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Tisztelt Olvasó!
Véget ért egy önkormányzati ciklus. Az egész ország az Önkormányzati választásokra készül. Az ilyen időszakok nem
csak a készülődésről szólnak, hanem egyben a számvetésről is.
A Bodrogközi Kistérségi Társulás úgy döntött, hogy egy
olyan kiadvánnyal segíti ezt az összegzést, amely röviden településenként összefoglalja az önkormányzatok 2010 és 2014
között végzett munkáját.
Ezt a feladatot a Bodrogközi Információs Pontok projekt csapatára bízta.

CIGÁND

Oláh Krisztián Cigánd Város Polgármestere
Vállalkozóból lettem polgármester, így hamar megtanultam mi
a különbség a jó és egy rossz döntés között. Megtanultam azt is,
hogy hátra kell hagyni a vélt vagy valós korábbi sérelmeket és
kizárólag a jövővel, a munkával foglalkozni. Cigándon építettem
családi házat 2009-ben és itt kívántam leélni az életemet. Vállalkozásomat megválasztásom után visszaadtam, és igyekeztem a
nap 24 órájában a polgármesterséggel járó új feladatokra, problémákra, kihívásokra koncentrálni.
Cigánd Városa az ország leghátrányosabb helyzetű térségének a
központi települése. Négy évvel ezelőtt, ahogyan az azt megelőző
20 esztendőben is, a Bodrogköz és Cigánd legnagyobb problémáját a foglalkoztatás alacsony szintje jelentette. Állandóan jelentkező gondok még a lakosság rossz szociális helyzete, a helyi és
közutak katasztrofális állapota, a periférikus elhelyezkedés, a
rossz lakáskörülmények, az elöregedő kistelepülések.
Nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy Cigánd mára már jelenleg
lámpásként világít ezen a szegény, ám megannyi szépséget és lehetőséget magában hordozó vidéken. A három folyó ölelésében
elhelyezkedő, Trianon által kettévágott bodrogközi tájegység rengeteg természeti szépséget, történelmi örökséget rejt, amelyek kiaknázása lassan megkezdődött. A hármas határ, az autópályák közelsége, a fejlődésnek induló közeli városok, az iparfejlesztés lehetőségei, az Európai uniós pályázatok kiemelt térségi kiegyenlítő szerepe lassan kezdenek jelentkezni mindenütt. Cigánd természetesen élen jár ezek kihasználásában.
Fiatal és elkötelezett városvezetésünk, rendkívüli elánnal vetette bele magát a munkába. Ez egyszerre jelentette a fejlesztési pén-
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A kiadvány a Bodrogközi Körkép című újság különkiadásaként jelenik meg.
A BIP-es munkatársak megkeresték a települési önkormányzatokat és polgármestereket, hogy röviden szövegben és fényképekkel foglalják össze, hogy településük miben változott,
fejlődött az eltelt időszakban.
A felkínált lehetőséggel 12 település élt. Jelen lapszámunkban tehát 12 bodrogközi település elmúlt négy évét követhetjük
nyomon, elsősorban a polgármesterek szemszögéből. A leadott
szövegeket tartalmi változtatások nélkül közöljük.
- A szerkesztőség zek maximális kihasználását minden lehetséges fronton, a közösségépítést, a térségi vezető szerep erősítését, a kapcsolati tőke
megteremtését. A legnehezebb dolog volt megszerezni a választópolgárok bizalmát. A rossz korábbi tapasztalatok miatt ezen a
vidéken az emberek félnek a változástól. Fenntartottuk a jelenleg
is példaértékűen működő, bár elég nehéz anyagi helyzetben lévő,
bodrogközi önkormányzati társulást. Egyedülálló párbeszédet
folytatva Magyarország Kormányával létrejött a Cigándi Járás;
Tűzoltó Őrs, Munkaügyi kirendeltség létesült; rendkívül nehéz
kezdés után immáron sikerrel működtetjük a Bodrogközi Járóbeteg Szakrendelő Központot. Az Önkormányzat saját erőből
ipari területet létesített, amelynek jelenleg is folyik az agrár innovációs ipari parkká való nyilvánítása. Ezt a kormány is támogatja. Ipari területünk bővítésre szorul, de ez jelenleg óriási anyagi terhet jelent településünknek. Nagyon örültünk annak, hogy a
2007-óta tartó kálváriát követően elkészült a Bodrogközi közlekedést alapvetően meghatározó szinte járhatatlan Pácin-Cigánd
összekötő út felújítása. Égető probléma a közlekedés területén a
Cigánd-Sárospatak összekötő út rekonstrukciójának az elhúzódása, amelyre végre konkrét ígéretet kaptunk Kormányunktól!
Az elmúlt négy év legnagyobb eredményei közé soroljuk az önkormányzati adósságrendezést. Ezt követően a feszített gazdálkodásunknak köszönhetően Cigánd megszabadult a adóságterheitől.(Összességében csaknem 1,2 Milliárd forintértékben).
A legnagyobb lakossági probléma, a munkanélküliség csökkentésében természetesen Cigándon is a közfoglalkoztatási programok jelentik az operatív megoldást. Ezek kihasználásával
maximális mértékben éltünk és élünk, kiváló kezdeményezésként
üdvözöltük az értékteremtéssel párosuló START programokat
(Cigándon Miniszteri elismerő oklevéllel értékelt). Ezek keretében savanyító üzem, állattartótelep, betonelemgyártó üzem, állat
vágópont, fóliaházak létesültek Cigándon, amelyek már a fenntarthatóságot és a tartós munkahelyteremtést célozzák meg. Ezek
segítségével újultak meg középületeink, köztereink, sportlétesítményünk egy része, és számos komoly értékű a település fenntartást, üzemeltetést segítő gépet, eszközt szereztünk be.
A tervezés során természetesen első helyen szerepelt, hogy Cigánd, először a település történelmében, járási székhelytelepülés
lehessen. Miután a kistérség Elnökeként a szervezés rám hárult.
Előttem és polgármester társaim előtt állt a feladat, hogy ezt kiharcoljuk. Mindehhez nagyon kellett a 17 Bodrogközi Kistérségi települések polgármestereinek bizalma, együttgondolkodása.
Európai uniós támogatásoknak köszönhetően közel egy milliárd forint értékben vezényeltünk le képzés-foglalkoztatási programokat, amelyek keretében mintegy kétszáz embert képeztünk,
foglalkoztattunk hosszú távon. Ezek hozadékaként virágkerté-
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szet, betonelemgyártó ipari csarnok, famegmunkáló kisüzem létesültek. Szintén egy hasonló, folyamatban lévő programunk
eredményeként fűrészüzemet hozunk létre és bővítjük betonelem
gyártó rendszerünket! Cigándon a legnagyobb foglalkoztató sajnos az önkormányzat, illetve a hozzá kapcsolódó önkormányzati
cégek, valamint a KLIK, a Járási hivatal. Ebből kifolyólag az állami szerepvállalás és segítség alapvető fontosságú a lakosság jelenleg sem túl magas színvonalú ám kiegyensúlyozottnak mondható létfenntartásához. A foglalkoztatás bővítést célzó programjainknak jelentősen gátat szab az önkormányzati földterületek hiánya, amely a szociális szövetkezet típusú gazdaságok felépítéséhez – önkormányzati szerepvállalás mellett – nélkülözhetetlen
alapvetően mezőgazdasági termelésre beállt vidékünkön. Természetesen óriási eredménynek tartjuk, hogy ipari területünket a nulláról létrehozva már-már belakottnak mondhatjuk. Ezek hozadékai azonban csak lassan jelentkeznek. Örülünk annak, hogy a
70%-os iparfejlesztési támogatás mellett Törökbálintról, Nyíregyházáról, Gávavencsellőről települtek hozzánk cégek és talán
jöhetnek újabb potenciális befektetők, látva azt, hogy valami elkezdődött!
Természetesen a foglalkoztatás bővítése mellett nagyon fontos
a különböző, más területeket érintő pályázati források kihasználása, a lakosság életminőség javítását, a lakossági szolgáltatásokat
bővítését, az energiatakarékosságot, vagy éppen a kiváló adottságokkal rendelkező turisztikai területet célzó fejlesztések megvalósítása!
Ezen célok megvalósítása érdekében Cigándon új iskola, bölcsőde, sportpálya, járóbeteg szakellátó központ, műfüves pálya,
szolgálati lakások, iskolai sportpálya, sportöltöző épültek. Felújítottuk óvodánkat, kamerával megfigyelt kerékpártárolókat építettünk, napelemes rendszert telepítettünk három közintézményünkre, biomassza kazánokat telepítettünk. Jelenleg is folyik Cigánd szociális célú város rehabilitációja 1. ütemének a megvalósítása, amely keretében szociális bérlakások létesülnek, térfigyelő
kamerarendszerünket bővítjük, utcák, járdák újulnak meg és
épülnek, hangszigetelést kap a sportcsarnokunk, új köztér létesül
sétányokkal, piaccal, parkolóval, sportpályákkal, játszótérrel, közösségi épülettel, polgárőrséggel, vasúti múzeummal! Két határon átnyúló pályázatunknak köszönhetően vállalkozó inkubátorház építését kezdtük meg, illetve folyamatban van a jelenlegi falumúzeumunk Bodrogközi Skanzenné történő átalakítása. Fényeslitke községgel közösen sikeresen pályáztunk egy közös projektre
a Vidékfejlesztési Minisztériumnál.
Büszkék vagyunk arra, hogy a Cigándon folyó közösségi-civil
életnek köszönhetően példa értékű munka folyik a kultúra, a hagyományőrzés, a sport területén. Borsod futball fellegváraként
évek óta stabil NB III-as csapatunk van, és a Cigánd SE kilenc
korosztályos csapatában 30 település közel 160 gyereke focizik.
A stabil működéshez elengedhetetlen a az a pályázati pénz, amely
nemcsak az utánpótlás nevelést, hanem az infrastruktúrafejlesztést is segítette (új sportöltöző, kis műfüves pálya, sportpadló a
sportcsarnokban stb.).
Cigánd élen jár a hagyományőrzésben, amelynek nyomán országos elismerésként 2013-ban „Önkormányzatok a közművelődésért” díjat kaptunk. 2013-ban a Cigándi Falumúzeum lett az
„Év Tájháza”, valamint A „Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány „A Megye kultúrájáért” díjat kapott. A munka eredményeként HÍR védjegyes lett az azóta Hungarikummá felterjesztett cigándi apróbéles, valamint a cigándi kásáskáposzta.
Minden sikerünk és előrehaladásunk záloga a kiváló kapcsolati
tőke, amit kialakítottunk. Nagyszerű kapcsolatot tartunk fenn a
térség országgyűlési képviselőjével, Dr. Hörcsik Richárddal, de
Cigándon járt például az elmúlt négy évben Tállai András, Halász
János, Dr. Czomba Sándor, a B-A-Z Megyei Közgyűlés, és a
Zemplén Településszövetség ünnepi közgyűlése is!
Az emberek érzésem szerint békességre, biztonságra, és nyugalomra vágynak elsősorban. Tehát legelőször is szeretném meg-
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őrizni a kialakult pozitív hangulatot az önkormányzat és a választópolgárok között. Fontos hogy az emberek folyamatosan megkapják az erkölcsi támogatást tőlünk, megtarthassák méltóságukat.
A mottóm 2010-ben ez volt: ”A jövőben a magáncélok és a személyes érdekek helyett közös célokat kell szolgálnunk. Olyan képviselőtestületre és polgármesterre van szükség, amely a mindennapi élet problémái felé fordul, olyan hivatal kell, tehát amely
odafigyel az emberekre, meghallgatja őket, tiszteletben tartja
különbözőségüket, megérti problémáit.” Ez továbbra sem változik, ezen az úton kívánok továbbra is maradni.
Cigánd,Értékből-Lendület
Oláh Krisztián

DÁMÓC
2010-2014 közötti időszak változásai, eredményei Dámóc
községben
Dámóc kisközségben az elmúlt önkormányzati ciklus legfőbb
változása a régi körjegyzőség megszűnése volt, melyet a Zemplénagárd Közös Hivatal megalakulása követett.
Kis településünk hivatali ügyeit ennek a körjegyzőségnek a Lácacsékei Állandó Kirendeltsége látja el. Itt két dámóci munkatárs
dolgozik.
Legfőbb eredményeinket néhány gondolatban mutatnánk be,
melyet az elmúlt négy év kemény munkája hozott létre.
F A lakosság kulturális igényeit kiszolgáló művelődési ház kapott egy belső felújítást, valamint az orvosi rendelőnk szintén
megújult mind kívülről, mind belülről.
F Ravatalozó felújítása (az előtérrel együtt): A ravatalozó
épület külső színezése, előtér lambériázása és betonozása valósult
meg.

F Fóliasátor építése: Az idősek Klubja udvarán lévő elöregedett meggyes helyén épült fel, illetve a többi területen szabadföldi növénytermesztés folyik, melyet a START Mg.-i növénytermesztéses dolgozók végeznek.
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F A görög katolikus templomhoz vezető járda újrabetonozása: A településre új görögkatolikus parókus érkezett, kinek
munkái közül ki kell emelnünk a járda felújítását.
F Dámóci Hagyományőrző Egyesület: Az elmúlt négy évben
fellépéseik száma mind a Bodrogközben, mind Szlovákiában is
megnövekedett. Köszönjük a dámóci hagyományőrzők munkáját, és reméljük ez a szemlélet még sokáig megmarad.

F Traktor és hozzá pótkocsi vásárlása: Kis falunk ez idáig
nem rendelkezett semmilyen nagyobb mezőgazdasági géppel,
emiatt a traktorvásárlás nagy mérföldkő volt számunkra. A gépjármű és a pótkocsi az utóbbi időben nagyban elősegíti a közfoglalkoztatottak munkáját. Önkormányzati földutak tisztítása, vízelvezető árkok rendezése során a faanyag behordása, szociális tűzifa kiosztása, valamint a település mindennapjaiban felmerülő
munkák elvégzésére használjuk.
F Mezőgazdasági utak karbantartása: Az eddig szinte használhatatlan, benőtt, gazos utakat a közfoglalkoztatottak kitakarították, és folyamatosan karban tartják.
F Dámóc – Őrhegy belterületi útjainak felújítása: Őrhegy
tanya útjainak nagy része csak murvával volt megszórva, ami már
teljes egészében elhasználódott, így egy komoly aszfaltozás történt az útszakaszokon. Őrhegy egy pihenőpark, melyet turisztikai
szempontból látogatnak, ezáltal szükséges volt a település képének és infrastruktúrájának javítása.
Dámóc Község Önkormányzata nevében szeretnénk megköszönni mindazoknak a munkáját, akik az elmúlt négy évben keményen dolgoztak a településért, és maradandó értéket teremtettek.
Dámóc Község Önkormányzata

FELSŐBERECKI
A2010-2014-es ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS
Az elmúlt 4 év alatt a vezető szerepre engem választott meg
Községünk lakossága. Gyerekkorom óta itt lakom és munkálkodom. 2010-előtt alpolgármesterként vettem részt az Önkormányzat munkájában évekig.
Nem volt ismeretlen számomra ez a fel-adat és legjobb tudásomat adva teltek el ezek az évek számomra. Nehéz időszakon mentünk keresztül a képviselő testülettel együtt. A megszorítás minden önkormányzatot érintet.
Ennek ellenére sikerekről is beszélhetünk. Több célunkat sikerült elérni.
Polgármesteri hivatalunkat kívülről sikeresen tataroztuk, sikerült a gázfűtés mellett fatüzelésű kazánt beszereltetni, ami jelentősen csökkentette a rezsi költségünket. Faluházunk is megújult.
Orvosi rendelőnk már rég elavult épületben volt. Ezt is sikeresen
felújítottuk és áthelyeztük korszerűbb körülmények közé. A révre
minden éven pályázunk az idén is nyertünk a felújítására. Az Öregek Napközi Otthonát a napokban kezdték el teljesen korszerűsíteni és átalakítani.

Rendszeresen vannak rendezvényeink, amelyek gyerekektől
kezdve az idősekig várja az érdeklődőket, szórakozni vágyókat. A
gyerekek számára kézműves foglalkozások, könyvtári rendezvények. Ezeket a gyerekeink nagy örömmel fogadnak. Felnőtteknek Falunap, zenés táncos estek. Az idén második alkalommal sikeresen pályáztunk az Itthon vagy - Magyarország szeretlek rendezvénysorozatra is!
Időseinknek igyekeztünk biztosítani azt, hogy ügyes bajos dolgaikat lehetőség szerint könnyebben intézzék. Erre kiváló eszközünk volt a falugondnoki busz. Minden éven megrendezésre kerül
az idősek napja, gyakoriak a kirándulások is számukra.
Karácsonyi ajándék sem maradt el egy éven sem, hol tűzifa,
csomag vagy egy jelképes összeg. Beiskolázást is minden éven támogatjuk.
Minden jeles ünnepet megtartunk, amihez egyre többen csatlakoznak.
Kis településünket folyamatosan takarítjuk,kaszáltatjuk.
Polgármester: Horváth Tibor
Képviselők:

Bódvai József
Várszeginé Bihari Márta
Krajnyák Sándor
Kántorné Smilnyák Mónika

Karcsa
Karcsa településének fejlesztése az elmúlt négy év során sem
veszített lendületéből, a sikeres pályázatoknak és az Önkormányzat dolgozóinak a munkájának köszönhetően számos fejlesztést
sikerült megvalósítani, melyek célzottan a község lakosságának,
és a jövő generációinak az életminőségén hivatottak javítani.
Sor került az Általános Iskola épületének, külső és belső felújítására, amely teljes nyílászáró cserét, tetőcserét, valamint a vizesblokkok felújítását foglalta magában.
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Közmunkaprogram keretében indítottuk el varrodánkat is. Felújítottuk a szükséges épületet, állami támogatás keretében pedig,
több mint 40 millió forint értékben kaptunk varrodai gépeket,
eszközöket. 26 főt foglalkoztatunk itt. Nemrég elindítottuk a szabászatot is, itt további 12 fő dolgozik. Célunk a meglévő létszám
megtartása és esetleges bővítése.
Saját erőből került sor a helyi összevont KMB iroda felújítására. A településen élők biztonságérzetének növelése érdekében sikerült megvalósítanunk a térfigyelő kamerarendszer kiépítését is.
Kiemelt fontosságú feladatunk a település intézményeinek korszerűsítése, felújítása, ezért pályázatot nyújtottunk be az óvoda
épületének felújítására, korszerűsítésére, játszóudvar kiépítésére.
Szeretnénk felújítani a Ravatalozó épületét, így összes közintézményünk megújulna. A település utcáinak felújítása is fontos feladat, e mellett a közfoglalkoztatás fenntartása és esetleges bővítése szerepel jövőbeni terveink között.

Karos
A régi iskolaépület felújításával Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér került kialakításra, ahol helyett kapott a Községi Könyvtár, irodák. Ezzel megoldódott az egyik legfontosabb probléma:
az iskolás gyermekeknek nem kell közel 1 km-t gyalogolniuk,
mert az épületben működik a menza az iskola közvetlen szomszédságában.
Becsked településrészen tömblakás felújításával kialakításra
került a Tűzvirág Közösségi Ház, amelyben Kistérségi program
keretében szociális, gyermekjóléti, mentálhigiéniás, munka tanácsadási szolgáltatásokat érhetnek el az itt élők, melyben megfelelő szakemberek vannak segítségükre. A házban mosási és tisztálkodási lehetőség is biztosított, valamint játszóház és iskolai felzárkóztatási szolgáltatás is működik.
Település fenntartási feladatok ellátására sikeresen pályázatunk
traktor és munkagépek beszerzésére.
Sikeresen indultunk a Munkaügyi Központ által meghirdetett
felhíváson, és támogatást nyertünk a Művelődési Központ és az
Óvoda kazánjainak cseréjére, ezzel is javítva a település önfenntartó képességét.
A meghirdetett közmunka programokon való állandó részvétel
eredményeként a kistérségben Cigánd mellett Karcsa Község Önkormányzata a legnagyobb munkáltató:
2
Start Közmunkaprogramban 800 m -es fóliasátrat építettünk. A
település konyháján használjuk fel a megtermelt zöldséget, valamint felhagyott és az önkormányzatnak felajánlott kertekben is
termelünk a kiépített automata öntözőrendszerrel. Idén nyáron
pedig az állattenyésztésbe is belefogtunk. A mezőgazdasági program több mint 50 embernek ad munkát.

Köszöntök minden kedves újságolvasót és megkülönböztetett
Tisztelettel minden kedves karosi lakosunkat. Mikor 2006-ban az
Önök bizalmából átvettem Karos település irányítását, egy elmaradott, közterületeit elhanyagolt, eszközeiben és ingatlanjaiban
szegényes helyzetben lévő település gondjaival kerültem szembe.
Aképviselőtestülettel elhatároztuk, hogy egy önellátó, önállóan is
élni tudó és akaró települést építünk ki. A település lakóira is jellemző több lábon állás biztonságát szem előtt tartva.
Több lábon állás lehetőségei:
Első a kulturális turizmus. Megépítettük Nemzeti Sírkertünkre és az ott talált leletekre támaszkodó Honfoglalás Kori Látogató
Központunkat 320.000.000 Ft költséggel. A beruházás Európai
Uniós támogatással valósult meg.
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Kiegészítettük kézműves műhellyel, lovasíjász pályával, játszótérrel és jurtával. Berzsenyfalu áttelepítésével 2,8 hektáron kiépített szép és különlegesen kialakított panoptikummal, őshonos
állatokkal kiegészülve kellemes időtöltésre alkalmas, magyarságunk történelmének megismerésére is lehetőséget adó objektumot.

Második a zöldségtermesztés. Megépítettük és sikeresen működik a melegházi zöldségtermesztő rendszerünk. Itt uborkát, paradicsomot, paprikát és virágot termesztünk. Szabadföldi termelésben 1000 m uborkatermesztő támrendszerrel is rendelkezünk.
Szántóföldön elsősorban konyhakerti zöldségtermelést végzünk
2 hektáron.
Harmadik az állattenyésztés. Évi 30-40 db hússertést nevelünk fel, melyet a konyhánk igénye szerint dolgozunk fel. Megkezdtük mangalica anyakocák tenyésztésbe állítását is. Lehetőségeink szerinti anyagokból szociális konyhánkat önellátásra rendeztük be.
- Állataink ellátásához a növénytermesztést erő- és munkagépekkel szereltük fel. Kettő erőgépet és a szükséges munkagépeket
beszereztük.
- Meghonosítottuk a szántóföldi fűszerpaprika termesztést és
feldolgozást.
- Jelenleg rendelkezünk paprika őrlőgéppel, a szárítógép és a
szeletelőgép gyártás alatt van. A feldolgozó műhely befejező
munkálatai jelenleg is folynak.
- A turizmus erősítéséhez vásároltunk egy vendégházat, melynek belső átépítését elvégeztük. Gyártottunk 11 darab emeletes
diákágyat.
- Vásároltunk egy Tájházat, melynek berendezése folyamatban
van.
- Rendelkezünk kisebb savanyító üzemmel, mely mellett lekvárt, lecsót és paradicsomot is rendszeresen főzünk, tartósítunk.
- Saját kivitelezésben javítjuk utjainkat, hidegaszfalt - és kátyúzó gépsor is rendelkezésünkre áll. Az utóbbi négy évben a Dózsa György utcát és a Kinizsi utcát sikerült följavítani, kopóburkolatot cserélni.
- Vásároltunk 20 kaptár méhcsaládot, így méz tekintetében is
önellátók vagyunk.
- Felszámoltuk az évek óta problémát okozó illegális hulladéklerakót is, így lehetőségünk van épület felújításra is.
- Alapvető építőipari gépekkel és csőállvány rendszerrel is rendelkezünk.
- Vásároltunk 1 db 16 személyes Renault autóbuszt, melyet folyamatosan üzemben is tartunk.
- Sikereket értünk el a település virágosításában, virágpalánta
nevelésben is önellátóak vagyunk.
A teljesség igénye nélkül ennyiben foglalnám össze képviselőtestületünk munkáját és eredményeit. Mivel nem indultam a
2014-es önkormányzati választáson, megköszönöm a képviselőtestület tagjainak és minden karosi lakosnak, kik szavazatukkal és
kitartó munkájukkal nyolc évig támogattak és segítették munkámat. Köszönöm, hogy együtt dolgozhattunk településünk előre
vitelén.
Választópolgáraink akaratából településünk élére kerülő új polgármesternek és képviselőtestületnek sikeres munkát, minden
kedves lakótársamnak erőt, egészséget kívánok.
Kulcsár Nándor Karos község polgármestere

LÁCACSÉKE
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Lácacséke 2010-2014 közötti legfőbb eredményei,
változásai
Bodrogköz távoli szegletében elhelyezkedő Lácacséke nem túl nagy lélekszámmal
büszkélkedhet, mégis ebben a kis ”falunkban” az 4 év alatt sok minden változott, sok
minden átalakult.
Több Európai Uniós és hazai forrásnak
köszönhetően a térségben, és a településünkön is megálmodott terveink válhattak valóra! Többek között szerettük volna, ha Magyarország és a Szlovák Köztársaság között
található Perbenyik-Lácacséke közötti útvonal felújításra kerülne. A Bodrogközben 2012-ben elsőként nálunk történhetett meg a
2,6 km hosszúságú határ menti út felújítása.
Az út felújítás ezzel nem fejeződött be, mert ”Belterületi utak
felújítása” címmel a Nemes utcán 860 m hosszúságban történt
meg az aszfaltozás. Közben településünkön megkezdődött a
gallyfák és bokrok aprítása, faapríték előállítása, valamint a brikettgyártás, amit egy 5 hónapos OKJ-s képzés előzött meg, ahol
erdőművelő végzettséget szerezhettek a dolgozók, majd 12 hónap
továbbfoglalkoztatással folytatódott. Fontos eredményünk az Orvosi Rendelő Intézet nyílászáró cseréje és szigetelése. Ezzel jentősen csökkentek a rezsiköltségek. A régi ütött kopott, beázó
buszmegállóinknak is sikerült megújulni. Összesen 3 db buszmegállót újítottak fel közfoglalkoztatottaink, melyek szépen díszítik a település utcáit. A ravatalozó melletti gazos, akác tuskós
területet szintén a közfoglalkoztatásban dolgozók takarították ki,
melyre egy kis parkolót alakítottak ki szentesi lapos kővel ékesítve.
A közfoglalkoztatottak munkája ezzel nem ért véget, hisz a
Tájház mögötti udvar évek óta használaton kívül volt, alig egy év
2
alatt a közmunkában dolgozók rendbe tették, és egy 150 m -es
fóliaházat húztak fel rá, melyben folyamatos termesztés zajlik.
A Falugondnoki Szolgálat autóját sikerült lecserélnünk egy új
típusú Volkswagen Transporter típusú gépjárműre. Reményeink
szerint ez az autó még sok évig fog minket szolgálni.

Településünk 3 éves kor alatti kisgyermekek és szüleik számára
egy uniós pályázat keretei között létrehoztuk a Biztos Kezdet
Gyerekházat. A gyerekház legfőbb feladata a gyerekek óvodára
való szoktatása, és a szülők helyes életmódra való tanítása, ill. a
háztartás vezetése.
És ami még ránk vár:
Az Idősek klubjának jó megközelíthetősége érdekében folyamatosan történik annak akadálymentesítése, továbbá egy közösségi tér kialakításán fáradozunk, ami ebben az évben befejeződik.
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Az épület a tervek szerint a Községi Könyvtárnak, a Falugondnoki Szolgálatnak és a Polgárőrségnek ad majd helyet.
Kis településünkön ennyi eredmény mellet nagy változás következett be, amikor is a 2000 lélekszám alatti településeknek Közös Hivatalokká kellet átszerveződniük.
Ezáltal felvetődött a kér dés, ha ez a változás bekövetkezik, akkor településünkön mi ma rad? Erőfeszített munkánk eredményeként a Zemplénagárdi Közös Önkormányzati Hivatal állandó
kirendeltsége lettünk, így a 376 fős településen továbbra is folytatódhatott tevékenységünk.

Ennek köszönhetően munkahelyeket tudtunk megőrizni, illetve
Lácacséke és Dámóc szociális ügyeit, a közfoglalkoztatással kapcsolatos adminisztrációs feladatokat és gazdálkodást itt végezzük. Ennyi eredmény mellet is még mindig nagyon sok munka vár
ránk, melyet szeretnék legjobb tudásunk szerint végezni a közel
jövőben.
Lácacséke Község Önkormányzata

2014-ben megújult a községháza tanácskozó terme és a teljes
tetőszerkezet, az óvodában pedig 25 milliós beruházás történik
jelenleg. Készült új buszmegálló, felújítottuk a játszóteret és új
gyepszőnyeget kapott a futballpálya, ahol a helyi csapat játssza
mérkőzéseit. Talán legjelentősebb infrastrukturális beruházásként említeném a falu központjában megújult II. világháborús
emlékművet és új parkot, mely gyöngyszeme településünknek, és
helye kisebb közösségi rendezvényeknek. Fontos megemlíteni,
hogy két ház megvásárlásával gyarapítottuk Önkormányzatunk
vagyonát.
Fontos említést tennünk a munkahelyteremtés érdekében tett
lépésekről. A közfoglalkoztatási programok nyújtotta lehetőségeket maximálisan kihasználjuk, aminek mostanában látja hasznát a helyi közösség. Önkormányzatunk a Bodrogközben elsőként kezdett sertések tartásába a közétkeztetés olcsóbbá tételére.
Öthektáros területen folytatunk növénytermesztést, ahol a konyhakerti veteményes mellett takarmányt is termelnek a dolgozók a
sertések számára.

NAGYROZVÁGY
Hogya Orsolya
Nagyrozvágy község polgármestere
Nagyrozvágy polgármesteri tisztségét 2010. óta töltöm be, és a
következő néhány gondolatban az elmúlt négy év fejlesztéseit,
történéseit szeretném összefoglalni dióhéjban.
2010-ben, amikor elindultam az önkormányzati választáson,
világosan megfogalmaztam azokat a célokat, melyek mentén a település vezetését elképzeltem. Élhetőbb település kialakítása,
munkával pénzt kereső emberek, és aktív, összetartó helyi közösség - ezek voltak a kulcsszavai az elkövetkező négy évnek. Az
elmúlt négy év a fenti gondolatok mentén telt sok-sok munkával,
szervezéssel, átalakítással. De mik is történtek, és milyen fejlesztések valósultak meg Nagyrozvágyon az elmúlt időszakban?
A 2011-es év településünk életében a „túlélés” jegyében zajlott.
Elsődleges feladatunk a meglévő tartozások csökkentése volt,
mely már óriási méreteket öltött az előző években. Ehhez olyan
intézkedések megtételére volt szükség, melyek költséget csökkentenek, így a spórolás nyomta rá jegyét az első évekre. Az átszervezéseknek és racionális gazdálkodásnak meglett az eredménye, ugyanis 2012-re sikerült normalizálni önkormányzatunk
gazdálkodását és rentábilissá tenni működését.
A 2013-as és 2014-es esztendők történései pedig végre már a
fejlesztések jegyében zajlottak. A Dózsa György utca felújítása
során az úttest 960 méter hosszan új burkolatot kapott, a község
felszíni csapadékvíz elvezető rendszere 2012 nyarára a teljes településen kiépült az összesen 350.000.000 forintos beruházásnak
köszönhetően.

A varroda megszűnése után sok varrónő maradt munka nélkül,
ezért öt fővel elkezdtük a különféle zászlók készítését, majd továbblépésként levendulát vásároltunk Tihanyból, amelyet idén
már „szüreteltünk” és elkezdtük a divatos gyógynövény feldolgozását különböző díszpárnákba. Mindez már szociális szövetkezeti formában történik, amihez TÁMOP-os pályázaton 34 millió forintot nyertünk. Vásároltunk egy hímző gépet, azzal a zászlókat és a párnahuzatokat díszítjük. Így már 10 fő helyi lakos dolgozhat a községben a 15 hónapon át tartó programban, termékeikre pedig folyamatosan keressük a piacokat.
Egy másik közfoglalkoztatási programban malmot és tésztaüzemet tervezünk indítani, és felépült a falu kemencéje is. A fenti
programoknak köszönhetően jelenleg is több mint 100 főnek tu-
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dunk munkát biztosítani közfoglalkoztatás keretében, míg 10 fő
munkaviszonyban dolgozik a varrodában.
Az elmúlt négy év eseményekben és programokban is gazdag
volt. Minden éven sikeres falunapokat szervezünk, a Nagyrozvágyról elszármazottak találkozóját idén már másodszor rendeztük meg. Vezetőként fontosnak érzem az infrastrukturális fejlesztéseken túl a közösségi élet fejlesztését is, hiszen egy kis település
legnagyobb ereje a helyi közösségben rejlik.
Az elmúlt négy évben sokat tettem a képviselő testülettel együtt
Nagyrozvágy fejlődéséért, de még sok dolgunk van, és még annál
is több megvalósításra váró ötletem.

PÁCIN
Pácin tovább fejlődött!
Pácin elmúlt négy évét két részre lehet osztani. A ciklus félidejében Barati Attila tragikus halála miatt időközi választásra és ezzel sok változtatásra is sor került.
Tagadhatatlan, hogy új – és nem a faluban élő – polgármesterként időbe tellett az emberek, a munkatársak és a falut szétfeszítő
problémáknak a megismerése, értékelése és a megoldások megtalálása.
A jót megtartani, a hagyományokat tisztelni kell, de az itt élőknek a jelenben kell többet nyújtani. Több kultúrát, gazdasági lehetőséget, anyagi és erkölcsi biztonságot nyújtani, oktatást, rendezettebb környezetet és mindent, amitől az emberek kötődnek Pácinhoz, jobban érzik magukat.
A gazdaságban a legfontosabb, hogy Pácinban hitel és veszteség nélkül gazdálkodik az Önkormányzat. Olyan programokat indítottunk útjára a Start Program keretében – kertészet, állattenyésztés - amelyek többlet értéket állítanak elő, ugyanakkor olcsóbbá és egészségesebbé teszik a közétkeztetést.
A fűtési költségeket bio kazánok beállításával csökkentettük az
óvodában és a polgármesteri hivatalban. Pályáztunk napelemekre
is, de az eredményhirdetés elmaradt. Nem adjuk fel! Sőt! A most
induló Zemplén Modellrégió minta program keretében még
2014-ben elindulunk az energia önellátás útján nem csak az intézményeket, de a lakosságot is bevonva.
Több kisebb beruházáson – csirkeól, disznóól, verem, kertészeti gépek, stb. – túl befejeződött a Bodrogköz Öröksége (446
MFt) pályázat keretében a Rendezvénytér és színpad kialakítása,
a Mágocsy Kastély fűtés korszerűsítése és új kiállításának berendezése, valamint határon átnyúló pályázat keretében 4 utca rekonstrukciója (41 Mft).

Elkészült az óvoda korszerűsítése (73 MFt) és a térfigyelő rendszer (5 MFt) A település legnagyobb beruházása a csapadékvíz
rendezés (636 MFt) pedig a napokban kerül átadásra.
2013. január 1-től Önkormányzatunk kezelésébe került falunk
büszkesége a Mágocsy Kastély. Konferenciákkal, időszaki kiállításokkal, változatos programokkal csalogatjuk a turistákat, hogy
minél többen megismerjék, látogassák. Ezért indítottuk 2 éve az
egyre népszerűbb Mágocsy Kupa nemzetközi kerékpáros ver-

senyt, ebben az évben a CastleRock fesztivált. Tavaly reneszánsz
zenei koncert, 2014-ben az ExperiDance Produkció több mint 900
látogatót vonzó helyszíne volt a kastély kertje a Zemplén Fesztivál keretében. Konferenciát rendeztünk az Unióba való belépésünk 10. évfordulóján, a Zempléni Modellrégió Programról két
alkalommal. Az új marketing eszközökkel – pólók, hűtő-mágnesek, prospektusok, fotó állvány – augusztus végére elértük a tavalyi látogatói létszámot.

Életre kelt a Faluház is. A BIP (Bodrogközi Információs Pontok) projekt program segítségével újra nyitottuk a könyvtárat, létre hoztunk új kiállításokat. Változatos, érdekes programokkal
egyre több gyereket és felnőttet nyertünk meg a kultúra ügyének.
Volt többek között diszkó, pizsama parti, selfi akció, író-olvasó
találkozó, táncház, népművészeti és népzenei bemutató, kézműves foglalkozás, adventi ünnepség sorozat, karácsonyfa öltöztetés
stb. A ház méltó keretet adott hagyományos nemzeti ünnepeink
megrendezéséhez is. Az itt működő Máltai Szeretetszolgálat Tanodája sokat segít az iskolások felzárkóztatásában.
Természetesen megrendeztük XVI. és XVII. alkalommal is a
Bodrogközi Napokat. Ennek másnapján tartottuk az ökomenikus
istentiszteletet és a Barati Attila labdarúgó emlék tornát.
Igyekeztem az Önkormányzati munkát minél átláthatóbbá tenni. Az üléseket élőben közvetítette a helyi kábel TV, de a felvételek ismétlésben és az interneten is követhetőek voltak. Minden jelentősebb rendezvényről videó készült, amelyeket megnézhetett a
falu lakossága. Napra kész a község honlapja és közösségi oldala
is, napi több száz és heti 4-5 ezer oldal letöltése bizonyítja, hogy a
település marketing egyik leghatékonyabb eszköze.
Új szociális szolgáltatásokat sikerült az elmúlt két évben bevezetni. Kistérségi pályázat keretében egy Opel Vivaro kisbuszt vásároltunk. Ezzel indítottuk el a hiánypótló egészségügyi buszjáratot Cigándra és így tudjuk megoldani az idősek jobb ellátását,
szervezni a kirándulásokat, szállítani a sportolókat. Az Idősek
Klubja fantasztikus aktivitást mutat. Énekkart alakítottak és a
színjátszással is megpróbálkoztak. Mindenütt, ahol felléptek,
nagy sikert arattak. Aktívan működik a faluban a Polgárőrség, a
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Certa Horgász Egyesület, a Faluszépítő- és a Sport Egyesület is.
Elindítottam szintén az idősek érdekében a” polgármester házhoz megy” akciót azok számára, akik már nehezen tudnak közlekedni, és szeretnék elmondani véleményüket, észrevételeiket.
Pácin folyamatosan fejlődik, de a napokban elindított Zempléni
Modellrégió Mintaprogramban az eddiginél sokkal több lehetőségünk van rá!
(Majoros László)
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Belefogtunk az állattenyésztésbe is, jelenleg 100 tojótyúkunk
van, amely ellátja tojással a konyhát.

RÉVLEÁNYVÁR
A2010-2014-es ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS
RÉVLEÁNYVÁR
Az elmúlt 4 év egy küzdelmekkel, nehézségekkel teli ugyanakkor összességében egy sikeres korszaknak tekinthető településünk életében. Az önkormányzati választások a képviselők és a
polgármester személyében nem jelentettek jelentős változást,
csupán abban, hogy 7 főről 4 főre csökkent a testület. A testületi
tagokkal mindenben együtt tudtunk érteni, a döntésünk szinte
minden esetben egyöntetű volt, mindig szem előtt tartva a lakosság és a többség akaratát.
Amire felesküdtünk és vállaltunk azt maradéktalanul teljesítettük.
Az elmúlt években sokat segítettünk a családok gondjain, anyagi terhük csökkentésében. A gyermekétkeztetés ingyenes volt, és
az idősek is kedvezményesen étkezhettek. A gyógyszer kiváltás
sem okozhatott gondot, mivel minden héten az önkormányzat
autójával, dolgozójával megoldottuk. Az idősek klubját felújítottuk, új mosdó és WC került kialakításra.
A konyha is jelentős változáson ment át, kialakítottunk egy
zöldség és egy húselőkészítőt, hogy megfeleljünk a kor követelményeinek.
Az elmúlt 4 évben folyamatosan pályáztunk a közmunkahelyre,
ezáltal a községben szinte minden aktív korú munkanélküli
dolgozhatott, vagy különböző tanfolyamokon képezhette magát.
Nagy siker volt a START munkaprogram, amelynek keretében
vásárolhattunk egy nagy teljesítményű traktort, valamint egy toló
lapot, ami télen nagy hófúváskor nagyban segít megoldani a közlekedést, a hó eltakarítást.
Az idei évben belekezdtünk a fóliázásba és a szántóföldi növénytermesztésbe. Jelenleg van egy 300 négyzetméteres fóliánk,
melyben nagyon sok paradicsom, paprika, uborka, retek stb. termett. A szántóföldön termeltünk kukoricát, burgonyát, paradicsomot, káposztát, karalábét, a paprikának minden fajtáját, zellert,
zöldséget, sárgarépát, hagymát. A megtermett növények egy részét a konyha frissen felhasználta, a maradék tartósításra került a
téli hónapokra. Többször is tudtunk osztani a megtermelt javakból
a lakosságnak. A tésztakészítés is nagyon jól sikerült program
volt.

A község régi álma vált valóra, amikor elkészült 2 buszmegálló
is a régi elavult helyett jelenleg két szép fából készült építmény
fogadja az utazni vágyókat. A régi posta épülete az önkormányzaté lett, az állapota ugyanakkor, nagyon rossz volt, nemrég került
rá egy teljesen új tető, így nem romlik tovább az állaga.

Az óvoda, ÖNO, konyha, napközi egy többfunkciós épületben
van. Ennek külső homlokzata teljesen megújult, szigetelést, új
műanyag ablakot, és nemes vakolatot kapott. A gázfűtést felváltja
egy vegyes tüzelésű kazán, amely melegebbet ad és kevesebbe
kerül. Az utak rossz minőségén kátyúzással próbálunk segíteni,
amely munkálatok jelenleg is tartanak. Községünkben jól
felszerelt könyvtár működik egy felkészült munkatárssal.
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Minden középületünk rendben van, a kultúrházat is felújítottuk,
vizes blokkot is kialakítottunk benne. Minden jeles napot, ünnepélyt megtartunk. Ebben nagy segítséget jelent a Művészeti iskola
tanárnője, aki szívvel lélekkel vesz részt a munkánkban a pedagógusokkal és az óvoda dolgozóival közösen.
Minden évben rendben tartjuk a temetőt, a köztereket, virágosítottunk, parkosítottunk. A rászoruló időseket házi gondozás formájában látjuk el.
Az általános iskolások minden szeptemberben füzetcsomagot
kapnak, a középiskolások pedig beiskolázási segélyt. Terveink
között szerepel az elkezdett munka továbbvitele, a pályázati lehetőségek kihasználása, falunk élhetőbbé és szebbé tétele, hiszen
Révleányvár egyre jobban teljesít!
2010-2014-es választási ciklus képviselő testület tagjai:
Polgármester: Iski Józsefné
Képviselők:

Jegyző:

Bányász András
Béres Lóránt
Deák Miklós Alex
Lengyel József
Bernáth Béla

RICSE
Ricse Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
2010 és 2014 között is arra helyezte a hangsúlyt, hogy munkahelyeket teremtsen, korszerűsítse a közintézményeket, megújítsa
a település közösségi színtereit.
Az elmúlt négy évben az alábbi fejlesztések valósultak meg:
- Új, fedett piactér épült, ahol a kistermelők – az időjárástól függetlenül – kínálhatják portékájukat. A helyi lakosok és a más településekről érkező eladók, vásárlók nagyobb területen, jól megközelíthető helyen élvezhetik a piac nyújtotta szolgáltatásokat, hetente több alkalommal.
- Az elmúlt időszakban felépült egy csarnok is, melyben térkőelemeket készítenek a helyi szakemberek.

- Megújult az Egészségügyi Központ, melyben helyet kap a
háziorvosi rendelő, a fogászati rendelő, a fizikotherápiás kezelő, a
védőnői szolgálat, az épület emeletén két szolgálati lakás. A felújítása során akadálymentesítették az épületet és parkoló kialakítására is sor került.
- A képviselő-testület az elmúlt időszakban fogalmazta meg azt
a célt, hogy az önkormányzat és a polgármesteri hivatal új épületbe költözzön. Az eltelt négy évben a volt szülőotthon épületének
átalakításával, felújításával ez a cél is megvalósult. 2014 augusztusában került sor az épület átadására, melynek emeletén egy gyönyörű házasságkötő-terem is kialakításra került. Az új hivatalban

akadálymentes, ügyfélbarát környezetben intézhetik ügyeiket a
település lakói.
- Ezzel egy időben sor került a régi polgármesteri hivatali épület
felújítására is. A képviselő-testület tervei szerint az átköltözés
után sem marad kihasználatlanul az épület, későbbi rendeltetésének meghatározására már készülnek a tervek.
- A START Program keretein belül egy zöldség-feldolgozó
üzem kialakítása is folyamatban van, melyben a helyben termelt
mezőgazdasági termékek azonnal feldolgozhatóvá válnak a helyi
munkaerő segítségével.
- Szintén a START Program keretében nyílt lehetőség arra,
hogy mezőgazdasági termékeket állítsunk elő és állatokat is tarthassunk. A megtermelt zöldségeket és a felnevelt állatokat a ricsei
II. Rákóczi Ferenc Óvoda és Konyha hasznosítja. Ezzel a településen élő gyermekek friss és egészséges alapanyagokból készült
ételeket kaphatnak.
- Megújult a település központja is, lebontásra kerültek a régi,
elhanyagolt épületek. Helyettük egy gyönyörű parkot alakítottak
ki a helyi közfoglalkoztatottak, szakemberek. Az új közösségi téren elhelyezett padokon bárki megpihenhet egy-egy séta alkalmával.

- Jelenleg is folyik a településen a csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítása, melynek célja, hogy a csapadékvíz és a belvíz a
jövőben ne okozzon gondot a település lakóinak.
Az önkormányzat képviselő-testületének legfontosabb célja,
hogy a településen élőknek a közfoglalkoztatás keretén belül
folyamatosan munkalehetőséget biztosítson.
A felsorolt fejlesztések összességükben közel 1 milliárd forint
költségűek, nagy részük a helyi szakemberek, közfoglalkoztatottak munkájával valósulhatott meg.
Továbbra is célunk, hogy a megkezdett projekteket a helyi munkaerő bevonásával, új munkalehetőségek teremtésével valósítsuk
meg.
Vécsi István polgármester
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TISZACSERMELY

A település szétszórt, nagy területen helyezkedik el, mivel tanyákból alakult 1948-ban. A fejlődés jelentős gátja volt, amikor a
70-es években megosztották a települést, gazdaságilag Tiszakarádhoz, tanácsilag Cigándhoz került. A lakosságszám jelenleg
650 fő körül mozog, amely valamikor közel a duplája volt. Jelentős elmaradást kellett behoznunk és sajnos ez mind a mai napig
érződik. Sok tiszacsermelyi Budapest agromerációjába költözött.
Mi, akik itt maradtunk, meg kellett küzdenünk a nehézségekkel és
terveket készítettünk arra, hogy hogyan lehet Tiszacsermely Községet élhetőbb és barátságosabb településsé tenni. Tiszacsermely
elmúlt 4 évében szinte az összes fontos intézmény megújult. Bővítésre, felújításra és akadálymentesítésre került az Általános Iskola (2011), amely már régi terv volt. A településen mind a mai
napig működik az intézmény, amelyről soha nem mondtunk le. Új
csoportszobával bővült és megújult az Óvoda (2011), így immár
50 gyermeket tud fogadni. Energiatakarékosabb fűtést alakítottunk ki, a helyi óvoda és konyha udvarán új kazánház épült, benne
egy biomassza kazán. (2013).

Az óvodás gyermekek fából készült új játszótérnek is örülhetnek. Pályázati forrásból felújításra került a régi orvosi lakás,
amelyben a Biztos Kezdet Ház működik. Agyermekek 3 éves korig a szülővel együtt felkereshetik az intézményt és készülhetnek
az óvodai, iskolai évekre. A családok kulturált környezetben,
hasznosan tölthetik el szabadidejüket, közben életvezetési és
egyéb tanácsokkal látják el őket.
Új aszfaltburkolatot kapott több utca, a Kinizsi utca, az Ady
Endre utca, a Hunyadi utca, a Hősök tere, a Vasút utca, a Petőfi utca, a Gyár utca, a Rózsa Ferenc utca, a Rákóczi utca. Ezek a felújítások 10 év alatt valósultak meg. Tiszacsermelyen a legnagyobb foglalkoztató a Községi Önkormányzat, hiszen jelenleg is
70-80 közmunkás dolgozik a településen. Kiváló lehetőség az ún.
START közmunka-program, amely lehetőséget biztosít arra,
hogy a kevés helyi szakember bevonásával megvalósítsuk elképzeléseinket. Megvalósult a régen tervezett csapadékvíz-elvezetés
6 utcában. Az árkokat kitisztítottuk és minden ingatlanhoz kapubeállót raktunk le betonelemek beépítésével. A munkálatok jelenleg is folynak (Rákóczi utca második fele).
A régi kisvasút nyomvonalán végre járda épülhetett, sok lakos
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nagy örömére, hiszen jelenős a településen az átmenő forgalom.
Ezért az iskolába igyekvő gyermekek és a kerékpárosan közlekedők is biztonságosan juthatnak el úti céljukhoz. Most fejeződött
be a Kultúrház udvarán a szabadtéri színpad megépítése, amely
rendezvények megtartásához nélkülözhetetlen és fontos kellék.
Tiszacsermely Község önkormányzata az elmúlt 4 évben mindenre pályázott, amely a közfoglalkoztatást elősegítette és a településen élő embereknek munkát, megélhetést biztosított. A település már harmadik éve adott szinte egész éves munkát nőknek is
a mezőgazdasági START közmunkaprogramban, mely az önkormányzati konyhára termeli a konyhakerti növényeket (burgonya,
hagyma, petrezselyem, sárgarépa, uborka, paprika, paradicsom,
káposzta stb.). A program keretében beszerzésre került egy új
traktor, egy pótkocsi, valamint rengeteg gép, berendezés, szerszám.

Sok éve folyamatosan gondoskodunk arról, hogy az intézmények fűtése gazdaságosan történjen és a helyi adottságok kihasználásával jelentős mennyiségű tűzifát szereztünk be, amelyet a
közmunkások termeltek ki.
Pályázati támogatást nyertünk, amelynek keretében a téli időszakban szociális tűzifaosztásra kerülhetett sor, mely nagy segítség volt minden rászoruló családnak. Több alkalommal került sor
élelmiszercsomag kiosztására is, amellyel igyekeztünk segíteni a
helyi családok mindennapi megélhetését.
Atelepülésen élő emberek jövője nagyban függ attól, hogy lesze munkájuk és megélhetésük. Mindenkinek többet kell tennie,
hogy elérjük céljainkat. Én továbbra is partner leszek, hogy megvalósítsuk közös álmainkat.
Kecsmár István polgármester,
aki Tiszacsermelyért dolgozik immár 20 éve.
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TISZAKARÁD
Tisztelettel köszönti a „Bodrogközi Körkép” hírmagazin olvasóit és Bodrogköz lakosságát Tiszakarád Község Önkormányzata
nevében Ungvári József polgármester.
Engedjék meg, hogy ismertessem Önökkel az 2010-2014 évben
elért eredményeket:
- Biztosítottuk az intézmények zavartalan működését.
- A 2009-2010 évi pályázatok segítségével felújítottuk a Sánta
Erzsébet Általános Iskola épületét, a Faluházat.
- Pályázati pénzből felújítottuk az orvosi rendelőt és a mellette
lévő két szolgálati lakást,
- Apolgármesteri hivatalban kicseréltük a külső nyílászárókat.
- A tiszakarádi óvoda épületén kicseréltük a külső nyílászárókat, a foglalkoztató termek, az irodák új padlóburkolatot kaptak.
- A volt rendőrségi épületet közösségi házzá alakítottuk szintén
pályázati pénzből.
- Az évek folyamán az önkormányzati utak felújítását és a nagyobb kátyúzásokat is elvégeztük.
A fentiekben említett munkák összességében mintegy 216
millió forintba kerültek, mely összegből 206 millió forintot pályázaton nyertünk.
- Nagyhomokon felújítottuk a Rózsafa utcát, hozzájárultunk a
régi iskola felújításához, lovas iskola létrehozásához. Közmunkások alkalmazásával biztosítottuk a közterület, buszvárók, temető rendbetételét.
- Biztosítottuk az általános iskolások nyári étkeztetését, 2013
szeptemberétől 4 hónapon keresztül mind az iskolás mind az
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óvodás gyerekek hétvégi-szombat vasárnap-étkeztetéséről is
gondoskodtunk étkezési csomag formájában.
- 817 család kapott disznótoros élelmiszer csomagot.
- Karácsonyi csomagban évente 402 fő nyugdíjas részesült.
- EU-csomagot kapott 3752 fő tiszakarádi lakos.
- 702 fő közhasznú munkást foglalkoztattunk hosszabb-rövidebb ideig.
- 456 fő részére biztosítottunk évi 30 napos önkéntes munkát.
Ungvári József
polgármester
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