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Szeretettel köszöntök minden kedves olvasót húsvét ünne- 
pén és kívánok áldást, örömet a Feltámadott Jézus köszön- 
tésével: „Békesség nektek!”

Lukács ev. 24:13-15
Húsvét nagy lehetősége ma is ugyanaz, mint két évezreddel 

ezelőtt: a csüggedésből, a kilátástalanságból, a szomorúságból el 
lehet jutni az élő reménységbe! Hiszen a halálból életre kelt, 
diadalmas Krisztussal – az emmausi férfiakhoz hasonlóan, akik 
mentek a lenyugvó nap irányába – ma is , mi is találkozhatunk, 
mivel Ő maga ígérte meg. 

Ezért lehet  élő reménységről szólni ott, ahol látszólag alig van rá 
ok, s ott is kell, ahol látszólag alig van rá szükség! Mert ez a 
reménység nem csalfa és vak „mit teremt magának a boldogtalan”, 
nem „földiekkel játszó, égi tünemény”.

Ez a reménység ugyanis  élő személyhez, a feltámadott Jézus 
Krisztushoz kötődik, aki éppen húsvétkor mutatta meg, hogy az 
emberi élet legnagyobb ellensége, a halál felett is Úr!

Sok ember halad sajnos ma is szembe a lemenő nappal. Egyre 
sötétebb van körülöttük, és egyre nagyobb a reménytelenség ben- 
nünk is. Vannak, akik úgy érzik, számukra már végképp lemenő- 
félben van a nap, s így nincs értelme semminek.

-Amikor már a jövő is a háta mögé kerül az embernek.
- Amikor először éreztetik egy idős emberrel, hogy fölösleges és 

csak teher.
- Amikor először döbbennek rá középkorúak, hogy már soha 

nem fogják megvalósítani azt a nagy álmot, amit ifjúkoruk óta 
dédelgettek magukban.

- Vagy amikor először derül ki egy rutinszerű orvosi vizsgálat 
során, hogy az idő előrehaladtával egyre rosszabb értékeim 
vannak.

Friedrich Dürrenmatt  az „Alagút”, c novellájában mondja el a 
következőt: a vonaton utazó egyik utasnak egy idő után feltűnik, 
hogy  milyen rég óta fut a szerelvény a máskor sokkal rövidebbnek 
érzékelt alagútban.  Pánikba esve előre rohan és megdöbbenve ész- 
leli, hogy a vezetőfülkében nincs senki. Vezető nélkül száguld a 
vonat beláthatatlan sötétségbe!

Sok ember életérzése  ez, nálunk is. Hová tart ez a világ? Mi lesz 
velünk? – És mi lesz a mi népünkkel, egyházunkkal? Rohamosan 
csökkenő népesség, ijesztő egészségügyi statisztikák… Van-e 
remény a jövőre nézve? 

Hogyan lehet hát átkerülni az Élet vonzásába?

Az életbe átvezető első lépést nem nekünk kell megtenni, hanem 
azt  Jézus tette meg, aki valóban életre kelt a halottak közül!

Tőle jön a kezdeményezés az emmausiakhoz is. Egyszer csak 
„melléjük szegődött”.

A feltámadás előtt a tanítványok, a sokaság, az emberek Jézus- 

hoz, Jézus után mennek, a feltámadás után viszont Jézus egyszer 
csak megjelenik, megáll középen, megjelenti magát, vagy mint itt: 
melléjük szegődik, hozzájuk lép.

Nem Őt keresik a szükségben, bajban, félelemben lévők, hanem 
Ő keresi meg a magukba roskadt, megriadt, elbizonytalanodó, re- 
ményvesztett híveit! Odamegy, ahol szükség van rá!

Jaj, de jó testvérek, hogy ez így van! Mert akkor kész akár most, 
akár hozzánk is odalépni!

A sötétbe indulók mellé odalép a világ Világossága. A halál 
árnyékának völgyében járók mellé odaszegődik az Élet Fejedelme. 
Az egymással vitatkozó balga és rest tanítványok mellé odacsat- 
lakozik a Csodálatos Tanácsos.

Nézzétek csak, egyszerre lehull a hályog a szemükről, egyszerre 
minden más megvilágításba kerül, egyszerre összeállnak a mo- 
zaikdarabkák, értelmet nyer a múlt és célt, reményt a jövő! Sőt, 
egyszerre erőt kapnak a jelenben a küldetéshez, amit nem mond 
nekik senki, mégis végzik maguktól, örömmel. Bár fáradtak, bár 
késő este van, bár maguk sem értik még igazán, mégis futnak 
vissza Jeruzsálembe a többiekhez a jó hírrel: valóban feltámadott 
az Úr! 

Milyen különös fordulat! Most már nem a halott Jézust siratják, 
hanem az élő Krisztus kezd el munkálkodni bennük és általuk!

„Dum spiro – spero.” – „Amíg élek, remélek” – tartja a latin 
közmondás, kifejezve azt az igazságot, hogy remény nélkül nem 
lehet élni. De a húsvét nagy örömhíre az, – kedves Testvérek – 
hogy nem is kell! 

„Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy 
irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül 
való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, 
szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van 
fenntartva számotokra.” Péter első levele 1. rész 3-4. vers 

HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, szomorú léptek. 
Húsvét előtt… zokogó, bús miértek. 
Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak. 
Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak. 
Húsvét előtt… szívek, üres-szegények. 
Húsvét előtt… kihamvadott remények. 
Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!” 
Bús eltemetkezés az éjszakába. 
De húsvét lett! Feltámadott a Mester! 
HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel! 
Húsvét után… futni a hírrel frissen! 
Húsvét után… már nem kérdezni mit sem! 
Húsvét után… új cél és új sietség! 
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék! 
Húsvét után… erő, diadal, élet! 

Makatura József református lelkész
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TESTÜLETI HÍREKVÁLASZTÁSI
TÁJÉKOZTATÓ Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a

2014.  február 5-én tartott ülésén;
v�Jóváhagyta a 2014. I. félévi munkatervét
v�Megállapította a 2014. évi caffeteria juttatás mértékét
v�Tárgyalta a 2014. évi költségvetés tervezetét
v�Rendeletet alkotott a köztisztviselők illetménykiegészítéséről
v�Rendeletet alkotott a személyes gondoskodást nyújtó ellátá- 

sok térítési díjáról
v�Döntött az I. vh. emlékmű felújítására vonatkozó pályázat 

benyújtásáról
v�Döntött az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejleszté- 

si támogatás igénybevételére vonatkozó pályázat benyújtásáról
v�Módosította a Tündérkert Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát 

a 2014. február 29-én tartott ülésén;
v�Döntött a három évre várható saját bevételének adósságot ke- 

letkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének megállapí- 
tásáról
v�Jóváhagyta a 2014. évi költségvetést
v�Megállapította a 2014. évi országgyűlési képviselői választá- 

son közreműködő SZSZB. tagokat
v�Rendeletet alkotott a szociális ellátások térítési díjáról
v�Döntött a Civil szervezetek támogatásáról
v�Döntött a Kisvárosi Szövetségből történő kilépésről

Gál Béla jegyző

Magyarország köztársasági elnöke április 6. napjára tűzte ki az 
országgyűlési képviselők 2014. évi általános választását. A 
szavazó helyiségek reggel 6 órától 19 óráig tartanak nyitva.

A választás lebonyolításában részt vevő szavazatszámláló 
bizottságok (SZSZB) tevékenységüket a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény alapján végzik.

A választási eljárásban a szavazatszámláló bizottságok munkája 
kiemelkedő fontosságú. Működésük jogszerűsége, döntéseik tör- 
vényessége alapvetően hozzájárul a választópolgárok politikai 
akaratának szabad kinyilvánításához, és annak jogszerű megjele- 
nítéséhez.

Közérdek, hogy a szavazatszámláló bizottságok munkáját a 
törvényesség, a pontosság és a gyorsaság egyidejűleg jellemezze. 
A bizottságoknak biztosítaniuk kell a törvényességet, a vitákat jog- 
szerűen és határozattal kell lezárniuk, utalva az érintettek jogor- 
voslati lehetőségeire.

A szavazatszámláló bizottságok tagjainak – választott és meg- 
bízott tagoknak egyaránt – közösen kell a feladatokat végrehaj- 
taniuk, és a felelősséget testületileg kell vállalniuk a köz érdekében 
végzett munkájukban.

A településen három szavazókör működik, amelynek a területi 
beosztása az alábbi.

001. számú szavazókör
Cigánd,  Fő utca 38. szám Művelődési Ház,
a szavazókörbe tartozó utcák
Ady Endre utca    Médium tanya
Arany János utca  Petőfi Sándor utca  1 – 81- ig
Árpád utca    Petőfi Sándor utca 2 – 44 – ig
Attila utca   Rádvány utca
Bélatanya   Rekesz utca
Bem József utca   Rózsa Ferenc utca
Fő utca       1 – 69-ig  Ságvári Endre utca
Fő utca        2 – 36 -ig   Táncsics Mihály utca
Iskola utca   Vasút utca
Mátyás király utca  Zsák utca
 

002. számú szavazókör 
Cigánd,  Fő utca 90. szám Családsegítő Szolgálat
a szavazókörbe tartozó utcák
Dózsa György utca   Kazinczy Ferenc utca
Fő utca   40 – 198 -ig  Kertköz utca
Fő utca 71- 171 –ig  Kiss utca
Hajnal utca    Tiszaújsor utca
Határ utca   Újélet utca

003. számú szavazókör
Cigánd, József Attila utca 1. szám Szociális Szolgáltató 
Központ a  szavazókörbe tartozó utcák
Bartók Béla utca  Munkácsy Mihály utca
Béke utca   Petőfi Sándor utca 46 - 120-ig
Déryné utca   Petőfi Sándor utca 85 - 173-ig
Ér utca   Rákóczi Ferenc utca
Erzsébet utca   Rózsa utca
Felszabadulás utca  Széchenyi István utca
Füzes utca   Szegfű utca
Jókai Mór utca   Villám utca
József Attila utca

Tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy az átjelentkezéssel 
történő szavazás az 001. számú szavazókörben - Cigánd  Fő 
utca 38 szám alatti Művelődési Házban -  történik.

Cigándi Járási Hivatala
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Állampolgársági esküt tettek:
Vámos Olga és gyermekei,  Gál Ferenc és családja 

ANYAKÖNYV - SZÜLETTEK 
UNGER NOEL DOMINIK 

SÁNDOR TRIXI VIRÁG 

HORVÁTH NOÉMI JANKA 

LEHÓCZKI DÁNIEL  

JÓNI BENJÁMIN  

HORVÁTH RAMÓNA  

KOVÁCS RÓBERT ALEX 

VICICKÓ VIVIEN  

HORVÁTH LETÍCIA ANITA 

JÓNÁS KRISZTOFER JENŐ 

NAGY LUCA 

AN: HORVÁTH IVETT

AN: FERENCIK TÜNDE

AN: HORVÁTH NOÉMI

AN: BATTA HAJNALKA

AN: JÓNI DZSENIFER

AN: JÓNI ERZSÉBET

AN: LEHÓCZKI DIÁNA

AN: PAPIK ADRIENN

AN: JÓNI ANITA

AN: JÓNÁS JOLÁN

AN: TÓBIÁS KATALIN    

ANYAKÖNYV  - ELHUNYTAK -

SÁNDOR BARNA
OLÁH JÓZSEF
GYÖRGY SÁNDOR
FÁBIÁN ZOLTÁN 
CSÁKI JÓZSEFNÉ SZN: GARAMI VILMA
HORVÁTH SÁMUELNÉ SZN: TULKÁN MÁRIA
TÓTH JÁNOSNÉ SZN: SZÁNTAI JULIANNA
JÓNI MIKLÓS
ISKI BERTALANNÉ SZN: GYÖRGY ERZSÉBET
VERES MIHÁLYNÉ SZN: FODOR ERZSÉBET
SÁNDOR BÉLA     

(57 ÉVES)
(82 ÉVES)
(81 ÉVES)
(67 ÉVES)
(70 ÉVES)
(92 ÉVES)
(79 ÉVES)
(52 ÉVES)
(86 ÉVES)
(58 ÉVES)
(63 ÉVES)

1974-ben születtem Miskolcon. Jelenleg Nyíregyházán élek, 
gyógyszerész feleségemmel 5 gyermeket nevelek.  1999  és   2011 
között a nyíregyházi kórház neurológiai osztályán dolgoztam, 
majd ezt követően  több kistérségi szakrendelőben neurológusként 
folytattam munkámat. A Bodrogközi Járóbeteg Szakrendelőben 
2013. áprilisától dolgozom, 2014. február 15-től a neurológiai 
szakorvosi feladatok mellett ügyvezetőként is. A legfontosabb 
céljaim a már elért gazdasági stabilitást kihasználva a járóbeteg 
szakellátást kórházaktól függetlenül, közreműködő, tapasztalt 
szakorvosok segítségével újjászervezni, biztonságossá, kiszámít- 
hatóvá tenni. A kistérség lakosait betegség megelőző  programok- 
kal segíteni, elmélyíteni a kapcsolatot háziorvos kollégáimmal. 
Nagyon fontos az intézetben létesült munkahelyek megőrzése és új 
feladatok felvállalásával esetleges bővítése is. A korábbiaknál la- 
zább, de még mindig szoros kapcsolatban maradunk a Sátoral- 
jaújhelyi Erzsébet Kórházzal. Terveim szerint az átszervezés hat 
hónap alatt lezajlik, ezt követően az intézmény működési rend- 
jében nem lesznek gyakori változások.

Boldog születésnapot!

Petró Józsefné váro- 
sunk szépkorú lakója, 
90. születésnapja 
alakalmából a közel- 
múltban vehette át azt 
az emléklapot, melyet 
Magyarország Kormá- 
nya állított ki. Cigánd 
Város Önkormányzata 
ezúton is jó egészséget  
         és további boldog 
                éveket kíván! 

Bemutatkozik a Bodrogközi

Járóbeteg Szakrendelő

Nonprofit Kft. új ügyvezetője

dr. Szulics Péter.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság előzetes megkeresésére 
Petró Józsefné élt azzal a lehetőséggel, hogy a miniszterelnök 
születésnapi köszöntő oklevelét személyesen a város polgár- 
mestere adja át részére.

2014. március 30.-án Polgármester úr 90. születésnapján 
személyesen köszöntötte Petró Józsefnét és átnyújtotta a kö- 
szöntő oklevelet. 

A későbbiekben is élhetnek a nyugdíjasok azzal a lehetőség- 
gel, hogy Cigánd Város Polgármestere személyesen adja át a 
Magyarország Kormánya által kiállított születésnapi köszöntő 
oklevelet.
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Út a járási székhely cím feléTavaszi munkák Cigándon

A járások létrejötte, kialakulása korábbi évszázadok történeté- 
hez nyúlik vissza. Kezdetbeni szerepére az igazságszolgáltatás 
volt jellemző, csak később alakult ki közigazgatási funkciója. A 
megye-saját elhatározásából- döntötte el a járási határokat, sokszor 
figyelmen kívül hagyva pl. a település földrajzi elhelyezkedését.

Cigánd a XIX. század második felében a királyhelmeci járás- 
hoz tartozott. A trianoni katasztrófa után az új államhatár megszün- 
tette ezt a besorolást, s a Csonka – Bodrogköz járási központja Ri- 
cse lett. 1938-ban, az I. bécsi döntést követően Királyhelmec is- 
mét visszakapta a területet, mely a II. világháború végéig tartott.

1945-ben megint a sátoraljaújhelyi járáshoz csatoltak bennün- 
ket, egészen 1950-ig, a tanácsrendszer bevezetéséig. Bár önálló 
községi tanács alakult, a járási központ újból Ricse lett. A Rákosi-
rendszer idején ez nagy jelentőséggel bírt, mert a járási tanács köz- 
vetítette az állam, a párt akaratát, itt történt a fejlesztési erőforrások 
újraelosztása, magyarán ő gazdálkodott a terület pénzével. 1956 
elején megszűnt a ricsei járás, helyét ismét Sátoraljaújhely vál- 
totta fel. 1971-ben a járási tanácsokból járási hivatalok alakultak, s 
a megyei tanács kihelyezett közigazgatás szerveiként működtek 
tovább. Cigándhoz hozzácsatolták Tiszacsermelyt, s nagyközségi 
rangot kapott. 1984-ben megszűntek a járások. Az 1990-es rend- 
szerváltással minden község önállóan választott önkormányzatot., 
s alakította át közigazgatási rendszerét. 2004-ben Cigánd szék- 
hellyel létrejött a bodrogközi kistérség, mely a Bodrogköz majd- 
nem minden települését összefogta. Ez a pozíciója várossá nyil- 
vánításával megerősödött, de ezzel együtt is a térség lakosságának 
nagy összefogása kellett ahhoz, hogy 2013. január 1-jén járási 
székhellyé nyilvánítsák. E korszakos jelentőségű döntés meghoza- 
talakor nem szabad figyelmen kívül hagyni Dr. Hörcsik Richárd 
országgyűlési képviselő és Oláh Krisztián Cigánd polgármesteré- 
nek heroikus erőfeszítését, közbenjárását sem, amit a cél elérése 
érdekében kifejtettek.

Forrás: Bodrogköz, 2008                 Nagy István

A Cigándi TriAngel Majorette Tánccsoport, a Magyar Lát- 
ványtánc Sportszövetség által meghirdetett Területi Kvalifi- 
kációs Versenyén, Hajdúböszörményben, 2014. március 8.-án, 
a Kalinka és  One Way című koreográfiákkal I. és II. helyezést 
értek el. Felkészítő tanáruk Némethy Viktória.

Mazsorett sikerek

A Széptan Alapfokú Művészeti Iskola növendékei szép ered- 
ményeket értek el a XII. Lavotta Napok keretében megrendezett 
megyei népdal és népzenei versenyen, valamint zenei művelt- 
ségi versenyen. Körmöndi Anasztázia népdaléneklési ver- 
senyen nívódíjat nyert. Filep Boglárka, Körmöndi Anasztá- 
zia és György Anett pedig I. helyezést értek el a Lavotta János 
és a nemzeti romantika témájában meghirdetett zenei 
műveltségi versenyen. Felkészítő tanáruk Orosz Magdolna.

Kimagasló eredmények a művészeti
iskola növendékei részéről

A mezőgazdasági START munkák az elvégzendő feladatok 
tekintetében 3 pilléren nyugszanak, 1. állattartás, 2. növény- 
termesztés, 3. kertészet.

A programban 58 dolgozó tevékenykedik, de hamarosan 110 fő- 
re növekszik ez a létszám.

Az állattartásban a mindennapi munkák mellett a tavasz új fela- 
datokat rótt ránk, mint például a téglagödörnél elhelyezett juhok 
szaporulatának gondozása, a ludak tojásainak a keltetése( az elmúlt 
évben vásárolt keltető gépekben), valamint a vásárolt naposcsibék 
előnevelése, értékesítési céllal. A sertéstelepünkön 100-130 kg-os 
élő állatok vásárlása lehetséges, de az idén építendő vágópont fel- 
dolgozásukat és a helyi étkeztetésbe való felhasználásukat is lehe- 
tővé teszi. 

Állataink nagy mennyiségű takarmányt igényelnek, ezek meg- 
termelése részben általunk történik, részben vásároljuk azt. Igyek- 
szünk minél több elhanyagolt gazdátlan területet hasznosítani ezért 
kérjük mindazokat akik nem akarják vagy nem tudják művelni, 
ajánlják fel művelésre nekünk. Már közel 40 kisebb- nagyobb ker- 
tet művelünk, de igyekszünk még többet hasznosítani. A növény- 
termesztés keretein belül kalászosokat és kukoricát termelünk, de 
szalmát és szénát is bálázunk ,ami az állatainknak szükséges.

A kertészet ami a legnagyobb volumenű tevékenységünk, ez 
szinte minden hazai kertészeti növény termesztését lefedi. Már 
hamarosan elkészül a harmadik fóliasátor, amelyekben már kora 
tavasztól folynak a munkálatok. 

Szaporítunk ribiszkét, fagyalt, nyárfát dugványról, valamint 
megkezdődött a palántázandó növények magvetése, mint pl. pap- 
rika, paradicsom, zeller, fűszernövények, dísznövények.

Továbbá a napokban kezdjük értékesíteni a salátát, nemsokára 
lesz újhagyma, valamint van árvácska palánta is.

A kisebb kertekben megkezdtük a tavaszi növények magvetését 
és tervezzük továbbá a veteményesek helyének elkészítését. Az 
alábbi növények termelése szerepel terveink között: mák, petre- 
zselyem ,sárgarépa, zeller, paprika, paradicsom, burgonya, bab, 
borsó, fokhagyma, vöröshagyma, káposzta, karalábé, uborka, tök, 
fűszerpaprika.
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A savanyító üzem létrejöttét és fejlesztését Cigánd Város Ön- 
kormányzata a START mintaprogramból finanszírozta, mely 
egyrészt az építkezést, másrészt az eszközök beszerzését, 
harmadrészt a foglalkoztatást biztosítja. 

A beruházás és a támogatás összértéke 26.441.400 Ft. Az üzem- 
ben a helyben megtermelt termékeket kívánják helyi emberek köz- 
reműködésével feldolgozni.

A Petőfi u. 74. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakóépület 
az 1950-es években épült. Hagyományos szerkezetű, vályog fala- 
zatú, egytraktusos, oldalhatáron álló lakóépület. A lakóépület ren- 
deltetés módjának megváltoztatásával savanyító kisüzem kerül ki- 
alakításra. Az átalakítással egy menetben megtörtént a felújítás is. 
Felújításra kerültek a nyílászárók, burkolatok, homlokzatok, hő- 
szigetelések, tetőhéjazat, víz- és fűtésrendszer és az elektromos há- 
lózat is.

A felújítás során kialakított üzemben a következő technológiai 
folyamatok történnek meg: alapanyag beszállítása és tisztítása 
(uborka és káposzta), feldolgozás, készáru tárolása, elszállítás.

A megnyitón beszédet mondott Oláh Krisztián Cigánd Város 
polgármestere és dr. Hörcsik Richárd Zemplén országgyűlési kép- 
viselője.

A megnyitón jelen volt Stumpf Attila, a Cigándi Járási hivatal 
vezetője, Dr. Szabóné Dr. Nagy Szilvia a sátoraljaújhelyi Munka- 

ügyi Központ vezetője, számos bodrogközi polgármester, vala- 
mint a kivitelező BAL-ÉP Invest Kft. képviseletében György Ba- 
lázs.

Reméljük, hogy az üzem sikeresen fog működni, és további 
sikerekhez fogja segíteni településünket!

Életbe léptek a forgalomkorlátozások 
Tokaj környékén és a Bodrogközben, 
amelynek értelmében a kamionosok nem 
választhatják az itteni utakat az átmenő 
tranzitforgalom lebonyolítására.

Elkészült a savanyító üzem Cigándon!

Kamionstopok Zemplénben

Ekkor jelentették be, hogy megszűnik a 
kamionok átmenő forgalma a Bodrogköz- 
ben, a Cigándot Sárospatakkal összekötő 
úton, ezáltal Sárospatak is mentesül a 7.5 
tonnánál nagyobb tömegű szállító jármű- 
vek átmenő forgalma alól. 

Egy korlátozó táblát is kihelyeztek, ami 
csak néhány hét múlva válik érvényessé - a 
fekete szalagok eltávolításával - amikor 
már mindenütt kihelyezik a megfelelő tájé- 
koztató táblákat. 

Ezzel egyidejűleg hasonló korlátázás lép 
életbe a Gönc-Mád útszakaszon is. 

Ez rossz hír a kamionosoknak - mert ed- 
dig az útrövidítéssel jelentős km-számot és 
útdíjat takaríthattak meg.

A tábla kihelyezésével érezhetően meg- 
szünt a 3814. sz Sárospatak és Cigánd 
közötti közút tranzit kamionforgalma! 
Erre az útszakaszra 7,5 t össztömeg fe- 
letti tehergépjárművel(kivéve célfor- 
galom) behajtani szigorúan tilos!!!!

Sárospatakon, a lámpás kereszteződés- 
ben tartott sajtótájékoztatót Dr. Hörcsik 
Richárd országgyűlési képviselő, Aros Já- 
nos Sárospatak és Oláh Krisztián, Cigánd 
város polgármestere. 
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INNEN-ONNAN
Sikeres volt a Kultúrházak éjjel-

nappal rendezvény Cigándon
A Magyar Népművelők Egyesülete szervezésében és lebonyolí- 

tásában valósult meg a Kultúrházak éjjel-nappal országos prog- 
ramsorozat, melyhez a cigándi Nagy Dezső Művelődési Ház és 
Könyvtár is csatlakozott. A 2014. február 28. és március 2. között 
megrendezett országos programból intézményünk február 28-án 
és március 1-jén vette ki részét. A Művelődési Ház hirdetett sza- 
való és prózamondó versenyt alsó tagozatos gyerekeknek, a 
könyvtárban pedig Farsangi olvasó című rendezvényén farsangi 
álarcokat készítettek, valamint a Brémai muzsikusok című mesé- 
vel ismerkedhettek meg. A program partnerei a Közösségfejlesztő 
Egyesülete és a Nemzeti Művelődési Intézmények voltak. Támo- 
gató az Emberi Erőforrások Minisztériuma.                                kg

Új klubok indultak a Nagy Dezső 
Művelődési Házban és Könyvtárban
A Nemzeti Művelődési Intézet Kulturális, Közfoglalkoztatási 

programjához csatlakozott a cigándi Nagy Dezső Művelődési Ház 
és Könyvtár, amelynek során hat főt alkalmaztak. Feladatuk, hogy 
a településen különböző tematikájú klubokat szervezzenek min- 
den korosztály számára, valamint a rendezvények szervezésében 
és lebonyolításában való szerepvállalás. Február hónapban a prog- 
ram keretében az alábbi klubok kezdték meg működésüket:

Február 3-án a Bölcsi Klub, ahol a gyerekek kézműves foglalko- 
záson, vetítésen vehetnek részt. Minden héten hétfőn várják a böl- 
csis gyerekeket. Kattints rá nagyi! információs szakkör február 5-
től szerdánként heti rendszerességgel tartja foglalkozásait. Itt a 
számítástechnika alapjaival ismerkedhetnek az érdeklődők. Kre- 
atív Klub február 7-én indult, minden második pénteken tart fog- 
lalkozást a könyvtárban. Február 12-én indult a Fogyatékkal Élők 
Klubja. A foglalkozásra minden héten csütörtökön kerül sor. 

Magyar Kultúra Hete
Hagyományteremtő szándékkal rendezte meg Cigánd Város Ön- 

kormányzata, oktatási, közművelődési intézményei és civil szer- 
vezetei a Magyar Kultúra Hete rendezvényt, mely január 22-én 
kezdődött. Sportverseny, Kántor Mihály életéről szóló vetélkedő, 
iskolabál színesítette a programot. Sütöttek apróbélest, készítettek 
csigatésztát. A január 31-i záró rendezvényen megkoszorúzták a 
névadó emlékművét, előadást hallottak életéről, az iskola közel- 
múltjáról és láthatott a közönség helyi néptánc feldolgozást. Itt ke- 
rült bemutatásra „Az iskolaügy évszázadai Cigándon” című kiad- 
vány is.

Író-költő pályázatot hirdetett a Nagy 
Dezső Művelődési Ház és Könyvtár
A pályázaton minden olyan bodrogközi lakos részt vehetett, aki 

betöltötte a 18. életévét. Kategóriánként egy verssel és egy prózá- 
val lehetett nevezni, szabadon választott témából. 

Helytörténeti kiadványok vásárlási 
lehetősége

A kiadványokat a Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtárban 
a helyszínen vagy e-mailben a megrendelő szóra kattintva a 
feltüntetett árakon lehet megvásárolni.    Telefon: 47/534-419

E-mail: varosikonyvtar.c@freemail.hu

Nagy I. : Gyermektáncközelben   ára : 2000 Ft
Nagy I. : Az iskolaügy évszázadai Cigándon ára: 2000 Ft
Kántor M. :Bodrogközi len- 
 és kendermunkák, szőttesek  ára: 1500 Ft
Nagy I. : Cigánd öröksége   ára: 2000 Ft
Nagy I. : Fakuló emlékek nyomában- 
 a cigándi zsidóságról   ára: 1000 Ft
Kútvölgyi – Viga : Kincses Bodrogköz  ára: 3500 Ft

Szorosan kötődik egykori lakóhelyéhez – Cigándhoz – Nagy 
Miklósné Oláh Ilona, aki évtizedekkel ezelőtt került el innen, 
mégis élénken élnek benne a gyermekkori, ifjúkori események, él- 
mények. Ő versbe szedve próbálja ezeket felidézni, megörökíteni. 
Húsvét közeledtével erről a témáról küldött egy verset, melyből az 
alábbiakban idézünk:

„Ember, borulj le  a Kereszt előtt
Lelked imádja a nagy Szenvedőt.
Ha elfáradsz lelked viharában
Meríts erőt Krisztus templomában!
Legyen vezéred, ne fordulj el tőle
Mert Ő a Király és az marad örökre”

Az első félév statisztikái az általános 
iskolában

Némethné Szendrei Csilla igazgató az első félév munkájának 
rövid statisztikai adatait közölte lapunkkal. Az iskolának 379 tanu- 
lója van. Tanulmányi átlag 3,64 mely a sokéves átlagnak felel meg. 
Hetedik és nyolcadik évfolyamon egy vagy több tárgyból több 
tanuló kapott elégtelen osztályzatot. Ez azért is sajnálatos, mert a 
középiskolai felvételik beindultak. Január 25-én a végzős tanulók a 
választott középiskolájukban központi írásbeli felvételin vettek 
részt. Az első évfolyam beiratkozására 2014. április 28-tól 30-ig 
kerül sor az új iskola épületében. Testnevelés tagozatos osztályba 
kerülés feltétele az alkalmassági felmérésen való megfelelés és or- 
vosi igazolás. A felmérést március 27-én 14:00 órakor tartják az 
iskola tornatermében. 2013. szeptember 1-jétől kötelező tan- 
tárgyként felmenő rendszerben bevezetésre került első és ötödik 
évfolyamon a hit - és erkölcstan. 

Ezzel kapcsolatban a közelmúltban nyílt napot tartottak az egy- 
házak képviselőinek közreműködésével, és tájékoztatták az ér- 
deklődő szülőket.

Keddenként 18 óráig tart nyitva a 
Posta

A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. kérésére minden kedden 18 
óráig tart nyitva a cigándi Posta. Erre azért nyílt lehetőség, hogy a 
településen élő, a FŐGÁZ szolgáltatását használó kb. 30 fogyasztó 
is akadálymentes ügyintézésben részesüljön. Így a cigándi Posta 
Hivatallal kötöttek megállapodást ennek a szolgáltatásnak a le- 
bonyolítására.



72014. január - április

Elindultak az első világháború centenáriumához kapcsolódó 
pályázatok, amelyek meghirdetésével és koordinálásával a 
Magyarország Kormánya által létrehozott Első Világháborús 
Centenáriumi Emlékbizottság a XX. Század Intézetet bízta 
meg.

A pályázatok keretében mód nyílik többek között első világhá- 
borús emlékművek helyreállítására.

Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 
5-i ülésén határozott arról, hogy pályázik a cigándi emlékmű fel- 
újítására. 

Az emlékmű felújítására 5 millió forint támogatási igényt hatá- 
rozott meg. 

A pályázat ezt a költséget 100%-ban támogathatja. 
Az emlékművet 1938-ban avatták fel, legutóbbi felújítását 1994-

ben Szőllősy Enikő és Pál András végezte. 
Pár éve vandálok megrongálták, a pirogránit turulábrázolás tel- 

jesen megsemmisült. 
Az elmúlt 20 év alatt a beton talapzat illetve a felső félgömb 

nagyon rossz állapotba került. 
A fő nézetén a felirat (áldozatok neve, község… stb.) legna- 

gyobb része lekopott, olvashatatlan. 
A mészkő lapok melyekkel burkolták erősen szennyezett.
Felújítási tervünk szerint a turulábrázolást mindenképpen pó- 

tolni kellene, mivel az emlékmű milyenségéből adódóan az kép- 
viselte a művészeti értéket. 

Az emlékmű méretéből adódóan egy, az előzőnél nagyobb turul- 
ábrázolás lenne megfelelőbb, mely hagyományos ábrázolást mu- 
tatna. 

A turul egy mészkőből készített gúlaformával kiemelve a „tar- 
tósság miatt” bronzból készülne. 

Az emlékmű burkolására felhasznált mészkőlapokat teljesen le 
kell tisztítani, helyenként kicserélni. 

A felső (félgömb) és alsó lap beton elemeket újra kell készíteni. 
A márványlapot és a rávésett feliratot (nevek… stb.) teljes meg- 

tisztítás után helyenként átvésve át kell festeni. 
2A felújítás eredményeként az 1 db, kb. 4,5 m  alapterületű em- 

lékmű a bronz turullal (tervezett mérete: 110x100x50cm) újra dí- 
sze lehet a Hősök terének. 

A felújítást Czigándi Varga Sándor tervei alapján helyi szakem- 
berekkel kívánjuk elvégeztetni, ezzel is erősítve a lokálpatriotiz- 
must, megőrizve emléküket és őseink tiszteletét.

A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Vizuális Művésze- 
tek Kollégiumának pályázati kiírására Cigánd Város Önkor- 
mányzata pályázatot nyújtott be a Csodaszarvas című köztéri 
alkotás megvalósítására.

A Csodaszarvast Czigándi Varga Sándor szobrászművész ál- 
modta meg. 

A mészkő talapzaton álló bronzból készült szarvas ábrázolás 
igazi dísze lehet Cigánd központjának.

A pályázat maximálisan 5 millió forint támogatást biztosíthat a 
cél megvalósulásához.

Elindultak az első világháború 
centenáriumához

kapcsolódó pályázatok

Köztéri alkotás készítése
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Ritkán adódik alkalom gyakorló pedagó- 
gusnak szélesebb körben való elismerésére, 
kitüntetésére. A „nemzet napszámosai” 
legfentebb nyugdíjba lépésük idején 
számíthatnak közfigyelemre, munkájukat 
elismerő külön dicséretre. Jelen esetünkben 
kivételt kell tennünk ez alól a gyakorlat 
alól, mert olyan személy kapott országos 

Munkaügyi központ átadása

Országos elismerés

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Cigándi Járási Hivata- 
lában megkezdte működését a Járási 
Munkaügyi Kirendeltség.

2014. január 22-én Demeter Ervin kor- 
mánymegbízott adta át Dr. Hörcsik Richárd 
országgyűlési képviselő, Stumpf Attila 
Cigánd járási hivatalvezető és Oláh Krisz- 
tián Cigánd város polgármestere társaságá- 
ban a Járási Munkaügyi Kirendeltséget.

A kirendeltség kialakításának költségeit 
a Megyei Kormányhivatal és Cigánd Város 
Önkormányzata finanszírozta. A fejlesztés 
megvalósulása bizonyítéka annak a kiváló 
együttműködésnek, amely a kormányzati 
célok és az önkormányzati érdekek egy- 
másra találásában nyilvánul meg. 

A Cigándi Járásban „járásnyi közelség- 
be” került a foglalkoztatási és munkaerő-
piaci feladatok ellátása, mely támogatja a 
térség erősödését is. A járás fejlődése és a 
közigazgatás újjászervezése folytatódik.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Cigándi járási hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltsége
 Cím:  3973 Cigánd, Fő u. 87. 
(az okmányiroda mögött)
 Telefon: 06-47-534-024

Ügyfélfogadási rend: 
Hétfő: 08.00 – 12.00    13.00 – 15.00
Kedd: 08.00 – 12.00
Szerda:       08.00 – 12.00    13.00 – 16.00
Csütörtök: 08.00 – 12.00
Péntek: 08.00 – 11.00

elismerést, aki ereje teljében, közel sem a 
nyugdíjhoz közeledve végzi tevékenységét 
Cigándon. Felelős poszton, igazgatói mun- 
kakörben. Igen, a nemrég megválasztott 
igazgatóról, Némethné Szendrei Csilláról 
van szó, a „Szakértői és Szaktanácsadói 
Comenius-díj” ezüst fokozatának újdon- 
sült tulajdonosáról. A díjat az Apáczai 

Kiadó alapította, s ennek kuratóriuma dönti 
el, kit érdemesít a kitüntetésre. Az elnyerés 
kritériuma pedig legalább 20 éves pedagó- 
gusi pálya, kiemelkedő pedagógiai és 
szakmai tevékenység. Az igazgató asszony 
mindezeknek megfelelt, eddigi munkássá- 
gával bizonyított, így méltónak találtatott 
arra, hogy ez év január 17-én Budapesten, 
ünnepélyes keretek között átvegye e magas 
kitüntetést.

Gratulálunk hozzá!
 Nagy István
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1848. március 15.  

Immár 166 év telt el azóta, hogy történelmünk egyik legfeleme- 
lőbb pillanatát, óráit, napjait élte át a pesti ifjúság idealizmusa, 
mely győzedelmeskedett a mindig lehúzó kishitűséggel szemben. 
Persze a később történtek ismeretében ez túlzottan is sokmás ki- 
jelentésnek tűnhet. Hiszen volt egy szabadságharc, egy súlyos ka- 
tonai vereség, megadás, megtorlás, rémuralom, néma ellenállás. 
Mégis állítható, hogy az önkényuralom bástyái ekkor kezdtek le- 
omlani.  A masszívnak látszó, vastag falak hajszálrepedéseit már 
feszegette a történelmi idő, de még a legnagyobbak Kossuth és 
Széchenyi sem hitték, hogy ez képes ledönteni a hazánkat bénító és 
korlátozó rendszert. Nem Magyarországé volt az első szikra, Bécs- 
ben, Párizsban, Olaszországban és a német államokban is ekkor 
támadtak fel a forradalmi elégedetlenség hullámai. Hazánkban a 
fiatalok bátorságára volt szükség ahhoz, hogy ne szálljon el a pilla- 
nat ereje. Ez nem a csendes bölcselet időszaka volt. Hisz legna- 
gyobb cél a közjó, hazánk politikai és gazdasági függetlenségének 
elérése volt a tét, az esély. Erre a bátorságra ma is szükség lehet. 

Egy másik nagy tanulság, hogy széles összefogással sikerült a 
történelmi távlatból már látható sikert elérni. A nemzetiségeket ak- 
kor nem sikerült a forradalmunk, magunk mellé állítani, sőt több- 
ségük részt vett a szabadságharc ellen irányuló hadi cselekmé- 
nyekben. A kirekesztés ellenségeket szülhet. A megegyezés, az 
összefogás, a közösség viszont a legyőzhetetlen erőnek életereje. 

Visszakanyarodva a történésekhez látható, hogy a reformkor po- 
litikusai után jött egy fiatal, radikális generáció, az úgynevezett 
„országgyűlési ifjak”, a kor olyan fiatal tehetségével a soraikban, 
mint Petőfi, Vasvári, Jókai, akik tenni is mertek a drámai pilla- 
natban. Mindenki ismeri a legnevezetesebb konkrétumukat:

- A 12 pont ismertetése és kinyomtatása, a Nemzeti dallal 
együtt.

- A bebörtönzött Táncsics Mihály kiszabadítása. 
- A betiltott Bánk Bán előadása. 
Napjainkban iskolák, más intézmények, utcák nevét adjuk a hő- 

sök előtt adózva ma is. Petőfi, Jókai, Arany János, Kossuth, Széc- 
henyi, Batthyány Lajos, Damjanich, Klapka, Bem, és társaik, vala- 
mint a névtelen hősök és áldozatok ezrei előtt tisztelgünk nemes 
hazafisággal.  A szabadságharc, ha a hatalmas túlerő leverte is, 
nem bukott el. Hisz ...

„Az nem lehet, hogy annyi szív Hiába onta vért, S keservben 
annyi hű kebel Szakadt meg a honért.”

Nem bukott el, mert a 12 pont egyik legfontosabb követelése a 
jobbágyfelszabadítás érintetlen maradt. Talán ez az egy dolog is 
megérte a rengeteg áldozatot, mert a szabadság, vagy annak inkább 
csak a kis része kézzelfogható, napi valóssággá vált sokak szá- 
mára. Nem bukott el azért sem, mert példa és erő a zsarnokság el- 
leni küzdelemben, 1848, Te Csillag! Te vagy a mérce, a mérték, 
amely a széthúzás idején a szabadság gondolataival egyesítheted a 
nemzetet, vagy erőt adsz akár a megtorlás, akár más zsarnokság 
legsötétebb korszakaiban. 

Ne feledjük, hogy a márciusi forradalom és szabadságharc a ke- 
gyetlen megtorlás ellenére is előkészítette egy bölcs kiegyezés le- 
hetőségét, egy szinte példátlan fejlődést 1867-től az első világ- 
háború vérzivataráig. Elődeink nagyon is megbecsülték 1848 em- 
lékezetét. Belőle tanulhatjuk meg életre váltani a szabadságot, az 
emberhez méltó teljes életet. A szabadság csak lehetőség, sőt nem 
örökkévaló. Nap-nap után, újra meg újra meg kell küzdeni érte. 

Vezessen bennünket 1848-49 szelleme és példája! Ezekkel a 
gondolatokkal emlékszik meg a Cigándi Kántor Mihály Ál- 
talános Iskola alsó és felső tagozata.

Cigánd, 2014.03.15. Téglás  Szilárd általános iskolai tanár        

Új járda az Éva presszónál. Járda készül és parkosítás az Új Élet  utcán.
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Bölcsődénk 2014.január 2-án már nyitott 
kapukkal fogadta a szünetből visszatért 
gyermekeket. Januártól egy kis bölcsődé- 
sünk már az óvodai életét kezdte meg, ez- 
úton is szeretnénk neki sok boldogságot és 
örömet kívánni a továbbiakban. Nagy örö- 
münkre ebben a hónapban két új kis böl- 
csődésünk kezdte meg szülővel történő be- 
szoktatását, így bölcsődénk kihasználtsága 
100%-os.

Természetesen mi is nagyon fontosnak 
tartjuk a hagyományok ápolását, jeles ün- 
nepeinkről való megemlékezést, úgy gon- 
doljuk, hogy már ilyen kis korban kedvező 
hatást gyakorol a gyermekre az ünnepekre, 
jeles napokra való előkészületek hangulata. 
Közeleg a farsang, a gyermekekkel, mint 
tavaly is farsangi álarcokat, díszeket ké- 
szítünk, farsang napján pedig jelmezekbe 
bújva űzzük el a telet és várjuk a tavasz ér- 
kezését. Húsvét előtt a gyermekekkel 
együtt tojást festünk, a gondozó nénik pe- 
dig helyi motívumokkal megírják a hímes 
tojásokat, melyeket majd a kisfiúk kapnak a 
kislányoktól. Az egyik legszebb ünnepünk 
az anyák napja, a gyermekek a gondozó né- 
nikkel együtt készítik el ajándékukat, mely- 
lyel az anyukákat, nagymamákat köszönt-
jük. Május végén, június elején, pedig az 
óvoda éretté vált kis bölcsődéseinket bú- 
csúztatjuk a bölcsődétől.

Bölcsődénk életéből

Nevelőtestületünkkel továbbra is arra tö- 
rekszünk, hogy a szülőkkel együttműköd- 
ve, jó hangulatú, családias gyermekcsopor- 
tokat működtessünk ahol biztosított a 

Fékcsikorgás, szlalomozás, kényszermegállás, türelmetlen 
ácsorgás vár azokra az autósokra, akik hétköznap reggel vagy dél- 
után négy óra körül bemerészkednek az Iskola utcába. Teljes ká- 
osz, zűrzavar uralkodik. Azért, hogy a gyerekek az iskolába men- 
nek, vagy éppen hazafelé indulnak, még nem kellene ennek így 
lenni. Az ok egyszerű: az utca mentén álló autók tulajdonosai nem 
vesznek tudomást az iskola mellett épült tágas parkolóról, ahová 
kényelmesen lerakhatnák kocsijaikat, s ahol eddig legfeljebb az 
igazgató-helyettes autója szokott árválkodni. Nagy csoda, hogy 
nem történt még komolyabb baleset. Vagy netán ennek bekövet- 
kezte rázná fel a „tetteseket”?

Szegény Iskola utcát még az ág is húzza! Itt vannak pl. a fekvő- 
rendőrök, magyarán bukkanók. Ha az ember kicsit merészebben 
megy át rajtuk, akár agyrázkódást is kaphat, nem beszélve az autón 
keletkező esetleges sérülésekről. Meg aztán csak a nagycigándi 
gyerekek épségét védik, a kiscigándiaké már nem számít. Arrafelé 
ugyanis egészen a templomig lerakták ezeket az áldásos képződ- 
ményeket, de a Kiscigánd felé vezető útszakaszra egyet sem.

Kíváncsi lennék mindezekről az illetékes hatóság véleményé- 
re!                            Nagy István

Buda József tankerület igazgatótól tájékoztatást kértünk az 
intézmény munkájáról:

A 2013/2014-as tanév változásokat hozott a közoktatásban. 
Minden járás területén megalakultak a Klebelsberg Intézmény- 

fenntartó Központ Tankerületei, melyek az önkormányzatoktól át- 
vették az iskolák fenntartói és működtetői feladatait.

Az állami fenntartásba vétel során nyolc székhelyintézményt, és 
három tagintézményt, vett át a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Cigándi Tankerülete 2013. január elsején.

A Tankerületben tankerületi igazgató, pénzügyi referens, sze- 
mélyügyi ügyintéző, tanügyigazgatási referens, működtetési ügy- 
intéző és titkársági referens végzi a fenntartással és működtetéssel 
kapcsolatos teendőket. 

Jelenleg a nevelő-oktató munka személyi feltételei az iskolák- 
ban adottak, bár a szakos ellátottságot nem tudjuk minden intéz- 
ményben 100%-ban biztosítani. 

A hiányszakokat igyekszünk utazó pedagógusokkal megoldani, 
de a távolság, a rossz közlekedés és a szakos pedagógusok hiánya 
miatt még mindig vannak szervezési feladataink. 

Az intézmények 16 óráig történő nyitva tartása jó hatással van a 
tanulók tanulmányi munkájára és a szabadidő hasznos eltöltésére. 

Ez a forma nagymértékben segíti a hátrányos helyzetű gyerekek 
felzárkóztatását. 

Az intézmények sok tanórán kívüli programmal igyekeznek a 
gyermekek személyiségfejlesztését hatékonyan biztosítani a 
mindennapi kötelező tanulmányi munka mellett.

gyermekek harmonikus fejlődése.

Forrás:   Németh Ilona szakmai vezető
-kg-

A KLIK Cigándi tankerületéről

Túlzsúfolt Iskola utca – üres parkoló

A Bodrogköz Kincsei Bölcsőde tagjai töltöttek el egy vidám 
délelőttöt a Városi Könyvtárban 2014. január 9-én a délelőtti 
órákban.

A gyerekek és nevelőik nagy kedvvel vették birtokukba a 
Gyereksarkot, ahol a gyerekek kipróbálhatták a játékokat, és 
megnézhették a könyveket.                                                  -kg-

Bölcsisek lepték el
a Városi könyvtárat

www.cigand.hu
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Tisztelt Lakosság, Tisztelt Szülők!
Cigánd Város Önkormányzata nevében az alábbi közle- 

ményt tesszük közzé a cigándi óvodában 2014. március 19-én 
történt mérgezés ügyében:

Cigánd Város Önkormányzata - mint intézmény fenntartó - nevé- 
ben Cigánd Városi Önkormányzat Jegyzője - miután értesült a tör- 
téntekről - azonnali intézkedéseket tett a cigándi óvodában szerda 
délelőtt megtörtént sajnálatos mérgezéses ügyben.

Cigánd Város Polgármestereként természetesen felvettem a kap- 
csolatot mindkét érintett családdal és a kisvárdai kórházzal, ahon- 
nan megnyugtató információkat kaptam a gyerekek állapotáról, ez 
mindennél fontosabb volt!

A tájékoztatás szerint a gyermekek gyomormosáson estek át, 
amely után nem léptek fel komplikációk. A kórház a gyermekeket 
további megfigyelésre benntartotta, ahol folyamatos felügyeletben 
részesültek. Hazaengedésükre a pénteki napon került sor.

Természetesen azonnal megkezdődött az eset kivizsgálása, a 
felelősség megállapítása, amely keretében az alábbi intézkedések 
történtek:

Cigánd Városi Önkormányzat Jegyzője az óvoda vezetőjét belső 

vizsgálat lefolytatására szólította fel, valamint tájékoztatást kért a 
megtett intézkedésekről az érintett házi orvostól.

Az ÁNTSZ szintén a helyszínen folytatott vizsgálatot, amelynek 
eredményéről még nem kaptunk értesítést.

Csütörtökön Cigánd Város Alpolgármestere - a Polgármester tá- 
vollétében - az esettel kapcsolatban rendkívüli képviselő-testületi 
ülést hívott össze.

A péntek délelőtt lefolytatott testületi ülés eredményeként a Kép- 
viselő-testület döntött arról, hogy büntető feljelentést kezdemé- 
nyez foglalkoztatás körében elkövetett veszélyeztetés miatt isme- 
retlen tettessel szemben. Döntött továbbá fegyelmi eljárás megin- 
dításáról, amelyet a rendőrségi eljárás lezártáig felfüggeszt.

Természetesen sajnálatunkat fejezzük ki a történtek miatt és biz- 
tosíthatunk mindenkit arról, hogy a hasonló esetek elkerülése vé- 
gett a szükséges intézkedések megtörténtek.

Ezúton kívánunk újfent jobbulást az érintett gyerekeknek és 
családjaiknak.

Ahogy olvasható a felelősség megállapítása, valamint annak ki- 
vizsgálása folyamatban van, de az ilyen ügyeknek nem lehetnek 
nyertesei vagy vesztesei. Ez mindenkit megvisel.

Szeretnénk azonban azt is kiemelni, hogy a cigándi óvoda min- 
dig is példás működéséről volt híres, munkájukat országszerte el- 
ismerik, de sajnos ők is hibázhatnak és ilyen eseteknek nem lenne 
szabad megtörténnie.

Megértésüket, türelmüket megköszönve Cigánd Város Képvise- 
lő-testülete nevében:

Oláh Krisztián, polgármester

Start 2014.
Cigánd Város Önkormányzata 2014-ben 

ismét pályázott a Belügyminisztérium Start 
forrásaira. Az önkormányzat egyedi prog- 
ramját a bíráló bizottság támogatásra érde- 
mesnek találta. Ezzel a programmal ismét 
egy éves foglalkoztatást tudunk biztosítani 
110 fő részére. Az idei programunk a mező- 
gazdasági és állattenyésztési programok 
összevonásából jött létre.

A foglalkoztatáson kívül az előző progra- 
mokhoz hasonlóan ismét lehetőség nyílik 
dologi és beruházási költségek elszámolá- 
sára is. A program segítségével így a követ- 
kező egy éven belül az alábbi beruházá- 
sokat kívánjuk megvalósítani:
F Meglévő sertéstelep bővítése, koca- 

telep kialakítása
F Pince és fedett tároló a savanyító 

üzemhez
F Vágópont kialakítása a szükséges 

technológiával

Fontosabb dologi kiadásokhoz kapcsoló- 
dó beszerzések:
F Targonca
F Kistraktor
F Traktorhoz kapcsolódó munkagépek
F Csomagoló gép
F Önetetők

F Paprikadaráló
F Növénytermesztéshez kapcsolódó be- 

szerzések (tőzeg, vetőmag, műtrágya, stb.)
F Állattartáshoz kapcsolódó egyéb be- 

szerzések (tápok, takarmányok, stb.)
Továbbra is nagyon fontosnak tartjuk a 

növénytermesztést és a kertészetet, ame- 
lyek diverzifikációja tovább folytatódik. 
Immáron 21 hektár földterületen gazdál- 
kodunk, és három fólia sátor segíti a mun- 
kánkat. 

Az állattartás keretében a sertésállomány 
létszáma meghaladja a 130 egyedet. 

A program 100%-os támogatottság mel- 
lett valósul meg, melynek teljes költsége 
189.560.519 Ft, melyből a foglalkoztatás- 
hoz kapcsolódó bér- és járulékköltség 
116.649.565 Ft, az elszámolható dologi 
költségek pedig 72.910.954 Ft.

A későbbiekben további két program 
elindítását (egyéb értékteremtő és helyi sa- 
játosság) is tervezi az önkormányzat, mely 
jelenleg elbírálás alatt áll, és amelyek segít- 
ségével májustól további 65 és 35 fő foglal- 
koztatására lenne lehetőségünk.

Tóth István 
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- Mit ebédeltetek ma?
- Húslevest és zöldpaszulyt. Kaptunk egy lekváros süteményt is.
- Ízlett?
Egyöntetűen igen a válasz
- Milyen étel ízlik leginkább?
- Rakott krumpli, krumplistészta, dióstészta, túróstészta.
- És amit nem szívesen esztek meg?
- Paradicsom, uborka, paradicsomleves, babgulyás, gomba.
- Milyen folyadékot kaptok az ebédhez?
- Vizet. Meg néha leves helyett narancslét, teát. Uzsonnára alma- 

levet és sajtot.
Bevallásuk szerint mindig reggeliznek és hoznak magukkal 

tízórait is.
- Mit szoktatok venni a boltban tízóraira?
- Chipset, nápolyit, pizzás kiflit.
Nem véletlenül került napirendre az utóbbi években a közétkez- 

tetés, gyermekétkeztetés témaköre. Hízik az ország lakossága, s ez 
sajnos a gyerekekre is érvényes. Azért sajnos, mert a hízás nem fel- 

tétlenül a jólétet mutatja, hanem inkább az ésszerűtlen táplálko- 
zást, mely számos betegség előidézője lehet akár már gyermekkor- 
ban is.

György Istvánné élelmezésvezető arról tájékoztatott, hogy 
2011 augusztusában szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táp- 
lálkozási – egészségügyi ajánlást tettek közzé, melyben útmutatást 
nyújtanak a korcsoportonkénti nyersanyag kiszabására, mennyisé- 
gére, a tiltott élelmiszerek körére stb. Ez az ajánlás mérvadó a helyi 
napközi otthoni étrend összeállításánál és a napi 550-600 adag el- 
készítésénél. Az étrend nem mindig találkozik a gyerekek igényé- 
vel, elvárásával, de itt mutatkozik a nevelők, osztályfőnökök szere- 
pe az egészséges táplálkozásra való figyelemfelkeltés terén. Az 
élelmezésvezető tájékoztatása szerint heti 4 alkalommal kapnak 
nyers zöldségfélét, egyszer gyümölcsöt, több baromfihúst és kevés 
sertéshúst. Csökkentették a tésztafélék arányát, emelték a burgo- 
nyás ételekét. Kizárták a főzésből a sertés-és baromfi zsírt, kevés 
sót használnak, nem adnak üdítőt, szörpöt a gyerekeknek. Ám 
rendszeresen kerül az asztalra teljes kiőrlésű kenyér vagy péksü- 
temény. A főzéshez az étkezde helyi önkormányzat saját maga 
által megtermelt zöldségeket és gyümölcsöket használja fel. 

Nagy István

Hivatalos értesítés a megyei főjegyzőtől „A Bodrogköz Táj- 
múzeumáért” Alapítvány Települési Értéktár Bizottság 
elnökének, Nagy Józsefnénak: 

„…Tájékoztatom, hogy a Bizottság az Ön által, B-A-Z Me- 
gyei Értéktárba felvételre javasolt „cigándi apróbéles”, mint 
nemzeti értéket elhelyezte értéktárába”. Javasolják továbbá a 
Magyar Értéktárba történő nyilvántartását, s annak hungaricummá 
való minősítését. A Vidékfejlesztési Minisztérium pedig arról 
küldött értesítést, hogy a termék - mivel pályázati anyaga megfelelt 
valamennyi kiírási szempontnak- a HÍR védjegy használatára jo- 
gosult. A helyi 3 tagú Települési Értéktár Bizottság várja a javas- 
latokat más szakterületekről is, hogy továbbíthassa azokat a Me- 
gyei Értéktár Bizottság felé. Cigánd egyedi, mással össze nem té- 
veszthető értékei kapjanak ezáltal a fentihez hasonló nyilvános- 
ságot és elismerést, mely kamatoztatható lesz pl: a túrizmus és a 
vendéglátás irányában.                                                 Nagy István

Átadták a falusi és agroturizmus 
elismeréseit

A Vidékfejlesztési Minisztérium Hagyományok, Ízek, Régiók 
(HÍR) programja keretében működő védjegyet az idén a cigándi 
apróbéles és a Kossuth-kifli pályázat kapta.

Átadták a falusi és agroturizmus idei elismeréseit csütörtökön a 
Vidéki örökségeink a Kárpát-medencében konferencia keretében, 
Budapesten.

A Vidékfejlesztési Minisztérium Hagyományok, Ízek, Régiók 
(HÍR) programja keretében működő 2014. évi HÍR-védjegyet az 
idén A Bodrogköz Tájmúzeumáért Alapítvány cigándi apróbéles, 
illetve a hajdúböszörményi Civilek a Lakóhelyért hagyományos 
repcetúra alapján készülő Kossuth-kifli pályázata kapta.

A HÍR pályázatot 2009-ben írták ki először, azzal a céllal, hogy a 
védjegy használati jogának elnyerésével a hagyományos és tájjel- 
legű mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ismertségét növel- 
jék.

Az eseményen átadták a Falusi és Agroturizmus Országos Szö- 
vetségének (FATOSZ) az Év Falusi Vendégfogódója címet is, ame- 
lyet heten kaptak meg.

Szabó Balázs, a Vidékfejlesztési Minisztérium főosztályvezető- 
je a konferencián kiemelte: a rendezvény összhangban áll a Nem- 
zeti Vidékfejlesztési Stratégia céljaival, a vidéki Magyarország 
megújításával.

A konferenciát csütörtökön és pénteken tartják a FATOSZ 
szervezésében, a résztvevők áttekintik a kulturális örökséget, a 
néprajzi és a helyi hagyományokat, a kézművesség területeit.

A FATOSZ tájékoztatása szerint a kétnapos konferenciára meg- 
hívást kaptak a Kárpát-medencében lévő történelmi területek vi- 
déki, falusi turizmusban érdekelt civil szervezetei is.

Szalay-Zala Andrea, a FATOSZ titkára az MTI-nek elmondta, 
hogy a konferencián részt vevők memorandumot fogadnak el az 
értékőrző, megújuló, gyarapodó és fenntarthatóan fejlődő vidéki 
térségek és kistelepülések együttműködéséért és turizmusáért a 
Kárpát-medencében. Megfogalmazzák benne egyebek között, 
hogy közös programokat szerveznek, illetve közös projektekkel 
pályáznak.

Az apróbéles sikerei
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Megalakult a Cigándi Sarkantyús Néptánc Egyesület
2014. március 7-én megtartotta hivatalos alakuló közgyűlését a 

Cigándi Sarkantyús Néptánc Egyesület. Az egyesület célja:
F A magyar és a nemzetiségi tánc és zenei hagyomány elsajátí- 

tása, megőrzése és hazai, valamint határon túli népszerűsítése.
F A cigándi és bodrogközi néphagyományok folyamatos szín- 

padra állítása, szűkebb hazánk népi kultúrájának gyűjtése, bemu- 
tatása.
F Az együttesen belül művészeti nevelés, valamint új oktatógár- 

da felkészítése és segítése.
F Cigánd Város és a Bodrogköz közművelődési és idegenforgal- 

mi feladatainak segítése.
Az alakuló ülésen az egyesületi tagok elfogadták az Egyesület 

alapszabályát, döntöttek az egyesületi tisztségekről, továbbá a 
székhely és a telephely kiválasztása is megtörtént. 

A Cigándi Sarkantyús Néptánc Egyesület elnöke: Tóth István
Elnökségi tagok: Punyi Csilla, Lőrincz László
Az Egyesület megalakulása nagyban megkönnyíti az együttes 

további működését.

A szlovákiai Boly községben vendégszerepelt a cigándi 
Sarkantyús Néptáncegyüttes 2014. február 8-án.

A táncosok a helyi Farsangi Bálon szerepeltek nagy sikert 
aratva. Az együttesnek nem ez volt az első alkalma, hogy 
Szlovákiában lépett fel, hiszen többször szerepelt már északi 
szomszédunknál az elmúlt években. Ha csak a közelmúltba 
tekintünk  vissza, akkor 2013 nyarán többek között Szirénfal- 
ván, Szentesen láthatták a csoportot Szlovákiában.

Hétvégi műsorukon cigándi táncokat, széki sűrű-ritka tem- 
pót, méhkeréki tapsost, mezőségi illetve lőrincrévi táncokat 
láthatott a nagyérdemű.                                                     -kg-

2014. március 12.-én 12 alapító taggal magalakult a Cigánd 
Városi Polgárőr Egyesület. Az alapítók Varga Lászlót, nyugal- 
mazott rendőr főtörzs-zászlóst választották az Egyesület elnö- 
kévé, az elnökség tagjaivá Nagy Gergelyt és ifj. Németh Ist- 
vánt.

A szervezet munkájával elősegíti a közbiztonság és a közrend 
megőrzését, valamint a rendőrséggel és a településőrséggel együtt- 
működve közreműködik a bűnmegelőzésben. 

A polgárőrök elsősorban közterületi járőrszolgálatot, figyelő- 
szolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, 
általános iskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet látnak 
el, rendezvények helyszínének biztosításában vesznek részt. 

A tagok ellenszolgáltatás nélkül a szabadidejükben végzik te- 
vékenységüket.

Az Egyesület nyitott, a polgárőrök soraikba várnak minden fele- 
lősen gondolkodó a közösségért tenni tudó és akaró embert.

Cigánd Városi Polgárőr Egyesület

2014. február 19.-én tartotta tisztújító közgyűlését a Cigándi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Az alapítók az egyesület elnökévé 
Gál Bertalant, parancsnokává Lőrincz Jánost választották. 
Új tagok felvételére is sor került, 16 további önkéntes segíti az 
egyesület munkáját.

Gál Bertalan elmondta, hogy az egyesület szerepe módosult a 
helyi katasztrófavédelmi őrs megalakulásával, a hivatásos tűzoltók 
támogatása és a megelőzés vált a legfontosabb feladattá.  Ennek 
elősegítése érdekében a közgyűlés felhatalmazást adott egy 
együttműködési megállapodás megkötésére a Sátoraljaújhelyi 
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósággal.

Az újonnan megválasztott elnök kiemelte, hogy az átalakuló 
törvényi szabályozás nagyobb teret enged a pályázati forrásoknak 
mind az eszközök, mind a pénzbeli támogatások terén, ezért foko- 
zott hangsúlyt kell fektetni erre a területre. A tervek között szerepel 
még a szervezet társadalmi aktivitásának növelése és a tagok 
szakirányú képzése is.

Az egyesület új vezetése bízik benne, hogy ezekkel a változta- 
tásokkal a nagy múltú szervezet sikeresen megfelel majd a XXI. 
század kihívásaira is.  

Teljesen kicserélték a színpad burkolatát 

a művelődési ház színháztermében 

Megújult színpaddal és a nézőtérrel nyitotta az évadot a cigándi 
Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár. A színpad új hajópadlót 
kapott, amelyre igény esetén balett-szőnyeg kerül lehelyezésre.
A megújult Művelődési Ház első programja a Kultúrházak éjjel-
nappal országos programsorozat keretén belül megrendezésre 
kerülő február 28-i szavaló és prózamondó verseny volt. Köszönet 
Cigánd Város Önkormányzatának és a Cigánd Településüzemel- 
tetési és Városfejlesztő Nonprofit Közhasznú Kft. munkatársainak 
az igényes és szépen kivitelezett munkáért.
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Cigándi labdarúgó sikerekCigándi labdarúgó sikerekCigándi labdarúgó sikerek

Felnőtt csapatunk 2 győzelemmel és 2 döntetlennel kezdte a 
tavaszi idényt.

Baksa Zoltán és társai folytatták remek sorozatukat és immár 
13 bajnoki meccs óta veretlenek. Jelenleg ez az 5. helyre elég, 
de cél a további jó szereplés és egy dobogós helyezés elérése a 
bajnokság végén az NB III Keleti-csoportjában.

U-11-es csapatunk rangos
tornát nyert Debrecenben

A Loki Focisuli meghívására U-11-es csapatunk egy rendkívül 
rangos tornán vett részt Magyarország egyik legszebb, legújabb 
komplexumában Debrecenben. A DVSC akadémiáján rendezett 
eseményen 6 csapat vett részt, amelyek körmérkőzéseket játszot- 
tak egymással. A mérkőzések végén csapatunk került ki győztesen 
a nagyon színvonalas, remek szervezésű tornán.

Mérkőzéseink:
 Cigánd SE - Diósgyőri VTK  0-1
 Cigánd SE - Bozsik LA Nyírsuli  3-0
 Cigánd SE - Loki Focisuli   3-0
 Cigánd SE - Vasas   0-0
 Cigánd SE - Telki   5-0
A torna végeredménye:
 1. Cigánd SE
 2. Diósgyőri VTK
 3. Bozsik LA Nyírsuli
 4. Loki Focisuli
 5. Vasas
 6. Telki
A torna legjobb kapusa: Kovács Marcell (Cigánd SE)

Ismét Cigánd Kupa

Záró fordulóját rendezték meg a III. Városi Teremlabdarúgó Baj- 
nokságnak Cigándon 2014. január 11-én a Szabadidő Központban.

A színvonalas torna végeredménye igen szorosan alakult, hiszen 
az első és második helyezett között mindössze egyetlen pont dön- 
tött. Az első három helyezett kupát vehetett át, valamint a részt- 
vevő csapatok oklevelet kaptak. A legjobb játékosokat különdíjjal 
jutalmazták.

A torna végeredményét az alábbi táblázatban olvashatják:

Véget ért a III. Terem-
labdarúgó Bajnokság

    Csapat  M GY D V GK P
1. Alsóberecki 8 6 2 0 42-16 20
2. Legendás Kresszpark Rangers 8 6 1 1 50-29 19
3. FC. LSL. 8 5 1 2 31-23 16
4. Biszem-B@szom FC. 8 4 3 1 24-11(+13) 15
5. Haverok FC. 8 4 3 1 36-24(+12) 15
6. Jamaica  8 3 0 5 24-43 9
7. Mad Dogs 8 2 0 6 30-41 6
8. Ricse  8 1 0 5 17-50 3
9. Red Devils 8 0 0 6 20-48 0

-kg-


