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CIGÁNDICIGÁNDI
- Hány éves Gyuri bácsi?

-Mi a hosszú élet titka?

- Tud-e valamit a híres Harsányi elődökről?

- Hosszú élete során mire emlékszik vissza szívesen?

Ezután felesége, a 86 éves Jolán néni veszi át a szót.

Nagy István

- 92 leszek szeptemberben.

- Tisztességben kell élni. Megbecsülni saját magunkat meg má-
sokat is. Italozni csak mértékkel. Egyszerre elég egy pohár bor
vagy egy stampedli pálinka, de azt se teletöltve. Szóval rendje-
módja legyen minden mozdulatnak.

- Hogyne. Dombrádról jött át az ősünk vagy 300 évvel ezelőtt.
Akit először írtak be a cigándi egyházi anyakönyvbe, annak vitéz
nemes Harsányi Gábor vót a neve.

- Nagy gazdasága vót apámnak, saját birtoka. Örökölte is meg
vette is. Szerettek gazdálkodni. Tőle tanultam meg szeretni a fődet
meg az állatokat. 5-en vótunk testvérek, de már csak magam ma-
radtam.

- Hál’Istennek egészséges. Gyógyszert nem szed, csak vérhigí-
tót. Reggel hétkor már követeli a kávét. Jó étvágya van. Naponta
megiszik 1 liter tejet, kenyeret hány bele. Délelőtt sokat pihen, de
délután többször van fenn. Nincs neki semmi belső baja! Igaz, so-
kat is imádkozunk! Hányszor felébredek éccaka arra, hogy hango-
san mondja a Miatyánkot, Hiszekegyet, utána meg amit kigondol.
Kéri az áldást a családjára. Fiunk halála ugyan megviselte, azóta
legyengült. Mi ’50-be házasodtunk össze, elértük a 61 éves házas-
sági évfordulót. Pedig korán se kezdtük, mert Gyuri bátyád 31 éves
volt én meg 25, mikor férjhez mentem. Soha nem szállt le rajtunk a
nap haraggal, se fel nem jött. Szeretetbe békességbe éltünk.

Adjon az Isten

szerencsét,

szerelmet, forró

kemencét,

üres vékámba

gabonát,

árva kezembe

parolát,

lámpámba lángot,

ne kelljen

korán az ágyra

hevernem,

Cigánd lakosságának alakulása

Év Lakosság lélekszáma Születések száma Halálozások száma

2007 3336 50 46

2008 3277 41 47

2009 3270 40 40

2010 3253 39 44

Az adatokat az önkormányzati nyilvántartás alapján ki-

bocsátotta Balla Zoltánné.

Cigánd legidősebb embere:
Harsányi György 2011 – A CSALÁD ÉVE2011 – A CSALÁD ÉVE

Nagy László: - ADJON AZ ISTENNagy László: - ADJON AZ ISTEN
kérdésre választ

 küldjön,

hogy hitem széjjel

ne düljön,

adjon az Isten

fényeket,

temet k helyett

életet --

nekem a kérés

nagy szégyen,

adjon ugyis, ha

nem kérem.
TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0103-"A Cigándi ÁMK és

tagintézményei szabadidős programjainak fejlesztése"- Futsal tábor
TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0103-"A Cigándi ÁMK és

tagintézményei szabadidős programjainak fejlesztése"- Futsal tábor

www.cigand.hu
www.bodrogkoz.com

A Kihívás Napja Katus Attilával a hatszoros
aerobic világbajnokkal május 18-án
a Szabadidő Központ előtti téren.

A Kihívás Napja Katus Attilával a hatszoros
aerobic világbajnokkal május 18-án
a Szabadidő Központ előtti téren.
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Mit jelent ma Cigándon pedagógusnak lenni?

Az oktatás folyamán mennyiben lehet érvényesíteni a nevelői

szabadságot?

Hogyan kontrollálja saját nevelői tevékenységét?

Apályázati pénzek mennyiben segítik a tehetséggondozást?

Egyes osztályok speciális képzést kapnak. Ad-e ez perspek-

tívát a gyerekeknek, s nem okoz-e feszültséget más tanulócso-

portokban?

Hogyan látja az iskolai fegyelem kérdését?
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Iski Dezső:

Punyiné Kandrács Erzsébet:
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Terjék Károlyné:

Iski Dezső:

Iski Dezső:

Terjék Károlyné:

Punyiné Kandrács Erzsébet:

Punyiné Kandrács Erzsébet:

Iski Dezső:

Terjék Károlyné:

Iski Dezső:

Punyiné Kandrács Erzsébet:

Punyiné Kandrács Erzsébet:

A hetvenes-nyolcvanas évekhez képest sokkal
kevesebb erkölcsi elismerésben részesül a pedagógus. Nincs tekin-
télye. Az oktatáshoz, neveléshez mindenki ért, mint a futballhoz.
De a kudarcért elsősorban a tanárt okolják.

Ugyanolyan napszámos
munka, mint évtizedekkel ezelőtt. Aki szívvel-lélekkel csinálja,
annak sok öröme van benne. Mindig van hálás gyerek, hálás szülő.
Akad gyerek, akit sikerül felkészíteni úgy tantárgyi versenyre,
hogy eljut az országos döntőig. Ehhez a szülő, gyerek, nevelő kö-
zös akarata, szorgalma, kitartása szükséges.

Az oktatás folyamatosan vál-
tozik. A tanagyag nem „szentírás”. A gyerek önmagához képest
kell, hogy fejlődjön. Egyénre szabottan kellene mindenkivel fog-
lalkozni, de nagy létszámú osztályok mellett ez fizikai képtelen-
ség. Az integrációs oktatásban ugyan fontos szerepet kap a nevelői
szabadság, kreativitás.

Természetesen kötnek az előírások, de
valamennyi szabadságunk azért van a munkában.

A kerettantervek elég lehetőséget biztosítanak
ahhoz, hogy ne legyünk szigorú korlátok közé szorítva.

Leginkább a tanulói eredményességen lehet le-
mérni.

Igazgatói látogatások, tanulmányi verse-
nyek, központi felmérők jegyei – mindezek megmutatják eredmé-
nyességünk mértékét.

A gyerekek folyamatosan
visszajeleznek. Minden tanórán „minősítenek”. A röpdolgozatok,
feleletek, témazárók lehetőséget adnak saját munkánk eredményé-
nek lemérésére.

A pályázati pénzek nagyban
hozzájárulnak, hogy megvalósuljon egy komolyabb tehetséggon-
dozás. Szükségeltetik ugyanis eszköz, anyag, utazás, nem utolsó
sorban a pedagógus motiválása, hogy szakmai tudását hozzátegye
a tehetség kibontakoztatásához.

Már eddig is foglalkoztunk a tehetséges tanulók-
kal, de manapság nem elhanyagolható szempont ennek anyagi do-
tálása sem.

Megfelelő pedagógusi magatartás mellett
szerintem nem okoz feszültséget.

Az elmúlt években folyamatosan erősödik az a
tendencia, hogy az iskolába érkező elsős gyerekek nagy hátránnyal
érkeznek. Értelmi, érzelmi, szocializációs szempontból el vannak
maradva kortársaiktól. Akik csak testi képességeikkel tudnak ki-
emelkedni társaik közül, joggal bizakodhatnak: lesz értelme sport
tagozatos osztályba járniuk.

Motiváció a gyereknek, si-
kerélményt ad. Örülni kell neki, hogy a sportosztályokban többet
mozognak a gyerekek, egészségesebbek lesznek.

Mindig voltak és lesznek
gyerekek, akik nehezebben tartják be a közösségi normákat, néha

súlyosan megsértik azokat. Minden gyerek egyedi, a pedagógus
tapasztalatán, felkészültségén múlik, hogyan lehet elkerülni a kon-
fliktusokat, illetve úgy kezelni, hogy a gyerek elkerülje a nevelőin-
tézetet vagy a börtönt.

Egyre nehezebben lehet a fegyelmet, rendet
fenntartani. Ha a szülő nem neveli gyermekét erre, vagy a felnőttek
tiszteletére, az iskola nem tudja ezt helyette pótolni, legfeljebb kis
mértékben.

Csírájában igyekszünk „elfojtani” a fe-
gyelmezetlenkedéseket.

Ők is gyerekek. Az összképen igazából
nem különösebben változtatnak.

A kezdeti fenntartások után
megszokták, sőt, vannak akik megszerették a cigándi iskolát. Prog-
ramokban, lehetőségekben több jut minden bejáró gyereknek /mű-
vészetek, sport, könyvtár stb./.

Nem jobbak és nem rosszabbak, mint a cigándi
gyerekek. A mieinkhez hasonlóan tanulni sem nagyon akarnak.
Szakkörökön viszont sokkal többen vesznek részt, s még lelkesek
is!

Legnagyobb részük partner az iskolával.
Évről-évre csökken az érdeklődés a gyermek

tanulmányi előmenetele iránt, nő viszont a nemtörődömség és kö-
zömbösség. „Én sem vittem semmire…… majd megél valahogy!”
Ez a mentalitás jellemző leginkább.

A szülők nagy része rossz
anyagi körülmények közt van. Ez még nem indokolná, hogy a gye-
rek felszerelése „romokban” legyen. Sajnos vannak szülők, akik
nagyon keveset foglalkoznak a gyermekük iskolai haladásával. Ezt
a szülői értekezletek látogatottságán is lemérhetjük.

Jól érzem magam a tantestületben. Kollégáim-
mal jól kijövök, legalábbis így gondolom. Az iskolában ért kudar-
cok időnként kedvét szegik az embernek, a sikerek pedig megerő-
sítenek. Hosszú távon bízom a pozitív irányú változásban.

Szeretem és jól érzem magam a munka-
helyemen. Szeretem a gyerekeket, s többnyire ők is bizalommal
vannak irányomba.

Szeretek tanítani. Megfiata-
lodott a tantestület, lendületesen telnek a napok, s nekem is lépést
kell tartani. Úgy képzelem, hogy minél több technikai eszköz
segítségével minél színvonalasabb órákat fogunk tartani. A mun-
kakörülményeken pedig mindig lehet javítani!

Diplomás emberek vagyunk,
tudunk és akarunk is egymáshoz alkalmazkodni. Viselkedésünk
mindig példa a gyereknek, ezért fegyelmezetten kell kezelnünk az
adódó konfliktusokat. Véleménykülönbségek vannak, de ez nem
vezet olyan konfliktushoz, amely zavarná a munkavégzést. Betart-
juk a „játékszabályokat”.

Szerintem egy nagyon jó kollektíva va-
gyunk. Kisebb súrlódások olykor azért adódhatnak.

Minden munkahelyen vannak olyan emberek,
akik a közösségre romboló hatással vannak. Nálunk is van ilyen
kolléga, de összességében egységet alkotunk. A csapatmunka fon-
tosságában hiszünk. Ennek érdekében szerveztük legutóbbi 30
órás továbbképzésünket, melyen tantestületünk szinte valamennyi
tagja részt vett.
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Hogyan érzi magát munkahelyén?

Iski Dezső:

Terjék Károlyné:

Punyiné Kandrács Erzsébet:

Punyiné Kandrács Erzsébet:

Terjék Károlyné:

Iski Dezső:

Az ide csatolt tagiskolák tanulói hogyan módosították a ci-

gándi összképet?

Aszülők mennyire biztos hátterei a gyerekeknek?

Mennyire egységes a cigándi tantestület?

Nagy István

Tanév végi gondolatok



Cigánd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ülést
tartott:

I. 2011. március 28-án, amely ülésén

II. 2011. április 27-én, amely ülésén

Határozatot hozott:

Rendeletet alkotott:

Határozatot hozott:

- „Bodrogközben város születik” végleges akcióterületi tervének
módosításáról

- Önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmény tető és nyí-
lászáró felújítására pályázat benyújtásáról

- Önkormányzati feladatellátást szolgáló sportpálya /iskolai/ fel-
újítására pályázat benyújtásáról

- Kisvárdai Városi tűzoltóság támogatásáról

- a 2010. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról
- a 2010. évi költségvetés zárszámadásáról
- a Szociális Szolgáltató Központ térítési díjáról
- a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások térítési

díjáról
- Környezetvédelmi Alapról

- a 2010. évi egyszerűsített beszámoló elfogadásáról
- a 2010. évi pénzmaradvány felosztásáról
- a 2010. évi pénzügyi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
- ÖNHIK pályázat benyújtásáról
- Éven belüli hitel felvételéről
- Polgármesteri Hivatal 2010. évi tevékenységéről
- a gyámügyi- gyermekvédelmi tevékenység értékeléséről
- „Virágos tiszta udvar” versenymozgalom meghirdetéséről
- AKEOP6.1.0/A/09-11 jelű pályázat benyújtásáról
- AKEOP6.2.0/A/09-11 jelű pályázat benyújtásáról
- a Környezetvédelmi Program jóváhagyásáról
- a Képviselőtestület 2011. évi közbeszerzési tervének jóváha-

gyásáról az urnás temetkezés bérleti és szolgáltatási díjának
megállapításáról

TESTÜLETI HÍREK

32011. július

Önkormányzatok jelene és jövője címmel került sor konferen-
ciára Cigándon. Az esemény a város önkormányzata, a Kistérségi
Fejlesztő szervezetek Országos Szövetsége, valamint a Bodrogkö-
zi Többcélú Kistérségi Társulás szervezésében zajlott. A konferen-
cián meghívott vendég Tállai András a Belügyminisztérium Ön-
kormányzati Államtitkára volt, aki az új önkormányzati törvény
koncepcióját ismertette.

Értesítjük a település lakosságát, hogy a Polgármesteri Hivatal a
4/2011. (II.11.) önkormányzati rendelet 10.§ (1) bekezdésében
foglaltak szerint, megkezdi a bérpótló juttatásra jogosultak lakó-
környezete rendezettségének ellenőrzését.

Az ellenőrök a feladat elvégzésére megbízólevéllel rendelkez-
nek, minden érintett személy portáját felkeresik.

Aki az együttműködést megtagadja, vagy megakadályozza az el-
lenőr munkáját, annak az ellátását meg kell szüntetni.

Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köz-
területek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról szóló
2/2009. (I.29.) rendelete 3.§ (1) bekezdésében foglaltakon túl az
ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója illetőleg haszon-
élvezője

az általa lakott ingatlan udvarán valamint a lakásban egy-egy
db. és rendeltetésszerű hasz-
nálatára

a lakáshoz tartozó különös
tekintettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására,

az ingatlanhoz tartozó

a az alábbiak szerint:
ea) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása,
eb) vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata,

rendszeres takarítása, fertőtlenítése,
az ingatlan

vonatkozó helyi szabályok betartására.
Akérelmező köteles a fent felsorolt a jogosultság meg-

állapítását követően is
Aki ezen kötelezettségeit nem teljesíti, vagy nem gondoskodik a

meghatározott körülmények fenntartásáról, annak az ellátását meg
kell szüntetni.

a)

köteles
b)

szeméttároló edény elhelyezésére

c) udvar, kert rendben tartására,

d) kert rendeltetésszerű használatára,
művelésére,

e) lakás rendeltetésszerű használatára

f) rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítésére,
g) állattartásra

állapotot
fenntartani.

A teljesítendő kötelezettségek a jogszabály rendelkezése sze-
rint:

- Sorolja fel gyerekei nevét!

- Munkahely?

- Szórakozás?

- Mikor utaztak utoljára?

- Hogyan biztosítják a gyerekek tanulását?

Aki nyilatkozott: Sándor Józsefné a József Attila utcából.
Nagy István

-Roland, Alex, József, Dániel, Andrea. A legidősebb 18, a leg-
fiatalabb 3 éves.

-A férjem egy helyi vállalkozónál van alkalmazásban, de csak
novemberig. Jövedelmünkből annyira futja, hogy megvan a napi
élelmünk, a gyerekek nem éheznek. Mivel gyermekvédelmi támo-
gatást kapunk, az iskola ingyen adja a könyvet és az ebédet. Régeb-
ben sok baromfit tartottunk, meg sertést is, de most már ezt nem
tudjuk megtenni. Saját lakásban élünk, de jelzáloghitel van rajta.
Nincs semmi megspórolt pénzünk, pedig a házat fel kellene újítani.

-Van egy számítógépünk meg internet lehetőség, szinte csak
ennyi. Néha bográcsolunk az udvaron.

-Négy évvel ezelőtt voltunk 2 napra Budapesten.

Nagyon ügyelünk arra, hogy a kevés pénzből is biztosítsuk nekik
a legszükségesebbet. Sajnos Rolandot egészségügyi okok miatt
felmentették. A nagyobbak szakmát tanulnak Kisvárdán, a Rá-
kóczi Szakiskolában. Atanulással egyiküknél sincs baj, jó tanulók.
Különösen sportolni, focizni szeretnek. Józsika még könyvjutal-
mat is kapott ezért a ballagáskor. Kislányunk jövőre megy óvo-
dába. A gyerekeknek van tehát kitörési pont, remény és lehetőség
anyagilag biztonságosabb, életvitelben tartalmasabb jövő elérésé-
hez. De ez rajtuk is múlik.

"Önkormányzatok jelene és jövője"
konferencia 2011. június 02.

Helyzetkép fiatal nagycsaládosról

Önkormányzati hirdetmény
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A „Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ fejlesztése a Bod-
rogközi kistérségben” című projekt során egy 1487 m -es egész-
ségügyi intézmény jött létre. Az intézmény az engedélyek meg-
szerzését követően, heti 200 szakorvosi és 120 nem szakorvosi óra-
számmal kezd működni. Az orvosi stáb összeállt, hamarosan a
szakdolgozói létszámmal is megtörténnek az első egyeztetések. Az
intézmény „belakása” két ütemben fog történni. Először a helyi
alapellátások (házi orvosok, védőnők, fogorvos, orvosi ügyelet),
majd a szakrendelők kezdik meg működésüket.

– „Bölcsőde kialakítása Ci-
gánd városában” című projekt keretében a központi orvosi ügyelet
épületének felújításával, átalakításával, bővítésével egy új komp-
lexen akadálymentes, 2 csoportos 20 fő befogadására képes böl-
csőde jön létre. Az építési vállalkozóval közös megegyezés alapján
felbontottuk a szerződést, jelenleg az új közbeszerzési eljárás elő-
készítése zajlik.

– „Óvoda bővítése Cigándon”
című projekt a cigándi óvoda bővítésére és felújítására irányul. Je-
lenleg a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése
zajlik.

– „Cigánd Város Általános Mű-
velődési Központ informatikai infrastruktúrájának fejlesztése” cí-
mű projekt keretében többek között 54 db iskolai pc-t, 11 db digi-
tális táblát szerzünk be. Jelenleg az árubeszerzésre vonatkozó köz-
beszerzési eljárás zajlik. Sikeres közbeszerzés után a szülőknek is
lehetőségük lesz megismerkedni a digitális tananyagok újszerűsé-
gével.

– „Oktatási intézmények in-
frastrukturális fejlesztése Cigánd” című projektben sor kerül az Új-
iskola és a zemplénagárdi óvoda felújítására, illetve az iskola épü-
letének bővítésére. A projekt célja az intézményi épületek felújítá-
sa, akadálymentesítése, új eszközök beszerzése. Jelenleg a kivite-
lezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik.

– „Bodrogközben város
születik” című funkcióbővítő település rehabilitáció célú pályázat
II. fordulóra beküldött anyagának szakmai bírálata zajlik.

- „A Cigándi ÁMK és tag-
intézményei szabadidős sportprogramjainak fejlesztése” című
projekt keretében igen sikeres és mozgalmas első fél évet zárt a Ci-
gándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület. A kumuláltan 600 fő
cigándi, zemplénagárdi és révleányvári gyereket érintő 24 db tí-
pusú sport szakkör és foglalkozás, összesen 245 alkalommal nyúj-
tott szervezett sportolási keretet a 2010/2011-es tanév 2. félévében,
minimum 60 percben a résztvevő gyermekeknek. A program nyári
táborokkal(lovaglás, futsal, vizitúra, kresz, természetjárás) folyta-
tódik, majd a harmadik felvonást a tavaszi program őszi tükörképe
jelenti.

2

�

�

�

�

�

ÉMOP-4.2.1/B-2f-2009-0005

ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0011

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0400

ÉMOP-4.3.1/B-09-2009-0014

ÉMOP 3.1.2/A-09-1f-2009-0001

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0103�

Cigánd Város Önkormányzata 2011. április hónapjában pá-
lyázatot nyújtott be a „Minden gyerek lakjon jól!” Alapítvány
2011. évi programjára.

Akiírás szerint a legalább két gyermeket nevelő, hátrányos hely-
zetű családok részesülhettek a gyermekek egészséges étkezését
biztosító támogatásban. Feltétel volt továbbá a 200 m alapterületű,
vetésre előkészített kert is.

A pályázatunk teljes egészében sikeres lett, ennek eredménye-
ként, 2011. májusában a pályázati feltételeknek megfelelő összes
cigándi család részére egy vetőmagokból álló egységcsomag, 10
db tojó tyúk, valamint 40 db napos csibe és 40 kg takarmány került
kiosztásra. Ez számszerűen 197 családot és 594 gyermeket érintett.
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HORVÁTH RAMÓNA
SÁNDOR BOGLÁRKA MÁRIA
BODNÁR HANNA RAMÓNA
HORVÁTH VALÉRIA GYÖNGYVÉR
HORVÁTH DZSESSZIKA ERIKA

CSÁKI DÓRA
FERENCIK DÁVID
UNGER CSABA
PÁPAI LEVENTE

AROS LÁSZLÓNÉ

BALLA DEZSŐ
NAGY ISTVÁNNÉ

TIMÁRI ISTVÁN
SOHAJDA JÁNOSNÉ

VAJDA SÁNDORNÉ

OLÁH SÁNDORNÉ

SZN: TÓTH GIZELLA

SZN: NAGY ERZSÉBET

SZN: BÁNYÁSZ ETEL

SZN: HERCZIK JULIANNA

SZN: TIMÁRI ETEL

TÓTH ERIKA
HEGEDŰS ENDRE LÁSZLÓ
FODOR BÉLA
BERTA SÁNDORNÉ

SÁNDOR JÁNOSNÉ

TERJÉK TÜNDE
SÁNDOR ZOLTÁN
FILEP KÁROLY
KURUCZ BALÁZSNÉ

SZN: HORVÁTH IRÉN

SZN: SÁNDOR ILONA

SZN: TERJÉK ILONA

NAGY ATTILA – HORVÁTH ERIKA

Fejlesztések városunkban Minden gyerek lakjon jól!

Oláh János, Tiszaújsor 18. sz. alatti lakos
kertje. Reméljük, hogy minden kert hasonlóan szép,

amit az adományokból gondozgattak.

Oláh János, Tiszaújsor 18. sz. alatti lakos
kertje. Reméljük, hogy minden kert hasonlóan szép,

amit az adományokból gondozgattak.
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Cigánd Településüzemeltetési Kft 2011. évben a megválto-
zott közfoglalkoztatás keretében is jelentős számban foglal-
koztat munkavállalókat.

Jelenleg az alábbi foglalkoztatási formákban alkalmazzuk a
munkavállalókat:

2011. évben elvégzett jelentősebb munkák:

Feladatunk továbbra is az intézmények zavartalan működésének
biztosítása, a közterületek takarítása, tisztán tartása, a külterületi
valamint a belterületi csapadékelvezető csatornák takarítása, átfo-
lyók tisztítása., szállítási feladatok ellátása, temetői szolgáltatás. A
feladatok elvégzéséhez rendelkezünk a megfelelő szakmunkás és
segédmunkás létszámmal, bár a négy órás foglalkoztatás keretében
alkalmazott dolgozók egy részénél jelentős a munkamorált hátrá-
nyosan befolyásoló problémák jelentkeznek. A négy órás foglal-
koztatás keretében alkalmazott dolgozók két havonta váltják egy-
mást, ez évben már a harmadik csoport foglalkoztatására került sor.

- 4 órás közfoglalkoztatás 40 fő
- 8 órás közfoglalkoztatás 22 fő
- Közérdekű foglalkoztatás 16 fő
- Értékteremtő foglalkoztatás 8 fő
- 50 év feletti 4 fő
Ez évben is fokozott figyelmet kell szentelnünk a vállalkozói te-

vékenységünk bevételeinek növelésére, hiszen a csökkenő támo-
gatásokat csak így tudjuk pótolni.

járda, parkoló készítése, belső átalakítások,
filagória, padok készítése

nyári karbantartások, elektromos há-
lózat, víz vezetékhálózat karbantartása, tantermek, folyosók vizes-
blokkok festése, 2 tantermes homlokzatának festése, udvar burko-
lása

virágok ültetése, gondozása, csemetekert gondo-

� Járó beteg ellátó:

Oktatási intézmények:

Parkosítás:

�

�

Település üzemeltetési
Kft. hírei

Álmodó Tisza part…
Ébredő Tisza part

� járda felújítása, Tisza part tájékoztató tábla ké-
szítése, part kialakítása, szalonnasütő készítése, asztalok, hinta,
csúszda készítése, öltöző készítése

Vasút utca:
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Idősebbek bizonyára emlékeznek még az ismerős szlo-
genre, mely annak idején az iskola faliújságjára került:

„Akikre büszkék vagyunk! Akik miatt szégyenkezünk!”

Nos, címadóként az előbbit kiemelve, olyan fiatalokat
mutatunk be az alábbiakban, akik Cigándról indulva az
átlagostól eltérő, minőségében magasabb szintű életpályán
haladnak, s tevékenységükkel bizonyára hozzájárulnak
egy ember közelibb jelen és jövő megteremtéséhez.

Ablonczy Pál

Az idegen nyelvek iránti érdeklődéssel kez-
dődött. A Sárospataki Református Gimnázi-
umban tanultam angolul egy évig, ekkor hal-
lottam egy budapesti iskoláról, a Babits Mi-
hály Gimnáziumról, ahol japán nyelvet is ok-
tatnak. Sikerült bekerülnöm, és négy éven át

ott tanultam a japán és angol nyelvet. Egy volt Babitsos diákon
keresztül megismerkedtem a japán kormány ösztöndíjával, amely
lehetővé teszi a felvételt nyert diákok számára, hogy egy japán
egyetemen japán nyelven végezzék el egyetemi tanulmányaikat.
Az ösztöndíjnak köszönhetően kerültem ki Japánba, és az egyetem
elvégzése után Tokióban találtam munkát.

Jelenleg egy integrált áramköröket (IC – integrated circuit) ter-
vező és gyártó japán vállalatnak dolgozom, mint digitális áramkör
tervező mérnök.

Megérkezésemkor a beilleszkedés legnagyobb akadálya a japán
nyelvtudásom alacsony szintje volt. Eltelt pár év, amíg annyira el-
sajátítottam a nyelvet, hogy ne ütközzek kommunikációs problé-
mákba a mindennapi életben. Japánban kevesen beszélnek jól
angolul, ezért fontos a japán nyelv alapos ismerete ahhoz, hogy az
ember megértesse magát és hogy jó baráti kapcsolatokat alakítson
ki. A japán emberek nagyon sokra értékelik, ha egy külföldi jól be-
széli a nyelvüket. A munkahelyemen „tiszteletbeli” japánnak te-
kintenek a kollégáim a nyelvtudásomnak köszönhetően.

Nehéz röviden megválaszolni ezt a kérdést, hiszen nagy a távol-
ság, mind földrajzilag, mind kulturálisan a japánok és a magyarok
között. Az egyik nagyobb különbség talán az, hogy a japán férfiak-
nak mindenük a munka, és nagyon kevés idejük és energiájuk jut a
családjukra (bár a fiatal generációk már nem annyira munkabolon-
dok). Egészen a közelmúltig ritkaságszámba ment az álláscsere, a
nagy többség egy életen át egy helyen dolgozott. A nők nagy része
pedig egyáltalán nem dolgozott házon kívül, bár ez is sokat vál-
tozott az utóbbi évtizedekben. Egy másik nagy különbség az, aho-
gyan az emberek viszonyulnak egymáshoz. A japánok rendkívül
udvariasak és segítőkészek, de ugyanakkor távolságtartóak is,
ezért nehezebb velük jól megismerkedni.

Aközeljövőben maradunk itt, Japánban, de hosszú távon nagyon
sok minden lehetséges. Nehéz megválaszolni ezt a kérdést.

Feleségem ausztrál állampolgár, itt Japánban ismerkedtünk meg.
Két gyermekünk van, mindketten itt helyben születtek.

Éppen otthon voltam betegeskedő kisebbik gyermekemmel a
földrengés érkeztekor. Rendkívül ijesztő volt, recsegett – ropogott
az otthonunk, de szerencsére nem sérültünk meg, és anyagi kárunk

� Hosszú az út Cigándtól Tokióig. Milyen
állomásai voltak ennek?

Mi a munkaköröd, tevékenységi területed?

Hogyan sikerült akklimatizálódni, elfogadtatni magad?

Mennyiben mások a japánok tőlünk életvitelben, szoká-
sokban, világszemléletben?

Milyen távon gondolkodsz a jövőt illetően?

Család?

Hogyan éltétek meg a közelmúlt nagy természeti kataszt-
rófáját, mit érzékeltetek belőle?

�

�

�

�

�

�

sem keletkezett. Feleségem a munkahelyén éjszakázott, mert tel-
jesen lebénult a tömegközlekedés, de másnapra épen hazaért. A
szökőár okozta pusztítást élőben néztük a televízióban, de egysze-
rűen lehetetlen volt felfogni, hogy tőlünk mindössze kétszáz kilo-
méterre ilyen óriási pusztítást okozott a katasztrófa. Aztán követ-
kezett az atomreaktorok tragédiája, ami elől nagyon sokan külföld-
re vagy Japán déli részére menekültek egy ideig. A katasztrófát
követő két – három hét során hiánycikk volt a tej, az ásványvíz,
zöldségek, gyümölcsök és sok egyéb élelmiszer. De közel sem volt
olyan nehéz a helyzetünk, mint fent északon, ahol több, mint tíz-
ezer áldozata volt a szökőárnak, és sok százezren elvesztették az
otthonukat és megélhetésüket.

1995 Érettségi a Sárospataki Református Kollégium Gimná-
ziumában, 1995-2001 Szegedi Orvostudományi Egyetem, 2001-
2004 Miskolc, Baleseti sebészet, ortopédia, 2004-2011 Szegedi
Tudományegyetem, Pathológia

2007-2008 University of Illilois at CHICAGO, 2008 Szakvizsga
/Pathológia/, 2010- USA, USUHS Bethesda

Az általános orvoskaron pathológus szakorvosként dolgoztam,
közben orvostanhallgatók oktatását, vizsgáztatását láttam el. Kuta-
tási területemhez tartozott a szövettani diagnosztika. Jelenleg az
Egyesült Államokban agyi traumák, sérülések és gerincvelői trau-
mák, sérülések vizsgálatával, valamint szövettani módszerekkel
foglalkozom.

Ahazai viszonyokat nem kell különösebben bemutatnom, mert a
média napi szinten foglakozik az orvostársadalom méltatlan hely-
zetével, egzisztenciális gondjaival, az egyre nagyobb elégedetlen-
kedéssel és a mai állapotokat tükröző migrációval. Odakint más a
helyzet, bár rögtön hozzáteszem, ott sem osztogatják ingyen a jó-
létet. Az orvosok mindenesetre munkakörüknek megfelelő bére-
zésben részesülnek. Ugyanakkor az érvényben lévő szigorú etikai
szabályok elképzelhetetlenné teszik a hálapénzt. A munkához, ku-
tatáshoz szükséges eszközellátottságot, anyagi feltételeket bizto-
sítják. Szorgalommal, kitartó ambícióval néhány év alatt biztos eg-
zisztenciát lehet teremteni. Mindezek mellett segítőkész, rendkívül
kedves munkatársak vesznek körül.

Egyelőre az itthoni munkavégzés nem szerepel a terveim között,
de az amerikai vízumokkal kapcsolatos nehézségek behatárolhat-
ják kintmaradásomat. Sajnos, Magyarországon a munkakörülmé-
nyek alacsony nívója és más tényezők miatt nem valószínű a rövid
időn belüli hazajövetel, marad a külföldi munka alternatívája.

Igen. Olívia jogi diplomával egyetemi tanárként dolgozik Balti-
moreban.

Egy osztrák – magyar neuropatológus társasági tanácskozáson
vettem részt május 27-28-án a Kongresszusi Központban. Előadást
is tartottam ritka gyermekkori izombetegségekről – esetbemuta-
tással egybekötve.

Amikor kislány voltam, Nagymamám fogta
a kezem, és vitt el a templomba, mondván,
nagy szüksége van az embernek az Istenbe
vetett hitére, s az Úrral való ismerkedést nem
lehet elég korán kezdeni.

Dr. Kovács Sándor Krisztián

Keresztiné Szemán Szilvia

(Folytatás a köv. oldalon)
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Eddigi pályájának kiemelt évszámai:

Közben:

Mi volt a feladatköröd a Szegedi Tudományegyetemen?

Immár van viszonyítási alapod a kinti és itthoni körül-
ményekről, ellátottságról, egzisztenciális kérdésekről?

A fentiekben vázolt állapotok mennyiben befolyásolják jö-
vőbeni terveidet, döntéseidet?

Feleségednek is?

A közelmúltban rövid időre hazalátogattatok. A családta-
gok meglátogatásán kívül volt-e más konkrét oka ennek?

Honnan kaptad az indíttatást a lelkészi
pályára?

Akikre büszkék vagyunk!
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(Az előző oldal folytatása) Most, lelkészként és édesanyaként látom
csak, hogy milyen nagy igazság van ebben. Nagyon nagy prob-
léma, hogy ma már nem jellemző, hogy a felnőttek vinnék, vagy
küldenék a gyermekeket istentiszteletekre, hittanra.

Amikor középiskolában dönteni kellett a továbbtanulás kérdé-
sében, hitem még nem annyira volt, inkább tudásom, ismeretem a
Bibliából és a vallásos dolgokról. Mégis úgy éreztem, hogy hibát
követnék el, ha nem adnám be a jelentkezésemet a Hittudományi
Egyetemre. Mikor eltelt az első év, már tudtam, hogy jó helyen
vagyok. Sok hibás döntés, és fájdalmak árán a hitnek harcát is
megharcoltam, és mikor végzős lettem, már valóban készen álltam
arra, hogy ezt a küldetést végezzem. Visszatekintve biztosan tu-
dom, hogy Isten akarata volt mindez, Ő volt az események, törté-
nések hátterében, és vezetett idáig.

A lelkészi hivatás nagyon összetett dolog, hiszen amellett, hogy
vadidegen emberekkel ismerkedem meg, sajnos sokszor temetések
kapcsán, és próbálok segíteni a gondjukban, a gyülekezet tagjainak
dolgait állandóan számon tartva, próbálok nem csak lelkészük
lenni, de a lelki gondozójuk is. Családlátogatás, beteglátogatás épp
úgy hozzátartozik a napjaimhoz, mint a hittanórák, gyermek isten-
tiszteletek, és a különböző programok szervezése. Ezen kívül
igyekszem a település életében, eseményeiben is részt venni.

Sajnos a fiatalokkal, gyermekekkel nagyon nehéz valamit elérni,
hiszen olyan nemzedék lett most szülővé, akik azt tanulták az
iskolában, hogy nincs Isten. Ezen kívül az országunkban uralkodó
helyzet miatt sokan hétvégén is dolgozni kényszerülnek, vagy épp
az egész heti munka után, csak ilyenkor tudják az otthoni lemara-

�

�

Milyen területekre terjed tevékenységed?

Hogyan látod a fiatalok és a középkorosztály hitéletét?

dásukat behozni. Annyi pozitívumot tapasztalok, hogy most már
ellenvetés nincs a szülők irányából az egyházi dolgok felé, gyer-
mekeiket szívesen elengedik a programokra, hittanra stb. Kérdés,
hogy sikerül-e elérni azt, hogy a családok együtt is részt vegyenek
az alkalmakon. Talán a gyerekeken keresztül, ha Isten csodát tesz.

Azt gondolom, hogy fájdalmas tapasztalat az országban, hogy a
gyülekezetek fogynak, ráadásul az istentiszteleteken résztvevők
többsége a nyugdíjas korosztály tagjai. Nagy felelősség nyugszik a
lelkészek vállán, mert ez most olyan időszak, amikor ismét óriási
szerepe van, illetve kellene, hogy legyen, a családlátogatásoknak, a
fiatalok, gyermekek vonzásának, a számukra előkészített alkal-
makkal, programokkal, valamint a személyes kapcsolattartásnak.
Ahhoz, hogy kimozdulás legyen, be kell látni, hogy haladni kell a
korral, hiszen az, ami 50 évvel ezelőtt vonzó volt az emberek, és a
gyermekek számára, ma már nem állja meg a helyét. A lelké-
szeknek nagyon leleményesnek kell lenniük úgy, hogy közben
egyházunk tanításait nem hagyják háttérbe szorulni. Élni kell a kor
eszközivel, és merni kell használni azokat.

Az a tapasztalatom, hogy csak úgy egyeztethető össze a család a
hivatással, ha nem akarok mást tanítani, elvárni, megélni a csalá-
domban sem, mint amit a gyülekezetben teszek, illetve szeretnék
tenni. Hála Istennek, olyan családot kaptam, amelyben mindenki
vállal részt ebből a szolgálatból. Bár a férjem tanár, mégis velem
együtt szolgál a gyülekezetben, hiszen kántorizál, ezen kívül ma-
gáénak érzi az egyház minden ügyét, és amit én nőként nem tudok
megtenni, Ő megteszi. A gyermekeinket pedig igyekszünk min-
denbe bevonni, hiszen ha most nem tesszük ezt, nehezen hiszem,
hogy később maguktól elindulnak olyan úton, amelyet nem muta-
tott meg nekik senki. Ezért nem lehet elég korán kezdeni. A jól si-
került alkalmak, programok megerősítenek, a az Úrtól kért böl-
csességgel igyekszem mindenre időt fordítani, a családban is.

Cigánd az otthonom. Eddig bárhová is mentem, és akárhány évet
töltöttem valahol, ha arról volt szó, hogy Cigánd, nekem azt
dalolta, dalolja a szívem, hogy haza, otthon. Nem csak a faluban,
de a gyülekezetben is otthon érzem magam, hiszen innen indultam
el. Hogyan is érezhetném másként?

�

�

Hogyan egyeztethető össze a család a hivatással?

Saját családon kívül mi az, ami miatt ennyire közel érzed
magadhoz a cigándi gyülekezetet, a települést?

Nagy István

1941. február 8.

1941. március 1.:

1942. január 10.:

1942. március 21.:

1943. július 3.:

Id. Kertész János kisbirtokos, Cigánd nagy-
községnek hosszú időn át volt a bírója, az V. osztályú Magyar Ér-
demkereszt és több kitűntetés tulajdonosa életének 84 –ik évében
Cigándon hosszas szenvedés után elhunyt. Kedden temették el a
község nagy részvéte mellett. Az elhunytban ifj. Kertész János a
vármegye lajstromos országgyűlési pótképviselője 3 testvérével
édesatyját gyászolja.

A belügyminiszter Cigánd nagyközség orvo-
sává dr. Kottász Béla orvost, a szolnoki közkórház fiatal sebész
orvosát nevezte ki. Az új községi orvos újhelyi származású.

Cigándot szigorú állatzárlat alá vették.
Váratlanul száj – és körömfájás lépett fel. Csütörtökön jelen-

tették, hogy a cigándi Erzsébet tanyán váratlanul ragadós száj – és
körömfájás lépett fel. A marhaállományban eddig 16 állat betege-
dett meg. Dr. Görcs Sándor főállatorvos azonnal kiutazott a köz-
ségbe és megtette a szükséges óvintézkedéséket. Aközségbe veze-
tő utakat szigorú zárlat alá helyezték.

A belügyminiszter engedélyt adott Nagy
Dániel cigándi lakosnak mozgófényképüzem létesítésére. Az első
cigándi mozi rövidesen megkezdi működését.

Szolgabírói kirendeltséget kér Cigánd és Ti-
szakarád

… Tudvalevő dolog, hogy a 6000 lelket számláló Cigánd község
a zempléni járási székhelyektől: Királyhelmectől 25, Sárospatak-
tól pedig 32 km-re fekszik. Elképzelhető tehát, hogy az itteni köz-
lekedési lehetőségek mellett mit jelent az, ha egy cigándi ember a
járás székhelyén 10 perces dolgát el akarja végezni, egy egész na-
pot kell ott ezért eltöltenie. Túl messze, a forgalmon kívül fekszik
ez a jobbsorsra érdemes község, melynek népi kultúrája a cigándi
bokrétások útján ismert széles a határban. Önként adódik a kívá-
nalom, Cigándot járási székhellyé kellene tenni, vagy… szolga-
bírói kirendeltséget kellene itt létesíteni, mely magában foglalná a
Cigándot és a járási székhelyektől ugyancsak távol eső Tiszakarád
községet a környező tanyákkal együtt.

Tavaly nyáron a miskolci Herman Ottó Múzeum munkatársai
széleskörű gyűjtőmunkát végeztek településünkön egy készülő
néprajzi kiadvány előkészítéséhez. Kis túlzással szólva első útjuk
Juliska nénihez vezetett. Nem véletlen, hiszen ő tudta hitelesen
idézni a múltat, mesélni a letűnt paraszti élet szokásairól, minden-
napjairól, útbaigazítani a szőttesek készítésének világában, vagy
az apróbéles sütésének fortélyaiban. S bár láthatóan megrendült
egészségi állapotban, ki-kihagyó emlékezettel, de még sorolta, ma-
gyarázta, hogyan készül a lecskés, babás, rozmaringos szőttesmin-
ta, sőt saját készletéből mindezeket meg is mutatta. Már nem olyan
erélyes, ellentmondást nem tűrő hangon, mint korábban megszok-
tuk tőle. Nagyon sokan felkeresték az utóbbi évtizedekben. Nép-
rajzosok, gyűjtők, pedagógusok, a média képviselői. S ő készsé-
gesen válaszolt az érdeklődők kérdéseire. Énekelt, szavalt, mesélt,
szőtte a szebbnél szebb abroszokat, párnákat, futókat.

Méltán kapta meg a kitüntető címet. Saját be-
vallása szerint küzdelmes, kemény élet jutott neki hosszú élete fo-
lyamán. Még idős korában is igazi férfierőt kivánó munkát végzett:
cipelte hátán a permetezőgépet, biciklin tolta a megrakott zsákokat,
kosarakat.

Vajda Sándorné született Herczik Julianna földi életének lezá-
rását jelezte ez év márciusában a református templom harangja.
Életében sokan részesültek áldásos tevékenységéből, temetését
kevesen tisztelték meg együtt érző jelenlétükkel.

népi iparművész

Nagy István

Juliska néni

Tallózó az egykori „Zemplén” című napilapból
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- Csárdás Citerazenekar és Hagyományőrző Énekkar

- Óvodai életünk

- Természetjáró szakkör

- Idősek klubja

- Dísznövénytermesztő képzési-foglalkoztatási program

- A
Skanzen Évadnyitó „Húsvét” fesztiválján / Szentendrén / nagy si-
kerrel , elismeréssel lépett fel a Csárdás citerazenekar és Hagyo-
mányőrző énekkar. / 2011. 04.25. /

- Szakmai munkánkat gazdagították a TA-
MOP-os pályázatok. „ Ép testben, ép lélek” szellemében volt lehe-
tőségük zenés, játékos gimnasztikára. Gyermeknapi ajándékként a
Nyíregyházi-vadasparkba kirándultunk gyermekeinkkel, ahol sok
szép élményben volt részünk. Május 27-én a Rendőrség szervezé-
sében Budapesten, közlekedési versenyen mérték össze ügyessé-
güket gyermekeink. Sok-sok élménnyel és ajándékkal tértek haza a
fővárosból. Alkalmunk volt egy délelőttöt eltölteni a Pácini Kas-
tély-kertben és Kastélyban. Június 3-án 43 nagycsoportos óvodás
gyermekünk vállára került a ballagó tarisznya. Szívből kívánunk
szép iskolai éveket, jó tanulást és minden gyermeknek vidám,
boldog nyári szünetet.

- Június hónapban a CISE természet-
járó szakköre két kiránduláson vett részt. 14-én a Tátrában, Csorba
–tó, Fátyol vízesésnél magashegyi túrát teljesítettünk. A második
szakköri foglalkozásra június 21-én indultunk a sátoraljaújhelyi
Magas hegyre. A csúcsról kijelölt turistaúton legyalogoltunk a
sportcentrumig, ahol a kalandparkban minden tanuló teljesítette az
embert próbáló kék túrát. A nap csúcspontját mégis a jutalomként
kapott bobozási lehetőség jelentette, ami nagy örömet és
felejthetetlen élményt jelentett a tanulóknak.

- Május elején, a hagyományokhoz híven az idő-
sek klubjában megtartották az anyák napi ünnepséget! Az idősek
nagy szeretettel fogadták az óvodások műsorát, és a nekik készült
csekély ajándékot! Sor került a névnapok megünneplésére, illetve
ellátogattak a Tisza másik oldalára, Kékcsére a klubtagok! Az idő-
sek klubjában az állandó programok mellett, (mint, csigacsinálás,
énekkari próba, Istentiszteletek,) készülődnek a nyári szabadtéri
programokra.

-
Két éves tervezés után, négy település együttműködésével (Ci-
gánd, Karos, Kisrozvágy, Bodroghalom) az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programja (ÚMFT-
TÁMOP) támogatási rendszeréből a„Helyi igényekre alapozott in-
novatív foglalkoztatási társaság létrehozása a Bodrogközi kistér-
ségben” című program. Az eddig eltelt hat hónapban a résztvevő
50 fő kiválasztása után, megkezdődtek a négy szakma szerinti kép-
zések. Cigándon tizenöt fő dísznövénykertész felkészítése folyik
három hónapon át. A program segítségével az előírt szakmai gya-
korlat megszerzéséhez, és a foglalkoztatáshoz a város 400 m fólia-
házat épített. Cigánd város két éven belül egy és kétnyári dísznö-
vények, haszonnövények ellátása terén önellátóvá válhat, így a
korábban felmerült költségek jelentős mértékben mérsékelhetők.

Oláh Tamás , Pikó
Sándor , Pikó Attila

2

Hírek röviden
- Gyermekjóléti Szolgálat

- Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye

- Szakmai nap

- A Kistérségi Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálata 2011 Április 21.-én tartotta a már hagyomá-
nyosnak számító húsvéti játszóházát, ahol a településen élő és szol-
gálattal kapcsolatban lévő halmozottan hátrányos helyzetű gyere-
kek vehettek részt, és saját kezüleg készíthettek különféle ajándé-
kokat húsvétra, és anyák napjára is! Afolytatódik a szolgálat szer-
vezésében az együttműködésre kötelezett Rendszeres Szociális
Segélyezettek számára szervezett klubfoglalkozás, ahol a segélye-
zettek érintő és érdeklő témákban hallgathatnak meg előadásokat,
és tehetik fel kérdéseiket a különféle területekről érkező szakem-
bereknek.

- A Bodrogközi
Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Fo-
gyatékkal Élők Nappali Intézményének udvarán a Föld Napja al-
kalmából fákat ültettek a Kántor Mihály Általános Iskola tanulói
2011. április 20.-án. Anyák napja alkalmából, egy szívhez szóló kis
műsorral, és saját készítésű ajándékkal készültek az Intézménybe
járó fogyatékkal élők édesanyjuknak, szüleiknek. 2011. május 03.-
án. A tavasz, és a jó idő beköszöntével, szabadtéri programokra is
egyre inkább lehetőség nyílik a Fogyatékkal Élők Nappali Intéz-
ményében, így az éven először közös szalonnasütésre nyílt
lehetőségük május közepén, mely jó hangulatban telt.

- A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás
Szociális Szolgáltató Központja a

számú Szociális Képzés Program keretében Megtartotta má-
sodik szakmai napját 2011 05. 03.-án a Nagy Dezső Művelődési
házban! A Szakmai napon két előadást hallgathattak meg az idős-
korról a kistérség Szociális szakemberei, akik egyben a Szociális
Szolgáltató Központ Munkatársai is. Az előadók:

, a hajdúböszörményi Fazekas Gábor Idősek ott-
honának igazgatója, és Főiskolai Docens
voltak.

TÁMOP 5.1.1. -09/8-2009-
0011

Csernáthné Ká-
rándi Erzsébet

Szemán Józsefné dr.

Tisztelt Cigándiak! Használják ki a Széptan Művészeti
Iskola által nyújtott lehetőségeket és tanítassák gyerme-
keiket hegedülni, zongorázni, citerázni, rajzolni vagy tán-
colni. Szeretettel várunk minden jelentkezőt.

Az elmúlt tanévben ismét több megmérettetésben vettek részt
növendékeink. Regionális hegedű, furulya, zongora és képző-
művészeti találkozókon képviseltük iskolánkat, városunkat. Az
eredményeink magunkról beszélnek, hiszen nem jöttünk úgy el
egyik versenyről sem, hogy ne hoztunk volna haza valamilyen
elismerést. Volt ezek között nívódíj, kiemelt nívódíj, dicséret, I.
helyezés. Mozgásművészeti ágazaton egy új nemzedék öröm-
teli felnövekvését láthatjuk. A lányok lelkesek, igazi kis szemé-
lyiségek és tehetségesek. Reméljük, hogy nemsokára ők is a
nagy elődök nyomdokaiba léphetnek.

A zene csodákra képes!A zene csodákra képes!
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2011. április 22-én
Május 2-án

Május 18-án

2011. februárjától

Húsvéti játszóházzal nyitottuk meg a Cigán-
di Falumúzeumot. anyák napi rendezvénynek adott
otthont a Nagy Dezső Művelődési Ház. a Kihívás
napjának szervezésében vállaltak tevékenyen részt a Művelődési
Ház dolgozói. Osztatlan sikert aratott a KÖZÖNSÉG TORNA -
Katus Attilával, a hatszoros aerobik világbajnokkal. Gyermeknap
alkalmából a Bibuczi színház ajándék műsorral kedveskedett ki-
csiknek nagyoknak. Két különböző képzést valósult meg a Közös
tudás nevet viselő pályázat keretében az MPSZSZKSI szervezésé-
ben k

a „A nem formális és informális tanulási for-
mák fejlesztése a Bodrogközben“ (TAMOP-3.2.3.-09/2-2010-
0047) című projekt keretein belül kilenc szakkör működik a a Nagy
Dezső Művelődési Házban: Néptánccsoport gyermekeknek, Nép-
tánccsoport óvodásoknak , Kézműves csoport, Önképző csoport
(Könyv- és filmbarát klub), Modern tánc, Multimédia szakkör,
Színjátszó kör, Tehetséggondozó csoport, Életmód klub.

Hagyományőrző kompetencia fejlesztő tá-
bort szervezünk a „A nem formális és informális tanulási formák
fejlesztése a Bodrogközben“ (TAMOP-3.2.3.-09/2-2010-0047)
pályázat jóvoltából.

„A nem formális és informális tanulási
formák fejlesztése a Bodrogközben“ (Támop-3.2.3-09/2-2010-
0047) pályázat keretei között folyó év februárjától ismét működik
a színjátszó kör a cigándi művelődési házban. A szakkör tagjai va-
lamennyien a Kántor Mihály Általános Iskola 6. évfolyamos tanu-
lói. A projekt első részében még csak ismerkedtek a gyerekek a
színjátszással, kisebb mesejátékokat állítottak színpadra, s nagy
izgalommal adták elő a közönségnek a félév során megszerzett tu-
dásukat az Iskola gálán. A csoport vezetője Némethné Szendrei
Csilla tanárnő.

özösségi mentorképzés, közösségi vállalkozásra felkészítő
képzés.

2011. július 4-10-ig

Színjátszó szakkör:

Az idősek klubjába március 16-án a tiszacsermelyi idősek klub-
jának tagjai látogattak el, ismerkedési napra, mely jó hangulatban
telt! A közös élmények mellett nagy sikere volt a cigándi töltött
káposztának és pogácsának. A cigándi idősek klubjának Nefelejcs
kórusa március 20-án a sárospataki nagytemplomban lépett fel, az
istentisztelet keretén belül, ahol 3 református éneket adtak elő nagy
sikerrel! Április 5-én a zemplénagárdi időseket láttuk vendégül a
cigándi idősek klubjában, április 7-én pedig a cigándi idősek utaz-
tak Bodroghalomba, az ottani idősek klubjába. ezek a látogatások
konzekvensen a kapcsolatépítést hívatottak szolgálni, kihasználva
a kistérségi társulásból eredő előnyöket, illetve azt, hogy ezévtől a
kistérséghez tartozó 17 település valamennyi szociális szolgáltatá-
sát a cigándi szociális szolgálat biztosítja! Az idősek klubja rövid
távú tervei között szerepel a húsvétra, anyák napjára készülődés,
valamint egy kirándulás a Széphalom-Hollóháza-Telkibánya
útvonalon. A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP
5.1.1./09-8-as számú szociális képzés pályázatának keretén belül
szakmai napot tartottak 2011. március 29-én. A szakmai napon
nagy számban jelentek meg a kistérség településein dolgozó szo-

A Művelődési Ház hírei

Elindult a Bodrogközben az a képzési program, amely Euró-
pai Uniós pályázati forrásból 80 hátrányos helyzetű mun-
kanélküli bodrogközi ember részére két helyszínen, hat szak-
mában nyújt szakmai képzést és eredményes vizsga után 72 fő
részére további 13 hónapos foglalkoztatást.

A 2011. január elsején elindult
címet viselő,

számú oktatási – foglalkoztatási program a Bodrogközi Többcélú
Kistérségi Társulás vezetésével és betonelem-
gyártó, famegmunkáló, kertfenntartó, hidegburkoló és mázoló-
lakkozó szakmákban.

A képzést eredményesen befejezők OKJ-s végzettséget sze-
reznek, a tanfolyam idejére a résztvevők képzési és foglalkoztatási
támogatásban részesülnek.

A program az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi
Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett LHH felzár-
kóztatási program kiírt pályázaton 313.196.303,- millió forint
vissza nem térítendő támogatást nyert el, mely a program összes
elszámolható költségét 100%-os arányban finanszírozza.

A programot megvalósító konzorcium tagjai a Bodrogközi
Többcélú Kistérségi Társulás, Cigánd Város Önkormányzata és a
Ricse Nagyközség Önkormányzata.

„Partnerség a Bodrogköz fel-
zárkóztatásáért” TÁMOP-5.1.1-09/6-2009-0003.

Cigándon Ricsén

Partnerségben a Bodrogköz felzárkózásáért

ciális szakemberek, akik Kertész Zoltán projekt menedzser a pro-
jekt előrehaladásáról szóló beszámolója után, két előadást hall-
gathattak meg, melynek témái:”Atársadalmi problémák kezelése a
szociális munka eszközeivel, módszereivel” és „Szociális munka
roma családokkal” volt. Az előadók:Molnár Endréné dr., főiskolai
docens és Szemán Józsefné dr., ny. főiskolai docens voltak. A Kis-
térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat március 30-án tar-
totta szokásos éves gyermekvédelmi tanácskozását, ahol a szolgá-
lat munkatársai mellett képviselték magukat a helyi oktatási intéz-
mények vezetői, a védőnők, a gyámhivatal munkatársai és a jegy-
zői gyámhatóság. A tanácskozáson megvitatták a település gyer-
mekvédelmi helyzetét és javaslatok, ötletek hangzottak el a külön-
böző szakterületek képviselőitől, a jövőre vonatkozóan a közös
munka eredményességének elősegítése érdekében. A szolgálat áp-
rilis hónapban húsvéti és anyák napi játszóházat valósított meg va-
lamint folytatódott a csoportfoglalkozás az aktív korúak ellátásá-
ban (rendszeres szociális segély) részesülők részére, ahol mindig
egy-egy előadást hallgathattak meg a résztvevők az őket érintő té-
mákban! Szociális Szolgáltató Központ intézmény vezető helyetteseKertész Zoltán

A Szociális Szolgáltató Központ aktualitásai!
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A Cigándi Rendőrőrs tájékoztatja a cigándi polgárokat,
hogy az elmúlt időszakban a város területén súlyos vagy na-
gyobb felháborodást kiváltó bűncselekmény nem történt.

Minden cigándi polgárt kérünk, hogy fordítsanak figyelmet
a saját és mások értékeinek védelmére, gyanús személyek meg-
jelenését jelezzék a Cigándi Rendőrőrsre /334-093/ vagy a Sá-
toraljaújhelyi Rendőrkapitányság ügyeletére az ingyenesen
hívható 107-es segélyhívó számon.

Séra Csaba r. alezredes

Említést érdemel a Tisza parti kemping területén elkövetett ron-
gálás, melynek során az oda kihelyezett hirdető táblát és aszta-
lokat, valamint székeket megrongálták, felborogatták és ezzel a
település önkormányzatának jelentős anyagi kárt okoztak. Ezen
cselekményt motiválatlan, vandál tettként kezeljük és kiemelt fi-
gyelmet fordítunk a tettes/ek felderítésére és megfelelő súlyú meg-
büntetésére. Ezúton hívnánk fel minden lakos figyelmét, hogy ha-
sonló cselekmények elkövetésétől tartózkodjanak, hiszen ezt a
bűncselekményt a törvény szabadságvesztés büntetéssel sújtja!!

2011. június 16-án Cigánd Város Képviselő Testülete előtt szá-
moltunk be a közrend, közbiztonság helyzetének alakulásáról, ami
egyhangúlag elfogadásra került. Mivel a testületi ülés egyébként is
nyilvános volt, ezért ezúton szeretnék a lakosságnak is egy kis
tájékoztatást adni a Cigánd városában az utóbbi években elkövetett
és megvalósult bűncselekmények számáról, melyhez az alábbi
táblázatot készítettem:

Év Bűncselekmények száma

2011. eddig eltelt időszakában az
előző évhez viszonyítva javulás mu-
tatható ki időarányosan, elsődleges
célja a Cigándi Rendőrőrs állo-
mányának ennek a stabil rendnek a
jövőbeni fenntartása!

Nyomatékosan fel szeretnénk
hívni a lakosság fegyelmét a közlekedési szabályok betartására
(súlykorlátozás, megállni tilos táblák utasításainak betartása,
biztonsági öv, gyermekülés, bukósisak jogszabályban előírt mó-
don történő használata, stb..), amiket a jövőben

Kiemelt figyelmet fogunk fordítani az ittas
vezetőkre is, hiszen már ebben a hónapban is 2 személytől vontuk
be a vezetői engedélyt ittas vezetés miatt. Kérünk mindenkit, hogy
tartózkodjon a hasonló cselekmények elkövetésétől.

A Cigándi Rendőrőrs nevében:
Cigándi Rendőrőrs parancsnoka

2011. június 23-ig 22
2010 62
2009 43
2008 71
2007 45
2006 63
2005 41
2004 97

MINDENKIVEL
SZEMBEN be fogunk tartatni és a szabálysértőkkel szemben
el fogunk járni!!

Segítségüket, együttműködő magatartásukat előre is kö-
szönjük!

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

Rendőrségi tájékoztatás

Cigándon 2011. augusztus 13-án újra fellép Román Sándor
tánctársulat az Experidance. Boldogság 69:09 című
produkciójukat tekinthetik meg az érdeklődők.

Az alkotóstáb ezúttal napjaink és közel-
múltunk, 1969. és 2009 . Magyarországát
választotta története színteréül. Válságok és
reformok korát éltük akkor is és éljük ma is.
Az üzenet erősítésére a zenei kulisszát
2009. party-zenéi és 1969. slágereinek
világa adja.

Főszereplőink a mai és az
akkor i hu-
szonévesek,
kikből mára
ha tvanasok
lettek...

Experidance produkció -
Román Sándor tánctársulat -
Boldogság 69:09

TÁMOP 3.3.7-09/1-2009-0054 projekt első félévének tapasz-
talatai és a további célkitűzései

Tehetség-
gondozó iskola műhelyek a leghátrányosabb kistérség felzár-
kóztatására

IDEGEN NYELV CSOPORTOK:

SPORT CSOPORTOK:
KÉZILABDA:
LABDARÚGÁS:

HAGYOMÁNYŐRZŐ CSOPORTOK:

A minőségi és esélyteremtő közoktatás megteremtésének köve-
telménye különösképp indokolt a leghátrányosabb helyzetű kistér-
ségekben. Fenti célok megvalósításához járul hozzá A

TÁMOP 3.3.7-09/1-2009-0054 projekt, amely során
2011. január 10.- 20. között alakultak meg a tehetséggondozó cso-
portok.

ANGOL NYELV: -Cigánd, Tiszakarád, Karcsa, Bodroghalom,
Alsóberecki, Nagyrozvágy

NÉMET NYELV: -Cigánd, Pácin

Cigánd, Tiszakarád, Karcsa, Nagyrozvágy
Cigánd, Pácin, Tiszakarád, Bodroghalom,

Nagyrozvágy, Alsóberecki
Cigánd, Pácin, Tisza-

karád, Karcsa I-II, Bodroghalom, Nagyrozvágy, Tiszacsermely,
Alsóberecki, Ricse, Révleányvár

Afoglalkozási csoportok 2011. február l-től működnek hetente 2
órában órarend szerint.

Aprojektben 28 csoport működik az alábbi területeken:

A Tehetséggondozó iskola műhelyek a
leghátrányosabb kistérség felzárkóztatására
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A június 24-i záróvacsorával hivatalosan is véget ért a

2010/11. évi bajnoki szezon egyesületünk számára. A vacsora

előtt Fodor Zoltán, a Cigánd SE elnöke megköszönte a csapat-

nak az elért szép eredményt és elmondta, hogy az egyesület a

jövő héten benyújtja nevezését az NB III-ba, majd Oláh Krisz-

tián polgármester is köszönetet nyilvánított a történelmi siker-

ért. A csapat azonban nem sokat pihenhet hiszen július 6-án

kezdődik a nyári felkészülés a következő szezonra amely 7

hétig tart majd, ezalatt számos edzés és edzőmérkőzés várja a

játékosokat.

Egyesületünk eddigi legnagyobb sikerét érte el azzal, hogy fel-
nőtt csapatunk június 11. véget ért bajnokságban a 2. helyen
végzett. A sikernek számos összetevője volt, amire hosszadalmas
lenne kitérni. Úgyhogy a Cigánd Sportegyesület megköszöni min-
den lelkes játékosának, edzőjének, támogatójának és szurkolóinak
az egész éves munkáját és kitartását.

Az idén immár 5. alkalommal kerül megrendezésre az
Olimpia Klub Kupa, amely minden évben felnőtt csapatunk
nyári felkészülését szolgálja. Az ez évi torna rendhagyó módon
a pályánk karbantartása miatt, nem Cigándon hanem Hajdú-
szoboszlón lesz lebonyolítva. Ezért nagy-nagy köszönet Holb
Péternek és a HSE vezetőségének valamint a Hungarospa Zrt.-
nek a pályájuk bérmentes biztosításáért. Az elmúlt évekhez
hasonlóan az idén is 6 csapat vesz részt a július végi eseményen:
Balmazújvárosi FC, Cigánd SE, FC Olimpia Satu Mare,
Hajdúszoboszlói SE, Jánoshidai SE, Nyírbátor FC.

Felnőtt csapatunk az egyesület
eddigi legnagyobb sikerét érte el!

Olimpia Klub Kupa HajdúszoboszlónOlimpia Klub Kupa Hajdúszoboszlón

Rangos nemzetközi tornaRangos nemzetközi torna
Rangos nemzetközi utánpótlás labdarúgó tornát rendeztünk a

gyereknapon az U-9-es korosztály részére. A helyi önkormány-
zat teljes támogatásával a jövőben hagyományteremtővé szeret-
nénk tenni a CIGÁND KUPÁT.

A csapat tagjai:

Edző:

U-19-es csapatunk 3. lett a II. osztályú bajnokság keleti cso-

portjában. A csapat tagjai:

Edző:

Baksa Zoltán, Balla János, Balla Krisztián, Ba-
logh Tamás, Boldog Máté, Csáki Róbert, Csáki Tamás, Gnándt-
Németh Erik, Horváth Zoltán, Janikó Tamás, Ludescher Attila,
Mata Sándor, Molnar Cristian Raul, Pop Marius Vasile, Prókai Pé-
ter, Rab László, Szabó Tamás, Tempfli Imre, Varga Zoltán, Vicickó
László, Ablonczy Dániel, Fodor Dávid, Kántor Ferenc, Szacskó
László, Török Máté.

Kocsis János

Balla János, Csáki Tamás, Fodor
János, Gecse Tamás, Gönczi Zoltán, Kiss Dávid, Kovács Attila,
Kulcsár Roland, Nagy Dávid, Nagy Szabolcs, Németh Dániel,
Oláh Levente, Oláh Patrik, Rajzinger Péter, Szabó Dániel, Szemán
Balázs, Tóth Richárd

Molnár Ferenc
Nagy Gábor vezette U-17-es csapatunk a 6. helyen végzett.
U-9-es csapatunk Vicickó László kezei alatt megnyerte a

Regionális bajnokságot.

Cigánd SE ezüstérmet nyert csapataCigánd SE ezüstérmet nyert csapata

A természetjáró szakkör Magas-hegyi kilátóbanA természetjáró szakkör Magas-hegyi kilátóban


