
„Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek
hogy emberek lehessetek!

Vigyázzatok! Ez a mese
már nem is egészen mese.
Belőle az Isten szeme
tekint a földre lefele.
Vigyázzatok hát emberek,
Titeket keres a szeme!”

Wass Albert Karácsonyi versek II

az igazi világosság eljött a világba

„ A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot
lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog.

Én
vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben,
hanem övé lesz az élet világossága

Amikor János apostol az evangéliuma elején Jézus Krisztus
testet öltéséről ír, az Ő emberré lételének lényegét ebben látja:
„ .”

Az az ígéret teljesedett be, amit Ézsaiás próféta 700 évvel előbb
megjövendölt:

”
/Ézsaiás 9:1/

Maga Jézus pedig így mutatkozott be egy alkalommal: „

.” /János 8:12/

Nagyon nagy szükségünk van erre a világosságra! Hiszen oly
sok sötét gondolat lapul bennünk, gyakran sötét indulatok ragad-
nak el. Sokan sötéten látnak, s emiatt elcsüggednek. Vannak sötét
ügyeink, amiket rejtegetünk, nem akarjuk, hogy kiderüljenek.
Gyakran nem látunk tisztán, bizonytalanul tapogatózunk. S van-
nak, akik szándékosan ködösítenek, hogy ne derüljön fény titkolt
szándékaikra.

Jézus Krisztus azért is jött, hogy világosságra hozza a sötétség
dolgait, hogy segítsen helyesen tájékozódni, hogy tisztán lássuk a
valóságot. Ő segít el helyes önismeretre, céltudatos, értelmes
életre, s felragyogtatta nekünk az élő Istent és az Ő velünk való ter-
vét.

Aki Őt ismeri, az kilép a sötétségből és a félhomályból a vilá-
gosságra, lesz bátorsága világosságban járni, sőt maga is elkezd
világítani, s így segít másoknak is tájékozódni, odatalálni Jézushoz
ebben a lelkileg egyre sötétebb világban.

Isten színe előtt legyen az a könyörgésünk, hogy minél többen
legyenek, akik hittel befogadják az igazi Világosságot, szabadító
Urunkat, Jézus Krisztust, és úgy ragyogjon világosságuk az em-
berek előtt, hogy látva az ő cselekedeteiket, dicsőítsék mennyei
Atyánkat.

Ezt a boldogan világító életet kívánom családommal együtt tele-
pülésünk minden lakójának idei karácsonyunk alkalmából is.

Imádkozó szeretettel: Makatura József református lelkész

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet Kíván

a város képviselőtestülete nevében Oláh Krisztián polgármester!

KARÁCSONYI GONDOLATOKKARÁCSONYI GONDOLATOK

Megváltó születettMegváltó született
Örökérvű körforgásunk
Csillaga:SZERETET!
Sugározd, ontsd a fényt,
Megváltó született!
Töltsd meg békességgel
Karácsony ünnepét,
És jóakarattal
Az emberek szívét…

Örökérvű körforgásunk
Csillaga:SZERETET!
Sugározd, ontsd a fényt,
Megváltó született!
Töltsd meg békességgel
Karácsony ünnepét,
És jóakarattal
Az emberek szívét…
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Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus,
a Dávid városában.

Így karácsony táján egyre sűrűbben hallani az elcsépelt
szlogent: Jön karácsony, a szeretet ünnepe! Mennyire hiá-
nyos, önmagában semmitmondó ez a mondat, mert elfedi,
eltakarja a lényeget. Úgy, ahogyan az ilyenkor szokásos sok-
sok csillogás, külsőségek, ajándékozás dömpingje is. Hol
vannak a régi meghitt, csendes karácsonyok? Már csupán el-
költözött szeretteink emlékképei villannak meg előttünk, s az
egykori ünnepi előkészületek események mozzanatai.

Czifra bácsi boltjában lehetett kapni színes papírokat.
Szalmaszállal felfűzve készült a karácsonyi dísz. Aranyozott
dió, apró alma is került a fára, s égetett cukorból házilag készí-
tett szaloncukor. A fa díszítése karácsony viliáján történt. Ek-
kor sült ki a kemencében a 4-5 tepsi kettős béles, amivel a
kántálókat is megkínálták.

„Szabad az Istent dicsérni?” – hallatszott innen is, onnan is
kutyaugatástól kísérve a faluban vilia este. Majd felhangzott
az ének az ablakok alatt: ”Krisztus Urunknak áldott, áldott
születésén…”

Karácsony első napján nagykendőbe bugyolált kicsik és
nagyok indultak a harang hívó szavára istentiszteletre. Akár
idillikusnak is mondható a kép:a lábak alatt ropogott a frissen
hullott hó, fehérbe öltözött háztető, fa, utca és talán az emberi
lélek is. Az ünnep délutánján rokonok, szomszédok körbe-
ülték a meleg masinát, s békésen elmélkedtek saját sorsuk
vagy a világ dolgai felől. A gyerekek meg ereszkedtek, faku-
tyáztak a Julcsa dombon (mai posta helyén). Az ünnepi ese-
ményekből karácsony másnapjára is kijutott. Betlehemesek
járták az utcákat, s aprócska fiúk mentek István napot kö-
szönteni:

Lukács 3.11.

„ Ma van Szent István napja, itt is István a gazda.
Eljöttem köszöntésére, neve tisztelésére.
Áldjad hát Istened, hogy megtartott tégedet,
Neved napjára juttatott, a mennyből megkoronáztatott.”

Nagy István
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Üzenet Cigándra 1900-ból

Karácsonyi készülődés az iskolábanKarácsonyi készülődés az iskolában

Mikulás az iskolábanMikulás az iskolában

Iskolások mindenszenteki megemlékezéseIskolások mindenszenteki megemlékezése

RÉGI KARÁCSONYOK
EMLÉKKÉPEI
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Némethné Szendrei Csilla pedagógus

Kopasz Dóra tanuló

Gál Béláné sz. Földházi Gizella

Horváth Sámuelné

Bódi Gabriella

Batta Zoltán

Omáscsik Andrásné

Vajda Bertalanné sz. Balla Erzsébet

Osztályommal, a 6. a-val, valamint annak szülői munka-
közösségével készülünk karácsonyra. Már mindenki kihúzta
kis cédulán annak a nevét, akinek készíti az ajándékot. Együtt
részt veszünk a 23-ai nagy rendezvényen. Kürtős kalácsot
sütünk, s forralt bort, teát kínálunk a vendégeknek. Az így
befolyt összegből kirándulást tervezünk Egerbe. Gyerekeink
természetesen a műsorban is fellépnek. S a családi ünneplés?
Otthon, szülők, nagyszülők körében. Fáradságos lesz az elő-
készület, de kárpótol karácsony varázsa.

Karácsony előtt feldíszítjük a lakást. Adventi koszorút ké-
szítek tobozból és más természetes anyagból. Szenteste
templomba megyünk. Ezután jönnek a rokonok, és együtt va-
csorázunk. Még másnap is szoktak jönni. Kimegyünk a
töltésre és szánkózunk. Várom a téli szünetet is.

A karácsonyt gyermekeim körében töltöm, hozzájuk uta-
zom, mert nem akarják, hogy egyedül legyek itthon. Az uno-
káknak apró ajándékokat készítek, ők is meg szoktak lepni
valamivel. Azért én is készítek egy kis asztali díszt, hadd' le-
gyen a lakásnak egy kis karácsonyi hangulata.

Sütögető napkor megsüssük a bélest, este vilia van. Össze-
üljünk a család. Akik külön élnek, azt is meghívjuk. Szeres-
sük egymást, mint ahogy a romáknál szokás. Ez alapvető
dolog, hogy szeretet legyen egymás közt. Én 5 éve vagyok a
családban. Össze szoktam szedni a gyerekeket, és megyünk a
szomszédba kántálni. Éneklünk, megkínálnak bennünket sü-
teménnyel. Másnap sütünk-főzünk reggeltől estig.

Munkanélküli vagyok, jelenleg tanfolyamra járok. Csalá-
dom hattagú, 2 iskolás, 1 óvodás a négy gyerek közül. Szűk
150.000 forint jövedelemből élünk. Nagy a rezsiköltség, vil-
lanyszámla 17.000 forint, vízdíj 8.000 forint. Ennek ellenére
megadjuk a gyerekeknek karácsonyra, amit kérnek. Valláso-
sak vagyunk, ezért megünnepeljük ezt a napot.

A válság hatása még mindig érzékenyen érinti az embere-
ket. Az ünnep közeledtével sem emelkedik számottevően a
forgalom. Mindenki az olcsó árut keresi, a drágább termék
már luxusnak számít, vásárlása szóba sem kerül. A vevők
többsége munkanélküli, így nagyon meggondolják, mit te-
gyenek kosárba.

A mai napig is sokat dolgozok 86 évesen. Mindenről ma-
gamnak kell gondoskodni, de hála Istennek van erőm hozzá.
Jóban vagyok a szomszédokkal, rokonokkal, gyakran benyit-
nak hozzám. Karácsonykor is. Van egy kis műfenyőm, azt dí-
szítem fel. 60.000 forintos nyugdíjamból azért telik az ünnepi
asztalt is megteríteni.

December 23.-án

december 17.-én

december 23.-án

december 21.-én

a város önkormányzata hagyományteremtő
szándékkal nagyszabású karácsonyi ünnepséget szervez a mű-
velődési ház előtti téren. A délután zajló eseménysorozathoz kap-
csolódik egy hetek óta tartó gyűjtési akció, melynek során hasz-
nálati tárgyakat, ruhaneműt, játékokat várnak felajánlásra, hogy a
rászoruló, szegényebb sorsú családokat ezzel is segíthessék.

Az általános iskola karácsonyi gálaműsorát , a
művelődési házban tartja.

A Fogyatékkal Élők Nappali Intézetében folyamatos az ünnepre
való felkészülés. Az ellátottak saját maguk által készített aján-
dékokkal akarnak kedveskedni szüleiknek, hozzátartozóiknak.
Ennek ünnepélyes átadására kerül sor.

A Szociális Szolgáltató Központ tartja kará-
csonyi ünnepségét a művelődési házban.

2010. december

Adventi körkép DECEMBERI

ESEMÉNYNAPTÁR

- Szeptember 16-án, a Kulturális Örökség napján, valamint a Fa-
lumúzeum fennállásának 10. évfordulóján ötödik alkalommal ren-
dezte meg Cigánd Város Önkormányzata és „A Bodrogköz Táj-
múzeumáért” Alapítvány évadzáró programját. A„Bélesfesztivál”
sikerét számos művészeti csoport fellépése, népművészeti kézmű-
ves bemutató, gasztronómiai vásár fémjelezte.

Egyidejűleg emlékülést tartottak Sőregi Márton és fia János tisz-
teletére, méltatva cigándi ill. debreceni tevékenységüket. A szim-
pozion díszvendége Morvainé Sőreghy Sára volt.

- Nemzeti ünnepünk – október 23-a – megünneplésére október
22-én került sor a Nagy Dezső Művelődési Házban. 23-án este a
Cigándiak Baráti Köre fáklyás felvonulással emlékezett e törté-
nelmi napra, s annak cigándi közreműködőire.

- A Református Egyházközség rendszeresen szervez gyűjtéseket
bajbajutott emberek, közösségek megsegítésére. Legutóbb a vö-
rösiszap katasztrófa károsultjainak javára gyűlt össze 80.000 Ft.

- 107 óvodás és 9 bölcsődés gyerek kezdte meg a tanévet az
óvodában. A fejlesztésre szoruló gyerekek részére logopédiai, fej-
lesztő és gyógy testnevelési foglalkozások indultak heti rendsze-
rességgel.

- 15 fő részvételével kisgyermek-és csecsemőgondozó tanfo-
lyam zajlott szeptember – október hónapban településünkön. A
hallgatók az óvodában töltötték gyakorlati idejüket. Az óvodai ne-
velés megismerésén túl lehetőségük nyílott a bölcsődei munkába is
bekapcsolódni.

- A 8-osok pályaválasztásának segítésére lehetőséget biztosítot-
tunk a környékbeli középiskolák bemutatkozására.

- A megyei hulladékgyűjtő versenyen az általános iskola a ran-
gos hetedik helyezést érte el. A gyerekek többek között 3 tonna pa-
pírt gyűjtöttek össze.

- Dancs Oláh József, a kisebbségi önkormányzat elnöke arról
tájékoztatott, hogy a jövőben az eddigiektől nagyobb önállósággal
kívánnak tevékenykedni. Maximálisan szeretnék igénybe venni az
adódó pályázati lehetőségeket, ezzel is segíteni a körükbe tartozó
lakosok gondjait. Az elnök kellemes ünnepeket kíván önkormány-
zata nevében is Cigánd lakosságának.

(Folytatás a következő oldalon)

A közelmúlt hírei
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- Nem látszik fáradtnak, pedig az utóbbi hetekben szinte
mindig úton volt. Csakugyan, hogy érzi magát?

- És a család hogyan tolerálja a sok távollétet?

- Legfontosabb dolog az életében?

- Az eltelt hat hét legnagyobb sikere?

- Hány szavazatot kapott?

- Mit tart a legfontosabb feladatának?

- Járóbeteg szakellátó?

- Köszönöm, a legjobban. Tele vagyok energiával, ambícióval és
a tenni akarás vágyával. Tulajdonképpen 6 hét leforgása alatt már a
második ciklusomat töltöm! Komolyra fordítva a szót, tisztában
voltam vele, hogy nem lesz egy sétagalopp a polgármesteri munka,
de szívesen vállaltam. Pihenésre egyelőre nem is tudok gondolni.

dani. Hála Istennek ez nálunk is így működik. Afeleségemre marad
a gyereknevelés nagyobbik része. Nagyszerű partner abban, hogy
tudjak haladni a munkámmal. Fontos, hogy türelmes és megértő.

A családom! De most már több mint 3000-re bővűlt a család-
tagok száma.

Mindenképpen az hogy megválasztottak a Többcélú Bodrogközi
Kistérségi Társulás Elnökének. Nem volt kis feladat három hét
tapasztalattal a hátam mögött megygyőzni a térség 16 polgármes-
terét, hogy én vagyok a legalkalmasabb e tisztségre.

16-ból 15-öt! Az az egy szavazat tulajdonosa hiányzott az ülés-
ről....

Betartani a programomban elhangzott ígéreteimet, mert az ad
majd hitelt számomra az emberek szemében. Szeretnénk megerő-
síteni a helyi vállalkozókat hogy ők is tudjanak foglalkozatni minél
több cigándit. Erre szeretnénk alapozni a jövőnket, nem segély-
osztásra.

program-

Minden sikeres férj mögött van egy sikeres feleség - szokták mon-

Végigjártuk a hasonló szakrendelőket, amelyek ebben a

ban épültek. Nem mindenki gondolja, hogy ez egy teljesen átgon-
dolt beruházás volt, de a mi dolgunk és kötelességünk az, hogy
minél gazdaságosabban üzemeltessük, és olyan szolgáltatásokat
nyújtsunk, amilyet sehol a környéken nem fognak tudni megkapni
betegeink, csak Cigándon.

Még sehol sem nyitott meg, sőt vannak olyan helyek ahol, még
itt sem tartanak ahol mi. De senki nem szándékozik megnyitni
csak tavasszal, mert a fűtési költséget valószínüleg mindenki meg
akarja spórolni.

Nem vagyok egy dicsekvő alkat. Igen, dolgoztam 6 csillagos
luxushajón “Sommelier”-ként (borász), vezettem a Le Meridien
Hotel vendéglátó és bankett részlegét, vezettem a Gundel éttermet
stb.

Nem igazán. Abban viszont igen, hogy a véletleneket úgy kell
irányítani, hogy bekövetkezhessenek.

Meggyőződésem, hogy ha óvatosan akarunk sikert elérni az nem
megy, legalábbis nagyon nehéz. Egy egészséges kockázatvállalás
és az ehhez kapcsolódó döntési folyamat része kell hogy legyen az
értékrendünknek.

A legtöbb energiát a családomtól kapom.de belátom, eddigi
eredményeim nem csupán saját érdemeim. Hiszem azt hogy egy
feljebbvaló igazgatja életemet, irányítja döntéseimet, s ez erőssé,
bizakodóvá tesz. Remélem minden fiatal rájön erre egyszer, kü-
lönösen az adventi,karácsonyi időszakban a várakozás és a be-
teljesülés idején.

- Úgy tudom nagyon előkelő helyeken dolgozott, miért tu-
dunk oly keveset erről?

- Hisz a véletlenekben?

- Milyen a hivatali csapat,hogyan viselik az új vezetést?

- Honnan meríti erejét a munkához?

- Az előző cikluskihagyása után mi motivált ismét ringbe
lépni?

- Melyek a kedvelt területeid, ahol érdemben hasznosíthatod
magad?

- Milyennek látod az elkövetkező időszak testületi munká-
ját?

Hiszek a sorsszerűségben. A hasonló gondolkodású emberek
mindig és mindenütt megtalálják egymást. Most jött el a megfelelő
idő, amikor egy jó csapat állt össze.

Kulturális, oktatási, szociális, idegenforgalom fejlesztési terüle-
teken sok ötletem van. Többek között nyelvtanulás, számítógépes
oktatás megszervezése, a település sajátos arculatának kialakítása,
pezsgő kulturális élet megteremtése, hogy csak néhányat említsek.
De a lakosok is sok információval, ötlettel szolgálnak.

VISSZAPILLANTÁS HAT HÉT TÁVLATÁBÓL

Villáminterjú dr. Bodnár Andrásné települési képviselővel

A kezdeti fejetlenségek után rendeződni látszik a helyzet. Na-
gyon jó párost alkot a polgármester úr és alpolgármester úr szemé-
lye. Fiatalok, energikusak, teljesen kiegészítik egymást. Ugyan-
akkor támaszkodnak az idősebbek véleményére is. Úgy látom, Ci-
gánd újból lélegezni kezd.

Sikerült kimozdulni a holtpontról a munkahelyteremtés terén,
ami most a legfontosabb feladat. Csak kis türelemre van még szük-
ség.

Meggyőződésem, hogy helyes irányban haladunk. Előbb-utóbb
mindenki rájön, Cigánd fejlődéséért, a jobb életkörülményéért
közösen kell tennünk.

Lejegyezte:

Végezetül Békés Karácsonyt, eredményes új esztendőt kívá-
nok településünk lakóinak!

Nagy István

(Az előző oldal folytatása)

- A Csárdás citerazenekar október 14-én Budapesten, a Magyar
Borok Házában vendégszerepelt.

- A „Fogyatékkal élők világnapja” alkalmából december 11-én
éves beszámolóját tartotta a helyi Mozgáskorlátozott Egyesület. A
tagság jelentős részének részvételével zajlott eseményen felléptek
a helyi művészeti csoportok is.

- A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgál-
tató Központjának Idősek Klubjai minden településen megemlé-
keztek az Idősek világnapjáról. Cigándon erre október 12-én került
sor a művelődési házban.

- Gabóczi Sándor rendőrfőhadnagy tájékoztatása szerint az utób-
bi hónapokban 2 személy ellen indult eljárás garázdaság vétsége
miatt. Egy esetben tiltott járművezetés miatt intézkedtek. Felhívja
a figyelmet a kerékpárok kivilágításának fontosságára, különösen
az őszi – téli időszakban, mivel korán sötétedik.

- Teremtornák sorozata zajlott (zajlik) a Szabadidőközpontban.
Újdonság volt a női focicsapatok tornája.
- A Művelődési házban november 18-án a Budapest Varieté cir-

kusza, december 14-én a Romwalter duó lépett fel. December 6-án
este a ház dolgozói és segítőik a ,, Mikulás házhoz megy” akció kere-
tében otthonukban adták át a legkisebbeknek a szülők ajándékait.

Beszélgetés Oláh Krisztián polgármesterrel
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A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás egy hosszú, több
mint két éves megfeszített munka után learathatja annak gyümöl-
csét. 2008. szeptemberében kezdődött el az a tervezői munka,
aminek eredményeként négy komoly térségfejlesztő projekt indul-
hat el kistérségünkben. Ezek együttes támogatási összege megha-
ladja a 600 millió forintot.

Az ún. LHH-program a leghátrányosabb helyzetű kistérségek
felzárkóztatását tűzte ki célul, amely kiemelt kormányprogram-
ként indult, így címzett uniós támogatáshoz juttatta a nevesített kis-
térségeket.

Az érintett kistérségeknek konkrét forrást biztosítottak, amelyet
bizonyos kiemelt célok, prioritások mentén kellett - helyi alkuk
után - fejlesztésekre fordítani. Az így nevesített projektek bekerül-
tek a pályázati rendszerbe és gyakorlatilag verseny nélkül jutottak
fejlesztési forrásokhoz a kistérségi települések és maga a többcélú
társulás. Ennek keretében újíthatja fel Cigánd majd 300 milliós
európai uniós forrásból iskoláját és indíthatta volna be komoly
gazdaságfejlesztési projektjét ipari terület létrehozására.

A 2011. januárjában induló elsősorban „soft” elemeket tartal-
mazó kistérségi projektek mindegyike érinti valamilyen szinten
településünket.

A programban cigándi és kisrozvágyi köz-
pontokkal kistérségi tehetséggondozást indítunk útjára, amely a
sportra, az informatikai és nyelvi képzésre és a hagyományőrzésre

„Tehetséges jövő”

A 2009-2010. évben megszokott közfoglalkoztatás rendszere a
jövő évben jelentősen megváltozik, és ez óriási kihívások elé állítja
önkormányzatunkat és sok-sok család megélhetését veszélyeztet-
heti majd. Jelnenleg az Út a munkába programban közel 140 ember
dolgozik településünkön, akiknek egyszerre, 2010 december 31.-
én szűnik meg a munkaviszonya. Az új közfoglalkoztatás törvényi
háttere még nem tisztázott, csak az elveket, koncepciókat ismerjük.
Ami bitos, településünk egyelőre 5 főt kapott a munkaügyi köz-
ponttól közfeladatainak ellátására. Ez előrevetíti azt, hogy átme-
netileg komoly veszélybe kerülhet településünk üzemeltetése,
mind a kötelező, mind az egyéb feladatok tekintetében.

A 2011. évtől bevezetésre kerülő Nemzeti Közfoglalkoztatási
Program legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész
aktív korú szociálisan rászoruló ember számára biztosítson mun-
kalehetőséget, és nem titkolt cél, hogy senki ne juthasson alanyi
jogon úgy segélyhez, hogy ne álljon mögötte munkavégzés.

A Program keretében az aktív korú, nem foglalkoztatott sze-
mélyek részére megállapított rendelkezésre állási támogatást
(RÁT) a bérpótló juttatás (BPJ) váltja fel, amelynek összege a min-
denkori öregségi nyugdíj legkisebb összege.

Az ellátásra való jogosultságot az önkormányzat továbbra is
szociális rászorultság alapján állapítja majd meg, de az érintet-
teknek az eddiginél aktívabban kell közreműködniük a munkake-
resésben. Abérpótló juttatásban részesülő személy elhelyezkedése
érdekében továbbra is köteles álláskeresőként együttműködni az
illetékes munkaügyi központ kirendeltségével. A bérpótló jutta-
tásban részesülő köteles az iskolai végzettségétől és szakkép-
zettségétől függetlenül a kirendeltség által felajánlott munkát
elvállalni.

Köteles továbbá a felajánlott képzési lehetőséget, vagy munka-
erő-piaci programban való részvételt elfogadni.

A jogosultság feltételének új eleme a saját lakókörnyezet rend-
ben tartása, amely önkormányzati rendeletben kerülhet szabályo-
zásra.

A bérpótló juttatásra való jogosultságot évente felül kell vizs-
gálni. Afolyósítás egy éve alatt a juttatásra jogosult személyeknek
legalább 30 munkanap munkaviszonyt kell igazolni, vagy 6 hónap

Közfoglalkoztatás, településüzemeltetés, önkormányzati feladatellátásKözfoglalkoztatás, településüzemeltetés, önkormányzati feladatellátás
időtartamot meghaladó munkaerő-piaci képzésben vagy munka-
erő-piaci programban kell részt venni.

1. Önkormányzati rövid időtartamú közfoglalkoztatás (napi 4
órás munkaidő) – a települési önkormányzatok mindennapi köz-
feladatai ellátását segítő támogatás

Aközcélú foglalkoztatást váltó forma, amelynek keretében kizá-
rólag a bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztathatók. A tele-
pülési önkormányzatok a kötelezően ellátandó, illetve önként vál-
lalt közfeladataik ellátására igényelhetik a támogatást egyszerű-
sített pályázati adatlapon a munkaügyi központ kirendeltségénél.
Az aktív korú, nem foglalkoztatott, bérpótló juttatásra jogosultak
napi maximum 4 órás munkaidőben, legalább 2 hónap, de legfel-
jebb 4 hónap időtartamig foglalkoztathatók ebben a közfoglalkoz-
tatási formában, amelyért a minimálbér, illetve a garantált bérmi-
nimum felének megfelelő összegű munkabérben részesülhetnek.

2. Önkormányzati huzamosabb idejű közfoglalkoztatás (napi 6-
8 órás) közérdekű célok programszerű támogatására.

Önkormányzatok, gazdasági társaságok, önkormányzati társu-
lások pályázati úton kaphatnak bértámogatást közfeladataik el-
látásához. Évente 2 alkalommal kerül meghirdetésre országosan
kialakított elvek alapján. A foglalkoztatás időtartama 2-12 hónap
lehet.

3. Avállalkozások közmunka támogatása
4. Országos közfoglalkoztatási programok

Az új közfoglalkoztatásnak négy típusát különböztethetjük
majd meg:

Fenti elképzelések egyelőre nem tisztázottak egyértelműen,
de önkormányzatunk továbbra is mindent meg fog tenni an-
nak érdekében, hogy a város, az intézmények működése, a
kötelező és önként vállalt feladatok ellátása, zökkenőmentesen
történjen. Tudjuk, hogy településünkön az emberek többsége
az önkormányzattól remél munkalehetőséget, ezért a köz-
foglalkoztatásra kiemelkedő figyelmet fogunk fordítani.

A munkahelyteremtés érdekében az építési beruházások he-
lyett a foglalkoztatási programokra fogunk koncentrálni, nem
szeretnénk tovább növelni forráshiányos önkormányzatunk
óriási adósság állományát.

fókuszál.
A projekt keretében hat hely-

színen, minta jelleggel a következő tevékenységeket tervezzük:
erdei melléktermékek és gyógynövények, gyümölcsök gyűjtése,
termesztése és feldolgozása (aszalással, szárítással, és főzéssel)
üvegházi és szabadföldi, elsősorban bio zöldségfélék előállítása;
szalmából és hulladék faaprítékból brikett előállítás; közterü-
letekre, kertészeti dísznövények termesztése.

A projekt a szociális ellátása területén
dolgozó, 60 fő szakember, olyan tartalmú és szintű felkészítését,
szakmai továbbképzését vállalja fel, amely birtokában a részt ve-
vők képessé válnak a halmozottan hátrányos helyzetű lakosság
körében felgyülemlett problémák komplex kezelésére. Szakmai
kompetenciájuk, személyes hatékonyságuk növelésével segítik a
településeken a változtatások generálását.

A projekt a kis-
térség 17 településén meglévő elsősorban önkormányzati infra-
strukúrális szükségletek korszerűsítését, kiépítését célozza meg. A
program centrumok: Cigánd és Ricse, ahol egy-egy telephely épí-
tése, eszközellátása is a program része.

Aprogramokban 140 ember képzésére, foglalkoztatására lesz le-
hetőség kistérségi szinten, amely Cigándon, mintegy 15-20 fő hát-
rányos helyzetű munkavállaló bevonását jelenti az elkövetkezendő
két évben.

„Természetesen Természeteset”

„Szociális képzés”

„partnerség a Bodrogköz felzárkóztatásáért”

LEGHÁTRÁNYOSABB HELYZETŰ KISTÉRSÉGEK
FELZÁRKÓZTATÁSI PROGRAMJA A BODROGKÖZBEN

LEGHÁTRÁNYOSABB HELYZETŰ KISTÉRSÉGEK
FELZÁRKÓZTATÁSI PROGRAMJA A BODROGKÖZBEN
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Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestülete:

Döntött:

Elfogadta:

Döntött:

Döntött:

Rendeletet alkotott:

�

�

�

1. a 2010. szeptember 17-én tartott ülésén

2. a 2010. október 18-án tartott ülésén

3. a 2010. november 9-én tartott alakuló ülésén

a.) a Képviselőtestület 2010. évi költségvetésének módosításáról
b.) néprajzi kötet megjelentetéséről
c.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázaton való részvételről
d.) Önkormányzati ingatlan értékesítéséről
e.) EU önerő alapra pályázat benyújtásáról
f.) Ösztöndíj juttatásról

a.) a 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló be-
számolót

a.) Az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítá-
sáról

b.) „Óvoda bővítés Cigándon” c. pályázat saját forrásának bizto-
sításáról

c.) A térfigyelő rendszer bővítésére kiírt közbeszerzési eljárás
nyerteséről

d.) Téli tüzelő ellátásáról

a.) a polgármester illetményének megállapításáról
b.) a polgármester költségátalányának megállapításáról
c.) az SZMSZ módosításáról
d.) alpolgármester megválasztásáról
e.) az alpolgármester illetményének megállapításáról
f.) az alpolgármester költségátalányának megállapításáról
g.) a Pénzügyi Bizottság megválasztásáról
h.) támogatásmegelőlegező hitel felvételéről
i.) a Bodrogközi Járóbetegellátó Kft részére kölcsön nyújtásáról
j.) a TÁMOP-5.1.3-09/2 kódszámú pályázathoz történő csatla-

kozásról

a.) az SZMSZ módosításáról
a képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről

ANYAKÖNYV - -SZÜLETTEK

ANYAKÖNYV  - ELHUNYTAK -

Novemberben körzeti tanulmányi versenyt rendeztek Sá-
toraljaújhelyen, a térség általános iskolai tanulóinak. A népes
mezőnyben szép cigándi eredmények is születtek. Íme a
legjobbak listája:

Matematika 8. osztály

Matematika 6. osztály

Kémia 7. osztály

Fizika 7. osztály

Fizika 7. Osztály

Felkészítő tanáraik:

Bán Norbert 1. helyezett

Terjék Emese 3. helyezett

György Zoltán 3. helyezett

György Zoltán 1. helyezett

György Noémi 2. helyezett

Lakatos Ferenc
Lakatos Ferencné
Dancsó János
Punyiné Kandrács Erzsébet

LAKATOS MÁRTA
BOROS KEVIN KRISZTIÁN
FODOR NORBERT
LAKATOS LARA
KÁLLAI MILÁN ISTVÁN
SÁNDOR BIANKA ERIK
BALOGH FLÓRA ROXÁNA

POCSAI VANESSZA VIRÁG
RAB LILIÁNA
LŐRINCZ MÁTÉ
BODNÁR RÉKA
HORVÁTH ERIK
BÓDI NOÉMI

CSÁKI MIKLÓSNÉ

SÁNDOR ELELMÉRNÉ
SZN.: MOLNÁR ILONA

SZN.: HORVÁTH PIROSKA

FODOR KÁROLYNÉ

PÉRCSI DÁNIEL
SÁNDOR KÁROLY

SZN. TÓTH JOLÁN

2010 –ben 50. házassági
évfordulójukat ünnepelték

G Y Ö R G Y J Ó Z S E F - P E T R Ó J O L Á N
B A L L A Z O L T Á N – O L Á H J U L I A N N A

O L Á H J Ó Z S E F – H Ó D I K A T A L I N E L V I R A

2010. december

A Bodrogközi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Intézet épí-
tési munkái nagy erőkkel zajlanak. Az építkezés előrelátható-
lag ez évben befejeződik. Abútorok és az orvosi-, informatikai
eszközök beépítésre várnak. Az épület tavasszal kezdi meg
működését - az alapellátásokon, az orvosi ügyeleten és a
gyógyszertáron túl - 18 szakellátással.

ABölcsőde kialakítása Cigánd városában című projektben -
ha eredményes a közbeszerzés - még az éven szerződést kö-
tünk az építési vállalkozóval. Az építkezés az orvosi ügyelet
kiköltözése után kezdődhet meg, melynek függvénye a já-
róbeteg szakrendelő működése.

Az Oktatási intézmények felújítása, Cigánd című projekt-
ben a menedzsment kiválasztása következik, feladata a szak-
mai segítség nyújtása a projekt hátralévő részében. Az Újisko-
la bővítése, felújítása 2011-ben valósul meg.

Az iskola felújítását követően digitális táblák és multimé-
diás eszközök beszerelésére lesz mód. A támogatói okirat
alapján 2011. augusztus 31-ig kell megvalósulni a fejlesztés-
nek.

Az Óvoda bővítése Cigándon című projektünk támogatási
szerződését a támogató és a város vezetése aláírta, minek kö-
vetkeztében 2011-ben megvalósulhat a cigándi óvoda bőví-
tése, felújítása.

A nem formális és informális tanulási formák a Bodrogköz-
ben című projektünk támogatási szerződés megkötése előtt
áll. Cigánd gesztorságával induló projekt Cigánd, Bodrog-
halom, Pácin, Tiszakarád településeken valósít meg gyere-
keknek szóló programokat.

.
A projektek az Európai Unió támogatásával, az Új Ma-

gyarország Fejlesztési Terv keretében valósulnak meg

TESTÜLETI HÍREK

UNIÓS PÁLYÁZATOK
CIGÁNDON

Gratulálunk a helyezetteknek,
köszönet a felkészítő tanároknak!
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Felelős kiadó:

Felelős szerkesztő:
Szerkesztőség:

Cigánd Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete

Tóth Mihály

3973 Cigánd, Fő u. 80. Tel.: 47/334-092

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
LAPJA

Megjelent a Bokrétások Lapja 1936. július-augusztusi szá-
mában

Az a nép jellemes és erős, amely megőrzi ősei örökségét
nemcsak a vagyonban, hanem a szép szokásokban és ősi eré-
nyekben is.

Óesztendő estéjén több helyen kongózás járja. Összesereglenek
a növendék legények kürttel, kongokkal, csengőkkel, pattogós ka-
rikásokkal járnak egy-egy nagyobb legény vezetésével a falu ut-
cáin. Be-be köszöntenek némely házhoz: ,, Szabad-e szűzgulyát az
udvaron megfordítani? ''

Szabad hát! Még ajándékot is adnak érte. Ilyen helyen aztán van
nagy zene-bona. Így kergetik el az óesztendőt, minden bánatával,
szomorúságával együtt és kívánják a gazda számára, hogy az új-
esztendőben bőséggel áldja meg az Isten.

Húsvétra gyönyörűszép hímes-tojásokat írnak s azoknak a legé-
nyeknek adják, akik megöntözik őket.

Májusban a nagy-lányok némely faluban május-járásra indulnak
gyönyörű szép dalokkal, végig a falu minden utcáján. Kint, a Tisza
partján, zöld ágakat törnek, azt felékesítik színes pántlikákkal és
kendőkkel. Aztán 50-en, 100-an összesereglenek és haladnak elő-
re négy sorban. A középső két sor mindég előre halad, a két szélső
pedig befelé fordulva áll. Az előre jutott belső sorbeliek oldalra
perdülnek a szélső sorokba, az utolsók pedig a szélső sorból a kö-
zépre lépnek és előre jutott belső sorbeliek oldalra perdülnek a
szélső sorokba, az utolsók pedig a szélső sorból a középre lépnek és
előre haladnak. Annyi gyönyörűség van ebben, hogy ezt megnézi a
falu apraja- nagyja.

Aratáskor nótaszóval telik meg a mező s a végén sok jó kívánság-
gal és nagy vendégség mellett adják át az aratók a gazdának az
arató-koszorút.

Szép szokás a komábafőzés. Mikor megszületik egy-egy magyar
gyerek, úgy örül az egész rokonság és a komák, hogy két-három
hétig ők tartják el az egész családot. A legjobb ételeket főzik meg,
ilyenkor az asszonyok legszebb ruháikat veszik fel, legszebb edé-
nyeiket a legszebb kendőikbe helyezik, és úgy viszik el a komaéte-
leket.

A lakodalmakba vége-hossza nincs a szebbnél-szebb vőfély-
versnek. Anásznagyokat, vőfélyeket, nyoszolyóasszonyokat, nyo-
szolyólányokat szép szőttes kendővel ajándékozza meg a meny-
asszony.

Karácsonykor faluszerte zeng a karácsonyi ének.

Kántor Mihály

Mikulás az óvodábanMikulás az óvodában

BélesfesztiválBélesfesztivál

Varieté cirkuszVarieté cirkusz

Bodrogközi népszokások

Sugározd, vidd a fényt,
Betlehemi Csillag!
Mutasd az újszülött
Jézushoz az utat.
A földi királyok
El ne tévedjenek,
Nehogy rossz irányba
Vezessék népedet.
Betlehemi Csillag!
Csillagok, Csillaga,
Fényed dicsősége
Erőt ad az útra.
Babérok, tövisek,
Hozsanna! Feszítsd meg!
Keresztfa, nehéz kő,
Mennyei szózatok
Megerősítették,
Megszentelték fényed,
Örökéletűvé
Tették dicsőséged…

-

Sugározd, vidd a fényt,
Betlehemi Csillag!
Mutasd az újszülött
Jézushoz az utat.
A földi királyok
El ne tévedjenek,
Nehogy rossz irányba
Vezessék népedet.
Betlehemi Csillag!
Csillagok, Csillaga,
Fényed dicsősége
Erőt ad az útra.
Babérok, tövisek,
Hozsanna! Feszítsd meg!
Keresztfa, nehéz kő,
Mennyei szózatok
Megerősítették,
Megszentelték fényed,
Örökéletűvé
Tették dicsőséged…

-
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HAJRÁ CIGÁND!
A Cigánd Sportegyesület eddigi legjobb bajnoki eredmé-

nyével zárta a 2010/11. évad őszi idényét. Kocsis János edző
csapata a 4. helyen végzett ,,fél távnál”, ezzel teljesítette a cél-
kitűzés szerinti 1-5 helyet.

Az U-19-es csapat átmentette tavalyi remek formáját, s a nehéz-
ségek ellenére harmadik helyen zárta ezt a rendkívül erős bajnok-
ságot. Az U-17-esek is kitettek magukért: mindössze két ponttal
lemaradva az 5. helytől, a 9. helyen zárták az őszt.

A Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség november 12-én ren-
dezte Cigándon őszi versenyét. Ugyancsak a Sportcsarnok adott
helyet november 27-én a ,, Mikulás Kölyök labdarúgó tornának'' ,
melyen 4 csapat mérte össze tudását. A december 4-5- i labdarúgó
tornán szintén népes mezőnye vonult fel a serdülő és az ifi játéko-
soknak. Az intézmény további tornák megrendezésére hirdetett
lehetőséget a decemberi hónapban.

Ifjú labdarúgóink remekül szerepeltek a körzeti, kistérségi ver-
senyeken, ami első és második helyezéseket eredményezett.
Ugyanez elmondható a kézilabdás fiúkra és kosaras lányokra is. Az
utóbbiak a közeljövőben mérkőznek előkelő helyezésért a városi
döntőben.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés által meghirde-
tett, 2009. évi MECÉNÁS pályázaton Kistérségünk sikeresen
szerepelt, így megrendezésre kerülhetett a „Kistérségi Olimpia” el-
nevezésű sportrendezvény.

A rendezvény lebonyolítására 2010. november 10-én a kistérség
központi településén, Cigándon került sor. A napi versengések az
utcai futóversennyel kezdődtek, ami nagy sikert aratott a gyerekek
körében. Nem véletlenül kapta az esemény a

elnevezést, hiszen legfontosabb célunk az, hogy az ország ta-
lán legelmaradottabb kistérségében a sportot - nevelő, közösség-
formáló, szórakoztató erejét felhasználva - minél több sportággal,
minél nagyobb tömeget megmozgatva, népszerűsítsük. Elsődle-
gesen az általános iskolai korosztályt céloztuk meg, amely számára
talán a legfontosabb a mindennapos sporttevékenység, a sporttal
„időben” való találkozás. A rendezvényen kistérségünk 5 települé-
sének oktatási intézménye képviseltette magát, labdarúgás, kézi-
labda, kosárlabda, asztalitenisz, atlétika szerepeltek a terítéken. Az
időjárás miatt a Városi Sportcsarnokban tudtuk lebonyolítani a
rendezvényt, de ez nem befolyásolta a gyerekek kedvét és élmé-
nyekben gazdag napot tudhattak maguk mögött. A sportnapot már
hagyományosnak mondható módon a tanárok és a hivatali dolgo-
zók barátságos labdarúgó mérkőzése zárta, mely színvonalasan és
jó hangulatban telt el és méltó befejezése volt a nap sportrendez-
vényének.

A rendezvény szervezésében, lebonyolításában közreműködött
a Cigándi Sport Egyesület, a Cigánd község Sportjáért Közhasznú
Alapítvány, a Cigándi Kántor Mihály ÁMK, helyi önkéntesek, a
helyi rendőrőrs és polgárvédelem, öt kistérségi oktatási intézmény,
testnevelők, tanárok, valamint Cigánd Város Önkormányzata. A
Rendezvény további támogatója maga a Társulás Társulási Taná-
csa volt.

„I. Kistérségi Olim-
pia”

2010. december 10-12. között 25 csapat részvételével került
megrendezésre a Szabadidő Központban a III. Cigánd Tél kupa
teremlabdarúgó torna. Arangos tornát az Integrál csapata nyerte.

„Kistérségi Olimpia
2010. november 10.
„Kistérségi Olimpia
2010. november 10.


