi amatőr művészeti Csoportok rövid előadása
következett. Fellépett a Csárdás Citerazenekar és Hagyományőrző
énekkar, Zemplén Gyermek Tánccsoport, Nefelejcs Kiskórus, Sar-
kantyús Néptáncegyüttes valamint a TriAngel Majorette Tánc-
csoport.

A kulturális műsort követően, egy időben volt játszóház Kovács
Gábor vezetésével, ahol hagyományos népi játékokat próbálhattak
ki a gyerekek (pl.: kakaslövés), az udvaron virágkoszorút köthettek
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(Az előző oldal folytatása.)
- Több szobrot is készítettél az utóbbi időben a helyi ön-

kormányzat kérésére. Hogyan alakult ki ez a kapcsolat?
Az önkormányzattal a kapcsolatom kölcsönös megkeresés és

együttműködés által alakult ki, azonos céllal Cigánd városunk
szebbé, jobbá tételéért. A tanulmányaim során támogatókra leltem
a városvezetés mellett több lakosban is, itt kiemelném Völgyi Antal
festőművészt, aki elindított a szobrászati pályán és generációkat
tanított kiváló vizuális látásra, mely a legtöbb szakmában elenged-
hetetlen. Mindig is erőt adott nekem, hogy számíthattam a cigándi
lakosokra. Pár évvel ezelőtt a mai városvezetést még nem ismer-
tem, mára elmondhatom, hogy cselekvőképes barátokra találtam.
A városunkra jellemző, hogy nagyon sok értékes ember önzetlenül
kiváló munkát végzett, végez városunk szolgálatában. A kapcsolat
kölcsönös megbecsülésen, bizalmon, azonos célon alapszik.

- Aközeljövőben milyen szobrodat csodálhatjuk meg?
Hamarosan Cigánd Város részét képezi majd, Sőregi Jánosról

készített, életnagyságnál nagyobb, bronz mellszobor és a köré ki-
alakított tér, melynek avatása idén, augusztus 18-ra van kitűzve.
Tervben van egy nagyobb félköríves tér kialakítása, mely körív
vonalának közepén egy szarvast ábrázoló szobor lesz. A szarvas-
szobor posztamensén különböző, a krónikából vett történeteket
megjelenítő domborműveket tervezek, a vándorlásra, kalandozás-
ra a kárpát-medencei bejövetelekre emlékezve. Ugyanakkor
tervben van még egy Széchenyi Istvánról megmintázott, teljes
alakos szobor, valamint egy 56-os és egy Holokauszt emlékmű is.

- A Cigándi Új Hírmondó kiadója, szerkesztőbizottsága és
nem utolsósorban olvasói nevében jó egészséget és sok sikert
kívánok a munkádhoz és magánéletedhez egyaránt!

Tóth Mihály

Csáki Balázsnéval, a idősek pajtában dalokat tanulhattak Szabóné
Horváth Esztertől a játszóházat követő tűzugráshoz. Így minden
korosztály megtalálta a kedvére való időtöltést. Mindeközben a
vendégek folyamatosan megkóstolhatták a hagyományos, kemen-
cében sült cigándi lángosokat és a bográcsban főtt gulyás levest
melyet a Falumúzeum önkéntesei készítettek.

A tűzugrás hagyományos szent iváni dalok éneklése közben
vidám hangulatban telt, a vendégek nagy kedvvel ugrották át a
megtisztulást jelképező tüzet.

A hangulatot tovább fokozták a Zsindely Együttes tagjai, Téglás
Zsolt vezetésével, akik egy kiváló hangulatú táncházat varázsoltak
a táncpajtába az éjfélig tartó program zárásaként.

Arendezvény végén mindenki jó hangulatban, élményekkel gaz-
dagodva tért haza otthonába.

Köszönet illeti a rendezvény szervezőit és A „Bodrogköz
Tájmúzeumáért” Alapítvány önkénteseit.

Múzeumok éjszakája Cigándon

Díjak, alkotások
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Összesen 170 fő hosszú távú foglalkoztatását vállaltuk a start
mintaprogramok keretében, nem kis terhet véve a vállunkra.
Kormányunk közfoglalkoztatási politikájának köszönhetően
kiugróan megnőtt a relatíve stabilan foglalkoztatott dolgozók
száma Cigándon. A fő foglalkoztató Önkormányzat mellett so-
kan dolgoznak a közút, a víztársulat, illetve a vízügy közfoglal-
koztatási programjaiban, és a szintén kormányprogram által
finanszírozott erdőgazdálkodók alkalmazásában.

Óriási eredmény a korábbi évek sok esetben elhibázott közmun-
kaprogramjaival szemben, hogy elsősorban értékteremtő projek-
teket támogatnak, kiemelkedően azokat, amelyek segítik az önkor-
mányzatok önfenntartó képességének javítását. Ez azt jelenti, hogy
az Önkormányzatok működését igyekszenek a vállalkozói szféra
irányába terelgetni, természetesen szem előtt tartva a nonprofit jel-
leget. Acél tehát az, hogy a létrehozott fejlesztésekkel, tevékenysé-
gekkel növeljük az önkormányzat bevételeit, csökkentsük a kiadá-
sait szem előtt tartva a munkahelyteremtés fontosságát. Legfon-
tosabb célunk nem is lehet más, mint a foglalkoztatási háló kiter-
jesztése - minden áron és minden eszközt igénybe véve.

Természetesen a közfoglalkoztatás nem tud versenyezni a ver-
senyszféra béreivel, így sok esetben - az ismert kifejezésekkel élve
- olyanok is dolgoznak nálunk, akik igen régen kikerültek a munka
világából, vagy benne sem voltak, de most lehetőséget kapnak,
kaptak. Elmondhatjuk, hogy Cigándra büszkék lehetünk, hiszen a
nagy szegénység ellenére mindenhonnan csak dicsérő szavakat
kapunk a településkép és az elindított programok vonatkozásában.
Ez elsősorban azoknak az embereknek köszönhető, akik tényle-
gesen megvalósítják elképzeléseinket, elnyert pályázatainkat.
Tudjuk, van aki csak 47.000 Ft.-ért, van aki a családi kedvezmé-
nyek miatt picit többért, vagy végzettsége és tudása miatt szak-
munkásbérért dolgozik, de többnyire teszi a dolgát sok esetben 35
fokos melegben is. Köszönet érte.

Vannak persze olyanok, akik megkapják a lehetőséget, akár
többször is, de valahogy semmi sem jó számukra. Örökké elége-
detlenek, bomlasztják a közösséget, és nem tartják be az alapvető
munkanormákat, elvárásokat. Nos, ezekkel az emberekkel nem kí-
vánunk együtt dolgozni.

Aközfoglalkoztatás is egyfajta felelősség. Mondhatni közszerep
vállalás. Aki munkaközben megpihen az útszélén, arra biztos azt
mondják, csak támasztja a lapátot, seprűt, és ezért kapja a pénzt,
más meg dolgozik rendesen. Aki egy percre megáll, annak a fő-
nöke biztos pont akkor megy arra. Ezeket el kell tudni viselni.

Cigánd, és a Cigándiak mindig is büszkék voltak szépülő telepü-
lésükre, a köztéri alkotásokra, virágokra, növényekre, középüle-
tekre, padokra.. Mindig voltak olyanok, akik valahogy késztetést
éreztek arra, hogy ezeket megrongálják, tönkretegyék. Szerencsé-
re nem nagy számban, de voltak. Nos, ezeket viszont mi nem fog-
juk elviselni, és különös szigorral csapunk le rájuk.

A közfoglalkoztatás mellett több olyan programunk van folyam-

atban, akár a Kistérség, akár Cigánd Város gondozásában, amely
képzéssel, foglalkoztatással párosul. Négy kiemelkedően nagy
programunk is a szociális helyzet javítását célozza meg, amelyek
keretében kiemelt figyelmet fordítunk a társadalmi integrációra, a
cigány kisebbség felzárkóztatására. Van, aki ezt elfelejti. Nos, mi
nem felejtjük el azt, hogy ki, hány lehetőséget kapott, és szívesen
szembesítjük vele. A lehetőség a foglalkoztatásra szinte mindenki
számára adott, és a Cigándiak többsége ezt komolyan is veszi és
felelősségteljesen végzi munkáját.

Mindenkinek tudomásul kell vennie, hogy a XXI. században,
egy európai településen él, ahol a társadalmi normákat be kell tar-
tani, legyen magyar, vagy valamilyen nemzetiség-kisebbség tagja.

Szociális földprogram

A kertészet terén, most zárunk egy projektet (szociális földprog-
ram), amelynek keretében 418 családnak biztosítottunk palántát,
akik nagy része élt is a lehetőséggel, és 1.000 Ft értékben vihetett
haza a növényekből. A napokban kerülnek kiosztásra a kései ká-
poszta és karalábé palánták. További 1 hektár területen ültettünk
paradicsomot, paprikát, fejes-, kel- és vörös káposztát, valamint
karalábét.

Értékteremtő közfoglalkoztatás Cigándon!!!

START programok

A lehetőséget nyújt további nö-mezőgazdasági Start program
vények termesztésére, 6 ha kukorica, 2 ha burgonya, 1 ha bab, vö-
röshagyma, kordonos uborka, őszi káposzta, karalábé, karfiol, zel-
ler, zöldbab, sütőtök, sárgarépa, cékla, lucerna, takarmányrépa,
spárgatök, fokhagyma, és egyéb növények, mint például fűszer-
növények, szilvafák, kosárfűz. A program keretében épül még 2db
fóliasátor, amelyben az ősz folyamán 20.000 szál krizantém ter-
mesztését tervezzük, ezek mellett cserepes krizantém és árvácska
palánta előállítása is közeli terveink között szerepel. A fóliasátrak
mellett említésre méltó beruházás a savanyító üzem építése. Az
üzem kialakítása jelenleg folyamatban van. Mindezek mellett a
város nem kevés virágpalánta igényét is igyekezünk kielégíteni, az
idén is virágot ültettünk, valamint oltott gömbszivarfák telepítése
történt a Petőfi és Fő út egyes szakaszain. Ezen program keretében
beszerzésre kerültek továbbá egy traktor egy vetőgép, valamint ké-
ziszerszámok és a termeléshez szükséges anyagok is.

A , amelyhez az önkor-Start program másik ága az állattartás
mányzat vásárolt egy állattartó telepet, és a felújítás mellett meg-
kezdődött az állatok betelepítése. Jelenleg 24 malac, 2 mangalica
koca, 3 rackajuh és 20 kecske került elhelyezésre. Ezek mellett li-
bák és csirkék vásárlására is sor került. A kecskék közül a napok-
ban leválasztott anyaállatokat igénylés alapján rászoruló családok-
hoz kihelyezzük, azzal a feltétellel, hogy gondozásukat megfele-
lően végzik, a tejet családjuk részére használják.

(Folytatás a következő oldalon.)
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Értékből lendület!

Sajtóközlemény

Hexatech Kft, (2045 Törökbálint, Tó Park 6.) az Észak-Magyar-
országi Operatív Program támogatási rendszerén keresztül az
ÉMOP-1.1.1/G-09-2010-0032

„Légcsatorna-csi gyártóüzem létesítése a cigándi iparterületen”
pályázatán nyert támogatást.

Ennek köszönhetően Cigánd, Iparterület 0168/1 hrsz-ú ingat-
lanon 257 m hasznos alapterületű légcsatorna-elem gyártócsarnok2

épült fel.
Az épületben helyet kapott egy 207,08 m alapterülető gyártó-2

csarnok, melyben egy spirócső gyártó gép került elhelyezésre.

Aprojekt összköltsége: 71.000.000,-Ft
Atámogatás intenzitása: 70%
Anyert támogatás összege: 49.700.000,-Ft

(Az előző oldal folytatása.)
Elsősorban nagy családosok, laktózérzékeny gyereket nevelő

családok részesülnek belőle, természetesen a tartási feltételek
rendszeres ellenőrzése mellett. Az istálló elkészültével tovább
bővül a malacállomány 70 db-ig, amelyből anyaállatok kivá-
lasztásával az Önkormányzat önellátóvá válhat. A baromfifélék
szaporításához keltető berendezéseket vásároltunk, amely ugyan-
csak biztosítani tudja a következő évi szaporulatot.

Az keretében tervezzük az iskola,értékteremtő foglalkoztatás
óvoda, bölcsőde, elavult kerítésének felújítását, a településre kihe-
lyezendő 12 db köztéri pad, 12 db virágláda, 1 db köztéri műalko-
tás, 1 db buszmegálló és 1 db filagória elemeinek legyártását és an-
nak kihelyezését, valamint a tájház és kerítésének cseréjét. Ezen
feladatok ellátásához a program biztosítja a kézi szerszámokat, va-
lamint a kapcsolódó anyagokat is.

12 év telt el azóta, hogy lelkes fiatal pedagógusként taní-
tani kezdtem a Kántor Mihály Általános Iskolában. Munká-
mat nagyon hamar elismerték:2003-tól igazgatóhelyet-
tesként, 2008-tól igazgatóként vettem részt az iskola mun-
kájában. 2006-tól négy éven át önkormányzati képviselő-
ként szolgáltam Cigánd érdekeit.

Az elmúlt évek nagyon sok örömöt és büszkeségre okot
adó eredményt hoztak iskolánknak és ezen keresztül váro-
sunknak. Nem sikerült pontosan összeszámolnom, de va-
lahol félmilliárd forint környékén van - illetve a legújabbak-
kal bőven meg is haladja- a különböző nyertes pályázatok
összege, amelyek előkészítésében, lebonyolításában részt
vehettem.

Mindeközben 7 éve Mándokon élek, ide nősültem és itt
építkeztem. Részt veszek a családi vállalkozás munkájában.

A mindennapos bejárás, a korai indulás, a család hétköz-
napjai rengeteg energiát emésztettek fel, sokszor erőn felül
vettem részt a vezetői beosztással járó plusz feladatokban,
elfoglaltságokban…

Egy ideje felmerült bennem a kérdés: család vagy hivatás?
Ekkor már látszott ugyanis, hogy egyiket a másik rovására
lehet csak jól és felelősséggel ellátni. A válasz egyértelmű
volt: a családot választottam, s a sok feladattal járó vezetői
beosztásról lemondtam. Lehetőséget kaptam lakóhelyemen
elhelyezkedni, ami még közelebb vitt céljaim megvalósulá-
sához. Nem szakadok el végleg Cigándtól, hiszen szüleim és
testvérem idekötnek. Búcsúzni ezért nem is szeretnék, de
köszönetet mondok mindenkinek, aki munkámat segítette,
eredményeimet elismerte.

Köszönöm azoknak, akik bíztak bennem, s akik jóin-
dulattal voltak irántam.

Amegbízott igazgatónak és a győztes pályázónak pedig jó
munkát és eredményes tanévet kívánok

Üdvözlettel: Bodnár Balázs

Búcsúzik Iskolánk Igazgatója,
Bodnár Balázs!

A hivatása, hogy a városi árkokatBelvízelvezetés programelem
és kültéri csatornákat megtisztítva biztosítsuk a belvíz akadály-
mentes elvezetését. Ennek megfelelően beszerzésre került 2 db
fűkasza, 1 db bálázó, 1 db pótkocsi, 1 db árokásó és egy nagy telje-
sítményű benzinmotoros szivattyú. A tisztítási munkák mellett az
ipari terület belvízelvezetését is szeretnénk megoldani.

2013. augusztus

A pillér hivatása, hogy vá-Belterületi közutak karbantartása
rosunkban megújuljanak a még elavult járdaszakaszok, melyekkel
biztonságosabbá válik a gyalogos közlekedés, továbbá elkészülje-
nek a városi park térkövezett útburkolatai, megújuljanak a temető,
a járóbeteg szakrendelő, a tervezett tűzoltóság és az ipari terület
épületeinek parkolói. A munkálatok elvégzéséhez beszerzésre ke-
rültek a térkő gyártáshoz szükséges anyagok, valamint egy nagy
teljesítményű betonelemgyártó gép, a hozzá tartozó betonkeverő-
vel, térkő- és árokelem sablonokkal, melyek a tervezett 2.500 m2

térkő elemekhez szükségesek.



Kistérségi sportnap

„KOMPLEX PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A
GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN A BODROGKÖZI
KISTÉRSÉGBEN”
TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0001

A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás megvalósítója a
TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0001. számú „Komplex Program
megvalósítása a gyermekszegénység ellen a Bodrogközi Kis-
térségben” megnevezésű projektnek, amely keretében 2013.
július 27-én Kistérségi komplex sportnapot rendeztünk.

A rendezvényen közel 500 fő gyermek és felnőtt részvételével
sokszínű sport, kulturális és egészségnevelési programot valósítot-
tunk meg, amelyen a visszajelzések alapján a résztvevő gyerekek
és felnőttek nagyon jól érezték magukat, kellemes, maradandó él-
mény volt a nap mindenki számára. A rendezvény sikeréhez, zök-
kenőmentes lebonyolításához szükség volt arra is, hogy az előké-
szítésben, megvalósításban résztvevők felelősségteljesen, odafi-
gyeléssel végezzék munkájukat, lássák el feladataikat.

A rendezvény 9 órától 17 óráig tartott a Falumúzeum, a Sport-
csarnok és a Műfüves pálya helyszínein.

A Falumúzeum udvarán reggel 8 órakor megkezdődtek a főző-
verseny előkészületei, az ugrálóvár és a trambulin felállítása, hogy
a tervezett időpontban zökkenőmentesen kezdődhessenek a
programok.

A Sportcsarnokhoz reggel 8 óra 20 perckor érkeztek az első csa-
patok. A regisztráció után minden gyermek és szülő megkapta a
tízórai csomagját, majd az ebéd- és uzsonnajegyét. Oláh Krisztián
Cigánd Város polgármestere köszöntötte a Kistérség 10 települé-
séről érkező résztvevőket, Deák-Kocsi Ilona ismertette a nap me-
netét. A gyerekek elfoglalták helyüket a teremben, a futballcsapa-
tok pedig elvonultak a Műfüves pályára. 10 perces zenés bemelegí-
tés után kezdődött az óvodások és szülők játékos ügyességi
versenye és az alsós csapatok sor- és váltóversenye, a műfüves
pályán a csapatok körmérkőzései. A sportvetélkedők és a Térségi
Futballkupa végeztével megtörtént az eredményhirdetés és a díjak
kiosztása.

ATulipántos Népi Játszóház és Óperenciás Színház előadásai 11
órakor kezdődtek a Falumúzeum udvara előtt. A rendezvény ideje
alatt egészségügyi szűrésre kaptak lehetőséget a megjelentek és
különféle foglalkozások vártak a gyermekekre (arcfestés, lufihaj-
togatás, gólyalábas műsor, kézművesség stb.). Emellett a Biztos
Kezdet sátorban eligazítást és szórólapot kapott minden kedves
érdeklődő, a kisebbeknek pedig projektzászlókkal kedveskedtünk.

Délben a regisztrációkor jelen levők beválthatták ebéd- és
uzsonnajegyeiket. A Falumúzeum pajtájában és az udvaron
felállított sátorban elfogyasztották a gulyást és a nagy melegre való
tekintettel folyamatos vízellátásban részesültek.

A nap további részében rendőrségi, tűzoltó és büntetés végre-
hajtó bemutatóját tekinthették meg az érdeklődők, a nap végét
pedig egy fergeteges zumba-party zárta.

Kedvezményezett:
Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás
3973. Cigánd, Fő út 80.
e-mail: ,gyerekesely.bodrogkoz@gmail.com

Értékből lendület!

Cigánd Város Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív
Program „A fenntartható életmódot és fogyasztási lehetőségeket
népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek – A kompo-
nens” című pályázati felhívására pályázatot nyújtott be.

A „Kerékpárbarát önkormányzat” című pályázatunkat a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökség az Energia Központ Nonprofit Kft.
közreműködésével támogatásban részesítette.

Projektünk elsődleges célja a környezetvédelem céljainak ki-
hangsúlyozása, a környezeti fenntarthatóság fontosságának bemu-
tatása.

A projekt keretében az alábbi helyeken épültek meg kerékpár-
tárolók: Polgármesteri Hivatal, Okmányiroda, Szociális Alapszol-
gáltatási Központ, Városi Könyvtár, Központi Iskola, Újiskola.

„Kerékpárbarát önkormányzat”

KEOP-6.2.0/A/11-2011-0121

Július 27-én megrendeztük a cigándi kerékpáros napot, ahol töb-
bek között bmx és freestyle bemutatók, kerékpáros ügyességi ve-
télkedők és kerékpárversenyek zajlottak.

Aprojekt megvalósulásának határideje: 2013.08.31.
A projekt összköltsége 10.500.000 Ft, a támogatás összege

9.975.000 Ft.
Atámogatás intenzitása: 95%.

132013. augusztus



Városrehabilitáció

az Újfaluban!
Fejlesztés megnevezése Helyszín HRSZ

Lakófunkciót erősítő tevékenységek

Megvásárolt, bérlakás célú ingatlanok felújítása

Ady u. 7., Ady u. 21., Fő u. 33.,

Ságvári u. 14.

33, 46, 1334/1,

39

Közösségi funkciót szolgáló tevékenységek

Extrém sportpálya és többfunkciós pálya Vasút utca/volt kisvasút állomás 110/4

Volt vasútállomás épület felújítása (kiállító tér és

közösségi tér létrehozása) Vasút utca/volt kisvasút állomás

110/5

Közszféra funkciót szolgáló tevékenységek

Önkormányzati raktárépület felújítása

településőrség, polgárőrség részére

(előadóterem és iroda létesítése Vasút utca/volt kisvasút állomás

110/6

Városi funkciót erősítő tevékenységek

Parkosítás, térrendezés, parkolók, játszótér

létrehozása Vasút utca/volt kisvasút állomás

110/4, 110/5,

110/6

Egyéb önállóan nem támogatható

tevékenységek

Ady utca útépítés Ady utca 45

Járdák építése

Ady utca, Ságvári utca, Rózsa

Ferenc utca

20, 45, 53, 78, 90

Vízvezeték felújítása

Ady utca, Ságvári utca, Rózsa

Ferenc utca, Fő utca

20, 45, 53, 78,

1287

Ady, Rózsa Ferenc, Ságvári utcák útfelújítása

Ady utca, Ságvári utca, Rózsa

Ferenc utca

20, 53, 78

Szabadidő Központ hangszigetelése Vasút u. 46. 1285/A

Térfigyelő rendszer bővítése

Hosszas előkészítő munka után Cigánd szociális városrehabi-
litációja című ÉMOP-3.1.1-12-2013-0014 azonosító jelű pályá-
zatunk elnyerte a maximális 400.000.000 Ft támogatási összeget!

A projekt megvalósításához az önkormányzatunknak önerőt
nem kell biztosítani!

Aprojekt időtartama 2013.07.01-2015.06.30.

A fenti építéssel járó tevékenységeken túl a magas munkanél-
küliséghez igazodva képzéseket, továbbá különböző közösség-
építő és szemléletformáló rendezvények megrendezését tervez-
zük.

A projekt nemcsak a bérlakásokkal közvetlenül kapcsolatba
kerülő vagy az akcióterületen lakókat érinti pozitívan. Az ivóvíz-
minőség- és a közlekedési infrastruktúra javítása, a civil szerveze-
teket segítő programalap létrehozása, a településképet javító szín-
vonalas építési beruházások, a térfigyelő rendszer bővítése mind-
mind a lakossági megelégedést szolgálják.

Aprojekt lebonyolításában a szervezetileg átalakított Cigánd Te-
lepülésüzemeltetési és Városfejlesztő Nonprofit Kft. konzorciumi
partnerként segíti az Önkormányzatot.

142013. augusztus
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Ipari terület: megkezdte beruházását a Szavanna
gH Invest Kft.

Új péküzem építésének alapkövét rakták le 2013. május 23-án. A
cigándi ipari terület területén folyik a beruházás, ez pedig biza-
kodásra ad okot a folytatásban – mondta az átadáson Hörcsik Ric-
hárd Zemplén országgyűlési képviselője. A fejlesztéshez egy nyír-
egyházi vállalkozó, a Szavanna gH Invest Kft. az Új Széchenyi
Terv keretében nyert támogatást, ami 15-20 új munkahelyeket is
jelent majd Cigándon.

Új telephelyen a Cigánd Településüzemeltetési és
Városfejlesztő Nonprofit Közhasznú Kft.

Hamarosan megkezdi működését a cigándi tűzoltó őrs. Az őrs
telephelye a Képviselő Testület korábbi határozatának eredménye-
ként a KFT. mostani központjában kerül kialakításra. A helyzet
megoldása érdekében szintén döntött a Testület - a korábban egy-
házi tulajdonban lévő – immáron a KFT. új otthonául szolgáló in-
gatlan megvásárlásáról az iskola utcában, amely a presbitériumnak
köszönhetően egy igen kedvező konstrukció keretében kerül az
Önkormányzat tulajdonába!!! Köszönet a Református Egyháznak
a segítő együttműködésért!!!

Munkaügyi Központ Cigándon?

A település vezetése, a Járási hivatallal karöltve előrehaladott
tárgyalásokat folytat a B-A-Z Megyei Kormányhivatallal és a B-
A-Z Megyei Munkaügyi Központtal munkaügyi kirendeltség ki-
alakításáról Cigánd Városában.

Elkezdődtek az útfelújítások

Közel öt éve nem jelent meg olyan pályázati kiírás, amelyet vá-
rosi rangú település, belterületi útjai felújítására tudna benyújtani.
Az útépítési munkák horrorisztikus költségei miatt ezt olyan kis
települések esetében, mint Cigánd szinte kizárt önerőből megol-
dani. Ennek ellenére a Képviselő Testület forrást különített el
tárgyévi költségvetésében útfelújításra. Ennek keretében került sor
a Rekesz, az Új Élet, a Kazinczy, részben a Kertköz és a Zsák utcák
kátyúzására. A120 tonna aszfalt felhasználásával megvalósuló fel-
újítások 4 millió forintba kerültek. A kátyúkból kitermelt aszfalttal
a jelenleg szilárd burkolattal nem rendelkező útszakaszok útalap-
jait tervezzük megerősíteni! A kátyúzások reményeink szerint
tovább folytatódnak még az ősszel…

Újabb foglalkoztatási pályázatot nyújtottunk be!

Tranzitfoglalkoztatás megvalósítása Cigánd városában címmel
pályázatot nyújtott be a Cigánd Településüzemeltetési és Város-
fejlesztő KFT. Cigánd Város Önkormányzatával és a Cigánd
Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal konzorciumban.

A pályázat célja a hátrányos helyzetű munkavállalók építőipar-
ban történő elhelyezésének támogatása. Vállalásunk szerint 18 főt
képzünk ki 3 szakmában (festő-mázoló, zsaluzóács, térburkoló) és
a végzettség megszerzése után 3 hónapig foglalkoztatjuk őket. A
pályázat keretében a gyakorlati tudás megszerzése érdekében
eszköz és gépbeszerzés is lesz.

Apályázat költségvetése közel 90 millió Ft. Apályázathoz önerő
nem szükséges.

Társasági Adó kedvezménnyel megvalósuló
programok a CISE-nél

A Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület, Kiemelkedően
Közhasznú Szervezet sikeresen zárta 2012-2013. évi TAO-s pro-
jektjét. Az elnyert támogatás a cigándi utánpótlás-nevelés műkö-
dési feltételeit javította. A projekt összköltségvetése 9.633.468 Ft.
volt, amelynek 963.347. Ft-os önerejét Cigánd Város Önkormány-
zata biztosította. Az Önkormányzat vállalta a projekt menedzse-
lését, és a támogatók felkutatását. A program nyújtott fedezetet az
utánpótlásedzők bérére, sportlétesítmények bérletére, az utánpót-
lás csapatok utaztatására, étkezésére, és jelentős mértékben sport-
eszközök, üzemeltetéshez szükséges gépek beszerzésére. Beszer-
zésre került többek között egy fűnyíró traktor, ipari mosó és szá-
rítógép, felszerelések, sporteszközök az ovifocisoktól kezdődően
valamennyi utánpótlás korosztály számára.

A 2013-2014-es évadban benyújtott pályázatunk elbírálás alatt
áll. Ebben továbbra is elsődleges cél az utánpótlás-nevelés opti-
mális működési feltételeinek biztosítása, számtalan eszköz felsze-
relés beszerzése, valamint az elavult műfüves pálya felújítása, és a
sportcsarnok talajának megfelelő minőségű burkolattal való
ellátása.

Szeretnénk köszönetet mondani azon cégeknek, akik Társa-
sági Adójukat felajánlották és hozzájárultak programunk
sikeres megvalósulásához!

- PANNONGREED Megújuló Energia Termelő és
Szolgáltató Kft. (Dalkia csoport tagja)

(7630 Pécs, Edison utca 1.)

- Kispatak 2000 Ker. Kft.
(3950 Sárospatak, Wesselényi út 20/C.)

- David Gerincklinika Egészségügyi Zrt.
(1124 Budapest, Apor Vilmos tér 8.)

- Prime Counsellor Kft. (3300 Eger, Tárkányi út 24.)

- Nyír-Flop Kft. (4400 Nyíregyháza, Derkovits utca 121.)

- Taghleef Industries Kft.
(3581 Tiszaújváros, TVK-Ipartelep Gyári út -)

A cigándi Önkormányzat csapata erdélyi testvér települé-
sünkkel, Marosmagyaróval játszott barátságos meccset az ot-
tani "veteránokkal".

Cigándiak Marosmagyarón

Hírek röviden



A Kihívás Napja 1982-ben indult Kanadából, ahol két szom-
szédos város vezetői elhatározták, hogy egy egész napos ver-
seny keretében döntik el, melyikük városa a sportosabb.

A verseny eldöntéséhez 0 órától este 9-ig folyamatosan számol-
ták, hányan végeznek aktív testmozgást legalább 15 percen ke-
resztül.

A Kihívás Napja hamar meghonosodott szerte Európában és a
nagyvilágban, majd 1991-ben Magyarországra is megérkezett.
Hazánkban eddig összesen 1590 település vett részt a vetélkedés-
ben. Tavaly a versenyben részt vett falvak és városok lakói egyet-
len nap alatt több mint 3 millió negyedórás testmozgást végeztek.

A Kihívás Napja sportrendezvény célja, hogy az ország, de itt
szűkebb pátriánk a Bodrogköz lakosságának figyelmét orientáljuk
a sportra, a közösségi játékokra, az egészséges életmódra és ezzel

Harmadik alkalommal került megrendezésre Cigándon a
Tisza-parton a Strandfoci Kupa.

A jó hangulatú eseményen hat csapat vett részt. A csapatok
körmérkőzéses rendszerben játszottak egymással. Remek
gólokkal, védésekkel , látványos becsúszásokkal , cselekkel
és színvonalas játékkal hálálták meg a játékosok a kilátoga-
tóknak a buzdítást!

Az esemény főrendezője Nagy Gábor a Szabadidő Köz-
pont vezetője volt.

AIII. Strandfoci Kupa végeredménye:

1. Legendás Kresszpark Rangers 13 pont
2. Jamaica 12 pont
3.Kulcsár Baranyi Kft. 11 pont
4.Haverok 6 pont
5. Tip-Mix 3 pont
6. Tiszacsermely 0 pont

Legjobb játékos: Rab László (Jamaica)
Gólkirály: Török Máté ( Legendás KRESZ-park Rangers)
Legjobb kapus: Bartha Gábor ( Kulcsár Baranyi Kft.)

Kora tavasszal megrendezésre került a III: Aerobic nap.
Ezt követte a Háda KFT- dolgozói részére megrendezett Sport-

rendezvény, amin min.300 ember vett részt!
A hagyományos Pünkösdi Öregfiúk tornája a helyi sportpályán

került megrendezésre, ahol a CIGÁNDI csapat veretlenül végzett
az élen!

Felnőtt labdarúgó csapatunk 4. helyen végzett az NB III Tisza-
csoportjában, így az MLSZ összevonásai miatt osztályozóra kény-
szerültek, melyet sikeresen meg is vívtak a Csongrád megyei baj-
nok Tápé csapatával szemben. Jövőre tehát egy nagyon erős baj-
nokságban folytathatják. Utánpótlás együtteseink is remekül helyt
álltak a szezonban. U-19-eseink a 6. helyen végeztek, U-17-es csa-
patunk bronzérmes lett, az U-13-as gárda 4-ik lett, U-11-es csa-
patunk pedig megnyerte a bajnokságát.

Kihívás Napja - 2013

kedvet teremtsünk a közösségi sportoláshoz.
Mint hagyományosan idén is csatlakozott Cigánd Város Önkor-

mányzata e nemes célhoz. A programok Cigándon reggel nyolc
órakor indultak és még este nyolc óra után is nagy lelkesedéssel
tornáztak az elkötelezettek a Sportcsarnokban. Felhívásunkra csat-
lakoztak a versengéshez Karcsa, Nagyrozvágy, Révleányvár,
Zemplénagárd és Kékcse csapatai is.

Sajnos a legnagyobb kihívást az időjárás okozta, amely részben
felborította a szabadtérre tervezett programjainkat. De szerencsére
Cigánd rendelkezik olyan létesítményekkel, amelyek lehetővé tet-
ték a programok lebonyolítását.

Rendeztünk futóversenyt, sor- és váltóversenyt, tornáztak az
óvodában, iskolában és a nyugdíjsíklubban, volt kispályás labda-
rúgás, kosárlabda, aerobic, labdarúgó torna Cigánd Önkormány-
zat – Sárospatak Önkormányzat – Sátoraljaújhely Önkormányzat
–Tanárok (Cigándi iskola) csapatainak részvételével.

Anap sztárvendége Katus Attila volt.
Idén kategóriánkban a megtisztelő 5. helyezést sikerült elér-

nünk, valamint 100 000 Ft értékű sporteszköz vásárlási utalványt
nyertünk a Magyar Szabadidősport Szövetség jóvoltából.

Felnőtt csapatunk továbbra is a már
szűkített NB III-an folytathatja

Ezután a Kihívás napja következett, ahol egész napos sportolási
lehetőséget nyújtott a Szabadidő Központ. A sztárvendégünk Ka-
tus Attila alaposan megmozgatta a gyerekeket és a kilátogató fel-
nőtteket.Május végén Ugrálóvár volt felfújva sportcsarnokban,
ahol az óvodások és alsós gyerekek vettek részt. A műfüves pályán
beindult az I. "Közös Út" kupa, ami pályázatnak köszönhetően a
részvétel ingyenes. Kifejezetten cigándi lakosú fociszeretők vesz-
nek részt heti egy alkalommal a 7 csapatos tornán. A közeljövőben
megrendezésre került a III. Strandfoci kupa.

Programok a szabadidő központban

III. Strandfoci Kupa

16 2013. augusztus


