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

Ma sokakat csak az érdekel, hogy mi hasznuk van valamiből. Így
kérdezte meg korunk egyik gyermeke: mi hasznom abból, hogy
Jézus valóban feltámadt?

Megpróbálom összeszedni: mivel hiszem, hogy Ő feltámadott és
él, tudom, hogy arra, aki engem a világon a legjobban szeret, éle-
tem minden percében számíthatok.

Soha, sehol nem vagyok egyedül, az Ő jelenlétében élhetek.
Szemmel tart, véd, tanácsol. Ezért van értelme az imádságnak:
hallja, amit mondok neki. Mivel az övé minden hatalom: tud se-
gíteni, Ő irányítja életem eseményeit. Ura minden helyzetnek.

Mivel a valóságos halálból támadt fel, ezzel legyőzte a halál ere-
jét. Mivel megígérte, hogy a benne hívők is feltámadnak, úgy áll-
hattam meg szüleim szeretteim koporsójánál, hogy túl láthattam
rajta. Tudom, hogy én is túl élem a halálomat, hiszen, ”az Ő feltá-
madása a mi feltámadásunknak is bizonyos záloga.”

Mindezt Ő előre megmondta s minden aszerint is történt. Ezért a
többi ígéretét is igaznak tartom, s várom beteljesedésüket.

Hát azt honnan tudjuk, hogy Maratonnál hogy győzték le a per-
zsákat? Trafalgárnál Napóleont? Mi történt Világosnál és Aradon

De honnan tudjuk, hogy Ő valóban feltámadott?

Mi hasznom belőle?

Locsolóvers

Mély gyászba borult az egész természet
Midőn az Úr Jézus keresztfán szenvedett.
Midőn vércseppjei a földre hullának
Legkínosabb jele a földi halálnak.

Jámbor tanítványok zokogva siratták
Mint jó gyermek a jó Édesanyát.
Elsötétült az ég, a kárpit megszakadt
Mikor mondá Jézus: Atyám végy magadhoz!

Jámbor tanítványok mikor azt hallották,
Ő feltámadását vígan prédikálták.
És harmadnapra megnyílt a sír szája,
Kilépett belőle az Életnek Királya.

Ezért hát lányok, kérlek benneteket,
Egy vagy két pár hímest kendőmbe tegyetek.
Végre ha meghaltok, jussatok az égbe
Dicsőült szenteknek dicsőült helyére.

Az Édesapja által mondott locsolóverset, emlékezetből
lejegyezte: Nagy Miklósné, Oláh Ilona

1849-ben? Honnan tudjuk, hogy egy-egy államférfi mit mondott,
tett?

Onnan, hogy voltak szemtanúk, akik feljegyezték. Máskor nem
is a szemtanúk, hanem utólag foglalták írásba, akár sokkal az
események után, akár többféle változatban. Mégsem kételkedik
benne senki.

Jézus feltámadását szemtanúk írták le, akik látták őt pénteken
meghalni és találkoztak vele három nap múlva, vele voltak még 40
napig. A kortárs Pál felsorolja ezeket a tanúkat /1 Kor.15/ és említ
500 embert, akiket meg lehetett kérdezni, mert még éltek akkor.

Mégis kételkednek ebben sokan. Valóban igaz lenne, hogy az
emberek mindent elhisznek, csak azt nem, ami a Bibliában van
megírva?

A feltámadott megismeréséhez kétségtelenül hit kell. Ez az Ő
ajándéka, aki az iránta való legkisebb bizalmat is gazdagon megju-
talmazza. Ezért mondja ma is nekünk:” Én élek, ti is élni fogtok.”

Makatura József református lelkész

Adja meg a feltámadott Úr ezt a hitet minden kedves olvasó-
nak. Így kívánok boldog feltámadás ünnepet.
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Cigánd Város Önkormányzata az 1848-as forra-
dalom és szabadságharc emlékére március 15-én ün-
nepséget rendezett a Kántor Mihály Általános Iskola
valamint a Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár
szervezésében.

Az ünnepség 14 órakor kezdődött a Kossuth-szobor
megkoszorúzásával, majd a művelődési házban foly-
tatódott.

A műsorban fellépő gyerekek felkészítői Némethné
Szendrei Csilla, Némethy Viktória és Juhász Ádám.

Közreműködtek még a helyi amatőr együttesek. A
megemlékező műsor keretében adták át Téglás
Dezsőnének az Arany Katedra Emlékplakettet, és
Csáki Balázsnénak Cigánd Város Különdíját.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai Szakszolgálati és
Közművelődési Intézet, valamint a Megyei Népművelők Egye-
sülete 2011. január 20-án a Megyeháza dísztermében ,, Me-
gyénk Kultúrájáért'' díjat adományozott alkotóművészet ka-
tegóriában a ,, Bodrogköz Tájmúzeumáért'' Alapítványnak. E
rangos elismerés alkalmából Csáki Balázsné, a kuratórium el-
nöke összegezte 10 éves tevékenységüket.

Alapítványunk 2000. december 19. napján jött létre, és 2001. ok-
tóber 24-től kiemelten közhasznú szervezet. Célunk a bodrogközi
tájegységre jellemző népi építészet, kultúra, hagyományok fenn-
tartása, megismertetése.

A meglévő Falumúzeum köré tájmúzeum létesítését tervezzük,
amely gyűjti, rendszerezi és bemutatja a falusi emberek életéhez
kapcsolódó tárgyakat, a tájegységre jellemző hagyományokat és
népszokásokat. Ezeket ifjúsági és családi szabadidős programok:
kézműves táborok, játszóházak, jeles napokhoz kapcsolódó feszti-
válok, kiállítások, bemutatók, néprajzi előadások segítségével
igyekszünk megvalósítani.

Munkánkat lelkes önkéntesek, cégek, vállalkozók támogatják
anyagi és természetbeni juttatásokkal. Az elmúlt években műkö-
désünkhöz egyre nagyobb mértékben használtunk fel pályázati
pénzeket is.

Legfontosabb eredményeink közé sorolható a táncpajta és a gaz-
dasági épület megépülése. Ehhez elengedhetetlen volt a telepü-
lésközpont rekonstrukciós látványtervének elkészíttetése, amely
beépült az önkormányzat városrendezési tervébe. Berendeztük a
közösségi szobát, az udvart, megépült a tájegységre jellemző ke-
mence, amelyben rendezvényeinken oly népszerű hagyományos
cigándi béles sül.

Jelentősen gyarapodott időközben a múzeum gyűjteménye is. A
XIX. századra jellemző használati és dísztárgyakat demonstrációs
eszközként használjuk népszokásaink felelevenítéséhez. Mun-
kánk során megállapítottuk, hogy a térségben a szövés a leginkább
élő hagyomány. Az elszórt forma és motívumkincs, a mesterfogá-
sok továbbörökítéséhez szükség van azok egy csokorba gyűjtésé-
re. Ezt a munkát végezte el a hatvanas években Kántor Mihály ,, A
Bodrogközi len- és kendermunkák, szőttesek'' című művében.
Alapítványunk 2002-ben ezer példányban újra kiadta a könyvet,
amely nélkülözhetetlen szakirodalom a kutatók és a téma iránt
érdeklődők számára.

A 2002-es évben Cigándon került megrendezésre a Regionális
Tájháztalálkozó, ahol az alapítvány előterjesztette a népi hagyo-
mányok megelevenítésére szolgáló középtávú tervét. Ebben jeles

napokhoz kapcsolódó, évente változó témájú néprajzi bemutatók
és állandó rendezvények szerepeltek. Az előbbiekre példa a Hús-
véti Játszó, a Zöldágjárás, a Kukoricafesztivál, a Körömpe feszti-
vál és az utóbbi két évben a Bélesfesztivál.

Állandó rendezvényeink a Múzeumi Évadnyitó, a húsvéti játszó-
házzal egybekötve, valamint a nyári kézműves tábor és honismere-
ti szakkör. A felnőttek számára pedig az alkotóházban működő
kézműves kör. Programjaink az ország minden tájáról illetve a
Bodrogközi Kistérségből, városunkból egyre több látogatót von-
zanak. Tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy egyre nagyobb
az igény a népi kultúra megismerésére. A hagyományos mester-
ségek és mesterfogások alapján mai igényünknek megfelelően al-
kalmazzuk ezeket.

A jövőben szeretnénk újabb épületekkel bővíteni és múzeumfa-
luvá fejleszteni a falumúzeumot, hogy szélesíthessük tevékenységi
körünket, ezzel is elősegítve a népi kultúra továbbélését. Munkán-
kat támogatja a Városi Önkormányzat, a Cigándi Nyugdíjas Egye-
sület, helyi vállalkozók.

Szakmai kapcsolatot építettünk ki a Néphagyományőrző Mes-
teróvoda, a Kántor Mihály Általános Iskola, a Széptan Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, a Település Üzemeltetési Nonprofit
Kft., a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Intézményei, civil
szervezetei, valamint a települések Művelődési Házai között, és az
Országos Tájház Szövetséggel.

Tíz év a Bodrogköz kultúrájáért

Március 15-ei

ünnepségről

Március 15-ei

ünnepségről

Gratulálunk! A képen előtérben (jobbról) Téglás Dezsőné,
Csáki Balázsné díjazottak és Oláh Krisztián polgármester.
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Cigánd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ülést
tartott;

Rendeletet alkotott

Határozatot hozott:

Határozatott hozott:

Rendeletet alkotott

Határozatot hozott:

2011. február 11-én, amely ülésén;

2011. február 17-én, amely ülésen

2011. március 1-én tartott ülésen

- a 2011. évi víz- és csatornadíjról
- a 2011. évi szilárd hulladék közszolgáltatás díjáról
- a pályázati eljárás lefolytatása nélkül betölthető munkakörök-

ről
- a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni

ellátásokról

- a 2011. évi cafetéria megállapításáról
- a 2011. évi költségvetés előterjesztéséről
- a Pénzügyi Bizottság elnökének lemondásáról
- a Pénzügyi Bizottság elnökének megválasztásáról
- Aljegyző kinevezéséről
- Ablonczy Dániel összeférhetetlenségi ügyében

- a bölcsődei eszközök beszerzése tárgyában indított egyszerű
közbeszerzési eljárás eredmény megállapításáról

- a 2011. év költségvetésről
- a családi napköziben ellátottak térítési díjáról
- a Kistérségi Alapszolgáltatási Központ szociális intézményi

térítési díjáról

- a Képviselőtestület 2011. évi I. félévi munkatervéről
- az EMOP 3.1.2/A-09-1f-2009-0001 jelű projekt végleges ak-

cióterületi tervéről
- könyv megjelentetés nyomdai költségének támogatásáról
- Alapítványok támogatásáról
- Ablonczy Dániel összeférhetetlenségi ügyében

A lakossági ivóvíz szolgáltatás díja:
amelyből a Zemplén Vízmű Kft a lakosság részére en-
gedményt biztosít.

Alakosság által fizetendő díj :
A fizetendő csatornadíj összege: . A fogyasztót

május 1-től szeptember 30-ig locsolási célú vízfelhasználás
miatt 10%-os fogyasztáscsökkentés illeti meg. A folyékony
kommunális szennyvíz elhelyezési díja

alapdíj + 325 Ft/m ,
95 Ft/m

alapdíj + 220 Ft/m + Áfa
404.- Ft/m

375.- Ft/m .

3

3

3

3

3

A település szilárd hulladékkal kapcsolatos lakossági
közszolgáltatás igénybevételének díját 2011. évre az alábbiak
szerint állapítja meg:

120 l edényzet esetén: 327.- Ft + ÁFA/ ürítés
60 l edényzet esetén: 193.- Ft + ÁFA/ ürítés

Településünk vezetésének döntése értelmében a rövid távú 4
órás foglalkoztatási forma keretében éves szinten 200 fő bérpótló
juttatásra jogosult személyt kíván alkalmazni (2 hó/fő).

Február 01-től március 31- ig 40 fő már felvételre került. A kö-
vetkező 40 fő kiértesítése jelen pillanatban is folyamatban van, ők
április 01-től május 31-ig kerülnek foglalkoztatásra.

Eddigi tapasztalat, hogy sokak számára megfelelő a 4 órás fog-
lalkoztatás, hiszen 2 havi munkaidőkeret igénybevételével is le-
dolgozható. Sokan már előre, önként jelentkeznek a következő fog-
lalkoztatási turnusba, amely június 01-től indul augusztus 31-ig.

Sajnos a munkamorál nem mindenkinél kielégítő, hiszen
számos esetben előfordul az igazolatlan távollét illetve a mun-
kából való bejelentés nélkül történő távol maradás. Esetükben
szigorúan munkabér levonás történik.

FONTOS MÉG ELMONDANI,hogy 2011. december 31
után csak annak a személynek lesz folyósítható ellátás, aki a jo-
gosultság felülvizsgálatát megelőző egy évben legalább 30 nap
munkavégzést tud igazolni.

Az a személy, aki a felajánlott közmunkát nem fogadja el -
nem végzi - megsérti az álláskeresési megállapodást, ami a
bérpótló juttatás megvonását eredményezheti.

A képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségve-
tésének

1.350.072 eFt-ban

1.525.693 eFt-ban

175.621 eFt-ban
22.937 eFt-ban

571 eFt
571 eFt

a.) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevétlek
nélkül)

b.) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nél-
kül)

c.) költségvetési hiányát (költségvetési bevételek, kiadások kü-
lönbözete)

d.) a hiteltörlesztés, kötvénybeváltás kiadását
állapítja meg.
Az Önkormányzat kiadási és bevételi főösszegéből a Cigány

Kisebbségi Önkormányzat
Bevételi előirányzata:
Kiadási előirányzata:

TESTÜLETI HÍREK

�

�

�

�

�

2011. február 21-én

Február - március hónapokban

Az oktatási intézmények

,,Kattints rá nagyi''

A Szabadidőközpont látogatottsága

06-30/594-29-22 /Schrader Anikó/

az Anyanyelv Nemzetközi Napján
kistérségi szavalóversenyre került sor a városi könyvtárban. Aren-
dezvényen 7 település 30 tanulója színvonalas produkciókkal mu-
tatkozott be.

több alkalommal drog pre-
venciós, bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági előadás zajlott a
művelődési házban. A rendezvény lebonyolítója Oláh László törz-
szászlós, cigándi körzeti megbízott, előadókat pedig a sátoral-
jaújhelyi rendőrkapitányság biztosított.

február utolsó hetében tartották
farsangi mulatságaikat. Sok gyerek használta ki a szereplés lehető-
ségét jelmezben való színrelépésével.

címmel új szolgáltatás indult a könyv-
tár számítógépes termében. Az érdeklődők megtanulnak szöveget
begépelni, szerkeszteni és elmenteni. Betekintést kapnak az inter-
net világába. Tóth Gábor vezetésével 3 csoportban 30-an vesznek
részt a foglalkozásokon.

ugrásszerűen meg-
nőtt az utóbbi hónapokban. Teltházas nézőtér előtt /600 fő/ zajlot-
tak a Kick-box és K1 mérkőzések, ami komoly előkészületekre,
szervezőmunkára vall. De hasonló érdeklődés kísérte a Cigánd
Kupa /U19/ futball, az öregfiúk teremlabdarúgó tornáját vagy a Dr.
Borosi László teremlabdarúgó torna selejtezőit is. Mindegyiken
szép cigándi eredmények születtek.

Az intézmény szolgáltatása masszázs lehetőséggel bővült. En-
nek igénybevételére célszerű előre bejelentkezni a következő tele-
fonszámon:

A KÖZELMÚLT HÍREI

A szilárd hulladékszállítási
közszolgáltatás 2011. évi díjáról

Az Önkormányzat 2011.évi
költségvetésének bevételei és kiadásai

A lakossági közüzemi ivóvíz
és csatornaszolgáltatás díjáról

A közmunkáról
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A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
11/2010. (XII.28) önkormányzati rendelet módosításáról.

- Családi napközi esetében az intézményi térítési díj na-
ponta bruttó 450 Ft. Az étkezésért fizetendő térítési díj napi
összege 124 Ft+Áfa.

- Az intézményi térítési díjat a teljes hónapra ki kell fizetni,
amennyiben az ellátás kezdete az adott hónap 1-15 napja. Ha
az ellátást a hónap 15. napját követően veszik igénybe, a térí-
tési díjat fél hónapra kell fizetni.

- Az étkezésért fizetendő térítési díjat az igénybe vett ellá-
tási napok alapján kell fizetni.

A Képviselő-testület az óvodai és iskolai gyermekétkez-
tetés esetében a 100%-os térítési díj megfizetésére kötelezett
igénybe vevő részére 50%-os támogatást biztosít.

Arendelet az alábbi 3/A§-sal egészül ki:

Arendelet 4 § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Szociális étkeztetés intézményi térítési díjat

a házhozszállítás díját
összegben állapítja meg a képviselő-testület.
Atérítési díjakat 25 %-os Áfa terheli.

Jelzőkészülékes házi segítségnyújtás térítési díja a szociá-
lisan rászorultak részére

A szociálisan nem rászorultak részére

Támogató szolgálat személyi segítés térítési díja a szociá-
lisan rászorultak részére (gondozási
óra).

A szociálisan nem rászorultak részére
(gondozási óra).

Személyi szállítás térítési díja a szociálisan rászorultak
részére , azaz

- kiskorú szállítása esetén
- nagykorú szállítása esetén
a szociálisan nem rászorultak térítési díja

Fogyatékos személyek nappali ellátásának térítési díja:

Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása kereté-
ben nyújtott étkezés térítési díja:

- tízórai
- ebéd
- uzsonna
Atérítési díjakat 25 %-os Áfa terheli.

218 Ft/ellátási nap

82 Ft/ellátási nap

havi 300 Ft, napi 10 Ft.

havi 4925 Ft, napi

164 Ft.

300 Ft/feladategység

350 Ft/ feladategy-

ség

300 Ft/feladategység

60 Ft/km

60 Ft/km

350 Ft/feladat-

egység, azaz 70 Ft/km.

0Ft/ellátási nap!!

100 Ft/nap

218 Ft/nap

100 Ft/nap

Szomorúan vettük a hírt, hogy 80 éves korában meghalt

Hollay Bertalan, az országosan is ismert magyarnóta- énekes.

ANYAKÖNYV - -SZÜLETTEK

ANYAKÖNYV  - ELHUNYTAK -

SÁNDOR GERGŐ
SZITA GERGELY ÁDÁM
JUHÁSZ RAJMUND KEVIN
SÁNDOR BENJÁMIN KORNÉL
TAKÁCS DORINA PANNA
KARAJZ JÁNOS BOTOND

HORVÁTH MARCELL
TUTKOVICS VANDA
CSOMBÓK LARA
CSOMBÓK BRENDON
HORVÁTH ZSÓFIA
GODZSÁK RAMÓNA

BODNÁR ISTVÁN
SZABADOS LÁSZLÓ
NÉMETH BARNABÁS
GODZSÁK JÁNOS
GYÖNGYÖSI KÁROLYNÉ

BALLA ISTVÁN
NÉMETH ISTVÁN
KERTÉSZ LÁSZLÓNÉ

SZN: LŐRINCZ IRMA

SZN. NOSZA TÜNDE

SZABÓ KÁROLYNÉ

VAJDA JÓZSEFNÉ

OLÁH JÓZSEFNÉ

FODOR ERZSÉBET
KERTÉSZ DÁNIEL

SZN: GÖTTLI ERZSÉBET

SZN: FODOR EMÍLIA

SZN: SZABÓ ILONA

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

A szociális ellátások térítési
díjának megállapításáról

Elment a cigándi nótaénekes

Híres énekes-táncos família sarja. Azt tartották róluk a régiek,
hogy a ,, a Herczik mind táncolva jön a világra.''Ő maga így vallott
erről: ,, Nagy előnyömre van, hogy édesapámat meg a testvéreimet
annyiszor láttam táncolni. Én is szeretek, de nem tudok olyan
szépen, cifrán. Mikor kicsi voltam, ott néztem mindig, ha fonó
vagy lakodalom volt, hogy milyen szépen táncolják.'' Ezt az
indíttatást, útravalót kapta a családtól, falujától.

Polgári iskolába járt Dombrádra, majd boltossegédként dolgo-
zott a helyi Hangya Szövetkezetben. Ezután kacskaringós út veze-
tett a Színművészeti Főiskoláig, de sikeresen vette az akadályokat.
Három év tanulás után több-kevesebb időt töltött Szegeden, Bé-
késcsabán, Kaposvárott, végül a Déryné Színház szerződtette. Pró-
zai és zenés darabokban kapott szerepeket, főszerepeket. Játszott
Móricz Zsigmond Pillangó, Jókai Az aranyember, Szophoklész
Antigoné című művében, de főszereplője volt a Dankó Pista című
darabnak is. 1960 óta műfajt váltott, s hivatásos nótaénekes lett.
Feleségével, Talabér Erzsébettel együtt bejárták Európát, az ame-
rikai földrészt, ám a szülőhely iránti elkötelezettségéből többször
énekelt a cigándi közönség előtt is. Nagy élményt jelentett szá-
munkra 2000-ben egy közös fellépésen részt venni a ,, Cigánd be-
mutatkozik Budapesten'' című műsor keretében. Nevét, hangját
hallva rádióban, televízióban mindannyiunkat melegség töltött el,
különösen, ha falunkban gyűjtött nótákat, népdalokat adott elő. A
hangszalagon kívül emlékeinkben is kegyelettel őrizzük Hollay
Herczik Bertalant, az embert, a cigándit, a nóta- és népdalénekest.

Nagy István
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A minőségi és esélyteremtő közoktatás megteremtésének köve-
telménye különösképp indokolt a leghátrányosabb helyzetű kistér-
ségekben, ahol az országos átlag alatti – a kompetencia eredmé-
nyektől az infrastrukturális ellátottságon keresztül az iskolai szeg-
regációig – szinte minden oktatási minőséget mérő mutató. E kis-
térségekben kiemelten fontos a minőségi és esélyegyenlőségi
szempontok alapján a legoptimálisabb fenntartói környezet kiala-
kítása, amelyet csak egy kistérségi alapú fejlesztésben lehet meg-
valósítani. Szintén kiemelten fontos a kulturális szolgáltatások mi-
nőségének és kínálatának javítása, annak érdekében, hogy a kultú-
ra kistérségi intézményeinek szolgáltatásai réven hatékonyan hoz-
zájáruljon az LHH kistérségek felzárkóztatásához.

Nincs ez másként a Bodrogközi kistérségben sem. A kistérség
iskoláiban erősen jelentkeznek társadalmi feszültségek, melyek
feloldásához szükséges egy olyan iskolai program helyi (kistér-
ségi) tanterv kialakítása, mely a gyerekek meglévő kompetenciáit
lekötve, felhasználva alakítja ki a szükséges iskolai környezetet.
Szükséges egy olyan program kidolgozása, mely segítségével a
gyerekekben megjelenő agressziót és deviáns viselkedési formá-
kat mozgásos és sport (közösségi és személyre szabott) tevékeny-
ségek illetve manuális (kézműves) tevékenységek által helyes
irányba fordítja, minek következtében a személyiségük pozitívan
fejlődik.

A gyerekek oktatása nem tantárgyakhoz, hanem készségek és
képességekhez, műveltségi területekhez kötődik.

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében végzett
munka során négy kiemelt tehetséggondozói területet kívánunk
megvalósítani.

Idegen nyelvi képzés hatékonyságának javítása.
Hagyományápolás, kézművesség, a Bodrogközi Kistérség

múltjának és történelmének a megismerése, melyeken keresztül a
nevelők kidolgozzák az intézmény önálló innovációját, a mú-
zeumpedagógia megvalósítását.

A sport területén tehetséges tanulók számára központi képzés
megvalósítása kézilabda és labdarúgás sportágban.

A tehetséggondozás szakszerű megvalósításához a továbbkép-
zéseken túl igénybe kívánjuk venni szaktanácsadók és mentorok

�

�

�

A Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelke-
dően Közhasznú Szervezet (CISE) az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának
TÁMOP-3.2.11/10/1 kódszámú a „Nevelési-oktatási intézmé-
nyek tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek
támogatása” című pályázati felhívására „A Cigándi ÁMK és
tagintézményei szabadidős sportprogramjainak fejlesztése”
címen sikeresen pályázott.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Projektünk elsődleges és közvetlen célja, hogy az óvodás korú és
az általános iskolai korosztályt a sport szeretetére neveljük, kihasz-
nálva a sport egészségmegőrző, egészségre nevelő, közösség és
egyéb magatartás formáló hatásait. Célunk, hogy a civil szféra

TÁJÉKOZTATÓ
segítségét a bevont nevelők számára. Szintén igénybe vesszük az
esélyegyenlőségi szaktanácsadó munkáját tehetséggondozói terü-
letenként, a nevelők felmerülő problémáinak megoldásában.

A projektben résztvevő tehetséggondozó pedagógusoknak és az
idegen nyelvi csoport számára az eredményes nyelvtanulás elsa-
játításához hordozható személyi számítógépekkel minőségi és
eredményes nyelvoktatást kívánunk biztosítani.

A tanulók számára a program ideje alatt 4 verseny rendezését
tervezzük. A versenyek rendezése javítja a tanulók motiváltságát,
fejleszti a társak érdeklődését az iskolai tehetséggondozói munka
iránt.

A projekt területi hatása, összetartó ereje ebben a LHH kistér-
ségben meghatározó. A projekt megvalósítása lehetővé teszi hosz-
szú távon a nyitott, kirekesztés-mentes pedagógiai rendszer kifej-
lesztését, mely segíti a társadalmi beilleszkedést.

Az oktatás-nevelés szolgáltatásainak európai szintű hozzájutá-
sával növekszik a tanulók esélyegyenlősége, alkalmazható tudás-
szintje, iskolázottsága, továbbtanulási mutatója. Ennek hosszú
távú kihatása lesz a térség gazdasági, kulturális életére, mely po-
zitív irányú elmozdulást idézhet elő a munkaerő létrejöttében,
megtartásában, munkahelyek teremtésében és megtartásában. Ja-
vul a közbiztonság, csökken az elvándorlás, növekszik a vállal-
kozói kedv.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósul meg.

www.nfu.hu
www.esza.hu

www.nfu.hu/hepih
www.bodrogkoz.com

Főkedvezményezett:
Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás
3973 Cigánd Fő u. 80.
+36-47-534-024 tehetsegesjovo@gmail.com
Projekt címe:
„TEHETSÉGGONDOZÓ ISKOLAI MŰHELYEK A LEG-

HÁTRÁNYOSABB KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁ-
SÁRA”

Projekt azonosítója: TÁMOP-3.3.7-09-1-2009-0054
Projekt összköltsége: 100.000.000 Ft
Projekt támogatási intenzitása: 100%

erejét kihasználva, egyesületünk társadalmi elfogadottságát is erő-
sítve járuljunk hozzá a sport népszerűsítéséhez.

A sportprogramok magvalósítására együttműködési szerződést
kötöttünk a Kántor Mihály Általános Művelődési Központtal. En-
nek keretében a cigándi, zemplénagárdi, és révleányvári óvodák
és általános iskolák valamennyi tanulója részt vesz a foglalko-
záson. A havi, heti szakkörök, vetélkedők, táborok a 2011. évben a
tavaszi-, és őszi félévekben, ill. a nyári-és téli szünetekben valósul-
nak meg. A két félév alatt 57 db foglalkozást szervezünk, ame-
lyeken a résztvevő gyermekek mintegy 13 féle sportág ismereteit
sajátítják el.

Aprojekt megvalósulásának tervezett napja: 2012.01.31.
Aprojekt összköltsége 41 156 640 Ft
Atámogatás intenzitása: 100%

Közlemény „A Cigándi ÁMK és tagintézményei szabadidős
sportprogramjainak fejlesztése” című pályázatról
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A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív
Programjának TÁMOP-3.3.7-09/1 tárgyú pályázati felhívá-
sára sikeresen pályázott.

Aprojekt keretében a Bodrogközi kistérségben tehetséggondozó
iskolaműhelyeket hozunk létre az iskolás gyerekek számára. Négy
kiemelt tehetséggondozói területet kívánunk megvalósítani:

1. Idegen nyelvi képzés hatékonyságának javítása.
2. Hagyományápolás, kézművesség, a Bodrogközi Kistérség

múltjának és történelmének a megismerése.
3-4: A sport területén tehetséges tanulók számára kézilabda és

labdarúgás sportágban .
A tehetséggondozás szakszerű megvalósításához a továbbkép-

zéseken túl igénybe kívánjuk venni szaktanácsadók segítségét a
bevont nevelők számára. Szintén igénybe vesszük az esélyegyen-
lőségi szaktanácsadó munkáját tehetséggondozói területenként, a
nevelők felmerülő problémáinak megoldásában. A projekt megva-
lósításához központi helyszíneket jelölünk ki, melynek helyszínei
a sport és nyelvi tehetséggondozás tekintetében Cigánd, míg a ha-
gyományápolás és múzeumpedagógia tekintetében a Kisrozvá-
gyon kialakított Berzsenyfalu. Berzsenyfaluban biztosítani kí-
vánjuk témahetek, projektek megszervezését kisebb csoportok
számára, valamint múzeumpedagógiai programok, élményelemek
megvalósítását.

Az oktatás-nevelés szolgáltatásainak európai szintű hozzájutá-
sával növekszik a tanulók esélyegyenlősége, alkalmazható tudás-
szintje, iskolázottsága, továbbtanulási mutatója. Ennek hosszú
távú kihatása lesz a térség gazdasági, kulturális életére, mely
pozitív irányú elmozdulást idézhet elő a munkaerő létrejöttében,
megtartásában, munkahelyek teremtésében és megtartásában.

Az ünnepélyes projektnyitó rendezvényt Oláh Krisztián, Cigánd
Város polgármestere nyitotta meg. Előadást tartott Dr. Balogh
László, a Magyar Tehetséggondozó Társaság Elnöke.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai
Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege
100.000.000 Ft.

projektmenedzsment

Iskolánk (Kántor Mihály Általános Iskola) 2011. 03. 26-án
(szombat) a CISE PÁLYÁZAT szervezésével természetjáró túrán
vett részt a Zemplén- hegységben. Ezen a túrán 30 tanuló és 3 kí-
sérő tanár vett részt (Oláh Tamás, Pikó Attila és Pikó Sándor)

Tájékoztatás projektnyitó eseményről

Természetjárás – A CISE TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0103
Pályázata támogatásával

Uticélunk:

Oláh Tamás, Pikó Attila, Pikó Sándor

- Komlóska település és a környékén található ter-
mészeti látványosságok.

Megérkezésünk után megtízóraiztunk, majd a falu határa mellett
folyó patak medréből különböző kőzetmintákat gyűjtöttünk (zeo-
lit, opál féleségek, kvarcitok stb.). Ezek után a kijelölt tanösvényen
fölgyalogoltunk a 420 m magas hegycsúcsra, ahonnan Pusztavár
romjairól csodás kilátás tárult elénk a környező hegyekre és a
Bodrogzugra. A megerőltető hegyi menet után egy újabb meredek
ösvény várt ránk, ahol a gyerekek a hidrokvarcit – telér állomásnál
kalapács és véső segítségével gyűjtöttek kőzetmintákat. A túra cél-
ja volt, hogy a tanulók megismerjék a Zemplén-hegység geomor-
fológiáját, növényzetét és állatvilágát.

Arésztvevők megfigyelhették azt, amit a természetismeret, föld-
rajz és biológia órákon elméletben megtanultak.

A túra során az időjárás kedvező volt. A tanulók rengeteg él-
ménnyel és fáradt lábakkal szálltak fel buszra, késő délután érkez-
tünk .haza túravezetők
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A téli ünnepek után sok szép élménnyel jöttek újra a gyer-

mekek óvodába.
Január – február hónap a farsangra való készülődéssel telt. Feb-

ruár utolsó hetén vidám, tarka jelmezes dínom-dánomot csaptunk,
így búcsúztattuk a telet. Szép versek melengették az idős nagy-
mamák, dédmamák és a tanító nénik szívét a nőnapi rendezvénye-
ken.

Március 15-re készülve gyermekeink lelkében igyekeztünk a
hazaszeretet érzéseit elültetni. A csoportszobák falain ott díszeleg-
tek a kokárdák, zászlók. A legénykék toborzójátéka segítette meg-
eleveníteni a szabadságharc emlékeit. Gyermekeinkkel és szüleik-
kel vettünk részt a városi koszorúzási ünnepségen.

Gratulálunk az Aranykatedra díjjal kitüntetett Téglás Dezsőné-
nek, vezető óvónőnek.

Aközeljövőben kerül sor a kistérségi óvodák mesemondó verse-
nyére. Erre készülve március 24-én gyermekeink mesejátékot
mutattak be.

Világháborús emlékművek, Kossuth-mellszobor, szabadtéri

színpad, katolikus templom, rendezett sétányok… . Igen, tele-

pülésünk egyik legszebb részéről van szó. Nevét illetően kissé

elbizonytalanodunk, mert több variációt is hallani erről. Egy-

kori testületi jegyzőkönyvek fellapozásával járjunk utána a

valóságnak!

ESEMÉNYEK AZ ÓVODÁBAN

Örülünk a lehetőségnek, hogy óvódásainkkal a tanévben több
nyertes TÁMOP- pályázatban vehetünk részt.

Az intézményünkben gyakorlati idejüket töltő „Kisgyermek-
gondozó” tanfolyam hallgatóinak záróvizsgájára a napokban kerül
sor.

2011. január 26-án Bodroghalomban a polgármesteri hivatal
dísztermében találkoztunk. Fő célunk az eddigi tapasztalatok meg-
ismerése, átadása volt. Sok-sok, a napi munkában jól hasznosítható
ötlet, módszer cserélt gazdát. Egyhangú szavazással döntöttünk a "
BODROGKÖZÉRT" díj adományozásáról.

AKKOR HÁT MILYEN TÉR?

1928 Felkérik Halász Ferenc társulati felügyelőt, hogy a ,,Tóhát''
mocsár feltöltésére és vizének levezetésére mérések és számítások
után egy tervezetet és költségvetést készítsen, s terjessze azt a kép-
viselő-testület elé!

1934 Kertész János községi bíró indítványa: az 1933. évben mél-
tóságos Kozma György főispán úrnak Cigánd nagyközséggel
szemben nyilvánított magas támogatásával - a falu szívében elte-
rülő ,, Tóhát'' belvíz levezetése és feltöltése megvalósulásával –
nyert köztér Kozma György térnek neveztessék el. A testület az in-
dítványt egyhangúlag megszavazta.

1946 Ábel Lajos képviselőtestületi tag javasolja, hogy a testület
a Kozma György tér elnevezést változtassa meg. Ajánlja a Szabad-
ság tér elnevezést. Id. Fábián Sándor pedig azt indítványozza, hogy
mivel a hősök emlékműve ezen a téren van, legyen Hősök tere. A
testület az utóbbi javaslatot fogadja el.

Mi is egyetértünk a javaslattal!

Beszámoló a Bodrogközi Közkincs Kerekasztal üléseiről

2011. február 23-án találkozót szerveztünk az egyházak képvi-
selőivel Ricsén. Timkó Tibor kulturális referens bemutatta eddigi
tevékenységünket, méltatta a mozgalom jelentőségét, elért ered-
ményeit.

Visszatekintésében szólt az egyházak szerepéről a kultura köz-
vetítésében a felnőttoktatásban és a közösségteremtésben.

2011. február 25-én a Záhonyí Kistérség Közkincs Kerekasztal
küldöttsége látogatott Cigándra.

A Városi Könyvtár oktató termében rendezett beszélgetésen ki-
cseréltük tapasztalatainkat, megosztottuk gondjainkat.

Majdanics Lászlóné vitaindító előadását Timkó Tibor Bod-
rogközt bemutató - képekkel gazdagon illusztrált - ismertetője kö-
vette.

Ajó hangulatú találkozó a késő délutáni órákban ért véget.
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Felelős kiadó: Cigánd Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete

Tóth Mihály

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

Felelős szerkesztő:
Szerkesztőség:

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
LAPJA

Felnőtt csapatunk január 11-én kezdte felkészü-
lését a tavaszi idényre…

A csapat a negyedik helyről vágott neki a tavaszi
küzdelmeknek, de már az első tavaszi forduló után felkapaszkod-
tunk a dobogóra és azóta is vagyunk.

Március 13-án Cigándon teltházas csarnokban rendezték
meg a Nemzetközi Profi Kick-Box, Thai-Box, K-1. Nagydí-
jat. A Rita-Ring SE versenyzői Károly István - Csimpi 5 DAN-
os mester tanítványai értek el győzelmeket és sikereket ifjúsági,
junior és profi felnőtt mérkőzéseken. A látványelemeket a Miló
Team két világbajnoka Muszbek Petra, és Petrikovics Gergő
formagyakorlatai biztosították.

22 kg Gyárfás Károly (Rita-Ring SE Cigándi Klub), 30 kg
Takács Máté (Rita-Ring SE Cigándi Klub), 35 kg Sándor József
(Rita-Ring SE Cigándi Klub), 40 kg Kocsorák Kristóf (Rita-
Ring SE Nyírmeggyesi Klub), 43 kg Ferenczik Kristóf (Rita-
Ring SE Cigándi Klub), 45 kg Kecsmár Norbert (Rita-Ring SE
Cigándi Klub), 50 kg Szajkó Tamás (Szlovákia) T.K.O.

Amérkőzések további győztesei: Ifjúsági:

Hosszú évek óta hiányzik Cigánd kulturális életének palettájáról
a Zemplén Gyermek Táncegyüttes. Egykori tagjai nagyok lettek,
szétszéledtek, a jelenlegi általános iskolások közül alig-alig em-
lékszik már valaki rájuk. Az évtizedek során kapott oklevelei, díjai,
kitüntetései pedig egy garázsban szunnyadnak jobb napokra vár-
va. A felnőttek, az idősebb korosztály talán jobban emlékszik a
múltra, mint a gyerekek. Arra az időre, amikor országos berkekben
is tényezőnek számított az együttes, amikor tagjai négy földrész
sok országba vitték hírét e bodrogközi településnek, amikor so-
kan ebben a műfajban találták meg gyökereiket. S ha emlékszünk,
innen már csupán akarat, hozzáállás kérdése, hogy ismét élővé te-
gyük a múltat, ismét legyen Zemplén Gyermek Táncegyüttes. Kö-
zös összefogásra van szükség, a legkisebbektől a legnagyobbakig.
Óvodásoktól korhatár nélküliekig. Szülőktől az iskola igazgató-
jáig. Elölről kell kezdeni mindent: az alapok lerakásától haladva a
bonyolultabb feladatok megoldásáig.

Elkezdődött a tavaszi szezon

Érkezők:
Távozók:

A Cigánd SE 2010/11-es felnőtt tavaszi kerete (21 fő):

Elkészült a Cigánd SE címere,

www.cigandse.hu

Balla Krisztián (Újdombrád), Rab László (Kisvárda),
Varga Zoltán (Bőcs) Ablonczy Dániel (abbahagyta),
Szacskó László (kihagyja ezt a félévet), Ignéczi Csaba (Tuzsér
kölcsönbe), Nagy Gábor (Dombrád kölcsönbe), Csillik Gyula
(Dombrád kölcsönbe), Török Máté (Dombrád kölcsönbe), Fodor
Dávid (Dombrád kölcsönbe), Liptai Tamás (Mándok kölcsönbe),
Kántor Ferenc (Nyírkarász kölcsönbe).

Baksa
Zoltán, Balla János, Balla Krisztián, Balogh Tamás, Boldog Máté,
Csáki Róbert, Csáki Tamás, Gnándt-Német Erik, Horváth Zoltán,
Janikó Tamás, Ludescher Attila, Mata Sándor, Molnar Cristian
Raul, Oláh Levente, Pop Marius Vasile, Prókai Péter, Rab László,
Szabó Tamás, Tempfli Imre, Varga Zoltán, Vicickó László.

amit önzetlen módon a csapat
távolban élő szimpatizánsai terveztek meg.

Elindult a bajnokság utánpótlás csapatainknak is. U-19-es csa-
patunk Molnár Ferenc, U-17-es és U-14-es csapatunk Nagy Gábor
míg U-9-es csapatunk Vicickó László edzők kezei alatt készülnek a
különböző megmérettetésekre.

A csapattal kapcsolatos történéseket továbbra is megtudhatják a
VTV Oldalvonal sportmagazinjából és az egyesület hivatalos hon-
lapján a oldalon. Tabellák, képek vagy egyéb
részletesebb információk a honlapon!

Profi Kick-Box, Thai-Box,

K-1. Nagydíj

Múltidéző – jelen kötelmekkel

Ez év szeptemberétől alapfokú művészetoktatás keretében elin-
dul a néptánc alapjai lerakásának folyamata az iskolában. Ez az in-
tézményi forma tudja biztosítani. Ami a személyi feltételeket illeti,
bízzuk ügyszerető, agilis fiatalokra, akik – bár közhelynek tűnik-
szívügyüknek tekintik a település évszázadokra visszanyúló ha-
gyományaiknak továbbvitelét, átörökítését a mai generáció szá-
mára. Szerző: Oláh Krisztián polgármester


