ÁLLAMALAPÍTÁSUNK ÜNNEPE
Cigánd Város Napja
Cigánd Város Napja 2013. augusztus 18-án került megrendezésre az Államalapítás Ünnepe
alkalmából.
A program a Falumúzeum előtti piactéren kezdődött a reggeli órákban, ahol a város intézményei
számára rendeztek főzőversenyt. Az elkészült ételeket megkóstolhatták a rendezvényre látogatók.
9:00 órakor a Kántor Mihály Általános Iskolában nyitotta meg Bordás István, a Sárospataki Képtár
igazgatója, közművelődési szakértő, azt az Iskolamúzeumot, amely helyet ad az 50 éve megalakult
Zemplén Gyermek és Ifjúsági Táncegyüttes emlékére létrehozott kiállításnak, valamint a Cigándi
iskola- és helytörténeti kiállítása is itt került bemutatásra. A múzeum másik termében Id. Varga
András †, Varga András, Czigándi Varga Sándor szobrász, Körösi Viktória festő, Völgyi Antal, Oláh
József és Szabó Gábor, helyi alkotók műveiből nyílt kiállítás.
A megjelenteket köszöntötte Iski Dezső a Kántor Mihály Általános Iskola megbízott igazgatója,
beszédet mondott Téglás Dezső nyugalmazott igazgató. A programot a Zsindely Népzenei Együttes,
Cigándi Gyermektánccsoport és a Sarkantyús Néptáncegyüttes tette színessé.
Ugyanitt mutatták be Nagy István: „Fakuló emlékek nyomában” c. könyvét, mely a cigándi zsidóság
történetét írja le.
Ezután a Tájház udvara került „reflektorfénybe”, ahol az újonnan épített kemencét mutatta be Bordás
István, az ötletgazda, köszöntőt mondott Csáki Balázsné, A „Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány
kuratóriumának elnöke. A kulturális műsorról a Marosmagyarói Néptánccsoport gondoskodott. A
szervezők kemencében sült finomságokkal kedveskedtek az idelátogatóknak.
11.00 órakor a Cigándról elszármazott, később Debrecenben a Déri Múzeum vezetőjévé lett Sőregi
János szobrát avatták fel a Hősök terén, melyet Czigándi Varga Sándor szobrászművész készített.
Köszöntőt mondott Oláh Krisztián Cigánd Város polgármestere, beszédet mondott Dr. Hajdú
Zsigmond régész, Ferenczyné Csáki Annamária, a püspökladányi Karacs Ferenc Múzeum néprajzos –
muzeológusa. Az alkotó életútját bemutatta és az alkotást méltatta Tóth János, önkormányzati
képviselő.
A Sőregi család nevében megemlékezett Morvai Imréné Sőreghy Sára - Sőregi János lánya.
Az ünnepi műsor 13:00-tól kezdődött. A Himnusz elhangzása után Oláh Krisztián, Cigánd Város
polgármestere nyitott meg a rendezvény. Ünnepi beszédet mondott Dr. Czomba Sándor,
foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár és Dr. Hörcsik Richárd, Zemplén országgyűlési
képviselője.
Az új kenyeret a történelmi egyházak képviselői megáldották, megszentelték, majd Cigánd Város
polgármestere és Dr. Hörcsik Richárd megszegte az új kenyeret.
Oláh Krisztián polgármester és Ablonczy Dániel alpolgármester adta át a „Cigándért” díjakat
azoknak, akik Cigándon/Cigándért tettek az elmúlt évek során:
Vargáné Dócs Valéria, aki a Cigándi Falumúzeum kialakításában szerzett elévülhetetlen érdemeket,
„a kultúra és a hagyományok megőrzése területén végzett kiemelkedő tevékenységért”;
Némethy Viktória, a SZÉPTAN Alapfokú Művészeti Iskola tanára, a TriAngel mazsorett-csoport
vezetője „a kulturális és művészeti élet területén végzett kiemelkedő munkásságáért”;
Pájer Ferenc, A „Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány Alapítója, az alapítvány állandó mecénása,
a „kultúra és a hagyományok megőrzése területén végzett kiemelkedő tevékenységért”

kaptak elismerést Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-Testületétől.
Cigánd Város Önkormányzata nevében Csáki Róbert rendőr főhadnagynak, a Sátoraljahelyi
Rendőrkapitányság, Cigándi Rendőrőrs, Rendészeti Alosztályvezető részére Oláh Krisztián Cigánd
Város polgármestere „Az Év Rendőre” kitüntető címet adományozta.
A 50 éve megalakult Zemplén Gyermek és Ifjúsági Táncegyüttes emlékére külön elismerésben
részesültek: Nagy István az együttes művészeti vezetője, koreográfus, valamint a zenekar örökös
tagjai, a köcsögdudás Patkó Csaba, és a citerán játszó Téglás Dezső. Nagy István a Nemzeti
Erőforrások Minisztériuma miniszterének Balogh Zoltánnak a külön elismerését is megkapta
kiemelkedő munkásságáért, míg Czigándi Varga Sándor keze munkájának köszönhetően
mindhárman egy-egy, külön erre az alkalomra készített, táncos párt ábrázoló szobrot kaptak.
A hivatalos köszöntők és a Szózat után a helyi amatőr művészeti csoportok bemutatkozása
következett. Szabóné Horváth Eszter nyitotta a kulturális műsor blokkot, Zorán: Apám hitte c. dalával,
zongorán kísért Némethy Viktória. Fellépett a Cigándi Gyermektánccsoport, a Csárdás Citerazenekar
és Hagyományőrző Asszonykórus, a Cigándi Hagyományőrzők, az ajaki lánytánccal, a Nefelejcs
Kiskórus és a TriAngel Majorette Tánccsoport, valamint erdélyi testvértelepülésünk, Marosmagyaró
néptánccsoportja kalauzolt el minket Erdélybe.
A hangulatot fokozta Bódi Csabi, aki egy fantasztikus előadással ajándékozta meg a közönséget.
Ezt követően ismét a néptáncé lett a főszerep. Fellépett a Sarkantyús Néptáncegyüttes, valamint a
XXV. Zemplén Nemzetközi Néptánc Fesztiválon résztvevő külföldi csoportok közül Törökország,
Lettország, Szerbia és Macedónia együttese. Az ő produkciójuk is hatalmas sikert aratott a nézők
között.
Aradszky László, „Nem csak a húszéveseké a világ” című nosztalgiaműsora könnyeket csalt nem csak
a húsz évesek szemébe. Szinte felizzott a színpad a miskolci Crazy Dance Team műsora közben. A
lányok egy őrületes táncshowt állítottak színpadra a férfiak nem kis örömére. Az est további
fellépőjeként a cigándi Street Dancers (Dócs Eszter, Szabó Marianna), majd Varga Feri – Balássy
Betti, Kállay Saunders, valamint MC Hawer és a Tekknő szórakoztatta, remekbe szabott
koncertjeikkel a hatalmas nézősereget, óriási sikert aratva.
A kisszínpadon is zajlottak az események. A délután folyamán bábszínházi előadásnak adott otthont,
majd 17 órától tombolasorsolás vette kezdetét.
Kiegészítő programként Tulipántos Népi Játékpark és Alkotóműhely várta a kisebbeket, illetve
arcfestés, vidámpark és kirakodó vásár fogadta az érdeklődőket.
Közreműködött még az Etele Hagyományőrző, Lovas és Szabadidősport Egyesület.
A nagyszabású rendezvényt fergeteges tűzijáték zárta.
A rendezvény lebonyolításáért köszönetünket fejezzük ki Cigánd Város Önkormányzatának, A
„Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítványnak, a Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár, a
Településüzemeltetési Kft., a Polgármesteri Hivatal közreműködő dolgozóinak, Hegedűsné Orosz
Nórának a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ igazgatójának és valamennyi
önkéntesnek, segítőnek, szponzorainknak, támogatóinknak, akik hozzájárultak a sikeres városnap
lebonyolításához.
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