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825.évfordulóra

Vidék
Modern közösségi tér lesz Hegyközi Hírek

JÚNIUS elsején a Bodrogközi Õstermelõi Piac és Kézmûves Vá-
sárral egy idõben, Mágócsy Kupa néven kerékpáros teljesítmény
túra zajlott Pácinból indulva. Nagyszerû idõt fogott ki az a 69 ver-
senyzõ, akik egy 33 illetve 75 km-es távot tehetett meg a pácini
Mágócsy-kastélytól indulva és ide visszaérkezve. A különbözõ távo-
kon a versenyzõk érintették Karost, Sátoraljaújhelyt, Borsit,
Nagykövesdet és a cigándi víztározó gátját. Minden helyszínen bé-
lyegzéssel igazolták a kerékpárosok megjelenését. Nagy taps és
gratuláció fogadta a versenyzõket, mert az egy kicsit szelesre for-
dult idõben mindenki szép teljesítményt nyújtott, a megadott 5 órás
szintidõn belül beérkezett. A pácini önkormányzat sok támogatóval,
segítõvel együtt  egy kiváló hangulatú nemzetközi versenyt rende-
zett, ahová Debrecentõl Kassáig jöttek a versenyzõk családostul,
párban, vagy szólóban.
ÖT Start-közmunkaprogram indult el Pácinban, melynek kereté-
ben 10-12 hónapon át, 47 helybéli ember jut munkalehetõséghez.
Az önkormányzat sikeres pályázatának és a munkaügyi központ
támogatásának köszönhetõen, összesen 59,5 millió forintot hasz-
nálhatnak fel a különbözõ programok megvalósítására.
Ezek között szerepel a közétkeztetést segítõ növénytermesztés
és állattartás beindítása (fóliasátor, csirketenyészés, tojásterme-
lés, zöldségtermesztés stb.), mezõgazdasági utak karbantartása
valamint a Polgármesteri Hivatal, az Idõsek Klubja és az óvoda
fûtésének bio-, és megújuló energia-alapanyagokra történõ átállí-
tásának kiépítése.

A MAGYAR Népmûvelõk Egyesülete XXX. Vándorgyûlésén, május
14-én, Szegeden, a Szent-Györgyi Albert Agórában vehette át Cigánd
polgármestere az „Önkormányzatok a közmûvelõdésért–díjat”. A
díjat négy - községi, városi, megyei jogú város, fõvárosi kerület-
kategóriában adták át. Cigánd a „város” kategóriában nyerte el azt.
Oláh Krisztián, Cigánd polgármestere köszönõ beszédében kiemel-
te, hogy ez a kitüntetés a település valamennyi közmûvelõdésben
dolgozójának szól munkájuk elismeréséül. Reményét fejezte ki, hogy
a díj akkumulátorként fogja összegyûjteni és feltölteni lélekben azo-
kat a civileket és nem civileket, akik - hûen Cigánd mottójához -,
értékbõl lendületet szerezve ápolják hagyományainkat és cseleked-
nek a közért.

A MÛVELÕDÉSI HÁZ teljes
körû felújításával és bõvítésével
Integrált Közösségi Szolgáltató
Tér épül Bodrogha-lomban.
A korábban megújult tájház
szomszédos épülete a mûvelõdési
ház, amelyen az elmúlt évtizedek-
ben, az elengedhetetlenül fon-
tos állagmegóvás mellett, semmi-
lyen korszerûsítés, felújítás nem
történt.
Az épületben 4 db közösségi tér
állt rendelkezésre, infrastruktú-
ra és WC nélkül. Az alapvetõ ki-
szolgáló helyiségek nélkül és a
nagyon leromlott mûszaki álla-
pot miatt rendkívül korlátozott
keretek között volt lehetséges az
épület használata, amely így nem
tudta betölteni a minimálisan
elvárt funkciót sem a községben.
Ennek az állapotnak a megvál-
toztatásához nyújt segítséget egy
Európai Uniós sikeres pályázat.
A települési önkormányzat az Új
Magyarország Vidékfejlesztési
Program – Darányi Ignác Terv
pályázatán 49.497.956,- forintot
nyert el a fejlesztés megvalósítá-
sára.
A beruházás során az épület 72

KAKASFESZTIVÁL KISHUTÁN
HAT évvel ezelõtt rendezte meg elõször, egy régi hagyományra ala-
pozva a pünkösdi kakasfesztivált Kishuta önkormányzata. A szlovák
kisebbség lakta hegyközi faluban idén is lezajlott gasztronómiai ese-
ményen egy régi tót hagyományt elevenítenek fel, miszerint pün-
kösd napjára mindig elvágják az elõzõ évi kakasokat és abból lesz a
fõétel a pünkösdi vendégasztalra. A rendezvényen versengõ csapa-
tok mérték össze fõzési tudományukat. Feltétel csak egy volt, hogy
az ételnek a tarajos szárnyasból kell elkészülnie. A határon innen és
túlról is érkezett versenyzõk közül fõztek többek között töltelékes-
húslevest, a kuriózumnak számító kakastöki és más pörkölteket,
sülteket. Az esemény, melyet kulturális program is színesített, nem
csak családi programnak jó, hanem hozzájárulhat a település ide-
genforgalmi vonzerejének növeléséhez is.
VADÁSZNAP FÜZÉRRADVÁNYBAN
ÖTÖDIK alkalommal rendezték meg május 11-én a füzérradványi
Károlyi-kastély kertjében a helyi vadételfõzõ és vadásznapot. A  va-
dászok üdvözlésével egybekötött megnyitón a vadászhimnusz is fel-
zendült, majd kezdetét vette a színes program, amelyben a
vadételfõzés mellett elõadásokat hallgathattak meg a jelenlévõk
dr.Lenár György tolmácsolásában „az eltékozolt kisvasútról”, és
Cseterki Imrétõl a Világjáró vadászokról. A szépszámú érdeklõdõt
emellett trófea-bemutató, vadászati és ásványkiállítás, vadászkutya-
bemutató és íjászat, a gyerekeket pedig kézmûves foglalkozások és
virtuális vadászat várta.
ÖT FALU ÖSSZEKÖTÕ KERÉKPÁRÚT ÉPÜLT
BEFEJEZÕDÖTT az a magyar-szlovák határon átnyúló együttmû-
ködésben megvalósult projekt, amely korábban eddig egymástól
elzárt öt falut köt össze kerékpárutakkal a Hegyközben.
Két magyar (Pusztafalu és Füzérkajata) valamint 3 szlovák kistelepü-
lés (Szalánchuta, Brezina, Biste) között meglévõ erdei és mezõgaz-
dasági utak kerékpárúttá fejlesztése valósult meg. Ennek köszönhe-
tõen csaknem 22 ezer méteren - kerülõk nélkül -, tekerhetnek a
kerékpárosok Zemplén gyönyörû tájain, kibõvül a turisztikai kíná-
lat, valamint erõsödhet a települések közötti gazdasági együttmû-
ködés is.
PERLIT- ÉS BÁNYABEMUTATÓ NAP
A PERLITRÕL tartott nyílt napot május 24-25-én a pálházi Perlit 92
Kft. Az esemény keretében az érdeklõdõk megismerhették a perlitet,
mint környezetbarát ásványt, a bányászati tevékenységet és a perlit
nyersanyag feldolgozását az elõkészítõmûben. Ezt követõen 20 perces
videó bemutató is várta a vendégeket. 
100 ÉVES PÁLHÁZAI ÖNKÉNTES TÛZOLTÓK
MEGYEI Önkéntes és Létesítményi Tûzoltóversennyel egybekötve
ünnepelte fennállásának 100.évfordulóját a Pálházai Önkéntes
Tûzoltó Egyesület május 25-én. A jubileumi esemény ünnepélyes
állománygyûléssel indult, majd az egyesület tagjai felvonultak a vá-
ros fõutcáján. Az 1913-ban alakult Önkéntes Tûzoltó Egylet mai
követõi szoros együttmûködésben segítik  a hivatásos tûzoltók mun-
káját. A tûzoltóversenyt, szer- és mentési bemutató követte.
SZLOVÁKOK ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA PÁLHÁZÁN
ORSZÁGOS SZLOVÁK NAPOT tartanak július 6-án Pálházán. Az
eseményre minden magyarországi szlovák kisebbségi önkormány-
zat hivatalos. A kulturális programokon fellépõ együttesek bemu-
tatják a szlovák néphagyományokat, táncokat, dalokat, de szó lesz
az egyik legjelentõsebb hazai nemzeti kisebbség elõtt álló célokról,
kihívásokról is.
ÚJ ELNÖKÖT VÁLASZT A HTSZ
LEMONDOTT a Hegyközi Területfejlesztési Szövetség (HTSZ) el-
nöki posztjáról Lesovics Miklós. A szövetség májusban megtartott
évértékelõ közgyûlésén egészségi állapotára és a polgármesteri te-
endõkre hivatkozva indokolta döntését az elnök. Pálháza polgár-
mestere 2010.decembere óta töltötte be a posztot. A jórészt hegy-
közi önkormányzatokat, vállalkozókat tömörítõ szervezet tagjai ak-
kor választották meg Lesovics Miklóst az egyesület élére.

négyzetméterrel bõvül, és meg-
valósul a teljes felújítás, korsze-
rûsítés. Többfunkciós tereket
(közösségi tér, iroda, internet
szoba, könyvtár) alakítanak ki és
a mûködéshez szükséges kiszol-
gáló helyiségek (vizes blokkok,
raktárak, öltözõk, teakonyha) is
megépülnek.
Korszerûvé válik az épület fûté-
se, amely energiatakarékos mû-
ködtetést eredményez. Az épü-
let a mozgáskorlátozottak szá-
mára akadálymentessé válik. A
fejlesztés megtervezése során a
költségtakarékos megoldások al-
kalmazásával olyan intézményt
kívánnak létrehozni,  amely
hosszú távon szolgálja a telepü-
lés lakosságmegtartó és közös-
ségformáló céljait, minden kor-
osztály számára.


