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Akeresztyén gyülekezet első ünnepe a húsvét volt. Min-
den héten ünnepelték, amikor csak a pihenő napon egybe-
gyűlt a közösség: Jézust, aki Feltámadott! Õ alapította a ta-
nítványi közösséget, s az õ személyes jelenléte adta meg az
istentisztelet mindenkori középpontját is. Ez emeli ki a ke-
resztyén egyházat a társadalmi klubok, civil szerveződések
sorából a mai napig.

„Krisztus feltámadott, Kit halál elragadott! Örvendezz-
ünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk! Alleluja!” 185.
ének

A zsidók szombatja mellett már az első században külön
ünnep volt a "hét első napja" (Márk 16,19) a keresztyének
számára. A zsinagóga és az egyház különválása után pedig
ebből lett a vasárnap, a feltámadás örömnapja, az egész ke-
resztyén világ szent napja.

Mit adhatunk mi a világnak? Éppen ezt a hitet: nem va-
gyunk magunkra hagyottak. Isten örök szeretete emberré
lett, köztünk lakott és Krisztus személyében értünk áldozta
magát.

Ezért a húsvét a Feltámadott közöttünk való lelki jelen-
valóságának boldog ünnepe.

A mai ember hisz - a maga módján. Megünnepli a hús-
vétot – a maga módján.

A kétnapos ünnepet hosszú hétvégének tekinti. Tekintettel
az ünnep jellegére, többet megenged magának ételből és
italból, valamint szórakozásból. Minden külsőség megvan a
húsvét megünneplésére – csupán egy „csekélység” hiányzik:
a feltámadott Megváltóban való hit. Ez azt jelenti, hogy a
modern ember húsvétjának a szíve hiányzik. Ezért: "Vakon
járunk és homályban tapogatjuk a falat" (És. 59,9-10), mert
elvesztettük létünk gyökerét.

Ahúsvét hite nélküli ember reménység nélküli, csak a testi
létezést ismeri, az pedig maga a múlandóság. Azért a távlat
Isten-telen lélekkel mindig ugyanaz: "Csak az a vég! - csak
azt tudnám feledni!"/ Madách: Az ember tragédiája./ És nem
és nem, nem tudjuk feledni. Ott van, csendben közelít és
nincs, aki megállítsa. Porból lettél, és ismét porrá leszel.

„ HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, szomorú léptek.
Húsvét előtt… zokogó, bús miértek.
Húsvét előtt… szívek, üres-szegények.
Húsvét előtt… kihamvadott remények.
Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!”
Bús eltemetkezés az éjszakába.
Így könnyen megérthetjük, mi a húsvét a mai ember szá-

mára – fából vaskarika. Ugyanis nincs igazi húsvét a feltá-
madás boldog elfogadása, hite nélkül.

„De húsvét lett! Feltámadott a Mester!
HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel!
Húsvét után… futni a hírrel frissen!
Húsvét után… már nem kérdezni mit sem!
Húsvét után… új cél és új sietség!
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!
Húsvét után… erő, diadal, élet! „ /Túrmezei Erzsébet/

E hitben és boldog reménységben köszöntöm városunk
minden lakóját s kívánok áldott húsvétot, Isten kegyelmével
teljes ünneplést. Legyen közös az örömünk.

„Krisztus feltámadott, kit halál elragadott.
Örvendezzünk, vigadjunk,
Krisztus lett a vigaszunk. Halleluja.
Ha Ő fel nem támad, nincs többé bűnbocsánat.
De él, ezért szent nevét,
zengjük Ő dícséretét. Hallelujah.”

/Húsvéti ének a 13. sz. elejéről./
Makatura József református lelkész

Húsvéti gondolatok

Nagyheti Református

Istentiszteleti rend
Reggelente: hétfő - csütörtök 8,00 ó.

Bűnbánati istentiszteletek: szerda – szombat 17,00 ó.

Nagypéntek: 11,00 ó.

Húsvét: első nap: 11,00 ó, és du. 14,30

Második nap: de.11,00 ó.

Szeretettel hívunk mindenkit.
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Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet mindenkinek, aki
azon dolgozott, hogy Cigándon ismét helyre állhasson az
áramszolgáltatás. Mint ismert soha, ilyen súlyos kár nem érte
az Bodrogköz elektromos vezetékhálózatát, mint az elmúlt pár
napban.

A kommunikáció egyetlen formája a személyes megkeresésé
volt, mivel a telefonok sem működtek. Éppen ezért szeretnék kö-
szönetet mondani mindazoknak, akik segítségével napról napra
igyekeztünk felmérni a lakosság gondjait házról házra végigjárva,
dacolva a zord idővel, és az esetleges türelmetlenebb emberek
megjegyzéseivel, tájékoztatást adjunk.

Nyilván a tájékoztatás 3200 ember részére nem lehetett teljesen
100% os. De ezekre az esetekre is gondolva az önkormányzat 24
órás ügyeletet tartott fenn hivatalban. Egy viszont biztos, aki
segített, bármilyen formában is jót akart, és jót cselekedett, példát
mutatott nagyon sok ember számára.

Úgy gondolom, hogy a jó Isten segítő keze most sem hagyott el
minket,hiszen képzeljük csak el ,ha még 2 napig esett volna a hó,
vagy fújt volna a szél,akkor az így is megközelíthetetlen elektro-
mos vezetékeket nem lett volna ember, aki helyreállítsa ennyi idő
alatt. Ennek következtében elfagyott volna a vízrendszer, vagy
éppen a szennyvíz nem tudott volna lefolyni. Aki csak a hálószo-
bából „segített” annak fogalma sincs, hogy mi is történt valójában,
nem ismerte a helyzetet. Hála Istennek azon felül, hogy nagyon
nehéz volt átélni ezt az időszakot Cigándon, mégis ez a pár nap a
példamutató összefogásról szólt! Az átlagember számára termé-
szetes volt, hogy segítséget nyújtson, félre tegye minden esetleges
korábbi sértődöttségét embertársaival szemben. Jött és segített! Ez
a lényeg!

Jöttek a pedagógusok, a hivatali és szociális dolgozók, a helyi
vállalkozók, és az önkéntesek. Mindegyikőjük saját akaratából, sa-
ját jóindulatából segített, sokan közülük ez alatt a pár nap alatt
mindössze egy pár órát tudtak pihenni.

Segítséget kértünk és kaptunk a katonáktól, az áramszolgáltató
embereitől . Részesei lehettünk valóban emberfelet t i
munkájuknak, szenvedéseiknek, minden egyes problémájuknak,
és a végén közös sikerüknek. Le a kalappal előttük!

Jó érzés volt átélni, hogy meleg élelmet hoztak a cigándi lakosok
számunkra, ahol 24 órás ügyeletet láttunk el minden nap. Ez is
nagy segítség volt, hiszen a táplálkozásra kevés idő jutott…

Köszönet a Zemplén Vízmű dolgozóinak, akik időben felké-
szültek az esetlegesen várható nagyobb problémára, és megelőzték
azt.

Persze divattá vált szidni a katasztrófavédelmet, de én e helyett
nekik is szeretném megköszönni az emberfeletti hozzáállást, szer-
vezést, akik a helyi védelmi bizottság vezetőivel percről percre in-
formációt,segítséget biztosítottak számunkra. Ha kellett lánctal-
pasokat hoztak, ha kellett ágyakat, takarókat. Mondjon és gon-
doljon bárki bármit, nem volt olyan kérés, amit nem tudtak volna
teljesíteni!

A helyi rendőrség emberi ismét kitettek magukért, kollégaként
tekintettek az önkormányzat településőreire, kitűnően összedol-
goztak. Nálunk nem volt sem kábellopási kísérlet, sem betörés!
Nélkülük a kommunikáció nem lett volna lehetséges, hiszen az ő
rádiókapcsolatuk révén tudtunk kérni segítséget, amellett hogy
ellátták a napi feladatukat.

A településüzemeltetési kft. dolgozói, kiegészülve önkénte-
sekkel rendületlenül lapátolták a havat,segítettek azoknak akiket
esetleg elzárt a hatalmas mennyiségű szilárd csapadék. Cipelték az
aggregátorokat oda ahol éppen a legnagyobb szükség volt rá, ab-
lakokat javítottak, gyertyát osztottak, vagy éppen gyerekeket kí-
sértek haza a hóviharban.

Az orvosi ügyelet munkatársai külön elismerést és köszönetet
érdemelnek, hiszen nem lehetett egyszerű dolog egy aggregátor
zúgása mellett (néha gyertyafénynél) ellátni a felelősségteljes fela-
datukat, nem nézve azt, hogy az ügyelet ellátása, az utak megkö-
zelíthetetlensége miatt ez jókora túlórával járt.

Az elégedettségünk viszont akkor lesz teljes, ha mindenütt
visszaáll a közvilágítás. De ez még több napot is igénybe vehet.
Szóval köszönet mindazoknak, akik valamilyen formában
segítettek munkájukkal, áldozatkészségükkel annak érdekében,
hogy kikerüljünk ebből a nehéz helyzetből, és az élet visszatérjen a
megszokott kerékvágásba.

Végül köszönöm Cigánd lakossága türelmét és megértését
ebben a rendkívüli helyzetben.

Húsvét közeledtével, kívánok Istentől Áldott békés szerettel-
jes ünnepet, a feltámadás és a megújulás ünnepén minden ci-
gándi lakosnak. Oláh Krisztián Cigánd Város Polgármestere

Köszönet!

Az ÉMÁSZ a korábbi egyeztetések során kialakított állás-
pontját megváltoztatva, a 2013. március 14. – március 17. idő-
szak rendkívüli időjárási helyzete során bekövetkezett áram-
szünet miatti károk bejelentését nem a telefonos ügyfélszol-
gálaton keresztül, hanem postai úton illetve telefaxon keresztül
fogadja. Amódosítást okát nem közölték.

Az új eljárás szerint a bejelentéseket az alábbi címen lehet
megtenni postai úton ÉMÁSZ - Miskolci Régióigazgatóság

Miskolc, Patak u. 7-9. 3525 vagy
a 46/535-614 telefonszámra kell faxon megküldeni.
Abejelentésnek mindkét esetben tartalmaznia kell:
- a fogyasztó adatait (név, lakcím) elérhetőségét;
- a meghibásodott berendezés adatait; (Ha megjavíttatták,

akkor az ÁFÁ-s számlát és a szerviz igazolását a hiba okáról.)
- a keletkezett egyéb károk mértékét, leírását. (Érdemes fény-

képet készíteni, egyéb bizonyítékokat beszerezni.)
Be lehet jelenteni a megromlott mélyhűtött árukban kelet-

kezett károkat is. A kár bizonyítását nagymértékben elősegíti
ha sikerül igazolásokat beszerezni a megromlott áruk mennyi-
ségéről, értékéről. Senki nem köteles a romlott élelmiszerek tá-
rolására, viszont ha semmi sem igazolja a megsemmisített élel-
miszer mennyiségét és típusát, akkor a kár bekövetkezte nem
bizonyítható! A szolgáltató tájékoztatása szerint a beérkezett
kérelmeket 30 napon belül feldolgozza.

TÁJÉKOZTATÁSTÁJÉKOZTATÁS
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TESTÜLETI HÍREK
Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a
A2013. január 17-én tartott ülésén:
Döntött;
��a Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervéről
��a kötelezően igénybeveendő kéményseprői közszolgáltatási

díjakról
��a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról és a

folyékony hulladékgyűjtés és szállítási díjról
��a kábeltelevízió előfizetési díjról
��a temetkezési szolgáltatói díjról
��a KEOP4.2.0 jelű pályázat önerő biztosításáról
��az óvoda és bölcsőde alapító okiratának jóváhagyásáról
��rövid lejáratú támogatást megelőlegező hitel felvételéről
A2013. február 14-én tartott ülésén:
Döntött;
��járóbetegellátó központ állami átvételéről
��előzetesen tárgyalta a 2012. évi költségvetést
��a KEOP.5.5.0 jelű pályázat benyújtásáról
��a szociális városrehabilitáció pályázat benyújtásáról
��bérleti szerződések módosításáról
��civil szervezetek támogatásáról
��sportcsarnok hasznosítási megállapodásának jóváhagyásáról
��vagyonkezelői szerződés jóváhagyásáról
��sportcsarnok bérleti díjának megállapításáról
A2013. március 7-én tartott ülésén:
Döntött;
��a Képviselő-testület 2013. évi költségvetéséről
��a BTKT. szociális ellátások intézményi térítési díjáról
��ingatlan vásárlásáról
��a BTKT. társulási megállapodásának módosításának jóváha-

gyásáról
A2013. március 21-én tartott ülésén:
Döntött;
��a szociális városrehabilitáció akcióterületi tervének jóváha-

gyásáról
��az integrált városfejlesztési stratégia módosításról
��a Képviselő-testület SZMSZ-nek módosításáról
��a Tündérkert Óvoda alapító okiratának módosításáról

Gál Béla jegyző

Nem kell regisztrálni a zártkerti termőföldeket
A kormány szerdai ülésén megtárgyalta és támogatta a parla-

ment mezőgazdasági bizottságának azon - a földtörvényt módo-
sító - indítványát, amelynek alapján a zártkertek tulajdonosai-
nak nem kell bejelenteniük és regisztrálniuk a termőföl-
deket. Ennek értelmében a már folyamatban lévő földhasználati
nyilvántartásokat is felfüggesztik.

ANYAKÖNYV - SZÜLETTEK

D BÓCS ERTALAN
F JODOR ÓZSEF
J JÓNI ENŐ
G JYÖRGY ÓZSEF
N JÉMETH ÁNOSNÉ : D GSZN RAPOS IZELLA
P SÁZMÁN ÁNDOR
F IILEP STVÁN
G KYÖRGY ÁROLYNÉ N. A VSZ ROS ILMA
T MÓTH ÁTYÁSNÉ : S JSZN ÁNDOR OLÁN
N JÉMETH ÁNOSNÉ : F ESZN ODOR TELKA
G JÖNCZI ÁNOS
V JAJDA ÓZSEF
H GARSÁNYI YÖRGYNÉ : P JSZN ÉRCSI OLÁN
H AORVÁTH NDRÁSNÉ : T JSZN ÓTH OLÁN
G LYÖNGY ÁSZLÓ
G DYÖRGY ÁNIELNÉ : T GSZN ÓTH IZELLA
B JALLA ÁNOSNÉ : G ISZN ÁL LONA
G FODZSÁK ERENC
B SALLA ÁNDORNÉ : C VSZN SÁKI ILMA
I GSKI YULÁNÉ :  G ESZN YÖRGY RZSÉBET

(80 )ÉVES
(92 )ÉVES
(40 )ÉVES
(72 )ÉVES
(87 )ÉVES
(74 )ÉVES
(66 )ÉVES
(77 )ÉVES
(74 )ÉVES
(86 )ÉVES
(86 )ÉVES
(71 )ÉVES
(87 )ÉVES
(75 )ÉVES
(60 )ÉVES
(73 )ÉVES
(74 )ÉVES
(48 )ÉVES
(84 )ÉVES
(83 )ÉVES

ANYAKÖNYV  - ELHUNYTAK

ANYAKÖNYV - HÁZASSÁG

G B -  K KÁL ÉLA IRÁLY RISZTINA

I ZLLÉS SOMBOR
K JÓNYA OHANNA
Á Á BDÁM RON ÉLA
F CODOR SABA
N BYÜSTI ÉLA
J L ÉÓNÁS ARISSZA VA
F PODOR ANNA
T GÓTH ABRIELLA
F FERENCIK LÓRIÁN
G SÁL ÁRA

AN ÉMETH NITA: N A
: B EAN ESENYEI SZTER
: B BAN ODNÁR ARBARA
: G AAN OMBOS NIKÓ
: S AAN ÁNDOR NDREA
: J JAN ÓNÁS OLÁN
: I AAN SKI NITA
: G MAN ÖNCZI ÁRIA
: S RAN ÁNDOR ENÁTA
: K KAN IRÁLY RISZITNA

50. HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓT
ÜNNEPELTEK

Tóth Sándor és Tóth Sándorné sz. Nagy ErzsébetTóth Sándor és Tóth Sándorné sz. Nagy Erzsébet

Sándor György és Sándor Györgyné sz. Jóni IlonaSándor György és Sándor Györgyné sz. Jóni Ilona

Turóczi Marianna
állampolgári
esküt tett

Turóczi Marianna
állampolgári
esküt tett
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Dakos Jánosné Intézményvezető
3973 Cigánd József Attila 1
Tel.: 47/534-041
E-mail: btktak@gmail.com

Idősek Nappali Ellátása
3973 Cigánd József Attila 1.
Tel.:47/534-041
Nappali Ellátás vezető: Dakos Jánosné
Szociális Gondozók:
- Kovács Bertalanné
- Nagy Istvánné
- Tóthné Majoros Erika

Házi Segítségnyújtás
3973 Cigánd József Attila 1.
Tel.: 47/534-041
Szakmai Vezető: Szilvásiné Bernáth Judit
Szociális Gondozók:
- Bodnár Lászlóné
- Berta Józsefné
- Csáki Sándorné
- Horváth Jácinta
- Illés Tamásné
- Kantár Imréné

Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás
3973 Cigánd József Attila 1.
Tel.: 47/534-041
Szakmai Vezető: Szopkóné Pataki Melinda
Szociális Gondozók:
- Berta Józsefné
- Illés Tamásné

Étkeztetés: Gál Béla

Kertész Zoltán Intézményvezető-helyettes
3973 Cigánd Fő u. 90.
Tel.: 47/534-444
E-mail: btktak@gmail.com

Kistérségi Támogató Szolgálat
3973 Cigánd Fő u. 90.
Tel.: 47/534-444
Fax: 47/534-442
Támogató Szolgálat Vezető: Kertész Zoltán
Személyi Segítők:
- Balla Istvánné
- Barna Lászlóné
Gépjárművezetők:
- Géresi Gábor
- Lakatos Bertalan

Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat

Szakmai Vezető: Kertész - Papp Brigitta
Tel.: 47/534-441 Fax: 47/534-442
E-mail: kcsgyjsz@freemail.hu
Családgondozók: Tel.: 47/534-440
- Balla Adrienn
- Bojtosné Vocskó Enikő
- Horváth Andrea

Fogyatékkal Élők Nappali Ellátása
3973 Cigánd Petőfi .u. 59
Tel: +36304074160
Nappali Ellátás vezető: Kertész Zoltán
Terápiás Munkatárs:
- Némethné Dócs Mária
Szociális Gondozó:
- Györgyné Liszkai Zsuzsa

MEGHÍVÓ
„Térségi vállalkozók bálja-
üzletemberek találkozója a

jótékonyság jegyében”
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Nagy tisztelettel és szeretettel

meghívjuk, Önt és kedves párját a
2013. április 6-án 19.30 órától
„Térségi Vállalkozók Bálja-
Üzletemberek találkozója a

jótékonyság jegyében”
megrendezendő bálra, melynek

bevételével „A Bodrogköz
Tájmúzeumáért” Alapítvány

kuratóriuma által kezdeményezett
műemléki környezetbe illeszkedő

szociális épület létesítésének
megvalósulását kívánjuk támogatni.
A bál fővédnöke: Oláh Krisztián

polgármester
Helye: Iskolai Étkezde,

3973. Cigánd, Iskola u. 19.
A bál nem csupán a segítségről és

segíteni akarásról szól, hanem arról is,
hogy a vállalkozók együtt közösen
tölthessenek el egy kellemes estét.

A báli hangulat, a kellemes időtöltés
biztosítéka Mihály Renáta zenéje lesz.

Italról, süteményről mindenki maga
gondoskodik! Részvételi szándékukat

2013. április 04-ig jelezzék!
Mi mást is kívánhatnának a szer-
vezők? Vegyen Ön is részt a jóté-

konysági céllal szervezendő Vállal-
kozók-Üzletemberek Bálján- tegyen
jót és érezze jól magát! Fogadja el a
meghívásunkat, bíztassa erre bará-

tait, ismerőseit!
Kérjük, hogy tombola tárgyak fel-

ajánlásával támogassa
rendezvényünket!

Belépőjegy: 3000Ft.
Támogatójegy: 2000-5000-10000Ft.

Jegyek igényelhetők a Cigándi
Városi Könyvtárban és a

Polgármesteri Hivatalban.
Támogatásukat.55300025-17002633-
00000000 számú számlára várjuk.

A változás jogát
a szervezők fenntartják.

www.cigand.hu
www.facebook.comcigandvaros

hivatalos oldala
Telefon: 06-30-700 9159



Megújulva, megszépülve

Farsang az óvodában

Téltemetés nagyböjt kezdetén
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Külsőleg-belsőleg impozáns látványt nyújt a nemrég felújí-
tott – és a kisdiákok által birtokba vett – emeletes iskola épüle-
te. Nem csoda, ha a gyerekek elragadtatással sorolják, milyen
újdonságok várták őket a szinte teljesen átalakított intézmény-
ben.

- Tágasak és színesek lettek a tantermek. Kaptunk digitális táblát,
amit laptoppal lehet irányítani. A terembe nem jöhetünk be sáros
cipővel, váltópapucsot kell használni.

Röpködtek az élménydús beszámoló mondatai a 3.a osztályos
gyerektől, de még koránt sincs vége a felsorolásnak.

- A folyosón vigyázni kell a rendre, tisztaságra, a közlekedésre.
Nem fogdossuk össze a falakat, nincs szaladgálás, egyes oszlopban
haladunk a korlát mellett. – tájékoztat .Iski Tünde

- A mozgáskorlátozottaknak van lift. – teszi hozzá Tamás Alex
Attila.

- Felújították a tornatermet is – újságolják – ventillátort szereltek
fel benne. Mindenütt új ablakokat, ajtókat raktak.

- Annyira szigorú a rend, hogy anyukánk reggel csak a bejáratig
kísérhet bennünket.

Mindezekhez már nem sok hozzátenni valója lesz Bodnár Ba-
lázsnak, az iskola igazgatójának, de azért kérjük, egészítse ki, ami
elkerülte a gyerekek figyelmét.

Intézményvezetői szempontból az új épület megfelel az elvárá-

soknak. Az épületben tartózkodók komfortérzete jelentősen nö-
vekedett, mivel a szigetelés és a sátortető ráépítése miatt jelentősen
nőtt az épület termeinek hőmérséklete. Megszűntek a bosszantó
beázások és az új épületrészek sokkal világosabbak. A gyerekek
nagy része megkapta az intézmény által biztosított váltópapucso-
kat, melyek a padlózat megóvását segítik elő. Az eddig tapasztalt
hiányosságok gyorsan orvosolva lettek, egyetlen kívánságunk már
csak az épület környezetének rendbetétele, amely a tavasz be-
köszöntével nem sokáig várat magára. Nagy István

Bár településünkön nincs hagyománya a farsang végi cere-
móniáknak, alakoskodó játékoknak – lévén többnyire reformá-
tusok lakta hely – mégis sikerült hangulatos farsang farkát össze-
hozni február 14-én az általános iskolások közreműködésével. A
rendezvény a művelődési házban kezdődött néptáncos gyerekek
hangulatkeltő bemutatójával, majd megnyitóCsáki Balázsné
szavai után ismeretterjesztő filmvetítéssel. Ennek során bepil-
lanthattak a nézők a fazekasmunka rejtelmeibe, megtekinthették
az 1968-ban készült cigándi májusjárást, valamint Vajda Sán-

Mint minden évszaknak, a télnek is megvan a szépsége, népi
hagyományköre.

Sok népi mondókával, jó kívánságokkal köszöntöttük az újévet.
Vízkereszt után beköszöntött a farsang időszaka. Sokféle maskarát
készítettünk, verseket, dalokat tanultunk. De nem maradt el a ci-
gándi csárdás gyakorlása sem. A farsang farkán elbúcsúztattuk,
elűztük a telet. A farsangi bálon volt dínom - dánom, ettük a főtt
tengerit, fánkot, másnap fakanállal, fedővel, kereplővel űztük a te-
let a város utcáit járva. Agyerekek nagy örömére és csodálkozására

dornéról készült portréfilmet a szebbnél szebb szőttesek készíté-
sének fortélyairól. Ezután a helyszín áttevődött a falumúzeum
udvarára, s izgalmas eseményeknek lehettek tanúi kicsik és na-
gyobbak. Csúfoló szövegek kíséretében elégették a kiszebábut, a
tél, a gonosz, az egészség megrontójának jelképét. Az összejövetel
betetőzéseként a szervezők vendéglátásról is gondoskodtak: far-
sangi fánkkal kínálták a népes közreműködőket, résztvevőket.

Túl a látványos programon, eseményekben bővelkedő délutá-
non, legnagyobb hozadéka talán mégis az ennek a rendezvénynek,
hogy már kicsi kortól plántálja a gyerekekbe a múlt tiszteletének, a
hagyományőrzésnek a fontosságát, s kicsiny téglánként segít felé-
píteni azt az épületet, melyben múlt, jelen, jövő laknak harmóniá-
ban, egymást erősítve. Nagy István

elégettük a tél minden csúfságát szimbolizáló szalmabábot.
A tavasz első ünnepe a nők köszöntése. Nőnapra minden cso-

portban kis ajándékokat készítettek a gyerekek, hozzá verset tanul-
tak. Így köszöntöttek az óvodában minden kislányt, óvónénit, daj-
ka nénit és anyukát. A kisfiúk egy csapata sok szeretettel, versek-
kel, dalokkal köszöntötte a nyugdíjas otthonban a nagymamákat,
és minden kedves jelenlévő nőt. Várva a nemzeti ünnepünket, zász-
lókat, kokárdákat festettünk, csákót hajtogattunk és toborzó játé-
kokat játszottunk. Egyik ünnep éri a másikat, már javában a hús-
vétra is készülődünk. Téglás Dezsőné óvodavezető



A Szociális Szolgáltató Központ Hírei

Civil szféra – Cigándi Nyugdíjasok Egyesülete
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A 2013-as év nagyon komoly áldozatvállalást követelt min-
den dolgozótól, hiszen a Házi Segítségnyújtás állami támogatá-
sának drasztikus csökkentése, alapjaiban érintette az egész
központ működését, sok munkatársunk közalkalmazotti jog-
viszonyát kellett megszüntetnünk,, és térítési díj bevezetésére
is sor kellett kerüljön az ellátási forma további biztosítása
érdekében.

Az idősek klubjában egész évben folynak a már megszokott
programok, foglalkozások (énekkar, Isten tisztelet, kézműves fog-
lalkozások, csiga csinálás).

Ezen az éven Karcsán és Zemplénagárdon került sor jó hangu-
latú farsangi mulatságra, amin a cigándi klubtagok is részt vettek.

Nőnap alkalmából egy színházi előadáson is részt vehettek az
Idősek Sárospatakon az Önkormányzat jóvoltából!

Március 7.-én a már hagyományosnak mondható nőnapi műsor
keretében, az óvodások műsora után PolgármesterOláh Krisztián Úr, és intézményvezető - helyettes köszöntötte aKertész Zoltán

műsoron megjelent hölgyeket!
A klubtagok már lelkesen készülnek a II. kistérségi Klubtalál-

kozóra, amely május végén kerül megrendezésre a Falumúzeum
udvarán!

A Fogyatékkal Élők Nappali intézményében is zajlanak a már
megszokott programok, és a képességfejlesztések. Sor került a
farsang, és a nőnap megünneplésére, illetve jelenleg a húsvétra
való készülődés zajlik!

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál a Március 26.-án
Húsvéti Játszóház megszervezésére kerül(t) sor, a szolgálattal kap-
csolatban álló Halmozottan Hátrányos Helyzetű gyermekek ré-
szére!

Máricus 28.-án pedig Sor kerül(t) a Szolgálat szervezésében az
Éves Gyermekvédelmi Tanácskozásra A Nagy Dezső Művelődési
házban. Idén kistérségi szinten kerül megszervezésre a tanácsko-
zás, ahol a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója mellett előadá-
sokat hallgathatnak meg a Jelzőrendszeri tagok a 2013-tól életbe
lépett változásokról a különbféle területek (Oktatás, Gyámhivatal,
Rendőrség) képviselőitől!

Az immár 15 éves múlttal rendelkező egyesület kezdeti idő-
szakára tekintsünk röviden vissza! 1998. szeptemberében ala-
kult 5 fő vezetőségi és 3 fő felügyelő bizottsági taggal. Az elnök
Balla Istvánné Alberti Emil, felügyelő bizottsági elnök pedig
volt. 40-50 fővel indult, de 2000-re már 150-re duzzadt a létszám.
Havi tagdíjuk összege 50 Ft. Megalakulásának célja többrétű volt,
így a szabadidő hasznos eltöltésén belül összefogni az aktív nyug-
díjasokat, megsegíteni az egyedülállókat, közösségi tevékenységet
folytatni. Egyszóval kizökkenni, kikapcsolódni a mindennapok
egyhangúságából, gondjaiból-bajaiból. Összejöveteleiket havi
rendszerességgel tartották. Előadásokat hallgattak természetgyó-
gyászoktól, az egészséges életmódról, kirándulásokat, színházlá-
togatásokat szerveztek. Kapcsolatokat próbáltak kialakítani kör-
nyékbeli egyesületekkel.

Vajon hogyan alakul manapság a Nyugdíjasok Egyesületének
élete, mennyiben tudják folytatni és megvalósítani a fentebb vázolt
célokat. Erről kérdeztük jelenlegi vezetőjüket, Szabó Mihályné
Csáki Gizellát.

- Jelenlegi létszámunk 25 fő, de többen tartósan betegek, így nem
lehet rájuk számítani. Legnagyobb problémánk, hogy nincs állan-
dó helyiségünk, hol itt, hol ott kell ,,meghúzni magunkat”, ahol
helyet kapunk. Pedig szépen ki tudnánk csinosítani még egy szobát
is szőttesekkel, az évek során kapott emléklapokkal, vázákkal. Ha
valakinek a névnapját, születésnapját akarjuk megtartani, otthon-
ról kell hozni evőeszközt, tányért és más eszközöket, mert nincs
hol tárolni. Pedig ezekről mindig megemlékezünk, és felköszönt-
jük egymást. Az évi 1800 Ft-os tagdíjakból tartjuk fenn magunkat,

más pénzbeli támogatásra nem számíthatunk. Jó kapcsolatot ápo-
lunk a mezőladányi klubbal, évenként egyszer cserelátogatáson
veszünk részt. Az utazási költséget az Önkormányzat fizeti. Ezen
az utazáson általában 10-12 fős létszámmal képviseljük egyesü-
letünket.

- Ezen kívül milyen programjaik voltak az utóbbi időben?
- Rendszeresen közreműködünk a Bodrogköz Tájmúzeumáért

Alapítvány rendezvényein. Asszonyaink sütötték a cigándi kőttes
bélest, ősszel pedig a lekvárfőzésben segédkeztek.

- Miben látja az egyesület működésének további útját?
- Sajnos tagjaink elöregedtek, megbetegedtek. Nekik már csak

annyi igényük van, hogy időnként találkozzunk, elbeszélgessünk
egymással, felköszöntsük a névnaposokat, születésnaposokat.
Anyagiak híján nem lehet tervezni kirándulásokat, programokat.
De azért működünk, s reménykedve a jobb lehetőségekben,
nem adjuk fel, nem oszlik fel az egyesületünk! Nagy István

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
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Bármerre vetette az élet, lélekben min-
dig cigándinak érezte és vallotta magát.

Amegpróbáltatásokkal teli, hosszú életút
„regénynek is nevezhető, kalandoktól men-
tes, a sors kegyetlen útjait elviselni kény-
szerülő élet volt” – vallja magáról.

Cigándon a jegyzői házban született, s
kisgyermekkorát is itt töltötte. Hosszú évti-
zedek távlatából is élénken emlékezett ját-
szópajtásaira, tanító nénjére, Csencsik dok-
torra vagy a finom lángost sütő Zsuzsi né-
nire. Tanító lett, de a háború megszakította
pedagógusi pályáját. Hadiüzemekben telje-
sített szolgálatot, majd hosszú hadifogság
következett Ukrajna különböző lágereiben.
Mint osztályidegen, Magyarországon sem
várt jobb sors rá: börtön, rendőri felügyelet,
az 1956-os forradalom idején „izgatás bűn-
tetté”-ért Márianosztra.

Az őt ért kegyetlenkedések, megaláztatá-

sok közben a Gondviselés megajándékozta
rövid cigándi tartózkodással, az 1954-55-
ös tanévtől kezdődően.

Új élet kezdődött számára 1963-ban,
amikor állást kapott a pilisvörösvári általá-
nos iskolában. Ezután élete konszolidá-
lódott.

Családja, tanítványai s a település lakói
körében fejthette ki áldásos tevékenységét,
amit többször is honorálták kitüntetések-
kel, díszpolgári címmel.

Mi mégis úgy gondoljuk, lelke mélyén
megmaradt cigándinak, s ha lehetősége
adódott, mindig visszavágyódott a szülő-
földre, szülei, egykori barátai örök nyugvó-
helyére.

Kegyelettel őrizzük az egyik utolsó
cigándi lokálpatrióta emlékét.

Nagy István

Janka András — 1919-2012

A Cigánd Településüzemeltetési Nonprofit Kft. dolgozóinak
2013. június 30-ig kell elvégezni az épület teljes átalakítását és fel-
újítását.

A volt orvosi rendelőből és a védőnői tanácsadóból lakásokat
alakítanak ki, így a társasházban összesen 4 db önkormányzati
bérlakás lesz.

Az átalakítási munkák több mint 13 millió forintba kerülnek,
melyből 9,1MFt-ot a belügyminisztérium biztosít.

Elkezdődött a Petőfi utcai
orvosi rendelőt is magában
foglaló társasház felújítása. A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Tár-

sulás „Gyermekjóléti és Szociális alap-
szolgáltatások fejlesztése a Bodrogközi Kis- térségben” címmel
Sikeresen pályázott a TÁMOP 5.4.9.-11/1 jelű program kere-
tében.

A pályázati program alapvető célja a szociális és gyermekjóléti
alapellátások fejlesztése, működési hatékonyságának javítása
olyan szolgáltatási, szolgáltatás-koordináció kialakításával, mely
a lakosság problémáira komplex megoldást nyújt, a felmerülő igé-
nyeknek megfelelően működő, probléma centrikus, rövid reak-
cióidejű szolgáltatások kialakításával.

El kell érni azt, hogy a szolgáltatást nyújtók az adott területen élő
lakosság igényeire adekvát választ tudjanak adni a szociális és
gyermekjóléti alapszolgáltatásokon belül, melyet megfelelő, helyi
ismérvekre épülő tudás átadással, fejlesztéssel valósítanak meg.

A Program Főbb elemei: - A szociális szolgáltatások rendsze-
rének egyéb szolgáltatá- sokkal való kiegészítése.

- A saját lakókörnyezetben való életvitel támogatása (szemben
az intézményi elhelyezéssel)

- A szolgáltató intézmény szervezetfejlesztése: tréningek szer-
vezése, lebonyolítása, szervezetfejlesztéshez kapcsolódó szakértői
támogatás igénybevétele; szakemberek képzése

- A saját lakókörnyezetben való életvitel támogatásához alkal-
mazott módszerek, modellek értékelése;

- Szupervízió, szakértői támogatás, tapasztalatcsere, konzultáció
biztosítása;

ATámogatási Összeg 34 967 812 Ft
ATámogatási Intenzitás: 100%

Gyermekjóléti és Szociális alapszolgáltatások
fejlesztése a Bodrogközi Kistérségben

Településünk a 2013. évben is részt vesz a Minden gyerek
lakjon jól! Alapítvány programjában.

Ennek keretében minden rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülő, 18 év alatti gyermeket nevelő család in-

gyenesen megkapja egy évre elegendő zöldségmennyiség meg-
termeléséhez szükséges vetőmagokat.

A 15 fajta vetőmag és a befektetett munka jelentősen javítja a
családok önfenntartó képességét, és biztosítja a gyermekek
egészséges táplálkozásához szükséges alapanyagokat.

M !INDEN GYEREK LAKJON JÓLM !INDEN GYEREK LAKJON JÓL
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Értesítjük a település lakosságát, hogy a 2013. évben az önkor-
mányzat rész kíván venni mindazon ingatlanok művelésében,
amelyek használatáról a tulajdonosaik lemondanak, illetve Önkor-
mányzatunknak szándéka más földterületek művelése, amelyet
tulajdonosaik értékesíteni, vagy bérbeadni kívánnak. Vállaljuk to-
vábbá olyan ingatlanok művelését, amelyet tulajdonosaik nem ké-
pesek felvállalni!

Kül- és belterületi ingatlanok egyaránt szóba jöhetnek. Fontos
megjegyezni, hogy kizárólag rendezett tulajdoni viszonyokkal
rendelkező ingatlanok jöhetnek szóba, ahol a tárgyalópartner az
ingatlannal rendelkezni jogosult tulajdonosi többséget képviseli.

Az előzetes tervek négy együttműködési lehetőséggel szá-
molnak:

1. vásárlás
2. bérlet
3. haszonbérlet
4. földhasználat művelés - rendbentartás fejében

Természetesen számtalan körülmény befolyásolhatja adott eset-
ben a szerződési feltételeket (föld minősége, gondozottsága, elhe-
lyezkedése, megközelíthetősége, stb.), amelyekre előzetesen nem
lehet minden részletre kiterjedő pontos szabályozást kialakítani.

A mindkét fél számára legkedvezőbb megoldás kialakítása
érdekében minden érdeklődővel előzetes egyeztetést folytatunk.

További információkat elektronikus úton a cigand@cigand.hu
e-mail címen, illetve személyesen a Cigánd Város Jegyzőjénél
biztosítunk.

Cigánd Város Önkormányzata

A 2012. február 01- napjától hatályos környezetterhelési díjról
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12.§ (3) bekezdése szerint a
talajterhelési díj mértéke az önkormányzat illetékességi területén
3600 Ft/m3 a Zempléni Vízmű Kft. által kimutatott vízfogyasztás
után.

2012. évi felhívásunkat nyomatékosan ismételjük a lakosság
felé!

Kérünk minden olyan ingatlan tulajdonost, akinek a vezetékes
vízellátása is biztosított, minél előbb csatlakozzon a vezetékes
szennyvíz hálózatra, mert nem, vagy csak óriási terhek árán fogja
tudni kifizetni a felmerült talajterhelési díjat.

Akik korábbi tájékoztatásunkat nem vették kellő komoly-
sággal, most szembesülnek a 2012 évi bevallás kapcsán a ma-
gas összegű fizetési kötelezettséggel (Szemléltetésként egy mind-
össze évi 10m -es vízfogyasztásnál már 36.000 Ft. talajterhelési dí-3

jat kell fizetni a fogyasztónak, ami hétszeres az egyébként fizeten-
dő szennyvízdíjnak).

Van olyan lakás, ahol megközelíti a fél millió forintot a talajter-
helési díj éves összege.

Ehhez képest elenyésző a szennyvízbekötésért fizetendő néhány
10.000 ft-os összeg.

Ez lakásonként, a bekötés hosszától és a kivitelezés módjától
függően 20-50.000 ft körüli összeg lehet.

Tudjuk sok családnak ez is rendkívül komoly terhet jelent, ezért
a szolgáltatóval közösen szennyvíz rákötésnél is biztosítjuk a
részletfizetés lehetőségét!

Terveink szerint azoknak, akik 2013. szeptember 30.-ig (utolsó
kedvezményes határidő) rákötnek a hálózatra, biztosítani
szeretnénk a talajterhelési díjra kedvezményt 2012. február 1.-től,
így csak a hatályos szennyvíz díjat kellene megfizetni a magas
talajterhelési díj helyett!

Nyomatékosan kérjük a lakosságot, minél hamarabb oldják
meg a rákötést a szennyvízhálózatra!!!

Aszennyvíz bekötés menete:
1. Bekötési megrendelő kitöltése és eljuttatása a Zempléni

Vízmű Kft.-nek.
- Bekötési megrendelő beszerezhető a Cigánd Településüze-

meltetési Nonprofit Kft.-nél, vagy a cigándi szennyvíztelep dol-
gozóitól!

- Bekötési megrendelő leadható a Településüzemeltetési Kft.-
nél, vagy a cigándi szennyvíztelep dolgozóinál, postai úton a
Zempléni Vízmű Kft. postacímére!

2. A megrendelő alapján a Zempléni Vízmű Kft. helyszíni
szemlét végez és megvalósítási vázrajzot készít, amely alapján
a szennyvízbekötést el kell végezni!

3. Akivitelezés elvégzése szakember közreműködésével
Amunkálatokat elvégzésével megbízható:
- Zempléni Vízmű Kft.
- Cigánd Településüzemeltetési Nonprofit Kft.
- Más vállalkozó
- Egyéni kivitelezés szakember segítségével
4. Abekötési megrendelő újbóli leadása a fenti módon
5. Amunkálatok műszaki átvétele helyszíni szemle során
- szolgáltatási szerződés megkötése 3 példányban
- szennyvíz-rácsatlakozási díj megfizetése a helyszínen, amely-

nek összege 4.700 Ft.

Szennyvízbekötéssel kapcsolatos információ:
Kurtos László: +36-20-582-55-05
Zempléni Vízmű Kft. Sátoraljaújhely: 06-47-322-918

Posta cím: Zempléni Vízmű Kft,
3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy út 24. szám
Levélcím: 3981 Sátoraljaújhely Pf.:97
info@zemplenivizmukft.hu

Cigánd Város Önkormányzata

A Cigánd Településüzemeltetési Nonprofit Kft. az idei évtől
megkezdte a város Szociális Földprogramját. Sikeres pályázás
után 2.500.000 Ft támogatást ítélt meg a támogató szervezet a
program dologi kiadásainak biztosítására. A támogatásból beszer-
zésre kerülnek munkaruhák, vetőmagok, szaporító tálcák, magve-
tő tőzeg, kemikáliák, egy darab benzinmotoros szivattyú, valamint
egy darab fóliasátor fűtésére alkalmas kazán is.

A projekt keretében a Kft-nek lehetősége nyílt 14 fő 8 órás fog-
lalkoztatására.

Cigánd Város Önkormányzata sikeresen pályázott a bio- és meg-
újuló energiafelhasználás támogatására. A támogatás keretében
beszerzésre került 2 db 100kW teljesítményű vegyes tüzelésű bálás
kazán. A kazánokhoz kazánház és tüzelőanyag raktár is kialakí-
tásra kerül az óvodában és a szociális központ okmányirodával
szembeni épületében. A kazánok nagyban hozzájárulnak majd az
Önkormányzat fűtési költségeinek csökkentéséhez. A programban
2 fő 8 órás foglalkoztatására is sor kerül.

A több mint 8 millió Ft. támogatási tartalmú program önerejét a
kazánok bekötése, üzembe helyezése jelenti, ami szintén jelentős
költség.

FIGYELEM FELHÍVÁS TALAJTERHELÉSI DÍJRA!!!

Tisztelt Cigándiak! További pályázatok

Szociális földprogram

Bio- és megújuló
energiafelhasználás támogatása
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AHősök terén található legelső emlékművünk az I. világháborús
emlékmű. Közadakozásból emelték 1938-ban. Az avatóbeszédet
Hadnagy János tanító tartotta. Falán márványtábla hirdeti a
háborúban elesettek névsorát. Ez a tábla korábban a református
templom nagycigándi bejáratánál volt elhelyezve, innen vitték át
az emlékműre. Tetejéről a turult vandál kezek kétszer is letörték.
Először a Rákosi rezsim hatalomra jutásakor, állítólag részeg pro-
vokátorok, másodszor 2009-ben lopták el. A tetemes helyreállítási
költségek miatt azóta sem tudták pótolni.

Jóval később, 1967-ben emeltette a cigándi úttörőcsapat az októ-
beri forradalom emlékművét. Viszonylag rövid fennállása idején a
tanulóifjúságot minden év november 7-én kivezényelték koszo-
rúzni. Atörténelem ítélőszéke ezt is megsemmisítette, mint sok ha-
sonló önkényuralmi vagy idegen elnyomókat képviselő emlékmű-
vet az országban.

Ugyancsak a Hősök terén kapott helyet a II. világháborús emlék-
mű. Közadakozásból állíttatta Cigánd lakossága. A művet készí-
tette Szőllősy Enikő és Pál András szobrászművész. Felavatta 199.
augusztus 15-én Szabad György, az Országgyűlés akkori elnöke.
Az elesettek nevének felkutatása, névsorának összeállítása Patkó
Csaba érdeme.

Településünk köztéri alkotásai

Az emlékmű talapzatán szinte folyamatosan található virág, ko-
szorú, gyertya, ami azt bizonyítja, hogy a hozzátartozók emléké-
ben még mindig élénken él a világégésben elszenvedett személyes
tragédia, a cigándiak kegyelete az elesett apák, fiak, testvérek iránt.

A2004. március 15-ei ünnepség keretében avatták fel a Kossuth-
mellszobrot, Borsi Antal szobrászművész alkotását. Az alkotó ne-
ve nem ismeretlen a cigándiak előtt, sőt, sokak személyes isme-
rősként tisztelhetik. Családi kötelékei révén ugyanis néhány évig
lakóhelyünkön élt és tanított a helyi iskolában. Alkotói pályája
töretlenül ívelt fölfelé az utóbbi évtizedekben, s ma már számos
köztéri alkotás létrejötte fűződik nevéhez határon innen és túl.

A Székelykapu átadása 2007. augusztus 20-án történt. Készítet-
ték: Kilyén Domokos és Kilyén Levente fafaragók. A magyarói
testvértelepülés önkormányzatának ajándéka. Ellentétben más
köztéri alkotással, a székelykaput nem szokták koszorúzni, nem
kellene virágágyás közepére tenni, hanem funkciójának megfe-
lelően átjárni alatta. Ez a szerepük. Ezért állnak mindenütt nyitva.
,,Örvendeznek, ha menyasszonyt engednek ki, vagy bölcsőt hoz-
nak be rajta... szomorúak, hogy koporsót engednek ki, vagy rossz
hír jön be rajtuk.” Nálunk az alkotást üres dísszé degradálták, funk-
ciótlanná tették a közelmúlt döntései.

2012-ben két alkotással is gazdagodott településünk. Augusztus
19-én került sor Kántor Mihály bronzból készült mellszobrának
avatására a központi iskola utcai frontján. Készítette Czigándi
Varga Sándor szobrászművész. Avatóbeszédet Filep Antal és Viga
Gyula néprajztudósok mondtak, s a család nevében a névadó egyik
unokája – Klug Józsefné – is megemlékezett a nagy szellemi éréke-
ket örökül hagyó nagyapáról.

2012. szeptember 14-én a Szabadidő Központ előtti téren került
elhelyezésre a Bodrogközi Gazdasági Vasút alapításának századik
évfordulója alkalmából készített emlékmű, melyet elkészítője
szintén Czigándi Varga Sándor.

A fiatal művész várhatóan a jövőben is megajándékozza szülő-
földjét hasonló művekkel, hisz' elég nagy a kötődése Cigándhoz.
Szívesen választja anyagnak a fát, fémeket, követ vagy agyagot. A
művészetben saját útját kívánja járni: a természetes alakzatok újra-
értelmezését és újraalkotását.

Nagy István



A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás az Új Széchenyi
Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának TÁMOP-
5.1.1-11/1/A tárgyú pályázati felhívására "Bodrogközi Informá-
ciós Pontok" címen sikeresen pályázott.

Az „Bodrogközi Információs Pontok” című projektünk az Euró-
pai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszíro-
zásával valósul meg.

A projekt segítségével könyvtári-, és teleház szolgáltatások
összevonásával, a 17 társult település mindegyikén információs és
szolgáltató pontokat kívánunk létrehozni. A központokban dolgo-
zó közösségfejlesztő munkatársak szakmai-, és kompetencia fej-
lesztését követően a kistelepülések lakosságának aktivizálását kö-
zösségi programok szervezésével valósítják meg, továbbá a térség-
fejlesztésben felmerülő feladatokhoz hálózati formában járulnak
hozzá. A 17 közösségfejlesztő munkatárs a program során a mun-
kájukhoz több elemű képzést is kapnak.

A projekt keretében megvalósul 17 db komplex szolgáltató
iroda, 17 közösségfejlesztő munkatárs képzése és 22 hónapon ke-
resztül történő alkalmazása, 408 db rendezvény, 34 délutáni foglal-
kozás.

Aprojekt megvalósulásának tervezett napja:
2014. december 31.
Aprojekt összköltsége: 114 105 136 Ft
Atámogatás intenzitása: 100%

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Cigánd Város Önkormány-

zata sikeresen pályázott az Új Széchényi Terv Társadalmi Meg-
újulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0026 azonosító számú „komplex telep-
program” című pályázati kiírásra!

Aprojekt 2013. márciusában veszi kezdetét, és 2015. február vé-
géig tart!

A 2 éves időtartam alatt a település három szegregátumának -
Paptag, Gődény, Újfalú - területén élők részére komplex - humán
szolgáltatás hozzáférés biztosítása a cél!

Tevékenységeinkről és a fent leírt programunkról további infor-
mációkat olvashat az alábbi weboldalon: www.cigand.hu, vagy
kérje munkatársunk segítségét az alábbi telefonszámon vagy e-
mailben:

Telefon: 47/534-440
E-mail: cigand@cigand.hu

Aprojekt fontosabb tevékenységei

� Szolgáltató pontok kialakítása mindhárom szegregátum -
Paptag, Gődény, Újfalú - területén különböző szolgáltatásokat és
közösségi teret biztosítva ezzel az ott élőknek

� Csillagház létesítése központi szolgáltatások és a projektirá-
nyítás részére

� Szűrővizsgálatok, egészségügyi tanácsadás
Egyéni képességfejlesztések, tréningek
Óvodai dajka képzés szervezése
� Képzésekben résztvevők (60 fő) részére:

-Képzési támogatás
- Étkezés
-Kemenceépítés
- Gyermekfelügyelet a képzések ideje alatt

�Start asszisztens és beóvodáztatási felelős alkalmazása a korai
óvodáztatás biztosítására, valamint az óvoda-iskola és család kö-
zötti koordináció biztosítására

�Közösségi programok szervezése (Játszóház, Táncház, Csalá-
di napok, Sport programok, Kismama klub)

A programban való részvétel feltétele, állapot, szociális helyzet
felmérés, és egyéni fejlesztési terv elkészítése, melynek érdeké-
ben munkatársaink hamarosan felveszik Önökkel a kapcsolatot!

TÁMOP-5.1.1-11/1/-A-2012-0009

„Helyi komposztálás népszerűsítése Cigándon”
KEOP-6.2.0/A/11-2011-0124

A Cigánd Településüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelőssé-
gű Társaság a Környezet és Energia Operatív Program „A fenn-
tartható életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terje-
désüket elősegítő mintaprojektek – A komponens” című pályázati
felhívására pályázatot nyújtott be.

A „Helyi komposztálás népszerűsítése Cigándon” című pályá-
zatunkat a Nemzeti 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 300 cigándi család számára ingyenes kom-
posztáló ládákat helyezünk ki, annak érdekében, hogy a saját tevé-
kenységből származó biohulladék (konyhai nyers növényi hulla-
dék, stb.) saját kertben történő komposztálása, valamint a kész
komposzt saját célra történő felhasználása megvalósuljon.

A komposztálás népszerűsítése és a komposztládák megfelelő
használata érdekében kampányokat, szakmai bemutatót és
csoportfoglalkozásokat tartunk.

Aprojekt megvalósulásának határideje: 2013.12.31.
Aprojekt összköltsége 9.200.000 Ft,
a támogatás összege 8.740.000 Ft.
Atámogatás intenzitása: 95%.

,,Közös út”
Cigánd Város Önkormányzata
3973 Cigánd, Fő utca 80.
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Amegvalósítás tervezett ideje: 2013.05.01.-2015.04.31.
A támogatás összege: 509 167 704 Ft, (100%-os támogatási

intenzitás)
A kistérségi gyerekesély projekt alapvető célja a szegénység,

különösen a gyermekszegénység csökkentése, és a szegénység
újratermelődésének, átörökítésének megelőzése a „Legyen jobb a
gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia, valamint a Társadalmi Felzár-
kózási Stratégia és annak cselekvési terve célkitűzéseivel össz-
hangban. Apályázati programban a helyi közösségek – gyermekek
és szülők, pedagógusok és más szakemberek, civil szerveződések
és egyházak – partneri együttműködésben olyan több elemű, ösz-
szehangolt kistérségi programot indítanak el, amelyek előkészítése
és megvalósítása során kidolgozásra kerül a Nemzeti Stratégiához
illeszkedő és helyi szinten rövid- és középtávon elérhető prioritá-
sokat és célokat.

Alapelv, hogy a gyermekszegénység elleni küzdelemben az elér-
hető támogatások felhasználásával fenntarthatóságot biztosító he-
lyi megoldásokat alakítsunk ki a kistérség és az ott élő emberek to-
vábbi leszakadásának megelőzése és megakadályozása érdekében.

A Bodrogközi kistérséget alkotó települések speciális problé-
mákkal küzdenek, amelyek elsősorban méretükből, és a növeke-
désüket, fejlődésüket meghatározó fekvésükből fakadnak. Saját
bevételeik elégtelenek a szükséges fejlesztések megvalósításához,
a szociális hátrányok miatt kiadásaik jelentősen meghaladhatják
bevételeiket.

Ebből az általánosan rossz helyzetből kitörni rövidtávon lehe-
tetlen, a hosszú távú, lassú fejlődésnek azonban lehetnek perspek-
tívái. Ennek kulcsa az lehet, hogy az önkormányzatok, illetve a
Társulás élhetővé teszik településeiket a gyerekek és a gyerekes
családok számára. Az élhető környezet egyrészt megkönnyítheti a
maradást a jobb helyzetű családok esetében, másrészt elősegíti a
fejlődést, a hátrányok leküzdését a szegénységben élő gyerekek
számára. Ezzel párhuzamosan bővül az őket érintő személyes
szolgáltatások köre, figyelemmel a leghátrányosabb helyzetű cso-
portok szükségleteire.

Az önkormányzatok, a kistérségi társulás - mint a közszolgálta-
tások fő szervezői - felelőssége azoknak a személyes szolgáltatá-
soknak a biztosítása, amely a jelen gyerekeinek a tudásalapú társa-
dalomban történő sikeres érvényesüléséhez nélkülözhetetlenek.
Ilyen például a minőségi közoktatás, a kiterjedt szociális és gyer-
mekvédelmi háló, az információkhoz való hozzáférés, a társadalmi
integráció, az esélyegyenlőség elősegítése, a mindenki számára
elérhető szolgáltatások, a gyerek mindenek felett álló érdekeinek
elve alapján.

AGyerekesély pályázat egy hosszú távú szemléletet, folyamatos
építkezést jelent, amely a prevenció elvét követi, kapcsolódva a
„Legyen Jobb a Gyerekeknek” Nemzeti Stratégiához. A korai
fejlesztés eredményeképpen nem csak a gyerekek óvodai, iskolai
oktatása lesz eredményesebb, hanem csökkenhet a közösség ro-
mákkal szembeni előítélete. AProjekt kapcsolódik a Nemzeti Tár-
sadalmi Felzárkózási és Roma Stratégiához is.

A konkrét fejlesztések a foglalkoztathatóság és az életminőség
javítására irányulnak, a helyben igénybe vehető közszolgáltatások
kínálatának bővítését, tartalmi és minőségi fejlesztésüket célozzák
meg, továbbá hozzájárulnak az egész életen át tartó tanulás előse-
gítéséhez, az egészségi állapot és a munkavégző-képesség javítá-
sához, a társadalmi összetartozás erősítéséhez, az esélyegyenlőség
támogatásához, az alkalmazkodóképesség javításához, a minőségi
oktatás és hozzáférés biztosításához mindenkinek, a társadalmi
befogadás, részvétel erősítéséhez és az egészségmegőrzés és
egészségügyi humánerőforrás-fejlesztéshez.

AGyerekesély program elemei:
A legfontosabb eleme a projektnek, hogy a Bodrogközi Többcé-

lú Kistérségi Társulás a pályázat megvalósítása során létrehoz és

működtet egy Kistérségi Gyerekesély Irodát, amely biztosítja a
program helyi megvalósításának adminisztratív és szakmai hátté-
rét, továbbá Biztos Kezdet Gyerekházakat, valamint Közösségi
Szolgáltató Házakat alakít ki és működtet.

Szakmai tevékenységek:
� Kistérségi Gyerekesély Bizottság létrehozása és működtetése
� Közösségi Szolgáltató Házak kialakítása és működtetése

(Egy - egy Közösségi Ház Karcsán, és Tiszakarádon)
� Biztos Kezdet Gyerekházak létrehozása, működtetése, a szol-

gáltatások biztosítása (Két településen Biztos Kezdet Gyerekház
[Tiszakarád, Semjén] és két településen Biztos Kezdet Szolgáltatás
[Tiszacsermely, Lácacséke])

� Kistérségi Gyerekesély Stratégia kidolgozása
� Gyerekesély cselekvési program és forrástérkép elkészítése
� Forrásfejlesztés kialakítása
� Szakmaközi hálózatok kialakítása és működtetése
� Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások kistérségi

szintű összehangolása
� Egészségügyi szűrővizsgálatok
�Prevenciós tevékenység
� Nyári napközis táborok szervezése, ellátás, korrepetálás
� TÁMOP-5.2.1 kiemelt projekt által szervezett rendezvénye-

ken való részvétel biztosítása
� Motivációs képzés és rendezvények szülők számára
� Gyermekjóléti és családsegítő szolgálatok bevonása a pro-

jektbe, folyamatos kapcsolattartás
�Kommunikációs terv elkészítése
� Kistérségi gyerek (esély) honlap létrehozása és működtetése
� Hátrányos helyzetű gyerekekre irányuló civil kezdeménye-

zések elősegítése
� Programban résztvevőkkel foglalkozó helyi szakemberek

képzése, továbbképzése
� Hazai és határ menti tapasztalatcsere az integrált gyerekesély

programot megvalósító kistérségek között
� szakmai fejlődést szolgáló, a hálózatos működést támogató

szolgáltatások
� Óvodákban a BK szemlélet elősegítése
� Iskolai szociális segítő biztosítása
� Baba-mama Klub
� Nyári táborok
� Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása
A projekt keretében négy helyszínen lesznek felújítások, illetve

építések és további négy helyszínen tervezünk kisebb, a szolgál-
tatás nyújtásának feltételeit biztosító felújítást (tisztasági festés,
kisebb burkolások, stb.). Ezek a helyszínek a kistérségi tükörben
feltárt információk és adatok elemzését és összevetését követően
alakultak ki, a projekt szakmai felügyeletét ellátó Máltai Szeretet-
szolgálat munkatársainak egyetértése mellett. Ezekhez az építési
tevékenységekhez kis értékű eszközbeszerzések is kapcsolódnak.

Közösségi szolgáltató ház létesülne Karcsa község Becsked ne-
vű településrészén a szegregátumban, illetve Tiszakarád község-
ben szintén egy szegregátum közvetlen közelében.

Biztos Kezdet Ház kerül kialakításra Tiszakarád községben,
illetve Semjén községben.

Biztos kezdet szolgáltatás helyszíne lenne kitelepülő jelleggel
Tiszacsermely és Lácacséke községek.

Kisebb, közösségi tér kialakítása történik négy településen:
Ricsén, Cigándon, Nagyrozvágyon és Karoson.

Komplex Program megvalósítása a gyermekszegénység ellen a Bodrogközi Kistérségben

112013. március
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RENDŐRSÉGI HÍREK

Tájékoztatom Cigánd város lakosságát, hogy 2013. február
01. hatállyal módosult a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság
Cigánd Rendőrőrs szervezeti felépítése.

Az eddigi őrsparancsnok rendőr alezredes UratSéra Csaba
2013. február 01. hatállyal a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság
Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály vezetőjévé nevezték
ki.

A Cigánd Rendőrőrs parancsnoka ugyanezen időponttól Kecs-
kés Lajos rendőr százados Úr lett.

A Cigánd Rendőrőrsön Bűnügyi Alosztály, és Rendészeti Al-
osztály jött létre.

A Bűnügyi Alosztály vezetője rendőr főhad-Gabóczi Sándor
nagy Úr, a Rendészeti Alosztály vezetője rendőrCsáki Róbert
hadnagy Úr lett.

ACigánd Rendőrőrs tájékoztatja a lakosságot, hogy 2013. január
és 2013. március közötti időszakban az előző év végéhez képest
jelentősen csökkent a bűncselekmények száma.

Az elmúlt időszakban a város területén egy vagyon elleni /lakás-
betörés/, és egy köznyugalom elleni bűncselekmény /garázdaság/
fordult elő. A lakásbetörés elkövetője a gyors rendőri intézkedés-
nek köszönhetően elfogásra került. A cselekmény elkövetésével
megalapozottan gyanúsítható személy a gyanúsított kihallgatása
során a bűncselekmény elkövetését elismerte. A garázdaság elkö-
vetésével gyanúsítható személyek szintén a gyors rendőri intézke-
désnek köszönhetően beazonosításra kerültek, ellenük gyorsított
bírósági eljárás lefolytatására került sor.

Felhívom a lakatlanul hagyott lakástulajdonosok figyelmét,
hogy az üresen hagyott ingatlanokat fokozottan ellenőrizzék!

Amennyiben bármi szokatlan, vagy rendkívüli eseményt észlel-
nek, azonnal értesítsék a Rendőrséget.

Más közérdeklődést kiváltó, vagy nagyobb felháborodást keltő
bűncselekmény nem történt.

Szintén kérjük a szórakozóhelyek tulajdonosait, hogy tartsák be
a helyi Képviselő Testület Rendelete által korlátozott esti nyitva-
tartási időpontot, melynek betartását a továbbiakban is ellenőrizni
fogjuk.

Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy a Sátoraljaújhelyi
Rendőrkapitányság Ügyeleti Szolgálata 2013. február 6-tól meg-
szűnt, helyét a Tevékenység Irányítási Központ vette át. A gyakor-
latban ez azt jelenti, hogy a -es, és a -es segélyhívószámról107 112
beérkező hívások Miskolcra futnak be, innen történik a területen
szolgálat teljesítő állomány irányítása. A Cigánd Rendőrős tele-
fonszáma változatlanul , mely hétköznap hivatali06-47/334-093
munkaidőben továbbra is elérhető.

Ezúton szeretném megköszönni a 2013. március 14. és március
17. közötti időszakban az időjárás miatt kialakult rendkívüli hely-
zet kezelésében, elhárításában a rendőrségnek segítséget nyújtó,
résztvevő személyek, szervezetek együttműködését, munkáját.

Segítségüket, együttműködő magatartásukat előre is köszönjük.
Minden cigándi törvénytisztelő állampolgárnak kellemes húsvéti
ünnepeket kíván a Cigándi Rendőrőrs nevében:

Kecskés Lajos r. százados Cigánd Rendőrőrs parancsnoka

Tartalmas időszakot tudhatnak maguk mögött a Széptan
Művészeti Iskola tehetséges növendékei.

Március 11-én Körmöndi Anasztázia és Majdanics Diána mu-
tathatta meg rátermettségén Sátoraljaújhelyben, a XVI. Lavotta
napok rendezvénysorozat keretében megrendezett népdaléneklési
versenyén.

Március 12-én a zongora szakos növendékek csapata utazott Sá-

SZÉPTAN AMI
toraljaújhelybe. A verbunkos négykezes versenyen György Laura
és Körmöndi Anasztázia, valamint Bodnár Karola és Fábián Fru-
zsina, a zsűri tetszését elnyerve nívódíjat nyertek

Március 13-án az elméleti tudásé volt a főszerep. A műveltségi
verseny idei témája - a zene fejlődése őskortól napjainkig - volt. A
SZÉPTANOS növendékek az előkelő II. helyen végeztek. Acsapat
tagjai György Anett, Bodnár Karola és Fábián Fruzsina voltak.

A tanév tartogat még megmérettetéseket a SZÉPTANOSOK
számára. Április 5-én a modern táncosok, április 24-én a kép-
zőművész növendékek, május elején pedig a hegedű valamint a
zongora szakos tanítványok készülnek képviselni iskolájukat.

Városunkban idén márciusban elindult a START min-
taprogram, melynek 3 pillére van. A mezőgazdasági, állat-
tenyésztés és az egyéb értékteremtő programokban önkor-
mányzatunknak összesen 100 fő alkalmazására nyílt lehe-
tősége 8 órás foglalkoztatás keretében. Az első két program
2014. február végéig, míg az utóbbi 2013. decemberéig
valósul meg. Aprogramokban lehetőség nyílik a munkaruhák
és kéziszerszámok beszerzése mellett nagyértékű eszközök
vásárlására és beruházásra is. A mezőgazdasági projektben
traktor és vetőgép beszerzése mellett egy savanyító üzem és
egy fóliasátor építése is megvalósul. Az állattenyésztéssel
kapcsolatosan egy komplex istálló kerül kialakításra, ahol a
projektben vállalt 70 sertés, 300 napos liba, 10 kecske és
4.000 napos csirke tenyésztése valósul meg. Az értékteremtő
foglalkoztatás keretében tervezzük az iskola, óvoda, bölcső-
de, elavult kerítésének felújítását, a településre kihelyezendő
12 db köztéri pad, 12 db virágláda, 1 db köztéri műalkotás, 1
db buszmegálló és 1 db filagória elemeinek legyártását és an-
nak kihelyezését, valamint a tájház és falumúzeum kerítésé-
nek cseréjét.

Az áprilisban induló további 2 pillérben - a Belvízelvezetés
és Belterületi közutak karbantartása - hasonlóan az előzőek-
hez szintén munkaruha, kéziszerszámok, nagyértékű eszkö-
zök beszerzése és beruházások valamint foglalkoztatás való-
sul meg 2013. december 31-ig. A Belvízelvezetés program-
elem hivatása, hogy a városi árkokat és kültéri csatornákat
megtisztítva biztosítsuk a belvíz akadálymentes elvezetését.
Ennek megfelelően beszerzésre kerül 2 db fűkasza, 1 db bá-
lázó, 1 db pótkocsi, 1 db árokásó és egy nagy teljesítményű
benzinmotoros szivattyú. A tisztítási munkák mellett az ipari
terület belvízelvezetését is szeretnénk megoldani. A Belterü-
leti közutak karbantartása pillér hivatása, hogy városunkban
megújuljanak a még elavult járdaszakaszok, melyekkel biz-
tonságosabbá válik a gyalogos közlekedés, továbbá elkészül-
jenek a városi park térkövezett útburkolatai, megújuljanak a
temető, a járóbeteg szakrendelő, a tervezett tűzoltóság és az
ipari terület épületeinek parkolói. A munkálatok elvégzésé-
hez beszerzésre kerülnek a térkő gyártáshoz szükséges anya-
gok, valamint egy betonelemgyártó gép, a hozzá tartozó be-
tonkeverővel, térkő- és árokelem sablonokkal, melyek a ter-
vezett 2.500 m térkő elemekhez szükségesek.2

Az áprilisban induló start programok második hullámával
152 főre emelkedik az önkormányzat által hosszú távú 8 órás
START program keretében foglalkoztatottak száma. Ez a tér-
ségünkben egyedülálló jelentős létszám köszönhető annak a
6 pályázat elkészítésének és elnyerésének, amelyért számos
tárgyaláson lobbiztak a város vezetői és a pályázatok készítői.
Ezek a pályázatok több mint 200 millió forintot jelentenek
önkormányzatunknak, amelynek a legnagyobb részét termé-
szetesen a bérek teszik ki, de mint olvashatták számos beru-
házás, gép és eszköz is beszerzésre kerül.

STARTSTART
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Cigánd Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az
Észak-magyarországi Regionális Operatív Program Szociális
célú városrehabilitáció felhívására.

A szociális típusú városrehabilitáció alapvető célja a városok le-
romlott vagy leszakadó városrészeinek leromlását okozó folya-
matok megállítása és megfordítása. A projekt keretében lehetőség
nyílik az Integrált Városfejlesztési Stratégiával összhangban,
különböző fejlesztések végrehajtására. A projekt keretében
megvalósítható pl.: belterületi utak fejlesztése, ivóvíz és szennyvíz
rendszer felújítása, közösségi terek fejlesztése, sport és szabadidős
létesítmények fejlesztése, szociális bérlakások fejlesztése és kü-
lönböző nem beruházási tevékenységek (pl. képzések, közösségi
napok) megvalósítása.

A városok egyes társadalmi-fizikai- gazdasági szempontból is
leszakadó, vagy leszakadással fenyegetett településrészeinek fizi-
kai állapota erősen leromlott, lakosságcsoportjaik társadalmi hely-
zete, foglalkoztatási színvonala, életkörülményei szegényesek, a
településrész városi és közösségi funkciókkal való ellátottsága ala-
csony szintű, a városrész nem képes bekapcsolódni a város gazda-
sági-társadalmi vérkeringésébe. Egyes területeken koncentráltan
jelentkezik a munkanélküliség, melyet tovább súlyosbítanak a
hátrányos helyzetű csoportok jelenlétéből, és a közbiztonság
romlásából származó problémák.

A rehabilitáció célja, hogy a helyi hátrányos helyzetű lakosság
életminősége és esélyei javuljanak, az épített környezet minőségi
változáson menjen át, a program gazdája az adott városrészben
valósítson meg társadalmi reintegrációt eredményező felzárkóz-
tató programokat.

Afejlesztések akcióterületi szinten valósulhatnak meg, jelen fej-
lesztéshez javasolt akcióterület észak felől indulva, az óramutató
járásával megegyező irányban: település külterületi határa – Vasút
utca – Fő út – Rádvány utca – Petőfi Sándor utca – Vasút utca – Tán-
csics utca.

A kijelölt akcióterület és a fejlesztési elemek részben illeszked-
nek a 2010-ben benyújtott sikertelen szociális célú városrehabili-
tációt célzó pályázatunkban megfogalmazottakhoz részben
kérdőíves igényfelmérésen alapulnak.

Tevékenységek:
� Ady Endre utca útburkolat felújítása, járda felújítása, ivóvíz

rendszer felújítása
� Ságvári utca útburkolat felújítása, járda felújítása, ivóvíz

rendszer felújítása
� Rózsa Ferenc utca útburkolat felújítása, ivóvíz rendszer fel-

újítása Ady utcát Vasút utcával összekötő járda létesítése�

� Ady köz szilárd burkolattal történő ellátása
� Sportpálya és szabadidő park létrehozása
� Volt vasútállomás épület felújítása (kiállító tér és közösségi

tér létrehozása)
� Önkormányzati raktárépület felújítása (előadóterem és iroda

létesítése)
� Parkolók és nyilvános WC létesítése
� Szabadidő Központ hangcsillapítása
� Térfigyelő telepítése
� Egyéb kapcsolódó tevékenységek (tervezés, IVS és Akció-

területi terv készítése, projektmenedzsment, stb.)
Projekt tervezett időtartama: 24 hónap
Támogatási intenzitás 100%
Apályázat összköltségvetése: 400.000.000Ft

Látványtervek a 4. oldalon láthatók.

„Cigánd szociális célú városrehabilitációja”
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Nagyszerű eredményekkel zárták a téli szezont utánpótlás
csapataink!

Minden korosztály kiválóan szerepelt, a nagy számban megren-
dezésre kerülő felkészülési tornákon. Fiataljaink méltóképp
helytálltak a Miskolcon megrendezett Borosi teremtorna döntőjén
is. Egyre inkább jelentkeznek az Egyesületnél magas szakmai szin-
ten folyó, több mint száz gyereket megmozgató utánpótlás nevelés
eredményei!

U-11-es csapatunk sorra nyerik a nemzetközi teremtornákat!

C SE – R !IGÁND HÍREI EMEKLŐ FIATALOK Mérsékelt eredménnyel kezdték a szezont a „nagyok”.
Mindössze két döntetlenre futotta a bajnokság végső kimenetele

szempontjából fontos hazai nyitányon, a szomszédvárak
Tiszakanyár és Kisvárda ellen!

A2013. évi hazai mérkőzésekre érvényes bérletek Tóth Jánosnál
vásárolhatók meg!

Cigándiak, Elszármazottak!
Évszázadokig együtt éltünk egy népcsoporttal, akiket erőszakkal

eltávolítottak innen, s többségük haláltáborokban végezte.
Vajon mi maradt meg róluk a régi és mai cigándiak emléke-

zetében? Erre keressük a választ, ezért is kutakodtunk a múlt már –
már mindent betakaró ködében.

Segítséget kérünk a cigándi zsidóság történetének feldolgozá-
sához. Tűnő emlékek nyomába eredni, hogy hitelesen táruljon fel a
kép az utókor számára. Sikeres együttműködésünk esetén ezéven
kiállítást szervezünk, kiadványt jelentetünk meg.

Eddig már sokan elmondták, leírták közös együttlétünk minden-
napjait, de legyen még teljesebb a saját történelmünkre való visz-
szatekintés.

Gyűjtsük össze közös múltunk emlékfoszlányait!
Zsidó származású egykori cigándiak itthon és szerte a világban!

Alegilletékesebbekhez fordulunk, s várjuk információikat, vissza-
emlékező soraikat!

Fenti gondolatainkhoz kapcsolódva, elkezdődött a cigándi
zsidó temető rendbetétele! Felvettük a kapcsolatot a cigándi
Holocaust két utolsó túlélőjével, akik segítséget nyújtanak
majd az emlékek felidézésében, a történések minél hitelesebb
leírásában!


