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A cigándi református egyházközség
harangozója: Takács Istvánné. A ha-
rangozás szövevényes szabályaiba Er-
zsike készséggel avatja be a kívülállót:

- A toronyban két harang van. Halott
esetén, ha a férfinek szól, a nagy harang
kezdi, majd a kicsi, végül pedig mind a
kettő egyszerre. Nőknél először a nagy
harang szól, majd összehúzzuk a kettőt.
Két napig tart minden halott esetében a
harangozás, majd a temetés napján. Idéz-
zünk most néhány mondatot az 1937-ben

elfogadott szabályzatból. Aláírói Janka Károly lelkipásztor, Csáki
M. József gondnok és Kájel Béla presbiteri jegyző.

A cigándi református egyházközség Isten dicsőségére öntöttekn-
ek tekinti a harangjait, azok hangja Isten hatalmára, gondviselő
jóságára, a Jézus Krisztusban nyert megváltás nagy tényére emlé-
kezteti a gyülekezetet, ezért szíve szeretetébe zárja azokat, mint
sorsában, életében és halálban osztozó testvéreket.

A harangokat akkor használja, amikor azok Isten nagy nevének
imádására, a holtak elsiratására, a bajban lévők támogatására,
közös nemzeti öröm vagy gyász, épülés vagy romlás tudtul adására
szólaltatnak meg…

A 12. életévüket be nem töltött gyermekek halálára a kis harang
huzatik meg és pedig leányoknak egyszeri, fiúknak kétszeri csenge-
téssel…Sem pénzért, sem „Isten nevében” nem szólaltatható meg a
harang azok, vagy azok hozzátartozói felett, akik megtagadták a
hitet, megbizonyították egyházunkhoz hűtlenségüket.

Erzsike így folytatja: „20 éve dolgozom a templomban. Régen
kézzel kellett harangozni, de ma már nagy segítség az árammal
történő harangozás. Ahalottaknak most is kézzel kell húzni, hiszen
azt nem lehet előre beprogramozni.”

Ahogy eddigi élete rövid történetét halljuk, bizony nem volt ezt
könnyű végigjárnia. 1988-ban özvegyen maradt három gyermeké-
vel, s ahogy ilyenkor szokott történni, rá nehezedett a család összes
gondja-baja, egyedül viselte annak terheit. Biztos jövedelemfor-
rást jelentett a presbitérium által jóváhagyott harangozói állás, amit
1991 óta tölt be.

- Reggel istentisztelettel kezdődik a nap. Miután vége van, fel-
sepregetem az udvart, a járdát az utca felől is, meg a portán is. Ha
füvet vágnak, nekem kell összetakarítani. Következik a templom
belülről való takarítása. Gondozom a templomkertben a vetemé-
nyest. Hébe-hóba elmegyek a gyermekeimhez, vagy néha ők láto-
gatnak hozzám. Nagyon sokat jelent ez számomra, mert minden-
ben segítenek. Aztán meg gyönyörködök a hét unokámban. Otthon
is van mit csinálni: ott a nagy kert meg a jószág. De a Jóisten ad
nekem minden nap annyi erőt, hogy el tudjam ezeket végezni.

- Hogyan telik el általában egy napja?

Nagy István

Sohajda Ilona és Csáki Géza az elmúlt hetekben ünne-
pelte házasságkötésük 50.évfordulóját.

Ebből az alkalomból nagyon sok boldogságot és erőben,
egészségben közösen eltöltött hosszú éveket kívánunk
számukra!

BEMUTATJUK

Az elkövetkezendő hetekben, hónapokban színvonalas
rendezvényekre, megemlékezésekre kerül sor városunk-
ban.

nemzeti ünnepünkre, a köztársaság kikiál-
tásának évfordulójára emlékezünk, ünnepélyes keretek kö-
zött. 17 órától városi ünnepségre kerül sor a
Nagy Dezső Művelődési Házban. 18 órakor gyertyás, fáklyás
felvonulás a Nagy Dezső Művelődési Háztól a cigándi közte-
metőig. 18.20-tól megemlékezést tartunk a forradalom hősei-
ről a cigándi köztemetőben.

tiszteletére az általá-
nos iskolás tanulók megkoszorúzzák elhunyt cigándi pedagó-
gusaink illetve háborús hőseink sírjait.

lesz a „Bodrogköz Tájmúzeumáért
Alapítvány” bálja.

a Nagy Dezső Művelődési Ház és
Könyvtár dolgozóinak szervezésében a mikulás ismét házhoz
megy.

Mindannyiunk Karácsonya cím-
mel, Városi ünnepséget rendezünk a Nagy Dezső Művelődési
Ház előtt, a Cigándi Református Egyház közreműködésével.

Október 23-án

Október 21-én

Halottak napja és Mindenszentek

2011. december 3-án

2011. december 6-án

2011. december 18-án

Cigánd város 2011. évi őszi programjai50 ÉVE EGYÜTT50 ÉVE EGYÜTT



Eseménydús közelmúltról számolnak be a
településünkön működő intézmények, klubok
képviselői.

(Folytatás a következő oldalon.)

� A Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a
nyáron ingyenes filmklubot szervezett a hátrányos helyzetű gyer-
mekeknek.
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TESTÜLETI HÍREK

ANYAKÖNYV - -HÁZASSÁG

ANYAKÖNYV  - ELHUNYTAK -

ANYAKÖNYV - -SZÜLETTEK
SIPOS JANKA DORINA
DÓCS EMESE ENÉH
ÁGOSTON LILI
GYÖRGY JUDIT
BODNÁR BENCE
HORVÁTH JÁZMIN NOÉMI

OLÁH KEVIN
FODOR HANNA
GÓLYA NIKOLASZ ISTVÁN
DÓCS KIRA TITANILLA
SÁNDOR RAMÓNA KLAUDIA
LAKATOS VERONIKA VANDA

GÁL MIHÁLYNÉ

TERJÉK ISTVÁN
ILLÉS SÁNDORNÉ

GYÖRGY SÁNDORNÉ

JÓNI GÉZA
PÉRCSI TIBOR
SÁNDOR GÉZA
MÁDY SÁNDOR
NAGY GÉZÁNÉ

SZN: OLÁH JULIANNA

SZN: SISÁNY ZSUZSANNA

SZN: GYÖRGY JOLÁN

SZN: BODNÁR JOLÁN

CSÁKI GÉZA
CSERPÁK KÁROLY
NÉMETH MIHÁLY
KIRÁLY BÉLA TIBORNÉ

CSÁKI MIHÁLYNÉ

HERCZIK DÁNILENÉ

BODNÁR JÁNOSNÉ

NÉMETH ZOLTÁN
NÉMETH ISTVÁNNÉ

SZN. OLÁH ILONA

SZN: BALLA ILONA

SZN: BALLA ETELKA

SZN: TOMPA ERZSÉBET

SZN: BALLA ESZTER

BODNÁR JÓZSEF – KENIKKER ILDIKÓ
BODNÁR SÁNDOR – SZENREI SZILVIA

BALLA  CSABA – BALLA CSILLA

Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a
2011. július 14-én tartott ülésén:

2011. július 25-én tartott ülésén:

2011. augusztus 5-én tartott ülésén:

2011. augusztus 25-én tartott ülésén:

2011. szeptember 7-én tartott ülésén:

2011. szeptember 19-én tartott ülésén:

Döntött;

Döntött;

Rendeletet alkotott;
Határozatot hozott;

Módosította;

Döntött;

Döntött;

Módosította;

Rendeletet alkotott;

Határozatot hozott;

Módosította;

a TIOP – 1.1.1.-07/1-2008–0400 jelü pályázat – in-
formatikai eszközbeszerzés – eredményhírdetéséről

a KEOP – 2011.4.2.0/A jelü pályázat – napelemes
rendszre kiépítése – eredményhírdetéséről a Kántor Mihály Ál-
talános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Alapító Okiratának kiegészítéséről

a szociális földprogramról
a szociális földprogramban történő rész-

vételről a B.T.K.T. Társulási Megállapodásának módosításáról
Tájékoztatót fogadott el; a Cigánd SE 2010 – 2011-évi munká-

járól a polgármester Kistérségi Társulásban végzett 2011. I.
félévi munkájáról

a Kántor Mihály Általános Iskola, Óvoda és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát, peda-
gógiai programját

ingatlanok belterületbe vonásáról önkormányzati
ingatlan bérbeadásáról

a TÁMOP5.1.1.-09/6-2009-0003. jelü pályázat köz-
beszerzésének nyerteséről ÖNHIKI pályázat benyújtásáról

a Képviselőtestület 2011. évi közbeszerzési ter-
vét

a 2011. évi költségvetésről szóló
5/2011.sz. rendelet módosításáról

a 2011. évi költségvetés I. félévi telje-
sítéséről a Kántor Mihály Általános Iskola, Óvoda és Művé-
szetoktatási Intézmény 2010./2011. évi munkájáról Szlovák –
Magyar határon átnyúló pályázat előkészítéséről

az Észak – Kelet Magyarországi Hulladéktáro-
ló Rehebilitációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodá-
sát
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A Bodrogköz legnagyobb és legimpozánsabb középületében
hamarosan megkezdődnek a rendelések.

Kapcsolat:

A szakrendelők, háziorvosi rendelők, fogorvosi rendelő, védő-
női szolgálat, központi orvosi ügyelet és gyógyszertár mindenki
számára egy épületben érhetők el.

Belgyógyászat, Bőrgyógyászat, Fizioterápia, Fül-orr-gégészet,
Gyermekgyógyászat, Gyógymasszázs, Gyógytorna, Ideggyógyá-
szat, Kardiológia, Laboratórium, Nőgyógyászat, Ortopédia, Pszic-
hiátria, Reumatológia, Röntgen, Sebészet, Szemészet, Tüdőgyó-
gyászat, Ultrahang, Urológia.

Az intézményben is fog működni, ahol elsősor-
ban infúziós kezelésekre és gyógyszerszint beállításokra kerül sor.

Az egészségügyi közreműködők – elsősorban - a kisvárdai Fel-
ső-Szabolcsi Kórházból és a sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórházból
érkeznek.

Intézményünk modern, XXI. századi orvos technológiával,
komfortos, légkondicionált várókkal, digitális beteghívó-rend-
szerrel, komplex akadálymentes körülményekkel, lelkiismeretes,
jól kvalifikált személyzettel várja a gyógyulni vágyókat!

Bodrogközi Járóbeteg Szakrendelő Nonprofit Kft.
3973 Cigánd Fő u. 80.   Telefon: +(36) 47/534-420

www.bodrogkozijarobeteg.hu         Email: cigandph@t-online.hu

Szakrendeléseink

nappali kórház

Hírek-tudósítások

Bodrogközi Kistérségi Járóbeteg
Szakellátó Központ –

a Bodrogköz egészségcentruma
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TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0047 – A nem formális és infor-
mális tanulási formák fejlesztése a Bodrogközben című projektben
Cigánd, Bodroghalom, Pácin és Tiszakarád konzorciuma tábo-
rokat, szakköröket, tehetséggondozást, szociális közösségi progra-
mokat valósít meg. Aprojekt ütemezés szerint rendben zajlik.

TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0034 - Helyi igényekre alapozott
innovatív foglalkoztatási társaság létrehozása a Bodrogközi kis-
térségben „Természetesen természetest” komplex térségi program
keretén belül eddig felépült a József Attila utcában egy 400 m -es
fóliaház, a képzések lebonyolítása folyamatban van.

TÁMOP-5.1.1-09/6-2009-0003 - Partnerség Bodrogköz Fel-
zárkóztatásáért (PBF) című projekt keretében képzések és foglal-
koztatás, a hozzájuk kapcsolható építési beruházás és eszközbe-
szerzés támogatott. Jelenleg a képzés és az építmény kivitelezés
közbeszerzési eljárásainak előkészítése zajlik. Beszerzésre kerül-
tek a cigándi és a ricsei képzéshez szükséges szakipari eszközök.

A CISE TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0103 pályázata keretében
tovább folytatódnak a sportfoglalkozások a 2012-2013. tanév 2. fe-
lében. A foglalkozások több mint fele megvalósult már, a nyáron
több táborban vettek részt a gyerekek. Az idei félév igazi újdon-
sága a sítábor lesz, melyet a sátoraljaújhelyi Magas-hegyen fogunk
megszervezni.
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� ÉMOP-4.2.1/B-2f-2009-0005 – Bölcsőde kialakítása Cigánd
városában című projekt keretében a központi orvosi ügyelet épüle-
tének felújításával, átalakításával, bővítésével egy új komplexen
akadálymentes, 2 csoportos 20 fő befogadására képes bölcsőde jön

létre. Az eszközbeszerzéshez szerződéssel rendelkezünk. Az épü-
let kivitelezését korábban elnyerő céggel a szerződést az Önkor-
mányzat felbontotta. Az „új” kivitelező kiválasztására közbeszer-
zés zajlik, az ajánlatok beérkeztek, az ajánlatok hiánypótlása folya-
matban van.

ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0011 - Óvoda bővítése Cigándon
című projekt a cigándi óvoda bővítésére és felújítására irányul. A
kivitelezési szerződés aláírására tervek szerint október 14-én kerül
sor. A kivitelezési munkálatok az időjárás függvényében akár még
az éven elkezdődhetnek.

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0400 – Cigánd Város Általános
Művelődési Központ informatikai infrastruktúrájának fejlesztése
című projekt keretében többek között 54 db iskolai pc-t, 11 db
digitális táblát szereztünk be a cigándi, a révleányvári és a zem-
plénagárdi iskola részére.

ÉMOP-4.3.1/B-09-2009-0014 - Oktatási intézmények infra-
strukturális fejlesztése Cigánd című projektben sor kerül az Újis-
kola és a zemplénagárdi óvoda felújítására, illetve az iskola épüle-
tének bővítésére. A projekt célja az intézményi épületek felújítása,
akadálymentesítése, új eszközök beszerzése. A kivitelezésre vo-
natkozó közbeszerzési eljárás az iskola esetében még nem zárult le,
az óvoda felújításával kapcsolatban a szerződés aláírására a tervek
szerint október 14-én kerül sor.

ÉMOP 3.1.2/A-09-2f-2011-0005 – Bodrogközben Város szü-
letik című funkcióbővítő településrehabilitáció célú pályázat II.
fordulóra beküldött anyagát elutasították, ezen döntéssel szemben
Önkormányzatunk kifogással élt.

KEOP-6.1.0/A/11-2011-0022 - Környezeti nevelés elindítása
Cigándon című projekt keretében a cigándi általános iskolásoknak
jövő márciustól kezdődően 5 db vetélkedőkkel, filmvetítésekkel
kiegészített rendezvényt tartunk. A rendezvények célja a környe-
zetvédelem fontosságának kihangsúlyozása.
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Hazai forrásból megvalósuló projekt:
� Önkormányzatunk a 7/2011. (III.9.) BM rendelet alapján a 3.

Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás alcím-
re benyújtott pályázatát a Belügyminiszter Úr 2011. augusztus 30-
án támogatásra érdemesnek minősítette, és 18.000.000 Ft vissza
nem térítendő támogatásban részesítette. Ennek keretében sor
kerül az Újiskola felújításával egyidejűleg a rendkívül elhaszná-
lódott betonpálya teljes rekonstrukciójára. A projekthez szükséges
önerő 2.000.000 Ft. A kivitelezésre közbeszerzési eljárást indí-
tottunk.

A Nemzeti Kulturális Alap a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium miniszterének döntése alapján nyár elején
a magyarországi könyvtárak részére elindította a Márai-
programot.

Könyvtárunk sikeresen pályázott e projekt keretében,
melynek során meghatározhattuk, milyen típusú doku-
mentumot szerzeményezünk be a kiadók által közzétett
listákból.

Állományunk így 175 darab könyvvel bővült, a szépiro-
dalom, művészet, gyermek-és ifjúsági irodalom, tényiro-
dalom témakörében.

Megújult állományunkkal várjuk olvasóinkat!

Márai Program a Városi  KönyvtárbanMárai Program a Városi  Könyvtárban

(Az előző oldal folytatása.) Ezen kívül augusztusban Bodrog-
halomba és Kisrozvágyra kirándultak, ahol játékokkal, főzéssel,
íjászattal és lovagoltatással tették emlékezetessé a napot.

A Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének tagjai eljutot-
tak a nyíregyházi Vadasparkba és a kisvárdai strandra. Itthon is fo-
lyamatosan szerveznek számukra programokat, szabadidős foglal-
kozásokat.

Az Idősek Klubjának éneklő csoportja szép sikereket tudhat
maga mögött. Felléptek a helyi ünnepi műsorban augusztus 20-án,
de meghívást kaptak Nádudvarra és Mezőladányba is. A többi
klubtaggal együtt közös programon vettek részt Sárospatakon és
Vásárosnaményban. Itthon kézműves foglalkozások, istentisztele-
tek, közös főzések színesítik együttlétüket.

ASzabadidő Központ életében sem volt holtszezon a nyáron
– számol be Nagy Gábor intézményvezető. Beindultak a futsal
táborok a cigándi óvodások valamint társközségek alsós gyerekei-
nek részvételével. Kézilabda gálamérkőzés zajlott Sárospatak és
Kisvárda csapatai között. Egészségügyi napot rendeztek sok ki-
egészítő programmal színesítve. ATisza-parton bonyolították le az
I. Strandfoci kupát, majd folytatódott a műfüves pályán nyolc csa-
pat részvételével.

Az óvoda már az új tanév beindulásáról tudósít. Vegyes cso-
portokban 113 gyerekkel indulnak. A csoportokban megkezdték a
beszéd – és fejlettségi szint felmérését. Pályázati pénzből vásárolt
új bútorok és fejlesztő játékok várták a kis növendékeket.
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Immár hagyományosan augusztus 20-a Cigánd egyik leg-
nagyobb ünnepe. Önkormányzatunk 2011. augusztus 20-án is
színvonalas, egész napos programmal kedveskedett települé-
sünk lakóinak és az ide látogató hazai és külföldi vendégeknek.
Városunkat megtisztelte testvértelepülésünk Marosmagyaró
küldöttsége is. Érkezésük napján lett felavatva a Varga András
fafaragó által készített emléktábla, amely a városunk
testvértelepüléseit hivatott bemutatni.

Másnap délelőtt a műfüves pályán labdarúgó mérkőzések zaj-
lottak kilenc csapat részvételével.

A délutáni és esti programokban minden korosztály megtalálta
az érdeklődésének megfelelőt.

Kora délután a Falumúzeumban a „Bodrogközi népi ételek udva-
rán” kiemelten a gasztronómiáé, a bodrogközi népi életeké volt a
főszerep. A résztvevő csapatok nem csak a főzésben jeleskedtek,
hanem a kijelölt főzőhelyük díszítésében is.

A piactéren íjász, lovasbemutatót tartott a kisrozvágyi Honfog-
lalók egyesület tagjai. Nagy sikerrel szerepeltek a sátoraljaújhelyi
Rendőrkapitányság kutyás rendőrei. Osztatlan örömöt okozott a
nézőknek Szabó Ákos és csapatának streetfighter bemutatója vala-
mint sátoraljaújhelyi BMX Freestyle Demo Team kerékpáros be-
mutatója. A gyermekek sem unatkozhattak, tehetségüket kézmű-
ves foglalkozásokon mutathatták be.

Az ünnepi műsor a fiatalok nagy örömére Cairo együttes műso-
rával kezdődött. 18 órától a Marosmagyarói néptánccsoport adott
ismét fergeteges műsort.

Az ünnepet Oláh Krisztián Cigánd Város polgármestere és
Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő köszöntötte.

AUGUSZTUS 20

A történelmi egyházak nevében az Új Kenyeret megáldotta,
megszentelte Makatura József lelkész, Lipusz László parókus és
Koltovári Attila plébános úr. A kenyeret megszegte Oláh Krisztián
Polgármester Úr.

A fellépők sorát a cigándi néphagyományőrző együttesekből
összeállított zenés, táncos bemutató nyitotta meg. Az összeállítás
címe „Cigándi sokadalom” volt. Atalpalávalót a Zsindelyes együt-
tes húzta. Nagy sikerrel szerepeltek először cigándon a ricsei Bo-
torka néptáncegyüttes táncosai. Mint mindig most is új és színes
produkciókkal mutatkoztak be a TriAngel Tánccsoport táncosai.
Fergeteges műsort adott Palcsó Tomi. A várva várt tombolasor-
solás előtt lépett színpadra a Kántor Mihály Általános Iskola tanu-
lóiból alakult Street Dancers csoport együttes. A tombolasorso-
láson értékes ajándékokat nyertek a résztvevők. Fő díj egy LCD
televízió volt. 22.00 órakor indult a tűzijáték. A tűzijátékot köve-
tően lépett színre a Sikátor együttes. Nagy örömet szerezve e műfaj
szerelmeseinek.

A szervezők köszönetet mondanak mindazoknak, akik fá-
radságot nem kímélve elősegítették a rendezvény sikeres elő-
készítését és lebonyolítását.

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ESKÜTÉTELÁLLAMPOLGÁRSÁGI ESKÜTÉTEL

A közelmúltban tette le városunkban magyar állam-
polgársági esküjét a kárpátaljai Szernye községben élő
Bahus Tibor és családja.

A közelmúltban tette le városunkban magyar állam-
polgársági esküjét a kárpátaljai Szernye községben élő
Bahus Tibor és családja.
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Kérdéseinkre válaszol Bodnár Balázs, a Kántor Mihály
Általános Iskola igazgatója.

1. Hány tanulóval kezdték a tanévet?

2. Vannak-e személyi változások a nevelőtestületben?

3. Milyen a tanterem ellátottsága, tárgyi feltételek?

4. Sikerült-e az eddigiekben tervezett
célkitűzését, pedagógiai programját meg-
valósítani? Erre a tanévre mire fektet
különös hangsúlyt?

5. Tanórán kívüli lehetőségek?

6. Kényszermegoldásnak vagy indokolt-
nak tartja-e a gyerekek állandó mozga-
tását a sportcsarnokba?

7. Vannak-e még folyamatban lévő

A 2011/2012-es tanévet 448 tanulóval kezdtük. Közülük 5-en
elsősorban egészségügyi indokkal kérték felmentésüket az iskola
mindennapos látogatása alól.

A tanévet a tavaly megszokott pedagógusokkal kezdtük. Nem
érkezett új kolléga és szerencsére elküldenünk sem kellett senkit.

Tárgyi feltételeink sokat javultak az elmúlt időszakban, büszkék
lehetünk a vadonatúj iskolai bútorokra, illetve a nyár folyamán
üzembe helyezett interaktív táblákra és személyi számítógépekre.
Tanterem gondjaink jelenleg nincsenek, de ha
elkezdődik az új iskola épületének felújí-
tása, akkor minden oktatásra alkalmas helyi-
séget fel kell használnunk a tanév zökkenő-
mentes teljesítéséhez.

Igazgatóvá választásom ideje óta – kö-
szönhetően az önkormányzat támogatásának
és kollégáim odaadó munkájának – több
nagy célt is sikerült teljesíteni, gondolok itt
pl. a sportosztályokra, vagy a néptánc oktatá-
sára, illetve kívülről nem érzékelhető szak-
mai fejlesztésekre és emberi lépésekre. Ter-
mészetesen a megbízásomból hátralévő két
tanévet sem szeretném tétlenül tölteni, van-
nak még komoly feladatok. Ilyen pl: az isko-
laotthonos oktatás lehetőség szerinti beve-
zetése, mert ez nem csak vezetői programom
sarkalatos pontja, hanem a szülők részéről is
meg van rá az igény. Fontos feladatunknak
tartom az emelt óraszámú testnevelés osztá-
lyok színvonalas működtetése mellett a nép-
tánc oktatás megerősítését, illetve az etnikai
program beindításával adódó többlet órák
tervszerű felhasználását.

Meg merem kockáztatni, hogy nincs még
olyan iskola Magyarországon, mint amilyen
a cigándi, legalábbis az iskolán kívüli tevé-
kenységek tekintetében. A tavaly megkez-
dett és idén folytatódó pályázati program-
jaink lehetőséget nyújtanak arra, hogy egy
időben akár két tucat (!) szakkörön is részt
vehetnek tanulóink. A legfontosabb labdajá-
tékok mellett az aerobic, kickbox, torna
sportágakban jeleskedhetnek tanulóink, ki-
egészítő sportágak pl. az úszás és a lovaglás.
Ezeken kívül számítástechnika, történelem
és hagyományőrző szakkörök működnek
még iskolánkban.

A sportcsarnok az iskolai testnevelés órák
fontos helyszíne. Egy ekkora létszámú iskola
számára elengedhetetlen egy ilyen létesít-
mény mindennapos használata.

pályázati támogatások az oktatás színvonalának emelése
céljából?

8. Szerepel a munkatervben valamilyen
kiemelt program a tanév során?

9. Kapnak-e kedvezményeket a hátrá-
nyos helyzetű tanulók?

10. Gyermekétkeztetés - várható-e mi-
nőségi változás a gyermekétkeztetésben?

11. Milyen arányban van az óvodai be-
íratás és a meglévő kihasználtság?

12. Mikorra várható, hogy a gyerekek
ne csak meghallgassák, de énekeljék is a
magyar Himnuszt?

A legjobb tudomásom szerint több oktatási célú pályázat kiírása
történik meg a közeljövőben, melyeken igyekszünk minél több for-
rást, anyagi lehetőséget megszerezni intézményünk fejlődése

érdekében.

Az idei tanév legfontosabb feladatai közé
tartozik, hogy a felújítással járó kényelmet-
lenség minél kevésbé érintse tanulóinkat.
Ezen kívül komoly feladatot jelent a folya-
matban lévő pályázatok koordinálása és a
néptánc oktatás bevezetése.

Cigándon minden gyerek ingyenesen ju-
tott hozzá nem csak a tanév során szükséges
tankönyveihez, hanem az eredményes okta-
táshoz szintén elengedhetetlen füzetcsoma-
gokhoz is. Ezen kívül minden gyermekvé-
delmi támogatásban részesülő gyerek in-
gyenesen étkezik.

Hamarosan érzékelhető lesz annak a tör-
vénynek a hatása, amely megreformálni ké-
szül a magyarországi gyerekek intézményi
étkeztetését. Hangsúlyt kapnak majd az étke-
zésen belül a rostban gazdag, vitamindús
élelmiszerek, pl. a hüvelyesek, halak, és a
különböző magas gyümölcstartalmú gyü-
mölcslevek. Csökkeni fog az ételek só és cu-
kortartalma.

Az óvoda minden évben kb. 10%-kal több
gyereket irat be, mint amennyi férőhely az
intézmény alapító okiratában szerepel,
ugyanakkor a gyerekek életkorából adódó
sajátosság az, hogy átlagosan csak a be-
íratottak 90%-a jelenik meg az óvodában.

Az iskola a felnőttek világának, társadal-
mának kicsinyített képe. Azt gondolom, ha a
gyerekek egy olyan családban nőnek fel,
ahol látják szüleiket a Himnuszt énekelni,
akkor majd ők is hasonlóképpen fognak cse-
lekedni. Mindenesetre pedagógus társaim-
mal azon vagyunk, hogy tőlünk láthassák a jó
példát.

Eredményes tanévet kívánunk mind
Önnek, mind pedig az oktatási intézmény-
nek! Nagy István

Tanévkezdési helyzetkép

Vajon mi foglalkoztatta a cigándi
iskolát mondjuk 60 évvel ezelőtt?
Nézzük csak! /forrás: VB ülések/

Kántor Lajos ig. tanító beszédében is-
merteti az elmúlt iskolai év eredmé-
nyeit. Az eredmény nem kielégítő, ami-
nek elsősorban a rendkívül sok mulasz-
tás az okozója. Aszülők sok esetben kér-
dőre vonják a nevelőket, hogy gyerme-
küket miért buktatták meg. Ha osztály-
ismétlésre van utasítva, akkor fenyege-
tőleg lépnek fel.

A gyermekek mostoha körülmények
közt élnek. A szülők munkába állítják
őket, ahelyett, hogy iskolába küldenék.
Hiányosság van a tanteremben is. Nem
engedhető meg, hogy a kultúrház elő-
csarnokában vagy az olvasóteremben
menjen a tanítás télidőben is. Hasson
oda a VB, hogy az iskolai fejlesztések
felújítást nyerjenek. A szakszerű ének-
oktatás érdekében egy harmónium be-
szerzése indokolt. Hiány van a nevelők-
ben 4 osztálynál. 22 tanerőre lenne
szükség, de csak 17 van. Az iskola abla-
kaiból kb. 40 üvegszem hiányzik, amit
pótolni kell, mert akkor hiába fűtenek.

Az ajtók szintén rosszak. A Tömösvá-
ri-féle iskolának nincs kerítése, minden-
ki átjár rajta.

Dobos Jolán felszólalása: az iskolával
kapcsolatban a szülők és dolgozók kö-
vették el a hibát azon a téren, hogy ha a
gyerekek köszöntek a dolgozóknak,
hogy „Előre”, azt a feleletet kapták,
hogy nem is hátra! Ezért a gyerekek in-
kább nem köszönnek. Most azonban az
igazgató adott egy újabb utasítást a gye-
rekeknek, hogy a napszaknak megfele-
lően köszönjenek.

L. Imréné: Előadja, hogy a tantermek
nagyon ki voltak használva a tél folya-
mán. Kéri a helyi tanácsot, utaljanak ki
meszet, de Újhelyben nem lehet kapni.
Az utak is javításra szorulnak. Néhol
olyan nagy a sár, hogy a gyerekek benne
ragadnak, a kerekek elmerülnek.
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Hogy érzi magát polgármester úr?

Család?

Milyenek a visszajelzések a lakos-
ság részéről az új vezetéssel kap-
csolatban?

Hogyan kezeli a problémás helyzeteket a lakossági kérések-
nél?

Köszönöm szépen. Kitűnően.

Egyelőre várnak haza minden este....
A viccet félretéve sajnos sok időt el-
vesz tőlük az új munkahelyem. El
kellett telni majdnem egy évnek, hogy
be tudjam osztani az időmet, úgy hogy
mindenki „kapjon belőlem” egy kicsit.

Törekszünk arra, hogy mindenkinek
kivétel nélkül segítsünk, ha gondjuk,
bajuk van. Ezt értékelik és elmondják,
hogy jól esik a törődés. Természetesen, akiknek tudunk segíteni az
adott problémában sokkal „hálásabbak”, akiknek viszont nemet
kell mondani nyilván érzékenyebben érinti őket.

De összességében, amíg az emberek mosolyogva fogadnak az
utcán, abból az derül ki, hogy pozitívan értékelik a munkánkat.

A legfontosabb hogy mindenre választ kapjanak, ha pozitív az
elbírálás egy üggyel kapcsolatban. Akkor is és ha negatív. Nincs
értelme félre vezetni az embereket.

Meg kell mondani határozottan azt is, ha nem megy a segítség. A
legtöbben ezt a hozzáállást értékelik, mert tudják, ha van rá mód
úgyis segítünk.

Láttuk a cigándi tv-ben, hogy sok fiatal kapott lehetőséget a
hivatalnál. Hogyan értékeli munkájukat?

Biztosan érkezik „fura” különleges kérés is egy fogadóórán
,mondana egy pár példát?

Akövetkező kérdésem sok embert foglalkoztat. Lesz-e járási
központ Cigánd?

Köszönöm a válaszokat Polgármester Úr! Kívánok sok si-
kert munkájához!

Hála Istennek keveset hibáznak, és folyamatosan képzik magu-
kat. Aktívan részt vesznek a közösségfejlesztési dolgokban is,
csakúgy, mint a többi dolgozó.

Hogyne. Minden kérést próbálunk komolyan venni, de azért van
egy két kirívó eset, amikor pl. az ügyfél őszintén elmondta, hogy
italra kellene egy kis segítség…. Vagy a másik kedvencem az volt,
amikor 8 órában felajánlottunk az illetőnek munkát és azt
nyilatkozta, hogy csak akkor hajlandó dolgozni, ha veszünk neki
biciklit, mert nagyon messze lakik. Nyilván ilyenkor nehéz
visszafojtani az érzelmeket….

Ha rajtam múlik: Igen! De sajnos a jelenlegi álláspont, amit az
országgyűlési képviselő felvázolt Sárospatakot és Sátoraljaújhelyt
helyezi előtérbe, Cigándra pedig kormányablakot terveznek.
Természetesen ez számunkra elfogadhatatlan!!! A cél érdekében
nagyon sok helyre megküldtük a saját javaslatunkat, amiben az
állt, hogy a Bodrogköznek önálló járása legyen Cigánd központtal.
Érkezett is visszajelzés a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter-
től, hogy kiemelten foglalkoznak kérésünkkel. Valamint összehív-
tam egy kistérségi ülést, melyre meghívást kap az országgyűlési
képviselőnk Dr. Hörcsik Richárd, valamint Demeter Ervin kor-
mánybiztos, mert nekik személyesen elmondhatjuk álláspontun-
kat. Amennyiben ez sem vezetne célhoz, nem tartom kizártnak,
hogy szervezzünk egy megmozdulást a többi bodrogközi telepü-
léssel kézen fogva, hiszen 17 település egybehangzóan nyilatko-
zott a közös Bodrogközi járás kialakítása érdekében.

Illés Józsefné

Interjú Cigánd város
polgármesterével

Cigánd Város Önkormányzata, Bodroghalom, Pácin és Ti-
szakarád községek önkormányzataival konzorciumban pályá-
zati pénzt nyert a "A nem formális és informális tanulási for-
mák fejlesztése a Bodrogközben" projektre, amelynek kere-
tében 6 tábor, 25 kompetencia fejlesztő szakkör, 4 db kiscso-
portos tehetséggondozó foglalkozás, klubok, rendezvények,
továbbképzések valósultak és valósulnak meg.

Majdanics Lászlóné

A szakkörök első moduljában és a táborokban összesen 595 fő, a
klubokban 71 fő vett részt.

A projekt kapcsán mindenki megtalálta a neki megfelelő foglal-
kozást és tábort. A visszajelzésekből ítélve a néptánc, a modern
tánc és a színjátszó csoport iránt van a legnagyobb érdeklődés,
ezért a második modulban újabb csoportok, illetve magasabb óra-
számban történő foglalkozások beindítását tervezzük. A telepü-
lések szakmai vezetői szerint nagy áttörést jelent ez a Bodrogköz
közművelődési tevékenységének nem formális képzéseinek tekin-
tetében, hiszen fellendült az eddig is sikeresen működő szakkörök
munkája és az eddig forráshiány miatt nem megfelelően működők
pedig egy nagy lehetőséget kaptak a projekt segítségével.

Sikeresen zárult a Bodrogközben működő
szakkörök és klubok első modulja

A Tehetséggondozó Iskola Műhelyek A Leghátrányosabb
Kistérség felzárkóztatására c. Pályázat lehetőséget biztosit
közel 500 fő Bodrogközi tanuló részére, hogy iskolán kívüli
foglalkozásokon érdeklődésüknek megfelelő ismereteket
szerezzenek.

Tapasztalatunk, hogy a gyerekek az ilyen jellegű foglalkozá-
sokon nyitottabbak-önálóbbak, mint a hagyományos tanórákon.
Hasonló érdeklődésü tanulók vannak együtt. Lehetőség van arra,
hogy a programban résztvevő gyerekek rendszeresen sportoljanak
a Cigándi sportcsarnokban. Az idegen nyelvi foglalkozások kere-
tében laptopok segitségével fejlesztik tudásukat.

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
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Négyév után után ismét beindulnak a néptáncfoglalkozások
a Kántor Mihály Általános Iskola tanulóinak részvételével.

Ez méltó az iskola névadójához és a település évszázados hagyo-
mányaihoz. Ilyenformán is ismerjék meg a gyerekek a múltat, őse-
ik örökségét, és vigyék tovább, adják tovább szellemi értékeinket!

2011. október 2-án a Nagy Dezső Művelődési Ház adott
helyet az IDŐSEK VILÁGNAPJA alkalmából megtartott
rendezvénynek. Az eseményt Cigánd Város polgármestere
Oláh Krisztián nyitotta meg. A megjelentek színvonalas
előadásokat tekinthettek meg. Zárásképpen a nyugdíjas
klub tagjai, illetve dolgozói süteményekkel valamint forralt
borral kedveskedtek a jelenlévőknek.

�

�

�

�

�

�
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2011. május 24-én a békéscsabai Bibuczi együttes szóra-
koztatta a Cigándi óvodásokat és az általános iskola tanulóit.

2011. május 26-án a Nobel-díjas Kertész Imre könyvéből
készült film főszereplője Nagy Marcel látogatott el intézményünk-
be és beszámolót tartott élményeiről.

2011. június 15.-én Iskola Gálával zárta a tanévet a Kántor
Mihály Általános Iskola, melynek előkészületében és sikeres lebo-
nyolításában játszott aktív szerepet a művelődési ház.

Hagyományteremtő szándékkal, immár másodszor rendeztük
meg a „Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvánnyal karöltve a Mú-
zeumok éjszakája programot 2011. június 24-én. A megjelenteket
kézműves foglalkozások, népi játszóház, csoportos gyermekjá-
tékok, kemencében sült sütemények, krumpli lángos és finom gu-
lyásleves fogadta.

„A nem formális és informális tanulási formák fejlesztése a
Bodrogközben“ (TAMOP-3.2.3.-09/2-2010- 0047) című projekt
keretein belül a Nagy Dezső Művelődési Ház szervezésében a
2011. július 4-től 10-ig Hagyományőrző kompetenciafejlesztő tá-
bor szerveztünk. A térítésmentes táborban a gyerekek kézműves
foglalkozásokon, honismereti vetélkedőkön, hagyományőrző
programokon vettek részt. A táborban részt vevők kirándulásokon
is részt vehettek, Kékestetőn, Matyó múzeum –Mezőkövesd, Kar-
csa – Tündérek tánca (zenés produkció), Kisrozvágy – Berzseny
falu, Pácin - Árpád Fejedelem ünnepe. A projekt a 2011-2012-es
tanévben folytatódik. Várjuk a gyerekek jelentkezését a következő
szakkörökbe: néptánccsoport gyermekeknek, néptánccsoport óvo-
dásoknak, kézműves csoport, önképző csoport (Könyv- és film-
barát klub), modern tánc, multimédia szakkör, színjátszó kör, te-
hetséggondozó csoport, életmód klub.

Árpád Fejedelem Ünnepe rendezvénysorozat zárónapja július
10-én Cigándon lett megrendezve. A fő attrakció a Republic
együttes koncertje volt. A Falumúzeumba a látogatókat játszóház
fogadta. A szervezők különböző édességekkel, cigándi apró bé-
lessel kedveskedtek az idelátogatóknak.

Augusztus 13-án két nagysikerű rendezvény, megszerve-
zésében, lebonyolításában vett részt. A cigándi Egészségnap és az
Experidance Produkció, Román Sándor Tánctársulata Boldogság
69:09 című produkciójukat tekinthették meg az idelátogatók.

A helyi óvodában lapunk legutóbbi megjelenése óta eltelt
legfontosabb eseményekről Téglás Dezsőné intézményvezető
tájékoztatta lapunkat.

- A 2011/2012-es tanévet a cigándi óvodában zökkenőmentesen
indítottuk 110 gyerekkel, amelyből 57 új gyerek érkezett vegyes
korcsoportba.

Pályázati forrásból két öltöző bútorait cseréltük újra és olyan
applikációs képekkel dekoráltuk az óvodánk falát, amelyek a négy
évszakot mutatják be egy fa lombkoronáján.

A Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei a szükséges felmé-
réseket szeptemberben elvégezték és már beindultak a fejlesztő
foglalkozások.

Szép őszi napsütésben kirándultunk gyermekeinkkel Pálházától-
Kőkapuig, a hegyek között zakatoló kisvonaton gyönyörködtünk a
magas hegyekben, a csörgedező patakokban, amely a gyerekeknek
felejthetetlen élményt nyújtott.

Az apró táncos lábak a Béles-fesztivál közönségét szórakoztat-
ták. Szeptember utolsó hetében gyönyörű termésbábok, figurák
születtek az összegyűjtött tökökből, termésekből.

Ismét indul a néptánc! Események a művelődési házban

Közös összefogásra volt szükség az induláshoz. A település és
iskola vezetőin kívül kellett a pedagógusok valamint a szülők jóin-
dulatú hozzáállása, és fontos volt az intézményi háttér biztosítása a
sárospataki Sipos György AMI részéről. A gyerekek heti két
foglalkozás keretében sajátítják el a néptánc alapjait, s készülnek a
színpadi bemutatkozásokra.

Felkészítő tanáraik Juhász Ádám és Lőrincz László. A fiatal ok-
tatók a helyi tanórákon kívül Révleányváron és Zemplénagárdon is
tartanak foglalkozásokat.

Az iskola a néptáncon kívül lehetőséget biztosít társművészetek
oktatására is, így ismerkedhetnek a gyerekek balett, társastánc és
moderntánc műfajokban. Ezeknek szakavatott oktatói Oláhné
Fojdl Adrienn és Matu Zsolt.

Köszönet illeti a művészeti iskola igazgatóját Réthiné Muha
Krisztinát, valamint Dr. Muha Miklós fenntartót, akik merték
vállalni a cigándi tagiskola újbóli indítását és patronálását. Le-
gyen sikeres a vállalkozásuk, s legyen gyümölcsöző az együtt-
működés sokunk örömére és megelégedésére! Nagy István

IDŐSEK VILÁGNAPJAIDŐSEK VILÁGNAPJA Óvodai események
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Önkormányzatunk Képviselő Testü-
lete állást foglalt abban, hogy támogatja
a HUSK/1101 Magyarország-Szlovákia
Határon Átnyúló Együttműködési Prog-
ram 1.1.1 intézkedése - üzleti infrastruk-
túra-fejlesztés - keretében pályázat be-
nyújtását a helyi gazdaság fejlesztése ér
dekében.

A támogatás intenzitása 95%, a terve-
zett Cigándot érintő költségvetés 400.000
Euro.

A projekt vállalkozások működésének,
indításának megsegítését célozza azzal,
hogy biztosít minden
igényt kielégítő, rendkívül környezetbarát
és energiatakarékos üzlet és irodahelyisé-
get az igénylők számára.

A projekt ún. tükörprojekt, hiszen egy-
idejűleg a határ mindkét oldalán megva-
lósul hasonló típusú fejlesztés. Cigánd tölti
be a Vezető Partner szerepét, partnerünk
pedig a szlovákiai Lelesz település lesz.

rezsi költségen

Inkubátor ház
építése Cigándon
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IRODA laminált parketta 11,34 m2

IRODA laminált parketta 11,84 m2

IRODA laminált parketta 12,48 m2

IRODA laminált parketta 12,47 m2

IRODA laminált parketta 12,47 m2

IRODA laminált parketta 12,59 m2

PORTA laminált parketta 3,67 m2

IRODA laminált parketta 12,59 m2

IRODA laminált parketta 12,47 m2

IRODA laminált parketta 12,47 m2

közlekedő kerámia 75,41 m2

tárgyaló laminált parketta 38,90 m2

ELEKTROMOS HELYI... csm.kerámia 2,27 m2

ELŐTÉR kerámia 5,65 m2

FÉRCI WC+PIS+MO. csm.kerámia 5,96 m2

KAZÁN csm.kerámia 2,31 m2

MOZG KORL. csm.kerámia 4,62 m2

TAKARÍTÓ SZER csm.kerámia 2,44 m2

TEAKONYHA csm.kerámia 6,14 m2

összesen: 258,07 m2

100
240

ELEKTROMOS
HELYISÉG

csm.kerámia
2,27 m2

TAKARÍTÓ SZER
csm.kerámia

2,44 m2

IRODA
laminált parketta

12,48 m2

MOZG KORL.
csm.kerámia

4,62 m2

FÉRCI WC+PIS+MO.
csm.kerámia

5,96 m2

TEAKONYHA
csm.kerámia

6,14 m2

KAZÁN
csm.kerámia

2,31 m2

PORTA
laminált parketta

3,67 m2

IRODA
laminált parketta

11,34 m2
IRODA

laminált parketta
12,47 m2

IRODA
laminált parketta

12,47 m2

IRODA
laminált parketta

12,59 m2

IRODA
laminált parketta

12,59 m2

IRODA
laminált parketta

12,47 m2

IRODA
laminált parketta

12,47 m2

FÉNYMÁSOLÓ
laminált parketta

11,84 m2

TÁRGYALÓ
laminált parketta

38,90 m2

KÖZLEKEDŐ
kerámia

75,41 m2

ELŐTÉR
kerámia
5,65 m2

ZÁRHATÓ, FEDETT
KERÉKPÁR TÁROLÓ

térburkolat
17,94 m2

A helyszín előreléthatóan a Járóbeteg Szakellátó Központ és a tüzép közötti téren lesz.
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A Cigándi Rendőrőrs tájékoztatja a Cigándi lakosságot,
hogy az elmúlt időszakban a város területén súlyos vagy na-
gyobb felháborodást kiváltó bűncselekmény nem történt. A
településen előfordultak kisebb kárértékre elkövetett lopások,
szabálysértések, de ezek száma nem jelentős.

Örömmel értesítjük Cigánd város lakóit, hogy a Heti Világgaz-
daság által idén augusztusban közzétett 2010. évet tartalmazó
listán - mely az ország összes városának 1000 főre jutó bűncselek-
mény átlagát tartalmazza -

Ez az
eredmény - figyelembe véve a térség gazdasági helyzetét - minden-
képpen kimagaslónak számít ! B-A-Z. megye városait tekintve
megállapítható, hogy csak Abaújszántó végzett Cigándtól hátrébb,

Érdekesség, hogy ez azt jelenti, hogy
Sátoraljaújhelyen és Sárospatakon túl, még Pálházától is kevesebb
volt az 1000 főre jutó bűncselekmények száma, holott a Hegyköz
gazdasági, jövedelmi, etnikai viszonyai jóval kedvezőbbek a Bod-
rogközénél !!!

A továbbiakban nyomatékosan fel szeretnénk hívni a lakosság
figyelmét a közlekedési szabályok betartására (súlykorlátozás,

Cigánd a 288. helyen végzett, azaz
287 város fertőzöttebb bűnügyileg tőlünk az országban, és csak
16 városban alakult kedvezőbben a bűnügyi helyzet.

tehát a megye 2. legbiztonságosabb városának számított Ci-
gánd település 2010-ben.

A Cigánd Településüzemeltetési Nonprofit Kft dolgozóinak
munkájával mindenki találkozik aki Cigándon él vagy tar-
tózkodik. 2011. évben a jelentősen megváltozott foglalkoztatási
lehetőségek ellenére is sikerült értékteremtő munkát végez-
nünk.

2 011. évben az alábbi feladatokat végeztük:

A Munkaügyi Központ megváltozott támogatási feltételei jelen-
tősen nehezítették munkánkat.

A bevezetett 4 órás foglalkoztatás, amely a dolgozók többségét
érintette, véleményem szerint nem váltotta be a törvényalkotó el-
várásait sem és az önkormányzatét sem. Az egyszerre nagy lét-
számban megjelenő foglalkoztatottak, - sok ember részére kény-
szerként jelent meg,- ami nehezítette a mindennapi munka szerve-
zését megkérdőjelezte annak eredményességét is. Sajnos naponta
szembesültünk a lakossági észrevételekkel, amely a 4 órás foglal-
koztatást érintette. Természetesen a 4 órás foglalkoztatás keretében
is a többség lelkiismeretesen végezte munkáját.

A 8 órás foglalkoztatás keretében alkalmazott dolgozók végez-
ték a szakipari munkákat, ami a településüzemeltetés szempont-
jából nélkülözhetetlen és a településünk fejlődése érdekében a
jövőben is szükséges. Társaságunknak naponta 60-70 dolgozónak
kell munkát biztosítani, ami nem könnyű feladat.

- parkfenntartás

megállni tilos táblák utasításainak betartása, biztonsági öv, gyer-
mekülés, bukósisak jogszabályban előírt módon történő használata
stb.), amire a jövőben is kiemelt figyelmet fogunk fordítani, ideért-
ve természetesen az ittas vezetőket is.

Kérjük továbbá a szórakozó helyekről – főleg a hétvégi hosszabb
nyitva tartás után - az éjszakai órákban hazafelé induló személye-
ket, hogy mások nyugalmát, pihenését ne zavarják, tartózkodjanak
a csendháborító, garázda jellegű cselekményektől, illetőleg hét-
közben a Cigánd-i Képviselő Testület Önkormányzati Rendeletét a
nyitva tartási időre vonatkozóan pontosan tartsák be !

A kerékpárosok részére fontos információ az, hogy ahol ke-
rékpársáv van felfestve az egyirányú utcákban ( Fő utca Taka-
rékszövetkezet, polgármesteri hivatal, okmányiroda és Ren-
dőrőrs előtti része például !) ott a kerékpársávot csak a for-
galommal szemben közlekedő kerékpáros használhatja, aki a
forgalommal megegyező irányban halad, az köteles az úttest
menetirány szerinti jobb oldalát használni, nekik a kerék-
pársáv használata szigorúan tilos ! Szintén ne használják ezt a
sávot a gyalogosok illetve a gyermekkocsit toló személyek sem!
Kérünk mindenkit, hogy az előbb részletezett szabályt tartsa
be a balesetek elkerülése érdekében !!!

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.

RENDŐRSÉGI HÍREK

A város és lakosság szolgálatában
- utak, járdák karbantartása
- víz és belvízelvezető árkok takarítása
- külterületi csapadékvíz elvezető árkok takarítása
- piac üzemeltetése
- temető fenntartás
- intézményekben karbantartási feladatok elvégzése
- szállítási feladatok ellátása
- vállalkozói tevékenység
- tűzvédelmi feladatok ellátása
- rendezvények előkészítése, lebonyolítása

- Vasút utca járda építés
- Petőfi utca járda építés
- Járóbeteg Szakellátó – parkosítás, épületben belső átalakítási

munkák
- padok készítése, parkoló és járda építése –
- Intézmények nyári karbantartása – festés –
- Kisrozvágy táborhely kialakítása
- Tisza part játszótér kialakítása

Jelentősebb munkáink 2011. évben.

Társaságunk gép és eszköz parkja egy nyertes pályázatnak
köszönhetően jelentősen bővült, amely nagyban segíteni fogja
a társaság dolgozóinak eredményes munkavégzését. (A KFT
eszközei: fűnyírótraktor, forgóseprű-kefe HQ fűnyírótrak-
torra, gyeplazító – talajlevegőztető, sövénynyíró, motoros
fűkasza, gödörfúró Honda, fúrószár gödörfúróhoz, faipari gép
5 műveletes, szalagfűrész, porelszívó, 2 db. betonkeverő)
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A 20. században lejátszódott történelmi események gyö-
keresen megváltoztatták kultúránkat, átalakították városaink
és falvaink arculatát és a mindennapi életet. Az egykor élt kö-
zösségek szokásaira, hagyományaira már csak az idősek emlé-
keznek, akik maguk is formálták az elődeiktől megörökölt
kulturális tradíciót. Lassan feledésbe merül mindaz, ami egy
település egyedi arculatát a korábbi évszázadokban megha-
tározta.

2010-ben a Herman Ottó Múzeum és a Néprajzi Múzeum mun-
katársai ezen lassan feledésbe merülő cigándi kultúra emlékeinek
néprajzi kutatásába kezdtek. Céljuk, hogy feltérképezzék a tele-
pülés régi hagyományait, szokásait, tárgykultúráját és társadalmát.
Széleskörűen az élet minden szegmensét érintik ezek a vizsgá-
latok. Olyan területek részletes elemzésére törekednek, mint a val-
lás, a folklór, az étkezés és az öltözködés, Cigánd közelebbi és tá-
volabbi településekkel való kapcsolata, a helyi gazdasági tevé-
kenységek, vagy a társadalmi átalakulás folyamatai.

megháromszorozódott, hogy utána a 19. század végén ismét csök-
kenésnek induljon. Majd a 20. század első felében 50 év alatt mégis
3000 fővel nőtt a település lélekszáma és 1960-ban több mint 5200
fő élt Cigándon. Mi történt e nagyléptékű változások idején a tele-
pülésen? Milyenek voltak a mindennapok, és mi áll az 1960-ban
megindult folyamatos csökkenés mögött?

Ezekre és még sok más kérdésre irányulnak a kutatásban részt
vevő etnográfusok vizsgálatai, akikkel a településen már többen is
találkozhattak. Akutatók Cigándot járva igyekeznek összegyűjteni
azokat az emlékeket, amelyek a levéltári forrásokban vagy a ko-
rábbi néprajzi munkákban nem maradtak fenn. Folytatják a tele-
pülés iskolájának névadója, Kántor Mihály által megkezdett mun-
kát, hogy a település egy olyan néprajzi monográfiával gazdagod-
hasson, amely nemcsak megőrzi, hanem ismét feleleveníti egyedi
kultúráját.

E munkában kérik a cigándiak segítségét is. Fogadják megkere-
sésüket, emlékezzenek vissza a régi eseményekre, történetekre.
Örömmel várják mindazok jelentkezését, akik szívesen részt ven-
nének a munkában. A kutatók az elkövetkezendő évben gyakran
leköltöznek a településre, amelynek időpontjairól a Városházán tá-
jékozódhatnak, illetve közvetlenül a következő etnográfusok tele-
fonszámán:

Dr. Katona Edit (Néprajzi Múzeum, tel.: 06/1- 473-2400),
Dr. Tóth Judit (tel.: 26/311-190),
Knézy Judit (tel.: 60/30-570-8711),
Viszóczky Ilona (Herman Ottó Múzeum, tel.: 46/560-170),
Viga Gyula (Herman Ottó Múzeum, tel.: 46/560-170).
Hajdú Ildikó (Miskolci Galéria, tel.: 30/276-0861)
Lehetőség van emellett e-mailben (cigandneprajza@gmail.com) is fel-

venni velük a kapcsolatot, illetve akik gyakran megfordulnak az
Interneten a Facebookon csatlakozhatnak ahhoz a közösséghez
(http://www.facebook.com/groups/123564124403398?ap=1), ahol a ku-
tatás folyamatába közvetlenül is bekapcsolódhatnak, érdekes informá-
ciókat szerezhetnek a településről, a kutatókról és szintén megoszthatnak
velük történeteket vagy képeket. Szeretnék, ha a formálódó kötet a
cigándiakkal együtt készülhetne! Hajdú Ildikó

2011. szeptember 17-én a Kulturális Örökség napján Cigánd Vá-
ros Önkormányzata és „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány
újra megrendezte a Béles fesztivált, melynek a Falumúzeum biztosított
méltó környezetet. A rendezvény célja "A NEM FORMÁLIS ÉS IN-
FORMÁLIS TANULÁSI FORMÁK FEJLESZTÉSE A BODROG-
KÖZBEN" (TAMOP–3.2.3-09/2-2010-0047) című Projekt népszerűsí-
tése, valamint a Bodrogköz népi hagyományainak a felelevenítése,
megőrzése, ápolása, gasztronómiai és népművészeti termékek széles kö-
rű megismertetése, bemutatása. Arendezvényen bemutatkozott a projekt
keretein belül működő néptánccsoport, moderntánccsoport, tehetség-
gondozó csoport, színjátszó kör és a kézműves csoport. Nagy sikert
arattak a Bodrogközben működő amatőr művészeti csoportok is. „A
Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány önkéntesei már napokkal a ren-
dezvény előtt szorgosan töltötték a káposztát, kavarták a lekvár, sütötték
a finomabbnál finomabb süteményeket és a híres cigándi apró bélest. A
műsor közös táncmulatsággal záródott. A szervezők ezúton szeretnék
megköszönni mindazok segítségét, akik támogatták rendezvényünket!

Béles FesztiválBéles Fesztivál

Néprajzi kutatás Cigándon

Ma már kevesen emlékeznek a gubára, a cifra ködmönre, a gön-
dör kendőre vagy a sonkolyos mintára, a gombódára vagy a kőre
leppencsre. Az épületek szintén történetek sorát rejtik magukban.
Állnak itt vinkelyes házak és vasútállomás is épült Cigándon. Volt
időszak, amikor színházba, moziba és bálba is járhattak a tele-
pülésen és a környéken élők, de már arra is csak az idősek emlé-
keznek, melyik épületben volt először mozi a településen és hol
lehetett először televíziót nézni. A történelmi viharok, gazdasági
nehézségek ellenére a település képes volt fejlődni. A 18. század
közepén még kevesebb, mint 1000 fős falu népessége 150 év alatt
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Az 1950-es évek elején a rákosista diktatúra célkeresztjébe
került a „kulák”, mely szónak még magyar megfelelője sincs.
Bárkiből lehetett kulák, vagyis közellenség, ha a helyi párt-
vezetés úgy ítélte meg.

1951. március 21.

1951. április 2.

1951. november 16:

1952. szeptember 12.

1956-ban a kuláklistán szereplő következő személyeket
rehabilitálták és törölték a kulákok névsorából:

Kuláklistára kerültek általában a falu legtekintélyesebb gazdái,
akik a legeredményesebben gazdálkodtak, szorgos munkával ju-
tottak anyagilag előbbre másoknál. Különadókkal, megemelt be-
szolgáltatási kötelezettséggel, állandó lelki és fizikai nyomással
sanyargatták őket, de volt példa akár súlyos börtönbüntetésre, ko-
holt perekre is. Náluk kezdték a „padlássöpréseket”. A begyűjtők-
nek az ÁVH emberei segítettek. Szinte az egész lakosságot rette-
gésben tartották.

Tanácsülési jegyzőkönyvek tanúskodnak e sötét korszak tényke-
déseiről. Pillantsunk most ezekbe bele. Személyiségi jogokat
figyelembe véve az érintetteknek csupán kezdőbetűit közöljük.

A múlt VB-n elhangzott, hogy a
vetőgépek rendbehozatalát ellenőrizni fogjuk, és a kulákokra vi-
gyázunk. Az elmúlt héten vetett a Kertész kulák, s az udvarán ott áll
egy jó vetőgép. A kulák földjét K. Dániel vetette, mert azt mondta,
rossz a vetőgépe. Csak két cső hiányzott. A párttitkár megnézte a
gépet, és azonnal elvitték. A pártnak többet kell törődni
az ellenőrzéssel. Nem tudták megmondani, hogy a kulákok elve-
tettek-e már. Az egyik kuláknál a zöldség nem volt elvetve, egy
másiknál meg rostlen.

cigándi kuláknál az adóbehaj-
tó brigád fél vagon vegyes terményt, 30 mázsa szénát, 40 mázsa
cefrét, másfél mázsa diót talált, melyet nevezett spekulációs cé-
lokra igyekezett elrejteni. Az a Tímári, ahol a sok
terményt megtalálták, az elmúlt vásárkor Ricsén egy pár ócska
csizmát árult. Vigyázni kell, így tévesztik meg a kulákok a népet!

sok helyen nincsen termény, mert a kulákok
a szomszédoknál dugják el.

VB elnök beszámol a végzett
munkáról. Abegyűjtés jól indult meg. Minden esetben ellenőrizték
a kulákcsépléseket, és biztosítottak a kulákgép alatt majdnem
100%-ban való elszámol- tatást.

Az ellenség elleni harc során a kulákokkal
szemben a súlyponti feladat végrehajtását ellenőriztük. Éber figye-
lemmel kísértük a kukorica, napraforgó, burgonya begyűjtésének
teljesítését. Akulákokat a beszolgáltatási terv teljesítésének szabo-
tálásáért kártérítéssel sújtottuk. A Községi Tanács VB mind foko-
zottabban vitte az osztályharcot a kulákság, a klerikális reakció
ellen.

O.J., O.K., Gy. K., H. K., kulákok a kötelező állattartásnak eleget
nem tettek, amiért is a feljelentést megtettük ellenük. O.J kulák 300
l tejet nem szolgáltatott be. Szintén megtettük ellene a feljelentést.
Gy.D., özv. F.S.-né őszi vetéstervünket nem teljesítették. A szabo-
tálás ellen intézkedtünk.

Gy. János II. kerület 199. szám alatti lakos
S. Sándorné I. kerület 1. szám alatti lakos
H. Antal I. kerület 401. szám alatti lakos
B. József I. kerület 112. szám alatti lakos
Ifj. F. Sándor I. kerület 245. szám alatti lakos
M. Jánosné I. kerület
N. József I. kerület 421. szám alatti lakos
Ú. István I. kerület 93. szám alatt lakos
G. Jánosné I. kerület 140. szám alatti lakos
Gy. Károly I. kerület 318. szám alatti lakos
H. József I. kerület 7. szám alatti lakos
T. Dániel I. kerület 326. szám alatti lakos
G. Bertalan I. kerület 22. szám alatti lakos

H. János:

B. László:

Tóháti T. Károly

F. István:

Másik hozzászólás:

B. János:

M. Bertalan I. kerület 231. szám alatti lakos
Cs. Istvánné I. kerület 77. szám alatti lakos
Özv. P. Mihályné I. kerület 255. szám alatti lakos
Cs. Miklós II. kerület 96. szám alatti lakos
S. György Gorsótanya
O. János II. kerület 287. szám alatti lakos
Cs. Dániel II. kerület 81. szám alatti lakos
B. János Nagyhomok
O. István II. kerület 246. szám alatti lakos
G. György II. kerület 128. szám alatti lakos
Cs. József II. kerület 112. szám alatti lakos
N. Károly I. kerület 111. szám alatti lakos
Özv. O. Sándorné I. kerület
B. Sándor I. kerület 440. szám alatti lakos
O. Károly I. kerület 404.szám alatti lakos
M. János II. kerület 234. szám alatti lakos
H. Károly I. kerület
Özv. F. sándorné II. kerület 233. szám alatti lakos
T. Dániel I. kerület 231. szám alatti lakos
Cs. József I. kerület 395. szám alatti lakos
Hat név maradt a kuláklistán, akik a VB megállapítása sze-

rint kizsákmányolók voltak.

Múltidéző: Kulákvilág Cigándon

Atársadalom elszegényedésének egyre fokozódó üteme
miatt Cigánd Város Önkormányzata kiemelt feladatá-
nak tekinti a családok támogatását. Több különböző
programot összehangolva nyújtunk segítséget.

Mivel a térségben a munkalehetőségek száma mini-
mális, a támogatásokkal a családok önfenntartó, önellátó
képességét igyekszünk fejleszteni.

Ennek jegyében a „Minden gyerek lakjon jól!” Alapítvány
támogatásával 197 család részére biztosítottunk vetőmagot
és baromfit, a családokban élő közel 600 gyerek egészséges
táplálkozásának elősegítésére.

A Cigánd Településüzemeltetési Nonprofit Kft. minden
igénylőnek kedvezményes áron végezte el a kertek gépi talaj
előkészítő munkálatait.

Mindezek mellett az Önkormányzat programszerűen és
egyénileg is, segítséget nyújtott a rászorulók részére is.

Az idén első alkalommal részt vettünk az EU Élelmi-
szersegély Programban.

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közvetítésével
400 család – zömében létminimum közelében élők és kis-
nyugdíjasok – kapott alapvető élelmiszereket tartalmazó
csomagot.

Besegítettünk az iskolakezdésbe is, minden cigándi álta-
lános iskolás gyermek ingyenesen kapta meg a füzetcso-
magot.

A rászorulók mellett odafigyeltünk betegekre is. A 2011.
évben az Önkormányzat felvállalta egy leukémiás cigándi
kislány támogatását.

Gyűjtést szerveztünk, társadalmi szervezetektől pénzbeli
támogatást szereztünk és besegítünk a gyógyulásához elen-
gedhetetlen steril szoba kialakításába is.

Van még teendő, nem megy minden egyszerre, lépésről-
lépésre haladva lehet csak elérni az új, öngondoskodásra
képes helyi társadalom létrejöttét.

Ezen az úton haladva tesz meg mindent Önkormányzatunk
a családok életminőségének javításáért és az élő, virágzó
közösség kialakításáért.

Szociális segítség,

támogatás

Szociális segítség,

támogatás
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Elkezdődött a 2011/12-es bajnoki évad. A felnőtt csapat
továbbra is Kocsis János irányításával készül a megméret-
tetésekre.

Az utánpótlás csapatoknál viszont változások voltak majd-
hogynem minden korosztályban. Kezdjük a legkisebbeknél, ahol
beindult a Bozsik program és az U-7, U-9, U-11-es korosztály
Vicickó Lászlóval készül az őszi tornákra. U-10-es csapatunk egy
6 csapatos nemzetközi bajnokságban vesz részt és a 3. forduló után
harmadik helyen áll az erős mezőnyben – őket Kocsis János edzi.
U-13-as együttesünk Baksa Zoltán vezetésével a megyei bajnok-
ság nyitófordulójában kiütéses győzelemmel kezdett. U-17-es és
U-19-es csapatunk Balla János és Csehi László irányításával ké-
szül a rendkívül erős másodosztályú bajnokságban kisebb-na-
gyobb sikerekkel. A felnőttek az eddig eltelt hét fordulóból ötöt
megnyertek, kétszer viszont kikaptak az NB III Tisza-csoport-
jában. A nyáron a keret tovább erősödött, így a csapat célkitűzése,
hogy minél előrébb végezzen a bajnokságban.

Igazi szenzációnak és kétségkívül első hallásra hihetetlennek
tűnt, hogy a nyáron Roszel Róbert is Cigánd SE mezbe öl-
tözött.

Érkezők:

Távozók:

A Cigánd SE felnőtt kerete a 2011/12-es őszi idényben:

A 28 éves csatár a román II. osztályú FC Maramureş Universitar
Baia Mare együttesétől érkezett hozzánk. Atámadó korábban meg-
fordult a román első osztályban is, játszott a Bajnokok Ligája részt-
vevő CFR Cluj csapatában és a Gloria Bistritaban. Magyaror-
szágon a 2009/10-es szezonban szerepelt az akkor NB I-es Diós-
győr csapatában. Roszel érkezéséről több erdélyi lap is beszámolt,
hiszen Szatmár megyében Tempflivel egyetemben mindketten iga-
zi sztárnak számítanak. Deák István (Tiszakanyár)
Deme Vojtech (Michalovce) Dolhai Máté (Tiszakanyár) Gazsi
Ferenc (Tiszakanyár) Török István (Baktalórántháza) Roszel Ró-
bert (Baia Mare) Turik János (Tiszalök) Ablonczy Dá-
niel (Sárospatak) Balla Krisztián (Ibrány, kölcsön) Balogh Tamás
(Békéscsaba) Horváth Zoltán (Eger, kölcsön) Ignéczi Csaba
(Tuzsér, kölcsön) Liptai Tamás (Nyírkarász, kölcsön) Mata Sándor
(?) Prókai Péter (III. ker. TUE, kölcsön) Rab László (Tiszakarád,
kölcsön) Szabó Tamás (Kisvárda, kölcsön) Török Máté (Dombrád,
kölcsön)

Csáki
Tamás, Gazsi Ferenc, Szacskó László (kapusok), Baksa Zoltán,
Boldog Máté, Csáki Róbert, Deák István, Deme Vojtech, Dolhai
Máté, Gnándt-Német Erik, Janikó Tamás, Kántor Ferenc,
Ludescher Attila, Molnar Cristian Raul, Pop Marius Vasile, Roszel
Róbert, Tempfli Imre, Török István, Turik János, Varga Zoltán,
Vicickó László (mezőnyjátékosok)

Bíztató bajnoki kezdés

Érkezők-távozók a csapatnál

A Cigándi Széptan Alapfokú Művészeti Intézmény 20. tan-
évéhez érkezett. 20 év nagy idő.

Kedves Anyukák és Apukák!

Sok zenét, rajzot és táncot sze-
rető, nyitott szívű gyermek koptatta már padjainkat. Vannak nö-
vendékeink, akik a művészetet életcélul választották s most vala-
melyik zenei vagy mozgásművészeti szakközépiskola vagy egye-
tem hallgatói. Ám vannak olyanok is, akiknek a zene a rajz vagy a
tánc egy csodás kaland, tartalmas kikapcsolódás, értékes időtöltés.
Mindegyikőjükre büszkék vagyunk!

Tanárnak és diáknak is nagy élmény az első zongora, hegedű, ci-
tera óra, az első képzőművészeti óra vagy az első táncpróba. Aztán
kicsit elszomorító ám annál felemelőbb az utolsó fellépés izgalma.
E két esemény között nagyon sok minden történik – barátságok
szövődnek, életre szóló élményekkel gazdagodnak, sokat és ke-
ményen gyakorolnak. A sokévnyi közös munka után, kapnak a
gyerekek egy különleges tudást, amit soha senki nem tud tőlük
elvenni. Nyitott, befogadó gondolkodásúvá válnak, megtanulják,
hogy mindenért meg kell dolgozni, megtanulnak együtt gondol-
kodni másokkal, figyelni egymásra, tisztelni egymás munkáját,
megerősödi az önbizalmuk, megtanulnak a zene, moderntánc, kép-
zőművészet csodálatos világában mozogni. Kívánhat ennél jobbat
gyermekének egy gondos és bölcs szülő?

Nem kis gond eldönteni, mi min-
dent adjunk meg gyermekeinknek, hogy képességeiket fejleszt-
hessék, ugyanakkor a kikapcsolódás, a szórakozás is biztosított le-
gyen számukra. Ebben tud segíteni Önöknek iskolánk.

A Széptan Művészeti Iskola 20 éve bizonyít. Töretlenül, ki-
tartóan oktatja a szépre vágyó gyermekeket. Éljenek hát e le-
hetőséggel, taníttassák gyermekeiket zongorázni, hegedülni,
citerázni, rajzolni, táncolni!

Az Árpád Fejedelem ünnepség sorozat keretében július 10-
én a szabadtéri színpadon a Republic együttes adott nagy sike-
rű élő koncertet.

Október 4-től megújult formában
jelentkezik heti sportmagazinunk. Az
Oldalvonal adása a VTV-én keddenként
(19 órától), míg -n to-
vábbra is szerdánként (21 órától) lesz lát-
ható. Változás, hogy fix 1 órás lesz a mű-
soridő, valamint több új munkatársa is lesz a magazinnak.
Ezentúl csütörtökönként 11 órától a
oldalon is megtekinthető lesz a műsor.

www.cigandse.hu

www.harmadikvonal.hu

MEGÚJULT AZ OLDALVONALMEGÚJULT AZ OLDALVONAL

20 éve a művészet szolgálatában


