
2013. december XIII. évfolyam 3. szám

CIGÁNDICIGÁNDI
www.cigand.hu
www.bodrogkoz.com

„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és 
az emberekhez jóakarat.” Lukács ev. 2,14

Minden évben megállít bennünket a közeledő karácsony. Ennek 
az ünnepnek fénye, kisugárzása van. Szelíd, csöndes fénye, ami 
gyógyít és simogat.

  „Az ünnep csak annak jelent valamit, aki részt vesz  benne.”
– mondja Hans-Georg Gadamer  filozófus. 

A nagy ünnep alkalmával szinte minden ugyanúgy ismétlődik 
meg esztendőről esztendőre. Feltűnnek már jókor a karácsony kel- 
lékei, kigyulladnak a jól ismert karácsonyi fények és felcsendülnek 
a népszerű karácsonyi dallamok. Minden annyira ismerős, olyan 
érzésünk van, mintha egy nagy általános és kötelező érvényű for- 
gatókönyvet kellene követni. 

Ha csak egy kicsit is megállunk és elcsendesedünk, lehet érezni: 
várandós napok ezek. Vajúdik az idő. S ha engedjük, ebben a titok- 
kal terhes időben megtelik a szívünk sokféle érzéssel. A csendben 
elkezdenek beszélni életünk eseményei.

Arcok jelennek meg, akik fontosak nekünk. Arcok a múltból, ré- 
gi történetek, régi karácsonyok emlékképei elevenednek meg előt- 
tünk. Megszólalnak be nem teljesült vágyaink, felhangosodnak lel- 
künk legtitkosabb sóhajtásai is. Ez mind belefér a karácsony ünne- 
pébe. 

A karácsonyi történet szereplői is egészen maiak: jönnek-men- 
nek, aggódnak, elkeserednek, elfáradnak, igyekeznek, boldogulni 
akarnak, szeretnének boldoggá lenni ebben az árnyékos világban.
Mégis, akik megállnak és elcsendesednek, azoknak fordulópont 
lesz a betlehemi éjszaka. A külső és belső fénytelenségben fordu- 
lópont egy Gyermek születése.

Az egyik templom tornyának a felújításánál a következő tábla 
figyelmeztette a járókelőket: Vigyázat, a magasban dolgoznak! 
Bizony az első karácsonykor is „dolgoztak” a magasban.  Az égi 
szózat hirdette: üdvözítő született, pásztorok útra keltek, a bölcsek 
mentek a csillag nyomán. 

A bölcsek fölfelé néztek, őket érdekelte mit látnak az égen, nekik 
ez jeladás volt. A pásztorok az angyali üzenet révén indultak el.

A többi ember mással volt elfoglalva. Augusztus császár a biro- 
dalmával, Heródes Jézus "eltávolításával” foglalkozott, az írástu- 
dók saját tudományukkal törődtek.

Életünk, ünnepeink legnagyobb nyomorúsága, hogy elfelejtünk 
fölfelé nézni, megfeledkezünk Jézusról, Istenről. Hiszen manap- 
ság is olyan sok minden lefoglal minket. Olyanok vagyunk, mint 
Augusztus császár, csak saját életünkkel, a mi kis birodalmunkkal 
foglalkozunk. A világ olyan, mint Heródes király, Jézust el akarja 
távolítani az életből, ünnepből.

Jóllehet, kell a karácsonyfa, ajándék, csillogás, ünnepi étel, de 
Jézus nem kell.

Pedig, ha nem Ő uralja királyként szívünket, jönnek majd az 
alantas, sőt, alvilági erők, és átveszik az uralmat. Ha nem kell az Ő 

Köszöntés 2013 karácsonyán
aranyló napfénye, amely belülről világít, elvakít majd a világ ezer 
fénye és hamis, megcsaló káprázata. Ha másféle áldozatokat ho- 
zunk, mint a csöndes, szívbéli ima, mely jó illatként jut fel Az elé, 
aki egyedül méltó imádatra - akkor lesznek majd helyette ember- 
áldozatok, szenvedő gyermekek és sokasodnak a megbocsáthatat- 
lan bűnök. Ha nem kell az Ő szeretetének gyógyító balzsama, jön- 
nek majd az emberi okoskodások, meg az ismeretlen, arcnélküli 
erők, amik, ki tudja, hová akarják juttatni az embert. De bizonyo- 
san nem az Úr közelébe.

A karácsonyi csoda képes kimozdítani bennünket is az árnyékos 
hétköznapokból, és elindítani egy új irányba: Isten felé. Ne félje- 
tek, hanem induljatok Krisztushoz! Benne jelent meg az Örökké- 
való! Ha mozdulni, gyógyulni akartok lelketekben, emberi kap- 
csolataitokban, ha félelmeitek és aggodalmaitok feloldását kíván- 
játok, közeledjetek Istenhez! Hisz Ő már közel jött...” Úgy szeret- 
te ezt a világot, hogy egyszülött Fiát adta.”.. Ahol pedig szeretet 
van,” ott béke, hol béke, ott áldás, hol áldás, ott Isten, hol Isten, ott 
szükség nincsen.”

Makatura József református lelkipásztor
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Csakúgy, mint minden évben ilyenkor, elérkezik a számvetés 

ideje…
Az emberiség legmeghittebb ünnepéhez közeledve gondolata- 

ink egyre-másra elkalandoznak, hazaszállnak. Több mint kétezer 
esztendeje ünnepeljük a Kis Jézus születését, mégsem akadt még 
soha két egyforma szenteste. Nem is csoda, hiszen a körülöttünk 
folyamatosan változó világ mindig új tartalommal, új felismeré- 
sekkel gazdagít valamennyiünket, így varázsolja át mindig egye- 
divé a karácsonyt. Úgy érzem, a hosszan mögöttünk maradó esz- 
tendő is nagy változásokat, életre szóló tanulságos felismeréseket 
hozott mindannyiunknak. Minden gondunk ellenére egy nyugodt 
stabil és sikeres éven vagyunk túl. Talán még önkormányzatunk 
soha nem került ennyire biztos gazdasági helyzetbe, hiszen az év 
végére szinte minden adósságunktól meg tudtunk szabadulni. Egy- 
szóval, jól sáfárkodtunk a ránk bízott felelősséggel! Hozzáteszem 
mindezt úgy sikerült elérnünk, hogy 2013-ban önkormányzatunk 
nem vett fel hitelt, feszes, szoros, fegyelmezett gazdálkodást haj- 
tottunk végre. Olyan problémákat sikerült megoldanunk, vagy 
legalábbis elindítanunk a megoldás felé, melyeket nagyon régen 
vártak az itt élők. 

Polgármesterként éppúgy, mint szülőként napról-napra szembe- 
sültem lehetőségeink egyre szélesebb soraival. A lehetőségek előt- 
tünk álltak és azt mindig maximálisan megpróbáltuk kihasználni!

Az állami hitelkiváltásnak köszönhetően nem kell többé fizet- 
nünk a sportcsarnokra felvett hitelt, és a sikeres Önhiki pályázat- 
nak köszönhetően ki tudtuk fizetni szinte minden szállítói tarto- 
zásunkat. Valószínűleg hosszú idő óta ez lesz az első év, amikor 
nem kell aggódnunk a jövőnk miatt, és nyugodt légkörben, bátrab- 
ban fejleszthetünk. Végre ledobhatjuk az eddig cipelt „hátizsákot”.

Sokan elismerik munkánkat, és a kintről jövő dicséretnek más az 
értéke, mint a közelinek, hiszen egy fejlődési út kintről látszik iga- 
zán!

A rengeteg fejlesztés mellett sok munkát fektettünk a foglalkoz- 
tatásra, sok helyi lakos örömére. Büszkén ki merem jelenteni, hogy 
ennyien egyszerre még soha nem dolgoztak Cigándon. Mindig el- 
mondjuk, hogy a közfoglalkoztatás nem egy életcél ,hanem egy 
eszköz, egy úgynevezett ugródeszka ahhoz, hogy dolgozóink el 
tudjanak majd helyezkedni. Önkormányzatunk munkáját Ma- 
gyarország Kormánya is elismerte, hiszen 2013. november 28-án a 
közfoglalkozatási programok megvalósításában nyújtott kiemel- 
kedő szakmai tevékenységünk elismeréséül Miniszteri Elismerő 
Oklevelet vehettem át városunk nevében Pintér Sándor Belügymi- 
niszter Úrtól.

Úgy gondolom ez a díj egy olyan elismerés, amire 3 év városve- 
zetés után igazán büszkék lehetünk, hiszen teljesen ismeretlenül 
„cseppentünk” az önkormányzati világba, de a díj megerősít ben- 
nünket abban, hogy mindenképpen jó úton járunk!

Kapcsolatainkat sikeresen kiépítettük a politikával, és élvezzük 
a legfontosabb döntéshozók bizalmát!

A 2014-es év nagyon izgalmasnak ígérkezik. Ugyan sokan már 
választási évként emlegetik, de mi továbbra is szeretnénk kihasz- 
nálni az októberig rendelkezésre álló időt arra, hogy a megkezdett 
és a még meg nem kezdett beruházásainkat tisztességesen befejez- 
zük.

Lesz munka bőven, hiszen amint kitavaszodik, elkezdődik a va- 
donatúj Szociális Alapszolgáltató Központ építése a Járási hiva- 
tallal szemben. Végre méltó körülmények között tudhatjuk idő- 
seinket, rászorultjainkat!

Várhatólag 2014. január 1-től megvalósulhat a Cigándiak régi 
álma, hiszen a Járási hivatalban munkaügyi központ kezdi meg 
működését lakosaink legnagyobb segítségére és örömére.

Tovább folytatódik az „Újfalu” fejlesztése a nyertes Cigánd 
szociális célú városrehabilitációja című pályázatunknak köszön- 
hetően. A Fő, Ady, Ságvári és Rózsa Ferenc utcákban már kicserél- 
ték az ivóvízvezetékeket az éven, jövőre viszont új út- és járda- 
burkolatot kapnak. Végre elkészül Borsod megye legszebb és leg- 
korszerűbb játszótere, a régi áruátvevő raktár átalakul 24 órás 
polgárőrség irodává és lesz nyilvános WC is az épületben. A régi 
bakterházból vasúti múzeumot alakítunk ki és mellette fedett 

Tisztelt cigándiak!

parkoló épül, ami alkalmas lesz a piaci napokon árusításra is. In- 
gyenes foci és kosárpálya épül azon gyerekek számára, akik nem 
tudják megfizetni a sportcsarnok és a műfüves pálya kínálta lehető- 
ségeket. Mivel városunk folyamatos fejlődésnek örvend, nagy si- 
ker lehet majd az extrém szabadidőpark átadása fiataljaink köré- 
ben. 

Nem csak a városképet fogja szépíteni, de nagyon hasznosnak 
ígérkezik az inkubátorház építése, hiszen a legfontosabb cél to- 
vábbra is a munkahelyek teremtése.

Levelem megírásának pillanatában döntenek arról, hogy a meg- 
lévő ipari területünket át tudjuk e minősíteni „Ipari Parkká”. Ha 
ez sikerül, egy teljesen új időszámítás következik városunk jövőjét 
illetően. Elindulhat az, amire mindannyian régen várunk. Stabil és 
biztos munkahelyek keletkezhetnek az új befektetők érkezésével!

Kívánom, hogy a kultúra szempontjából is legalább annyira si- 
keresek lehessünk, mint az idei éven!

Ez év májusában óriási elismerést kaptunk a Magyar Népmű- 
velők Egyesületétől, Cigánd Városa kapta „Az Önkormányzatok 
a közművelődésért” díjat városi kategóriában. Már csak hab volt a 
tortán, hogy a „Cigándi falumúzeum” lett az „Év tájháza” Ma- 
gyarországon 2013-ban. Hát ezek a díjak adnak erőt majd a szintén 
tavasszal elkezdődő „Bodrogközi Skanzen” építéséhez, amihez 
egy uniós pályázatnak köszönhetően csaknem 600 000 euró támo- 
gatást kaptunk.

Meggyőződésem, hogy településünk sikeresen búcsúzhat 2013-
tól. 

Most az ünnepvárás napjaiban megtiszteltetés számomra, hogy 
városunk polgármestereként egy olyan közösség részeként dol- 
gozhatok, akik egymást is segítve, összefogva építik és formálják 
kicsiny városunk jelenét és jövőjét.

Az adventi várakozás időszakában az összetartozás, a szeretet ér- 
zése járja át szívünket, régi ismerősök, rég nem látott rokonok ta- 
lálnak újra egymásra. Ebben a mai elüzletesedett világban minden 
eddiginél nagyobb szükségünk van a szeretetre, megbocsátásra, 
egymás megbecsülésére. Ha egymást tápláljuk szeretettel és kiegé- 
szítjük egymás hiányosságait, értelmet és örömet adunk egymás 
életének.

Kívánom, hogy karácsony ünnepén töltse el mindenki szívét a 
szeretet és segítse mindnyájukat testi, szellemi, lelki megújulás- 
hoz, hogy az újesztendőt új szívvel és újult erővel kezdhessük.

Engedjék, meg hogy végül köszönetet mondjak mindazoknak, 
akik egész évben segítették településünk fejlődését és önkormány- 
zatunk munkáját. Így köszönöm a közalkalmazottaknak, köztiszt- 
viselőknek, a polgármesteri és a járási hivatal, az iskola, az óvoda, 
a bölcsőde és minden szociális, kulturális és egészségügyi dolgo- 
zónknak, hogy a nehéz napokon, magas színvonalon helytálltak és 
segítették városunk lakóit. Köszönöm a lakosságnak a társadalmi 
munkákban nyújtott segítséget és aktív részvételt, az egyházak tá- 
mogatását, a helyi vállalkozóknak anyagi segítségeiket és hogy 
több alkalommal támogatták rendezvényeinket.

Adjon az Isten mindannyiuknak áldott békés boldog kará- 
csonyt és boldog új évet!                 Cigánd, Értékből-Lendület!

2013. december
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TESTÜLETI HÍREK

Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a

2013. augusztus 14-én tartott ülésén;
Döntött: 
v�Az általános iskolai tanulók tankönyvellátásáról
v�Ipari Park létesítésére vonatkozó pályázat benyújtásáról

2013. augusztus 28-án tartott ülésén;
v� Döntött a Cigánd Tündérkert Óvoda és Bölcsőde vezetői 

álláshelyének betöltéséről
v�Rendeletet alkotott a filmforgatáscélú közterület használatá- 

ról
v�Módosította a Hulladéklerakó Rekultiváció Társulás Társulási 

Megállapodását

2013. szeptember 17-én tartott ülésén;
v�Jóváhagyta a testület 2013. II. félévi munkatervét
v�Módosította a 2013. évi költségvetési rendeletet
v�Elfogadta a 2013. évi költségvetés I. félévi szóló beszámolót

v�Rendeletet alkotott az anyakönyvi események engedélyezé- 
sének szabályozásáról, kapcsolódó költségekről
v�Benyújtotta a 2013. évi kiegészítő támogatásra vonatkozó pá- 

lyázatát
v�Magántulajdonban álló ingatlanokat vásárolt 
v�Módosította a 2013. évi közbeszerzési tervét

2013. november 18-án tartott ülésén; 
v�Módosította a 2013. évi költségvetési rendeletet
v�Elfogadta a 2013. évi költségvetés teljesítéséről szóló tájékoz- 

tatót
v�Rendeletet alkotott a helyi iparűzési adóról
v�Rendeletet alkotott a szociális célú tűzifa juttatásáról
v�Magántulajdonban álló ingatlanokat vásárolt
v�Pályázatott nyújtott be LEADER térségek együttműködésé- 

ben megvalósuló feladatok támogatására
v�Jóváhagyta az önkormányzat Esélyegyenlőségi Programját
v� Döntött állami tulajdonban álló ingatlan ingyenes önkor- 

mányzati tulajdonba adásának elfogadásáról
v�Megerősítette a 2014. évi költségvetési Koncepciót 
v�Döntött kisajátítási eljárás kezdeményezésről
v�Megállapította a Falumúzeum bérleti díját.       

Gál Béla jegyző

2013. december2013. december

ANYAKÖNYV - SZÜLETTEK ANYAKÖNYV  - ELHUNYTAK -

ANYAKÖNYV - -HÁZASSÁG

HÁDA JÁNOSNÉ SZN: FÁBIÁN GIZELLA  
FODOR JÓZSEF     
VERES JÓZSEF     
JÓNI JÓZSEFNÉ SZN: TÓTH MARGIT   
SÁNDOR FERENC     
TERJÉK ISTVÁNNÉ SZN: KAPITÁNY ILONA  
SZAJKI GYULA     
SÁNTA JÓZSEFNÉ SZN: ISKI JOLÁN   
GYÖRGY KÁROLYNÉ SZN: MOLNÁR JULIANNA 
HUDÁK JÁNOSNÉ SZN: GULYÁS MÁRIA  
BEKFI ALBERT      
DÓCS JÁNOS      

(84 ÉVES)
(70 ÉVES)
(66 ÉVES)
(94 ÉVES)
(74 ÉVES)
(86 ÉVES)
(61 ÉVES)
(81 ÉVES)
(73 ÉVES)
(88 ÉVES)
(78 ÉVES)
(60 ÉVES)

OLÁH JÁNOS ZSOLT   -  SZABÓ BARBARA
KIS ANDRÁS -  KOVÁCS KRISZTINA

SZABÓ GÁBOR - PÓLIK ETELKA
SÁNDOR JÁNOS  -  JÓNI JULIANNA NIKOLETTA

NYÜSTI ZAFIRA KRISZTINA 
GODZSÁK KRISTÓF ZOLTÁN 
HORBÁTH AMANDA  
BALOGH BOTOND  
GRÁF ANIKÓ SÁRA  
JÓNI ALEX   
JÓNI LILIÁNA CINTIA  
TÓTH ALEXA LILLA  
GARAMI CSENGE  
JÁNOS KEVIN   
NAGY DOMONIK  
OLÁH VIRÁG   
SZABÓ TAMÁS  
TÓTOK PÉTER   
GODZSÁK TAMÁS BENCE 
JUHÁSZ ALÍZ PÁLMA  
ROZSÁK MÁTÉ GERGŐ  
ROZSÁK TAMÁS BENCE 
BALOGH PATRIK  
SZABÓ BEATRIX  

AN: HORVÁTH KRISZTINA
AN: SÁNDOR PANNA
AN: HORVÁTH ÁGNES
AN: SZABÓ ERIKA
AN: KRÁLIK ANGÉLA
AN. DÓCS NIKOLETTA
AN: JÓNI KATALIN
AN: FERENCIK ÁGNES
AN: VAJDA VIKTÓRIA
AN: JÓNÁS ERIKA
AN: LAKATOS ÉVA
AN: SÁNDOR ANITA
AN: PÓLIK ETELKA
AN: TÓTOK TÜNDE
AN: SÁNDOR SÁRA
AN: GULYÁS ARANKA
AN: TÉGLÁS ORSOLYA 
AN: TÉGLÁS ORSOLYA
AN: JÓNI ILDIKÓ
AN: FODOR ALEXANDRA

Állampolgársági
esküt tettek:

Jakab Alexandra

Lőrincz Gábor
és felesége

50. házassági évfordulójukat ünnepelték:50. házassági évfordulójukat ünnepelték:50. házassági évfordulójukat ünnepelték:

Oláh János   -   Balla Aranka  Oláh János   -   Balla Aranka  Oláh János   -   Balla Aranka  
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Átadták a felújított 3835-ös számú útszakaszt Cigánd és Pácin között

Rendkívül mozgalmas évet zárt „A Bodrogközi Tájmúzeumáért” Alapítvány 2013-ban

A Magyar közút Nonprofit Zrt. beruházásában befejeződött 
a Cigánd-Páccin összekötő út mintegy 7,9 kilométeres sza- 
kaszának rekonstukciója. Az Új Szécshenyi Terv keretében a 
felújíttás közel 1,67 milliárd forintból, az Európai Unió és a 
Magyar Állam által nyújtott támogatásból valósulhatott meg.

A 3835 jelű Cigánd-Pácin összekötő út mintegy 7,9 kilométeres 
szakaszának felújítása során a közbeszerzési eljárás lefolytatása 
után kiválasztott kivitelező szélesítette, megerősítette és felújította 
a burkolatot, ívkorrekciókat hajtott végre. Kijavította a pályahibá- 
kat, valamint gondoskodott az útpálya víztelenítéséről, kitisztította 
az árkokat és átereszeket. Továbbá rendezte a padkákat is, így a 
megújult útszakasz jobb utazáskényelmi és forgalombiztonsági 
feltételeket biztosít az utazóknak.

Az eseményen megjelent Dr. Hörcsik Richárd Zemplén 
országgyűlési képviselője, közúti biztos, Oláh Krisztián, Cigánd 
Város polgármestere, Ablonczy Dániel Cigánd alpolgármesetre, 
Stumpf Attila Járási Hivatal vezető úr, Szilvai József Attila Ma- 
gyar Közút Nonprofit Zrt., B.A.Z. Megyei Igazgató.

Köszöntőt mondott Dr. Hörcsik Richárd, Oláh Krisztián és Szil- 
vai József Attila, akik kiemelték, hogy mennyire létfontosságú en- 
nek az útszakasznak a felújítása, mert nem csak gazdaságilag len- 
díti fel a Bodrogköz ezen részét, de életek is múlhatnak a jó minő- 
ségű út meglétével, valamint a katasztrófavédelmi szempontból 
sem elhanyagolható a vonulás idejének hossza.

Nagyon kevés rendezvény múlik el Cigándon anélkül, hogy ne 
kapna valamilyen szerepet benne „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” 
Alapítvány. Bátran kijelenthetjük, hogy Alapítványunk a település 
közösségi életének aktív részévé vált. Többek vagyunk egy egy- 
szerű hagyományápoló szervezetnél, meghatározó részei lettünk a 
település imázsának. Nagyon sok mindennek, és mindenkinek kö- 
szönhető ez, és ismerve a felénk áradó szeretetet, reméljük ez nem 
csupán öndicséret.

Alapítványunk 2013-ban újjászerveződött Kuratóriuma egy- 
döntetűen állt a települési célok mellé, amelyek természetesen 
összhangban állnak az Alapítvány legfontosabb célkitűzéseivel. 

Az Önkormányzattal mintegy két esztendeje aláírt együttműkö- 
dési megállapodás kezdetben elég megfoghatatlannak tűnt szá- 
munkra és féltünk, hogy a kezdeti nagy lendület a nagy számok tör- 
vénye alapján holt pontra jut. Ez nem így történt. 

A hosszú ideje csak áhított nagy áttörés kézzel foghatóvá vált és 
az alapítás körüli korszakalkotó események után elérkeztünk az 
Alapítvány és a velünk szimbiózisban élő Falumúzeum életének 
második - és remélhetőleg nem utolsó - mérföldkövéhez.

A Falumúzeum él, lélegzik, településünk lüktető szíve.
Nehéz lenne megfogalmazni, hogy eredményeink személy sze- 

rint kikhez köthetők, de tudjuk, hogy mit sem ér a név, ha nincs mö- 
götte tettre kész „Ember”.

Azt mindenki döntse el magában, hogy kinek mi köszönhető, az 
mindenesetre biztos, hogy egyre többen érzik magukénak mun- 
kánkat. Ennek megítélése legyen a „kívülállók” dolga, az embere- 
ké, akikért dolgozunk. 

Mi mindenesetre senkit nem szeretnénk név szerint kiemelni, 
csak köszönetet mondani azoknak, akik rendezvényeinken, össze- 
jöveteleinken, városi programjainkon részt vettek, bármivel is se- 

gítettek, és egy picit hozzájárultak ahhoz, hogy ebben a rendkívül 
nehéz világban örömet szerezzünk az embereknek.

Higgyék el, szívesen tettük és tesszük mindezt, önzetlenül. A 
legnagyobb öröm az számunkra, ha látjuk, hogy mind többen 
csatlakoznak sorainkhoz és együtt tudjuk egy picit jobbá tenni a 
cigándiak életét, úgy hogy eszközként őseink örökségét használ- 
juk, ráadásul mindezt úgy, hogy mi is jól érezzük magunkat!

Az alábbiakban szeretnénk felsorolni a teljesség igénye 
nélkül azokat a fontosabb eseményeket, amelyekbe Alapítvá- 
nyunk szervezőként vagy partnerként közreműködött:

2013. január 24. A Magyar kultúra napja alkalmából mese- 
olvasós, rajzolós, kézműves, vetélkedős műsort szervezett a Városi 
Könyvtár az általános iskola tanulói részére. A vetélkedőket Punyi 
Csilla könyvtáros, Nagy-Tóbiás Katalin tanítónő és Csáki Balázs- 
né „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány elnöke irányította.

2013. február 15. Móricz Zsigmond: Sári Bíró – Előadás a Mű- 
velődési Házban - karcsai vendégek vendéglátása

2013. március 19. Húsvétolás a Falumúzeumban (Tojásfestés 
különböző technikákkal, húsvéti szokások felelevenítése).

2013. április 6. „Térségi Vállalkozók Bálja - Üzletemberek talál- 
kozója a jótékonyság jegyében” melynek bevételével az Alapít- 
vány kuratóriuma által kezdeményezett műemléki környezetbe il- 
leszkedő szociális épület létesítését támogattuk.

2013. április 24. „Kikeletkor Szent György napkor” - A Szent 
György napi jószágkihajtás felelevenítése az egész évi hagyo- 
mányéltető programunk jeles része, melyet a Nagy Dezső Művelő- 
dési Házzal való közös együttműködésben valósítottunk meg. A 
cigándi óvodásokon és iskolásokon kívül vendégeink voltak To- 
kajból és Olaszliszkáról az óvónők.

(Folytatás a következő oldalon.)



(Az előző oldal folytatása.)
2013. április 27. „Tisza szélén lakom, keress fel galambom” 

Zöldágjárás – Családi nap rendezése (magyarországi tájházak nap- 
ja tájház-szövetség támogatásával)

2013. május 1. „Kerékpárral egy jobb útért” – Alapítványunk 
Tiszakarád - Nagyhomoknál a kerékpározókat kásáskáposztával és 
csőrögével várta.

2013. június 22. „Ég a tűz, szentiváni tűz” címmel a hagyomá- 
nyos Szent Iván napi tűzgyújtás és tűzugrás - a Múzeumok éjsza- 
kája programsorozat keretein belül került megrendezésre a Falu- 
múzeum udvarán.

2013. július hó Hagyományőrző kézműves tábor szervezése, le- 
bonyolítása

2013. július 16. PET kupa – gasztronómiai bemutató, kóstoló
2013. július 22. Családi nap - gasztronómiai bemutató, kóstoló
2013. augusztus 3. VII. Ajaki Nemzetközi Lakodalmas és Ha- 

gyományőrző Fesztivál alkalmából rendezett főzőversenyen II. 
helyezés (kásáskáposzta és cigándi apróbéles) - 2012-ben ugyanitt 
különdíjasok voltunk.

2013. augusztus 16. Az „Év Tájháza” pályázat beadása a Ma- 
gyarországi Tájházak Szövetségéhez

2013. augusztus 18. Cigánd Város Napja Államalapításunk Ün- 
nepe - Új kenyér sütése az ezen a napon átadott kemencében. Má- 
sodik alkalommal rendeztük meg gasztronómiai rendezvényünk 
keretében a főzőversenyt, melyre tíz csapat nevezett be.

2013. szeptember 21. Kulturális Örökség Napja - Bélesfesztivál. 
Nyolcadik alkalommal került megrendezésre, mindenki kedvére, 
megelégedésére. A bélesek sokasága elkápráztatta az érdeklődő- 
ket.

2013. szeptember 27. „Itthon vagy - Magyarország Szeretlek” 
Szent Mihály nap a Falumúzeumban. „Aprótól a legnagyobbakig” 
betekintést nyerhettek a „cigándi apróbéles” elkészítési folyama- 
tába és meg is ízlelhették.

2013. október 4. Az „Év Tájháza” cím átvétele az Magyarorszá- 
gi Tájházak Szövetségétől Decsen. 

A díjjal a Tájház Szövetség 100.000 Ft-ot adományozott. Az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma az Alfa pályázat keretein belül 
2.500.000Ft-ot ítélt meg a Falumúzeum részére infrastruktúra fej- 
lesztésre és gasztronómiai rendezvényre – szeretnénk, ha megva- 
lósulna a Falumúzeum fűtése és egy mobil kemence vásárlása.

2013. október 18. Múzeumok őszi fesztiválja
2013. október 26. „Libanapi galiba” Nagytárkány - Főzőverseny 

III. helyezés /lúdaskása, „cigándi apróbéles”
- Ezzel már építjük nemzetközi kapcsolatainkat.
2013. november 11. Márton napi vigasságok - Az „Év Tájháza” 

tábla elhelyezése a Falumúzeum falán. Megvendégeltük az Ala- 

pítvány munkáját segítő önkénteseket ludas kásával és „lúdláb” sü- 
teménnyel. Köszönet illeti meg minden kedves aktivista munkáját. 
Bemutatkozott a szentendrei Bioskanzen.

2013. november 22. 2014.évi működési pályázat megküldése a 
NEA felé.

2013. november 28. A „cigándi apróbéles” HÍR /Hagyomá- 
nyok-Ízek-Régiók/ védjegy használó cím elnyerése pályázat 
megküldése a Vidékfejlesztési Minisztérium felé.

2013. december 7. Jótékonysági bál – A bevételt a Falumúzeum 
infrastruktúrájának fejlesztésére kívánjuk fordítani. 2012. 
december 12. Felhívást tettünk közzé adománygyűjtésre. ”A 
működés további legalapvetőbb feltétele, hogy egy – a mű- 
emléki környezetbe illeszkedő – szociális épület létesítése meg- 
valósuljon, ami adománygyűjtésünk közvetlen célja!” Évköz- 
ben elképzelésünk módosult. Mivel a Falumúzeum működetésére 
az alapítványunknak együttműködési megállapodása van az ön- 
kormányzattal. Sikerült együtt megvásárolni a Cigánd Fő u. 58. 
(néhai Fodor József háza) szám alatti ingatlant, mely több funkciót 
fog megvalósítani. Megvalósul a szociális épület; két foglalkoztató 
terem fűtéssel, kiszolgáló helyiséggel; sétány kialakítása a Fő utca 
és Iskola utca között. Alapítványunk erre a célra elkülönített 
számlán eddig adományként kapott és gyűjtött 2.100.000 Ft-ot, 
melyet átad az önkormányzatnak az ingatlan megvásárláshoz. 
Köszönetünket fejezzük ki adományozóinknak, hisz ez az 
összeg nélkülük nem gyűlt volna össze.

2013. december 12. Vidékfejlesztési Minisztérium – HÍR véd- 
jegy pályázat megvédése HÍR Bíráló Bizottság előtt – „A pályá- 
zati kiírás értelmében a benyújtónak terméket kell biztosítani az 
érzékszervi tulajdonságok bírálatához”. Cigándi apróbéles sütés 
a Minisztérium Élelmiszer Feldolgozási Főosztályán. Emléke- 
zetes napot sikerült teremtenünk a Minisztériumban. A sütéshez 
szükséges eszközökkel felpakolva indultunk útnak. (gázpalack, 
gázzsámoly, apróbéles nyersanyagok, stb.) Kedves fogadtatásban 
részesültünk, mi viszont olajszaggal árasztottuk el az osztályt, 
mindenki megelégedésére. Várjuk a bírálat eredményét, mely lép- 
cső számunkra ahhoz, hogy a „cigándi apróbéles” a magyar 
nemzeti érték „HUNGARIKUM” címet is megkaphassa.

Mindezek eléréséhez köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, 
aki csak egy „pici-kis” segítségével, önkéntes munkájával hozzá- 
járult Alapítványunk munkájához, mely a település érdekét szol- 
gálja. Bízunk abban, hogy 2014-ben ettől a felsorolástól még töb- 
bet tudunk teljesíteni.

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Új Évet Kívánunk!

„A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány Kuratóriuma
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Cigándon nyílt meg Borsod megye első katasztrófavédelmi 
őrse.

November hatodikán adták át Borsod-Abaúj-Zemplén megye el- 
ső, az ország harmincegyedik katasztrófavédelmi őrsét Cigándon, 
amely tizenkilenc település több mint huszonháromezer lakója 
biztonságáról gondoskodik. Az ünnepség egyperces néma tiszte- 
letadással kezdődött, a jelenlévők így emlékeztek a múlt pénteken 
hősi halált halt esztergomi tűzoltóra, Kövecs Gergőre.

Az átadóünnepségen először az országos katasztrófavédelmi fő- 
igazgató mondott beszédet. Dr. Bakondi György tű. altábornagy 
annak fontosságát hangsúlyozta, hogy az állampolgárok a lehető 
leggyorsabban tűzoltói segítséget kapjanak, ha arra szükség van. 
Ezért született az a döntés, hogy Cigándon katasztrófavédelmi őrs 
létesüljön, hiszen így jelentősen csökkenthető a vonulási idő. A tá- 
bornok fontosnak nevezte a hivatásos és az önkéntes tűzoltók kö- 
zötti kapcsolatot, mint mondta, ennek jegyében az ünnepség után 
egyeztetést folytat a megyei önkéntes egyesületek képviselőivel. 
Bakondi György emlékeztetett arra, hogy bár az ünnepélyes átadás 
ma volt, az őrs tulajdonképpen már a hónap elejétől működik és 
elsején mindjárt riasztották is az őrs egységét egy szabadtéri tűz- 
höz. A Cigándon szolgálatot teljesítő tűzoltók tizenkilenc település 
több mint huszonháromezer lakosának biztonságát növelik, 
mondta az altábornagy.

Ezután dr. Hörcsik Richárd, a terület országgyűlési képviselője 
lépett a mikrofonhoz. A politikus üdvözölte, hogy a megye ezen 
térsége is fejlődésnek indult, hozzátette, az őrsnek köszönhetően a 
környéken élők élet- és vagyonbiztonsága javulni fog. Hörcsik 
Richárd emlékeztetett arra, hogy az őrs megnyitása nem az egyet- 
len, a környék fejlesztését célzó lépés, hiszen a Pácin és Cigánd 
közötti közút is felújítás alatt áll, ami szintén javítja a helybéliek 
életminőségét, mert jobb úton tudnak eljutni Sárospatakra. Az or- 
szággyűlési képviselő végezetül „kevés munkát” kívánt az őrsön 
szolgálatot teljesítőknek, hozzátéve, hogy ha mégis bevetésre ke- 
rül sor, azt kívánja, hogy bármilyen feladatot kapnak is, azt sike- 
resen oldják meg.

Stumpf Attila, a Cigándi járási hivatal vezetője szintén a térség 
fejlődését helyezte mondandója homlokterébe. Emellett szólt a 
közigazgatásban végbement változásokról, a kormány, illetve a 
járási hivatalok megalakulásáról.

A szónokok sorát a házigazda, Oláh Krisztián polgármester zár- 
ta. A városvezető arról beszélt, hogy örömmel fogadta azt a ka- 
tasztrófavédelmi elképzelést, hogy a településen őrs létesüljön. A 
tervet minden szempontból támogatta nemcsak a képviselőtestü- 
let, hanem az egész város, ezért azonnal felajánlottak egy, a célnak 
megfelelő ingatlant. Oláh Krisztián szintén fontosnak nevezte az 
egyébként hátrányos helyzetű térségben megindult fejlődési folya- 
matot, mint mondta, Cigánd számára ez egy hatalmas előrelépés. 
Hogy mennyire az, annak érzékeltetésére elmesélte, hogy az 
iskolások arra a kérdésre, mik szeretnének lenni, ha nagyok 
lesznek, mióta tudják, hogy őrs lesz a városban, azt válaszolják: 
tűzoltók!

Ezután a polgármester bronz emlékérmet adott át az országos 
katasztrófavédelmi főigazgatónak. A Szent Flóriánt ábrázoló 
érmet egy helyi művész készítette. Ezt a helyi általános iskolások 
ünnepi műsora követte, majd Bakondi György és Oláh Krisztián 
átvágta a szertár bejáratához kifeszített nemzeti színű szalagot. Az 
őrs jelképes átadása után a történelmi egyházak képviselői meg- 
áldották, megszentelték az épületet és az abban szolgálatot teljesítő 
tűzoltókat. Az ünnepség résztvevőinek ezt követően lehetőségük 

nyílt megtekinteni az őrsöt. A rendezvényt záró állófogadáson a 
megyei katasztrófavédelmi igazgató, Lipták Attila tű. dandár- 
tábornok mondott pohárköszöntőt. A tábornok is hangsúlyozta, 
mennyire szükség volt egy kihelyezett tűzoltó egységre a város- 
ban, és nyugodalmas szolgálatot kívánt a tűzoltóknak. Az átadási 
ünnepség után az országos katasztrófavédelmi főigazgató kötetlen 
formájú konzultáción találkozott a megye önkéntes tűzoltó egye- 
sületeinek képviselőivel. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében hu- 
szonhárom olyan egyesület működik, amellyel a hivatásos tűz- 
oltóságoknak együttműködési megállapodásuk van.

A cigándi őrs a sátoraljaújhely hivatásos tűzoltó-parancsnokság 
működési területén november elsején kezdte meg mentő-tűzvé- 
delmi feladatainak ellátását. Indulásával az átlag huszonnégy kilo- 
méteres vonulási távolság a kétharmadára csökken. Mivel az őrs a 
megye határában van, működési területe érinti Szabolcs-Szatmár-
Bereg öt települését, ezért az ő biztonságuk is javul. 2012-ben 
egyébként a most átadott cigándi őrs működési területéhez tartozó 
településekre kettőszázhuszonnyolc alkalommal vonultak tűzoltó 
egységek.

Az őrsnek egy, korábban a miskolci tűzoltóságon készenlétben 
tartott 1998-as Mercedes Rosenbauer TLF 4000 típusú gépjármű- 
fecskendője van. A készenléti egységnek helyet adó épületet a vá- 
ros önkormányzata térítésmentesen adta át. A telken található még 
a rendőrőrs, valamint az önkéntes tűzoltó egyesület szertára is. Az 
legénységi rész egy előszobából, étkező-konyha-tanteremből, 
hálószoba-öltözőből, fürdőszobából, toalettből, híradóhelyiségből 
áll, a parancsnoki iroda és a szertár kissé arrébb, egy külön 
épületben található.

Átadásra került a katasztrófavédelmi őrs
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ÁLLAMALAPÍTÁSUNK ÜNNEPE 
Cigánd Város Napja 2013. augusztus 18-án került megren- 

dezésre az Államalapítás Ünnepe alkalmából. 
A program a Falumúzeum előtti piactéren kezdődött a reggeli 

órákban, ahol a város intézményei számára rendeztek főzőver- 
senyt. Az elkészült ételeket megkóstolhatták a rendezvényre láto- 
gatók. 

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 meg- 
alakult Zemplén Gyermek és Ifjúsági Táncegyüttes emlékére lét- 
rehozott 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 Álta- 
lános Iskola megbízott igazgatója, beszédet mondott Téglás Dezső 
nyugalmazott igazgató. A programot a Zsindely Népzenei Együt- 
tes, Cigándi Gyermektánccsoport és a Sarkantyús Néptáncegyüt- 
tes tette színessé. 

Ugyanitt mutatták be Nagy István: „Fakuló emlékek nyomá- 
ban” 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, köszön- 
tőt mondott Csáki Balázsné, A „Bodrogköz Tájmúzeumáért” Ala- 
pítvány kuratóriumának elnöke. A kulturális műsorról a Maros- 
magyarói Néptánccsoport gondoskodott. A szervezők kemencé- 
ben 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 ké- 
szített. Köszöntőt mondott Oláh Krisztián Cigánd Város polgár- 
mestere, beszédet mondott Dr. Hajdú Zsigmond régész, Ferenczy- 
né Csáki Annamária, a püspökladányi Karacs Ferenc Múzeum 
néprajzos – muzeológusa. Az alkotó életútját bemutatta és az alko- 
tást méltatta Tóth János, önkormányzati képviselő. 

A Sőregi család nevében megemlékezett Morvai Imréné Ső- 
reghy 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, fog- 
lalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár és Dr. Hörcsik Ric- 
hárd, 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 kialakításá- 
ban szerzett elévülhetetlen érdemeket, „a kultúra és a hagyomá- 
nyok megőrzése területén végzett kiemelkedő tevékenységért”; 

Némethy Viktória, a SZÉPTAN Alapfokú Művészeti Iskola 
tanára, a TriAngel mazsorett-csoport vezetője „a kulturális és mű- 
vészeti élet területén végzett kiemelkedő munkásságáért”; 

Pájer Ferenc, A „Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány Ala- 
pítója, az alapítvány állandó mecénása, a „kultúra és a hagyomán- 
yok megőrzése területén végzett kiemelkedő tevékenységért” 

kaptak elismerést Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-
Testületétől. 

Cigánd Város Önkormányzata nevében Csáki Róbert rendőr fő- 
hadnagynak, a Sátoraljahelyi Rendőrkapitányság, Cigándi Ren- 
dőrőrs, Rendészeti Alosztályvezető részére Oláh Krisztián Cigánd 
Város polgármestere „Az Év Rendőre” kitüntető címet adomá- 
nyozta. 

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 ké- 
szített, 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 Gyermek- 
tánccsoport, a Csárdás Citerazenekar és Hagyományőrző Assz- 
szonykórus, a Cigándi Hagyományőrzők, az ajaki lánytánccal, a 
Nefelejcs Kiskórus és a TriAngel Majorette Tánccsoport, valamint 
erdélyi testvértelepülésünk, Marosmagyaró néptánccsoportja ka- 
lauzolt el minket Erdélybe. 

A hangulatot fokozta Bódi Csabi, aki egy fantasztikus előadással 
ajándékozta meg a közönséget.  (Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
Ezt követően ismét a néptáncé lett a főszerep. Fellépett a Sarkan- 

tyús Néptáncegyüttes, valamint a XXV. Zemplén Nemzetközi 
Néptánc Fesztiválon résztvevő külföldi csoportok közül Török- 
ország, Lettország, Szerbia és Macedónia együttese. Az ő produk- 
ciójuk is hatalmas sikert aratott a nézők között. 

Aradszky László, „Nem csak a húszéveseké a világ” című nosz- 
talgiaműsora 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 fér- 
fiak nem kis örömére. Az est további fellépőjeként a cigándi Street 
Dancers (Dócs Eszter, Szabó Marianna), majd Varga Feri – Ba- 
lássy Betti, Kállay Saunders, valamint MC Hawer és a Tekknő szó- 
rakoztatta, 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 tombolasor- 
solás vette kezdetét. 

Kiegészítő programként Tulipántos Népi Játékpark és Alkotó- 
műhely várta a kisebbeket, illetve arcfestés, vidámpark és kirakodó 
vásár fogadta az érdeklődőket. 

Közreműködött még az Etele Hagyományőrző, Lovas és Sza- 
badidősport Egyesület. 

A nagyszabású rendezvényt fergeteges tűzijáték zárta. 
A rendezvény lebonyolításáért köszönetünket fejezzük ki 

Cigánd Város Önkormányzatának, A „Bodrogköz Tájmúzeumá- 
ért” Alapítványnak, a Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár, a 
Településüzemeltetési Kft., a Polgármesteri Hivatal közreműködő 
dolgozóinak, Hegedűsné Orosz Nórának a sátoraljaújhelyi Kos- 
suth Lajos Művelődési Központ igazgatójának és valamennyi ön- 
kéntesnek, segítőnek, szponzorainknak, támogatóinknak, akik 
hozzájárultak a sikeres városnap lebonyolításához.                  -kg-

2013. szeptember 21-én az Európai Kulturális Örökség Nap- 
ján rendezték meg immáron nyolcadik alkalommal a Béles- 
fesztivált Cigándon.

A fesztivál célja az, hogy bemutassa a település szellemi és tárgyi 
örökségét az ide látogatóknak.

A nagyon jó hangulatú délutánon a vendégek megkóstolhatták a 
helyben, frissen sütött béleseket,krumpli lángosokat, valamint a 
szintén frissen főzött szilvalekvárt. Emellett játszóház várta a ki- 
csiket. A színpadi programban is mindenki megtalálhatta a kedvére 
valót. Először is a legkisebbek vették birtokukba a világot jelentő 
deszkákat. A cigándi Tündérkert Óvóda  gyermekei nyitották a 
színpadi forgatagot. Ezt követően Cigánd Város polgármestere 
nyitotta meg a rendezvényt. Az ovisok mellett színpadra lépett még 
a cigándi Csárdás Citerazenekar és Hagyományőrző Énekkar, a 
Hagyományőrző Népdalkör Dámócról, a Halom Dalkör Bodrog- 

halomról, a Berecki Népdalkör Alsó-és Felsőbereckiből, Tiszaka- 
rádi Pávakör, a TriAngel Majorette Tánccsport Cigándról, a Kar- 
csaiak Karcsáért Egyesület tagjai, Tóth Edit Tiszakarádról, a cigán- 
di sarkantyús Néptáncegyüttes. De, hogy ne csak néphagyomá- 
nyok kedvelői szórakozzanak Kovács Viktória musical és operett 
előadását is megnézhették az egybe gyűltek. A nap egyik legkel- 
lemesebb pillanatát a szabolcs-szatmár-bereg megyei Kékcse 
község asszonykórusa szolgáltatta, akik egy szüreti mulatságról 
hazafelé  tartva álltak meg Cigándon, és ha már itt voltak, akkor 
egy rövid előadás erejéig fel is léptek a rendezvényen. Az este el- 
maradhatatlan része a táncház volt a Zsindely Népzenei Együttes 
közreműködésével. A kíváló hangulatú nap után a szervezők és a 
vendégek is élményekkel gazdagon tértek haza otthonaikba.

Ezúton szeretnénk megköszönni rendezvény sikeres létrejöttét 
és lebonyolítását a A „Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány 
minden munkatársának, Cigánd Város Önkormányzatának, a Nagy 
Dezső Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóinak, és minden ön- 
kéntesnek, akik ezen a napon a helyszínen dolgoztak .               -kg-

VIII. Bélesfesztivál
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A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgálta- 
tó Központja, mint a Bodrogköz egyik legnagyobb foglalkoztatója, 
sikeresen pályázott a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet 
Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének 
támogatására kiírt CSP-CSBM-13 kódszámú pályázatán.

A pályázati kategóriában 254 véglegesített pályázat érkezett be, 
amelyből 244 pályázat felelt meg a formai követelményeknek. Az 
Értékelő Bizottság 28 pályázatnak ítélt támogatást, ebből négy 
pályázó különdíjban részesül, korábbi családbarát intézkedéseik 
figyelembe vételével.

A pályázat célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását és 
fejlesztését megvalósító munkahelyi családbarát programok 
támogatása, melyek elősegítik a munka és magánélet össze- 
egyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek 
összehangolását.

Erre a célra az Intézmény 1 millió forint összegű támogatást 
nyert, amelyet családi napokra, csapatépítésre, eszközbeszerzésre 
kívánnak felhasználni.

A pályázat nyertesei jogosulttá válnak a „Családbarát Munka- 
hely” cím használatára is, melyhez egy plakettet adományoztak a 
döntéshozók az intézménynek.

Bízunk benne, hogy a pályázat sikere erőt, és hitet ad a területen 
dolgozó szakembereknek, hogy nem feltétlenül kell választani 
család és a munkahely között, egy családbarát munkahelyen a kettő 
összeegyeztethető.

A cigándi Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtárban került 
megrendezésre az Idősek napja 2013. október 28-án 14 órától. Az 
eseményt az Idősek Klubja  dolgozói szervezték. A rendezvényt 
Nagy Istvánné köszöntője nyitotta meg. Ezt követően Kovács Ber- 
talanné, Tóthné Majoros Erika és Nagy Istvánné produkciója kö- 
vetkezett, ami kellően megalapozta a megjelentek hangulatát. Ezt a 
hangulatot csak tovább fokozta a TriAngel majorett csoport Né- 
methy Viktória vezetésével, valamint a Sarkantyús Néptánc- 
együttes Lőrincz László irányításával. A néptáncosok bemutatója 
után pedig egy rögtönzött táncház következett, amibe az időseket, 
és a dolgozókat is bevonták Sarkantyús Néptáncegyüttes tagjai. A 
program végén a vendégeket és a résztvevőket egy megterített asz- 
tal várta egy kis szendviccsel, és üdítővel. A nagyon jó hangulatú 
délután után mindenki élményekkel tele, kicsit „megfiatalodva” 
tértek haza otthonaikba.                                                            -kg-

2013. szeptember 17-én a cigándi Idősek Klubja egy kis 
ünnepséget szervezett azon tagjai számára, akiknek az elmúlt 
egy-két hónapban, valamint a napokban volt a születésnapja 
illetve a névnapja. Az eseményen az ünnepeltek mellett részt 
vettek a klubtagok és az ott dolgozó gondozónők is. A remek 
hangulatú délutánon az idősek jókat beszélgettek az elmúlt 
időszak eseményeiről, valamint azt is megemlítették, hogy a 
Nefelejcs Kiskórus – ami az Idősek Klubján belül működik – 
hogyan készül a szeptember 30-án kezdődő Nyugdíja Ki? 
Mit? Tud-ra, amit Bogácson rendeznek ebben az évben. A dél- 
utánt egy gyönyörű cigándi dalcsokorral, valamint a nyugdí- 
jasok indulójának eléneklésével zárták!

Kívánunk az ünnepelteknek sok egészséget!                -kg-

Családbarát Munkahely lett a Szociális Szolgáltató Központ

Nefelejcs Kiskórus Bogácson
A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Tár- 

sulás Szociális Szolgáltató Központ Ci- 
gándi Idősek Klubjának Nefelejcs kórusa 
egy élményekben gazdag hetet tölthetett el 
2013. Szeptember 30.- Október 03 között 
Bogácson Az Országos Nyugdíjas találko- 
zó Ki - Mit - Tud? - ján. Az Idősek a Ki - Mit 
- Tud?-ra való készülődés mellett változa- 
tos programokon vehettek részt. A Cigándi- 
ak fellépésére szerdán került sor, amelyen 
részt vett többek között Oláh Krisztián Ci- 
gánd város polgármestere, és Dakos János- 
né a Szociális Szolgáltató Központ In- 
tézményvezetője is. A cigándi csoport a 
rendkívül erős mezőnyben a zsűri külön dí- 
ját kapta! Az eredményhez, és a város hír- 
nevének öregbítéséhez szívből gratulá- 
lunk!

Ünnepeltek a Cigándi Idősek Klubja tagjai
Idősek napja Cigándon
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Szociális Munka napja

A Szociális Szolgáltató Központ fennállása óta másodszor 
ünnepelték meg a központ dolgozói szociális munka napját 
Cigándon az étkezdében November 15.-én!

A nagyszabású rendezvényen elsőként Dakos Jánosné Intéz- 
ményvezető asszony köszöntötte a megjelent Bodrogközi polgár- 
mestereket, és a központ valamennyi dolgozóját, akiknek megkö- 
szönte egész éves áldozatos, kitartó munkáját!

Ezt követően Oláh Krisztián Cigánd Város Polgármestere a fenn- 
tartó Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke köszöntötte 
a megjelenteket, beszédében a dolgozók munkájának fontosságát 
emelte ki, amikre nagy szükség van ebben a hátrányos helyzetű tér- 
ségben. 

Valamint elismerését fejezte ki a dolgozók hozzáállásához, hogy 
ezekben a nehéz időkben is nagyon kevés fizetésért, de szívvel lé- 
lekkel végzik munkájukat a legelesettebbekért nap mint nap. 

Ezután Intézményvezető asszony jutalmazta azokat a Házi Se- 
gítségnyújtásban dolgozókat, akik a legnagyobb áldozatot vállal- 
ták idén a központ működése érdekében!

Ezt követően az év végén nyugdíjba vonuló Ungvári Józsefnét 
búcsúztatták a jelen lévők.

Ez úton kívánunk munkatársunknak hosszú boldog nyugdí- 
jas éveket!

Végezetül egyfajta meglepetésként minden dolgozó részesült 
csekély ajándékban a fenntartó Kistérségi Társulás jóvoltából.

A Szociális Munka napja egy bőséges vacsorával, és egy jó han- 
gulatú zenés mulatsággal zárult, ahol a dolgozók kicsit kikapcso- 
lódhattak és elfeledhették a hétköznapok gondjait!

Ezúton szeretnénk a központ minden dolgozója nevében 
köszönetünket kifejezni a fenntartó Kistérségi Társulásnak 
hogy lehetővé tették számunkra ezt a napot!

Karosban rendezték az Életfa Ültetők Találkozóját Karos- 
ban a Honfoglalás Kori Látogató Központban.

A eseményen Cigándot A „Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapít- 

Életfát ültetett A „Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány Karosban
vány képviseletében Dócs Tiborné, Nagy Józsefné, Némethy And- 
rás és Tóth Gábor ültetett egy fát a Látogató Központ területén.

A fákat délelőtt 10 órától lehetett átvenni, és ágyúdörrenés 
nyitotta meg e jeles eseményt.                                                 -kg-

1956 HŐSEIRE EMLÉKEZTEK CIGÁNDON
„A szabadság nem koldusok tarisznyájába való alamizsna” 

 Wass Albert 
A hagyományokhoz híven ebben az évben is a Nagy Dezső Mű- 

velődési Ház és Könyvtár díszterme adott otthont az 1956-os for- 
radalom és szabadságharc 57. évfordulóját méltató ünnepségeknek 
Cigándon. 2013. október 22-én délelőtt a Kántor Mihály Általános 
Iskola alsó és felső tagozatos tanulói köszöntötték az ünnepet.  Ok- 
tóber 23-án 17 órától a városi ünnepség került megrendezésre. Az 
ünnepi műsort a Kántor Mihály Általános Iskola hetedik osztályos 
tanulói valamint az iskola énekkara adták (felkészítő tanárok: 

Csercsáné György Adrienn, Gál Mariann, Koi Csaba és Némethy 
Viktória). A műsort követően az ünneplők - adózva a hősök emlé- 
kének - fáklyákkal a kezükben átvonultak a cigándi köztemetőbe, 
ahol a himnusz közös eléneklése után Füst Milán: Szózat a sírból 
című versét Garami Gréta 8.b osztályos tanuló mondta el. A helyi 
eseményekről Pikó Sándor emlékezett meg. A megemlékezés 
zárásaként Devecsery László: Andante című versét György Anett 
8.a, Udud István: Hősök voltak költeményét Csáki Péter szavalta 
el. A meleg teáról "A Bodrogköz Tájmúzeumáért" Alapívány ön- 
kéntesei gondoskodtak.                       (Fotók a következő oldalon.)
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Tartalmas programok az iskolában
Az iskolánk szeptember 2-án nyitotta meg kapuit, Iski Dezső 

megbízott igazgató köszöntötte az évnyitón a diákokat. Ebben a 
tanévben 385 tanuló kezdte meg tanulmányait intézményünkben. 
Új pedagógusokkal bővült a tantestületünk: Dancsó János  mate- 
matikát, Gulyásné Dócs Krisztina tánc és drámát, Mátyásné Karaf- 
fa Andrea ének-zenét, Paládi Éva angolt, Petercsák Anita / magyar 
nyelv és irodalmat tanít. 

Bevezetésre került a délutáni foglalkoztatás, így a gyerekek 16 
óráig tartózkodnak az iskolában. Számos szakkörön, foglalkozá- 
son vehetnek részt a diákok, és fejleszthetik művészi, sport, és 
szaktantárgyi ismereteiket. Október elsejétől megkezdődött az 
úszásoktatás is, Kisvárdába és Sátoraljaújhelybe szállítjuk a gye- 
rekeket.

Az intézményünk központi épületében a Klebelsberg Intéz- 
ményfenntartó Központ Cigándi Tankerülete kapott helyet, ezért a 
titkárság és az igazgatói iroda a felújított új iskola épületébe köl- 
tözött át. 

A nyár folyamán elköszönt igazgatónk, Bodnár Balázs helyére, a 
lefolytatott pályázati eljárást követően 2013. október 16-tól az 
Oktatási Hivatal az intézmény vezetőjének nevezett ki. 

Igyekszünk tartalmas programokat szervezni diákjainknak, va- 
lamint bekapcsolódunk a településünkön folyó egyéb pályáza- 
tokba is.

Az elmúlt időszak eseményei: 
2013. október 6-án megemlékeztünk az aradi vértanúkról, s 

koszorút helyeztünk el az 1848-as kopjafánál. Október 11-én a Ma- 
gyar Diáksport napja alkalmából futóversenyen és sportvetélke- 
dőn mérhették meg ügyességüket, gyorsaságukat a tanulóink. Ok- 
tóber 18-án az Integrációs Képességkibontakoztató Program ke- 
retében alsós és felsős tanulóink közül, közel százan Nyíregyházi 
kiránduláson vettek részt a Vadasparkban, illetve felsős tanulóink 
egy része a Harsányi Kalandpark akadálypályáit próbálhatta ki. 
Október 22-én és 23-án megemlékeztünk 1956 eseményeiről az 
iskolai és a városi ünnepségen, a 4. és a 7. évfolyam valamint az 
énekkar színvonalas műsorát tekinthettük meg. Október 25-én pe- 
dagógusaink Hejőkeresztúron szakmai továbbképzésen vettek 
részt.

Halottainkra emlékeztünk október 29-én, elhelyeztük az emlé- 
kezés virágait, mécseseit a parkban az emlékműveknél, a temető- 
ben az elhunyt pedagógusok, lelkészek, hősök és Ablonczy Pál 
sírjánál.

Bekapcsolódtunk a TÁMOP-3.2.13 „Tehetségműhely Cigán- 
don” projektbe, mely által 20- 20 hátrányos helyzetű tanuló kirán- 
duláson vett részt, Széphalomban és Sátoraljaújhelyben valamint 
Karoson, a Magyar Nyelv Múzeumában és a Látogatóközpontban 
szerzett ismeretek szervesen illeszkednek a tananyaghoz. 

November 6-án került átadásra a cigándi Katasztrófavédelmi 
Őrs, az átadó ünnepségen tanulóink az „Egy kis tűzoltó” történeté- 
nek előadásával színesítették a rendezvényt.

Az őszi szünetet követő két hét során a délutáni órákban iskolánk 
tanulói szüleik bevonásával és segítségével hulladékgyűjtést vé- 
geztek, melynek során több mint 6 tonna vegyespapír és közel 600 
kg PET palack lett elszállítva a miskolci hulladéktelepre, ahol az 
újra hasznosításról majd gondoskodni fognak.

A kormányhivatali nyílt napon /november 28-án/ a hivatal által 
szervezett rendhagyó osztályfőnöki órán vehettek részt a felső 
tagozatos tanulóink, melynek nagy sikere volt a gyerekek körében.

A Mikulás december 4-én egy színházi előadással ajándékozta 
meg az alsós tanulóinkat, majd 6-án személyesen is ellátogatott 
hozzánk, a gyerekek méltóképpen köszöntötték őt.

A továbbtanuló diákjainknak nemcsak a középiskolákban szer- 
vezett nyílt napok, hanem az iskolánkba látogató s előadást tartó 
középfokú intézmények képviselői is segítenek a döntésben, a leg- 
megfelelőbb szakma kiválasztásában. 

December 21.-én 10 órától szeretettel várjuk a szülőket, ér- 
deklődőket a Karácsonyi Gálánkra.

2014. január 25-én Jótékonysági Bált szervezünk, melyre 
mindenkit szeretettel várunk!

A bál bevételét a tehetséges tanulók támogatására, az iskola tár- 
gyi eszközeinek fejlesztésére fordítjuk. 

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET és BOLDOG 
ÚJ ÉVET kívánok iskolánk dolgozói és diákjai nevében:

Némethné Szendrei Csilla, igazgató

A hagyományoknak megfelelően idén megszervezték a papír- 
gyűjtést a Kántor Mihály Általános Iskola. A gyűjtéshez a zemp- 
lénagárdi és révleányvári tagintézményeket is bevonták, valamint 
a tanulók szülei is segítettek, hogy eredményesen záruljon ez a ne- 
mes kezdeményyezés. A papírgyűjtés 2013. november 5-én kez- 
dődött, és november 15-ig tartott. Az elmúlt egy hét leforgása alatt 
összesen több, mint 6 tonna papír gyűlt össze, amelyet a Kántor 
Mihály Általános Iskolától szállított el egy teherautó. 

A konténerek megpakolását a gyermekek végezték tanári felü- 
gyelet mellett, és szemmel láthatóan élvezték a munkát.            -kg-

Papírgyűjtés a Kántor Mihály Általános Iskolában

(Cikk az előző oldalon.)
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Nem várják a csodát – Egy bodrogközi település feltámadása
Sikeresen lobbiznak az államnál és a magánszektorban is, 

pedig nincsenek politikai kapcsolataik. Cigánd lehet a példája 
annak, amikor pályázati százmilliók nélkül, a saját hajánál 
fogva húzza ki magát a szegénységből egy kisváros. Hogy csi- 
nálják?

Borsod-Abaúj-Zemplén megye északkeleti sarkában van egy 
apró, körülbelül 17 ezer lakosú kistérség, a Bodrogköz. Az itt elte- 
rülő falvak a rendszerváltás nagy vesztesei közé tartoznak.

Téeszvilág
Huszonöt évvel ezelőtt az itt működő termelőszövetkezetek még 

ezreket foglalkoztattak, amelyekben nemritkán budapesti agrár- 
értelmiségiek is megfordultak. A szövetkezet fénykorában ezernél 
is több embernek adott munkát, ám a kilencvenes évek elejének 
téeszellenes politikája az addigra egyébként is nehéz helyzetbe 
került szövetkezeteket teljesen padlóra tette a Bodrogközben (is). 
A földek és a felszámolásra ítélt szövetkezetek vagyona általában a 
téeszelnökök, agronómusok, középvezetők kezébe került, a kár- 
pótlási jegyekkel, valamint a szövetkezeti részjegyekkel az embe- 
rek jelentős többsége nem tudott mit kezdeni, így bagóért szaba- 
dultak meg tőlük. Ennek az lett az eredménye, hogy a vagyonok az 
egész térségben néhány tíz kézben koncentrálódtak. A javarészt a 
mezőgazdaságra épülő Bodrogközben ma az agrárvállalkozások 
legjobb esetben is néhány száz embert foglalkoztatnak – többségü- 
ket minimálbérért. Errefelé ma akad olyan település, ahol egyetlen 
vállalkozás sem működik, a munkanélküliség pedig eléri a 80 
százalékot.

Kivérzett könnyűipar
Más tevékenységek közül a könnyűipar tudott megtelepedni 

tartósan a térségben, de ma már a varrodákból is csupán né- 
hány maradt mutatóban. A hazai bérek emelkedésével ugyanis 
az általában külföldi bérmunkára épülő ágazat kiszorult Ma- 
gyarországról. Ennek következtében 2005 környékén Zemp- 
lénben is csődbe mentek a cégek, például a sátoraljaújhelyi 
Herukon Rt., amelynek korábban két üzeme is volt a Bodrog- 
közben, ezzel majdnem egy időben a karcsai Lantos Rt. szin- 
tén beadta a kulcsot. Emiatt újabb százak váltak munkanél- 
külivé a régióban. Ma Sárospatak és Sátoraljaújhely felől ha- 
ladva a Bodrogköz belsejébe még talán a már említett Karcsáig 
elfogadható a munkaügyi helyzet. Dakos János, a körülbelül 
kétezer lakosú település polgármestere azt mondja, hogy az 
önkormányzat a legnagyobb helyi foglalkoztató, helyben alig 
van vállalkozás. „Az, hogy ma még sincs annyi munkanélküli 
a faluban, mint amennyit a körülmények alapján várni lehetne, 
az alapvetően két okra vezethető vissza” – véli. Az egyik, hogy 
Karcsa alig 20 kilométerre van a két legközelebbi, nagyobb 
várostól, vagyis Sárospataktól és Sátoraljaújhelytől. Ezen kí- 
vül az önkormányzat 120 ember foglalkoztatására nyert nem- 
régiben támogatást a Start közmunkaprogram keretében. 

Lobbiztak az államnál
Az előzményekből is látszik, miért is jelentős a cigándiak igye- 

kezete. A ma már járásszékhelyi tisztséggel is rendelkező, körül- 
belül háromezer lakosú település messziről indult. Az elmúlt más- 
fél évtizedben először a középületei újultak meg, aztán áttértek a 
gazdaság fejlesztésére.

Oláh Krisztián független polgármester az első jelentős lépésnek 
azt tartja, amikor sikerült kiharcolniuk, hogy Cigánd járásközpont 
legyen. A közigazgatás szerkezeti átalakítása során ugyanis a bod- 
rogközi kisvárossal csupán úgynevezett kormányablakként szá- 
moltak a törvényalkotók. (A kormányablak csakis a lakossági 
ügyek intézését lett volna hivatott intézni, a járással járó más funk- 
ciók – például gyámügy és szociális ellátás – a 35 kilométerre fekvő 

Sárospatakon lett volna – B. A.) Ezt azonban nem voltak hajlandók 
elfogadni a bodrogköziek: aláírást gyűjtöttek, demonstráltak és 
folyamatosan egyeztettek a döntéshozókkal. Ennek eredménye- 
ként végül megkapták a járásközponti státuszt a vele járó hiva- 
tallal, okmányirodával és már szolgáltatásokkal.

Oláh Krisztián L. Simon Lászlótól kap múzeumtámogatást
Fotó: MTI

A polgármester szerint ez több munkahelyet is eredményezett, 
főleg a képzett, diplomás embereknek, köztük sok fiatalt tudtak 
megtartani a térségben. Hasonló eredménynek könyvelik el a na- 
pokban felavatott cigándi katasztrófavédelmi őrsöt is, ahol közel 
húszan dolgoznak.

 

Az új őrs  Fotó: A szerző felvételei
A katasztrófavédelemnél Cigánd jelentkezett, de nem kellett 

sokáig győzködni a vezetőket, mert a város beleillett abba a prog- 
ramba, amely szerint minden településtől 25 kilométeren belül 
legyen egy ilyen. (Az őrs elsősorban tűzoltóságot jelent, de van 
szakemberük más katasztrófavédelmi feladatok – például árvíz-
belvíz katasztrófa – ellátására is.) Oláh Krisztián úgy véli, a ka- 
tasztrófavédelemmel közös beruházásuk stabil munkahelyet is je- 
lent a fiataloknak.

Az első fecske
A járási központ és az őrs „telepítése” után harmadik jelentős lé- 

pés az volt, hogy önerőből kialakítottak egy ipari területet. 
(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
Az önkormányzat saját költségvetéséből, szakaszolva szorította 

ki a 40 milliós összeget (mivel sem hazai, sem uniós pályázati pénz 
nincs benne – a szerk.), amiből ki kellett építeni az infrastruktúrát: 
utakat, gáz-, vízvezeték- és elektromos hálózatot. (Akad olyan cég, 
amelynek még tartoznak az infrastrukturális beruházásokért. Ez 
azonban nem jelent problémát, mert a beruházás kezdetén eleve ru- 
galmasságot kértek a kivitelező cégektől.) A területen több cég 
építkezni kezdett, az első üzemcsarnokot nemrég avatták fel, és 
ugyan egyelőre csak néhány embernek ad munkát, az építtető tár- 
saság hosszú távra tervez, amiben központi szerepet kap majd Ci- 
gánd. A csarnokban dolgozó, törökbálinti székhelyű Hexatech Kft. 
épületgépészeti kivitelező cég, a Bodrogközben légcsatornacsöve- 
ket gyárt majd. (A cég az összesen 70 millió forintos beruházáshoz 
uniós és hazai forrásokból csaknem 50 millió forint támogatást 
nyert.)

 

Az átadott üzem
Kocsis Mihály, a cég vezetője azt mondta: a világválság kez- 

detén, vagyis 2008-ban leállt, de most újraindult kelet-magyar- 
országi, erdélyi, felvidéki és kárpátaljai projektjeiket látják majd el 
a Bodrogközből alapanyaggal, és azok sikereitől függnek a további 
helyi fejlesztések. Hozzáfűzte: a gazdasági megfontolások mellett 
kimondottan a szimpátia vezette őket Cigándra. A telket minden- 
esetre úgy alakították ki, hogy szükség esetén az üzemcsarnokot 
bővíteni lehessen.

Újabb fecskék
A légcsatornagyártó üzem mellett épülő másik három üzemcsar- 

nok is kilencvenszázalékos készültségű. Hamarosan egy elsősor- 
ban fagyasztott termékeket előállító pékség, egy autómosó és sze- 

relőműhely, valamint az önkormányzat saját cégének térburkoló- 
gyártó üzeme kezdi meg működését. Ezeket a cégeket a polgár- 
mester és az alpolgármester kereste meg, és győzködte. A polgár- 
mester azt mondja, nem szégyellték kérlelni a cégvezetőket.

 Oláh Krisztián becslése szerint az ipari területen első körben is 
több tucat ember juthat munkához, piaci alapon, ami eredmény a 
jelentős munkanélküliséggel küzdő térségben. A cégek választhat- 
nak, hogy bérlik-e vagy megvásárolják-e a területet. Elsődleges cél 
a munkahelyteremtés, a második, hogy legyen végre a városnak sa- 
ját bevétele az iparűzési adókból.

A polgármester nem titkolja, hogy sok utat meg kellett tenni szol- 
gálati kocsijával azért, hogy ezek az egyelőre apró, de bíztató ered- 
mények végre jelentkezzenek. Ezen kívül olyan érveik vannak a 
cégek letelepítéséhez, mint hogy a Bodrogköz egyformán közel 
van a szlovák, az ukrán, valamint a román határhoz, Szabolcs me- 
gye irányában közel van az autópálya, és számos adókedvezmény 
is igénybe vehető, mivel a térség a szabad vállalkozási zónák része. 
(Ennek a kormány által kezdeményezett programnak a nehéz hely- 
zetű térségek fejlesztése a célja. A különböző kedvezményekről itt 
olvashat.) Mint mondja, most is dolgoznak egy komoly progra- 
mon.

Rossz utak és a kamionok
„A gazdasági fejlődésnek azonban továbbra is gátja a rossz bod- 

rogközi úthálózat” – véli Oláh Krisztián.(Májusban  tüntettekis a 
rossz utak miatt.) Igaz, az utóbbi hónapokban több, korábban már-
már járhatatlan utat újítottak fel a térségben, ezek azonban inkább a 
helyi, lokális közlekedés feltételeit javítják. „A Cigándot Szabolcs 
felé a Tisza-híddal, valamint Sárospatakkal összekötő út most is 
borzalmas állapotban van” – állítja. A felújítás szükségességét sen- 
ki nem vitatja, de egyelőre nincs pénz egy nagyobb rekonstrukció- 
ra. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, Borsod-Abaúj-
Zemplén megye útügyi miniszteri biztosa a legutóbbi útátadáson 
elmondta: a közvélemény szerint Borsod megye legrosszabb útja- 
ként számon tartott Sárospatak–Cigánd út felújításának tervei 
hamarosan elkészülnek. Az előzetes vizsgálatok alapján azonban 
már látszik, hogy csaknem ötmilliárd forint kell ahhoz, hogy a vég- 
letekig tönkrement, körülbelül 35 kilométer hosszú utat teljesen 
helyrehozzák. Ennyi pénzt nem lehet előteremteni, hiszen a most 
zajló útfelújításokra összesen 2,7 milliárd forintot kapott az egész 
megye. „Ezért csakis szakaszos megoldásban lehet gondolkodni” 
– fogalmazott.

Az utat tovább rombolják a kamionok is. Bár a július elsejével 
életbe lépett új KRESZ szerint a nehéz gépjárművek már nem köz- 
lekedhetnének a négy számjegyű úton, csakis célforgalom okán, az 
állami autópálya-kezelő társaság ún. HU-GO rendszere azonban 
továbbra is a cigándi utat jelölte meg ajánlott haladási irányként. A 
rendőrség, valamint a polgármesterek jelzése alapján a cég azt 
ígérte, hogy módosítja a szoftvert, de állítólag nyár közepe óta nem 
sikerült megoldani a problémát. 

Bódis Attila írása, forrás:Magyar Narancs

Folyik a munka az önkormányzati üzemben

Elindult a szociális rehabilitáció Cigándon

30 millió forintból valósul meg Cigándon a szociális rehabilitá- 
ció, melynek során az Újfaluban található Ady Endre utca, Ságvári 
utca és a Rózsa Ferenc utca elavult ivóvíz hálózatát cserélik ki a 
modern követelményeknek megfelelően. A beruházás in-house, a 
kivitelezést a Zemplén Vízmű Kft. szakemberei végzik el. A vízhá- 
lózat kicserélésével nem csak az érintett településrész ivóvíz minő- 
sége fog javulni, hanem az egész városé is.

Felelős kiadó: Cigánd Város

Önkormányzatának Képviselő-testülete

Felelős szerkesztő: Tóth Mihály

Szerkesztőség:

3973 Cigánd, Fő u. 80. Tel.: 06-47/534-400
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Az Országos Könyvtári Napok prog- 
ramhoz csatlakozott a cigándi Nagy Dezső 
Művelődési Ház és Könyvtár is. A rendez- 
vényre 2013. október 12-én került sor a Vá- 
rosi Könyvtárban. Az eseményen szinte 
minden korosztály képviseltette magát. A 
jó hangulatú délelőttön a résztvevők készít- 
hettek könyvjelzőt, olvasó kártyát, amit 
haza is vihettek ajándékként. A gyerekek- 
nek Punyi Csilla könyvtáros, és Csáki Ba- 
lázsné A „Bodrogköz Tájmúzeumáért” 
Alapítvány kuratóriumi elnöke segített 
elkészíteni a különböző tárgyakat.        -kg-

A gyerekek nagy örömére átadták a Gyereksarkot a cigándi 
Városi Könyvtárban 2013. december 7-én.

A „megnyitón” részt vettek a Nagy Dezső Művelődési Ház és 
Könyvtár dolgozói, valamint Dócsné Kelemen Erzsébet védőnő. A 

Napelemes energiatermelő rendszer telepítése a Kistérségi 
Okmányiroda, a Polgármesteri Hivatal és az Iskola tetején című 
projekt keretében végzett munkák finanszírozása érdekében pá- 
lyázatot nyújtott be az Önkormányzatunk az Energiahatékonysági 
Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit 
Kft-hez a KEOP-2011-4.2.0/A sz. pályázati konstrukcióban 2011-
ben, a tartaléklistáról támogatott projekt hamarosan befejeződik.

Napelemes energiafelhasználás valósul meg Cigándon

Átadták a gyereksarkot a cigándi Városi Könyvtárban

Országos Könyvtári

Napok Cigándon

gyereksarkot Majdanics Lászlóné könyvtár vezető és Dócsné Ke- 
lemen Erzsébet védőnő adta át legkisebbeknek, aki boldogan vet- 
ték birtokukba a sok, színes játékkal felszerelt kuckót, ami kiváló 
szórakozási lehetőséget nyújthat számukra a továbbiakban.     -kg-

A kivitelezést a közbeszerzést elnyerő Renergy Bt. (9081 Győr- 
újbarát, Petőfi u. 95.) végzi.

A közüzemi villamos hálózatra visszatápláló napelemes rend- 
szerek nagyon egyszerűen és jól működő megújuló energiás rend- 
szerek. Létük nagyon előnyös mind annak a háztartásnak, ahol 
ilyen működik, mind azoknak az országoknak, ahol sok ilyen nap- 
elemes rendszer található. Amikor süt a Nap és a rendszer energiát 
termel, a megtermelt energiamennyiséggel két dolog történhet. 
Vagy rögtön elfogyasztásra kerül a napelemes rendszernek otthont 
adó háztartásban, ilyenkor megspórolva a lakóknak a villanyszám- 
la erre az energiamennyiségre vonatkozó részét, vagy visszajut ez a 
zöld-energia a közüzemi hálózatba. Ebben az esetben a visszatáp- 
lált energia mennyisége mérésre, és későbbi elszámolásra kerül a 
háztartás és az áramszolgáltató között.

Beépítendő min teljesítmény:
- Kistérségi Okmányiroda/járási hivatal: 20 kW
- Polgármesteri Hivatal: 12 kW         - ÚjIskola: 12 kW
- A fotovillamos modulok teljesítménye: min 240 W
- A napelemes energiafelhasználás megtérülési ideje 4-5 év.
A projekt elszámolható költségei összesen 53 603 940 (Ft)
A projektre igényelt támogatás összege: 45 563 348 (Ft)
Az igényelt támogatás mértéke 85,00 (%)   Forrás: Gönczi Zsolt
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Átadták a légcsatorna-cső gyártóüzemet a cigándi ipartelepen

Az Új Széchenyi Terv Észak – Magyarországi Operatív Prog- 
ramja keretében elnyert 49,7 millió forintos, az Európai Unió és a 
Magyar Állam által nyújtott támogatással egy légcsatorna-cső 
gyártóüzemet adtak át a cigándi Ipartelepen 2013. október 30-án.

A 71 millió forint összköltéségű projekt eredményeként egy 257 
2m  hasznos alapterületű gyártócsarnok épület fel-, valamint egy 

csőgyártó gép beszerelése is sor került, mely kör keresztmetszetű 
légtechnikai vezetékek gyártására alkalmas.

A Hexatech Kft. épületgépészeti kivitelező cég, így a projekt ke- 
retén belül gép segítségével részben saját projektjeiben beépítésre 

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3973 Cigánd, Fő utca 80.

www.cigand.huÉrtékből lendület!

„Közös út”      Cigánd Város Önkormányzata
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0026

Ez évben vette kezdetét a „Közös Út” elnevezésű TÁMOP 5.3.6-
11/1-2012-0026 azonosító számú pályázat, amely olyan program- 
elemeket tartalmaz, mely a hátrányok felszámolása, enyhítése, a 
közösségi összetartozás erősítése, valamint a kultúrák fejlesztés 
érdekében valósul meg.

A közösségi programelemek közül továbbra is nagy az érdek- 
lődés a gyerek és felnőtt sportprogramok, a játszóház, valamint a 
szabadidő hasznos és tartalmas eltöltése érdekében heti rend- 
szerességgel szervezett programok iránt. 

Szeptember hónapban második alkalommal rendeztünk meg a 
Családi napot, ahol a gyerekek és felnőttek egyaránt nagyon izgal- 
mas programokon vehettek részt.

A projekt során biztosított rendszeres szociális és oktatási prog- 
ramjaink szintén heti rendszerességgel zajlanak. Nyolc különböző 
szakterületen folyik érdemi munka a szakemberek által, ilyen pl. a 
logopédiai fejlesztés, beszédfejlesztő, iskola előkészítő foglalko- 
zás, fejlesztő foglakozás, nevelési-életvezetési tanácsadás, kisma- 
ma klub, játszóház.

Képzési programelemünk I. szakasza június végén sikeresen 
zárult, jelenleg a II. szakasz és az OKJ-s óvodai dajkaképzés fo- 
lyik. Az óvodai dajkaképzésben részvevők gyakorlati idejüket 
munkahelyi körülmények között a helyi óvodában töltötték. 

A szolgáltató pontok átalakítási, felújítási munkálatai megkez- 
dődtek az Újfalu, Paptag szegregátumokban, melyek helyet fognak 
adni a közösségek számára l

Továbbra is nagy segítséget nyújtanak a projekt megvalósításá- 
ban a település helyi szervezetei, intézményei, és reméljük, hogy 
programjainkkal a jövőben is segítséget tudunk adni a hátrányos 
helyzetű családok felzárkóztatásához.

kerülő légcsatorna elem szükségleteit látja majd el, növelve ezzel 
piaci esélyeit. A projekt által megvalósult gyártócsarnokban a cég 
5 fő számára teremt munkahelyet a hátrányos helyzetű térségben 
cigándi telephelyén. Az elemgyártó csarnok felépítésével, annak 
üzemeltetésével a Hexatech Kft. hozzájárul Cigánd település és 
vonzáskörzete üzleti infrastruktúrájának fejlesztéséhez.

Az eseményen Kocsis Mihály a Hexatech Kft. ügyvezető igaz- 
gatója mutatta be a projektet, és hogy miért is tartotta fontosnak azt, 
hogy Cigándon valósuljon meg ez a létesítmény.

Ezt követően Oláh Krisztián Cigánd Város polgármestere kö- 
szöntötte a vendégeket, aki köszönetét fejezte ki a cégnek, hogy 
hozzájárulnak a település gazdasági fejlődéséhez.
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Gyermekek és felnőttek is jól érezték magukat a cigándi Falumú- 
zeumban 2013. november 11-én a Márton napjához fűződő szoká- 
sokat felelevenítve a múzeum idei utolsó szabad téri eseményén. 
Délelőtt a gyerekek vették birodalmukba az udvart óvódás kortól 
általános iskolás korig. Készíthettek pattogatott kukoricát, külön- 
böző ajándéktárgyakat, melyek e jeles naphoz kapcsolódtak, és aki 
kíváncsi volt megnézhette a Falumúzeum kiállítását. A bátrabbak 
meg is simogathatták a libákat, amik egy utánfutón voltak elhe- 
lyezve. A játékokon felül minden érdeklődő egy „liba” pudinggal 
lett megvendégelve, melyet A „Bodrogköz Tájmúzeumáért” 
Alapítvány önkéntesei készítettek és szolgáltak fel. Az udvaron 
eközben a készült a ludas kása, melyhez 15 libát vágtak le.

 A táncpajtában és az udvaron a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum munkatársai az ökogazdálkodás fontosságáról tartottak 
tájékoztatást a látogatóknak, s különböző termésekből ajándéktár- 
gyakat is készíthettek, akik kedvet éreztek hozzá. 

De nem csak a Márton napi szokásokról szólt a rendezvény. A 
délutáni programon Csáki Balázsné Marika néni az alapítvány ku- 
ratóriumi elnöke köszöntötte a vendégeket, majd röviden elmesél- 
te a Márton napi szokások eredetét. Őt követte Kovács Gábor kö- 
zösségfejlesztő munkatárs, aki egy saját költeményét adta elő Az 
én tájházam címmel. A vers után Oláh Krisztián Cigánd Város pol- 
gármestere köszönte meg az alapítván dolgozóinak áldozatos mun- 
káját, és helyezték el Csáki Balázsnéval a  múzeum falán a 2012-es 
tevékenységért elnyert „Év tájháza” táblát.  Az ünnepélyes rész zá- 
rásaként Marika néni egy-egy könyv átadásával köszönte meg Gál 
Jánosnénak, Nagy Józsefnének, Balla Dénesnének, Király Iloná- 
nak, Hegedűsné Fodor Etelkának, Lászlóné Ablonczy Sárának, 
Szepesy Krisztinának, dr. Szepesy Márknak és Lőrincz Jánosnak , 
akik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy Cigánd büszkesége ily 
megbecsülésnek örvendhessen.                                                -kg-

Az ünnepvárás óvodánk életében is mindig egy izgalommal 
teli időszak. Igyekeztünk idén is az adventi várakozást emlékeze- 
tessé tenni, így a szokásos karácsonyi készülődés (csoportszobák, 
öltözők díszítése, fenyőfa díszek, ajándékok készítése, énekek, 
versek tanulása…) mellett nevelőtestületünk egy szép Betlehem- 
mel és egy hatalmas adventi koszorúval lepte meg a gyerekeket, 
melyeket a pajtában helyeztünk el. Körül állva énekeltünk és ver- 
seket mondtunk, majd meggyújtottuk az első gyertyát a koszorún.

Advent első vasárnapját a református templom udvarán köszön- 
töttük kis műsorunkkal, a szülők és városunk nagy örömére. Ezt 
követően Fodor Éva, óvodánk vezető óvónője itt is meggyújtotta 
az első adventi lángot, mellyel kívánunk mindenkinek örömteli, 
szeretetteljes ünnepi készülődést és Békés, boldog Karácsonyt!

Az általános iskola 1962-ben ballagott diákjai szerveztek ta- 
lálkozót szeptember 19-én. Az egykori két osztály 71 tanu- 
lójából még 46-an élnek, közülük 20-an jelentek meg.

A küszöbön már kopogtat a
legszebb téli ünnepünk, a Karácsony

Márton napi vigasság Cigándon

Találkozó 50+1 év után

Szeretettel köszöntötték négy - hála Istennek - jó egészségnek 
örvendő egykori tanítójukat, tanárukat is.

Vidáman elevenítették fel hajdani csínytevéseiket, emlékeiket, 
számoltak be életük folyásáról, először az iskola padjaiban ülve, 
majd az étteremben fehér asztal mellett.

Megfogadták, a következő találkozóval semmiképpen nem 
várnak ötven évet!

A hűvösebb idő a Szabadidő Központ szeretőinek kedvez, 
amit nagy előszeretettel ki is használnak a sportolni vágyók.

Kora délutántól-estig, szinte már szabad hely sincs a Sportcsar- 
nokban! Sőt! Egész februárig hétfőtől-vasárnapig már teljesen be 
vagyunk táblázva, amire még nem volt példa! Természetesen ér- 
deklődni még lehet, mert helyet keresünk mindenkinek. Fő sportág 
a labdarúgás, de folyamatosan járnak kosarazni, kézilabdázni és a 
teleprogram keretein belül egyre népszerűbb az aerobic is.

Nagyobb rendezvényeink:
- IV. Saller Winter Cup Cigánd SE U-12 csapatának,ahol 3. he- 

lyen zárták a fiatalok
- VI. Gems Tél Kupa (500.000 Ft Összdíjazás), ahol a nagyon 

erős mezőnyben szintén 3. helyen zárt a Dream Car csapata, akik 
főleg cigándi születésű játékosokból állt! 

A közeljövőben megrendezésre kerül a III. Városi Teremlabda- 
rúgó Bajnokság, ahová még lehet jelentkezni akár személyesen a 
Szabadidő Központban, vagy Nagy Gábornál a 06 70/ 371-67-23-
as telefonszámon.

Hírek a Szabadidő Központból

Bemutatkozik a Cigándi Tündérkert 
Óvoda és Bölcsőde vezetője

1977. május 31-én születtem Sátoraljaújhelyben. Általános isko- 
lai tanulmányaimat Cigándon fejeztem be, majd Sátoraljaújhelyi 
„Keri”-be jártam és tovább a ME-CTF végeztem, mint óvoda- 
pedagógus. 2003-ban kerültem a Cigándi Napköziotthonos óvodá- 
ba, mint óvónő. Először Téglásné Icanéni csoportjában voltam, 
majd Timári Zoltánné Jutka, utána Lehóczki Sándorné Marika és 
végül 2012-ben saját csoportot kaptam, mint csoportvezető. Icané- 
nitől tanultam meg a pedagógus szakma szeretetét, elhivatottságát, 
aki nem csak az intézmény vezetője volt, hanem egyben a mento- 
rom is. Az utolsó években sokat tanultam mellette, bele láttam a ve- 
zetői munka rejtelmeibe. 2013. szeptemberében így lettem intéz- 
mény vezetője – közbe megszerezve a közoktatás vezetői szak- 
vizsgát – a Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsődének. Intézmé- 
nyünkben 6 csoporttal és 134 gyerekkel kezdtük meg a nevelési 
évet. Régi dolgozóink mellé egy új dolgozót is köszönthettünk 
Ligler Anita óvónőt. A nevelő testülettel együtt, karöltve arra tö- 
rekszünk, hogy családias légkörben, kiegyensúlyozott, boldog 
gyerekek kerüljenek ki az óvodából.   Fodor Éva intézmény vezető
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Bemutatkozik a Cigándi Kántor 
Mihály Általános Iskola igazgatója

1987 szeptemberében kerültem a Bodrogköz szívébe Cigándra, 
egy évig dolgoztam az óvodában, imádtam a kicsiket, de az én szí- 
vem a tanítói, majd a tanári pálya felé vitt. Megismerkedtem a fér- 
jemmel, s házasság kötésünk után én véglegesen Cigándon marad- 
tam. 

1990 - 96 között a Tiszacsermelyi Általános Iskolában tanítot- 
tam összevont osztályokban. 1997-ben újra felvételt nyertem a 
Cigándi Általános Iskolába, s mai napig itt dolgozom. Aktív tagja 
vagyok a tantestületnek, pedagógiai munkám során igyekeztem el- 
nyerni a tanulóim bizalmát, tiszteletét, képességeiknek megfelelő- 
en foglalkoztatni őket, elsajátítatni velük a tananyagot, s elérni 
velük a legjobb teljesítményt a tanítási órákon és egyéb foglalkozá- 
sokon. Helyi, kistérségi, megyei és nemzetközi versenyeken mér- 
ték meg tanítványaim tudásukat, szép eredményeket értek el. Ki- 
emelkedő teljesítményt nyújtottak a színjátszó szakköröm tagja is, 
munkájukkal nemcsak nekem szereztek örömet, hanem az előadá- 
sok látogatóinak is. 

A gyerekek szabadidős tevékenységeiben is részt vettem, kirán- 
dulásokat, táborokat szerveztem, táboroztattam a Falumúzeum ál- 
tal szervezett nyári táborokban, valamint Erdélyben, Marosma- 
gyarón  is nyaraltattam cigándi tanulókat. 

Szívesen vállalom a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását, 
felkészítését, mentorálását. 2009-ben elnyertem a Kiváló mentor-
tanuló-pár címet.

Szakmai munkámat az önképzés, a megújulás jellemzi, az elmúlt 
évek alatt több diplomát szereztem, többek között elsajátítottam a 

pályázatírás, projektmenedzsmenttel kapcsolatos ismereteket, 
melynek köszönhetően sikeres pályázatokat írtam. 2012-től 
közoktatási szakértő vagyok.

A munkatársaimmal jó a munkakapcsolatom, a kölcsönös segít- 
ségnyújtás, az együttműködés jellemzi a tantestületet. 

2013 nyarán megpályáztam a megüresedett iskolaigazgatói ál- 
lást, amit megnyertem. Így október 16-ától az intézményvezetői 
feladatokat látom el. Számomra ez egy új kihívás, melyet szeretnék 
a legjobb tudásom szerint elvégezni. Célom az iskola hírnevének 
öregbítése, a szakmai színvonal növelése, innovatív pedagógiai 
módszerek alkalmazása, hátrányos helyzetű tanulók felzárkózta- 
tása, valamint a tehetséggondozás.

Némethné Szendrei Csilla igazgató

Óriási megtiszteltetés érte a Cigándi Falumúzeumot!
Immáron a második komoly, országos szakmai szervezet ismerte 

el a Cigándon folyó kulturális, közművelődési, hagyományőrző 
szakmai munkát 2013-ban. Még 2013. május 14-én Szegeden, a 
Szent-Györgyi Albert Agórában került megrendezésre a Magyar 
Népművelők Egyesülete XXX. Vándorgyűlése. A konferencián 
Cigánd - „város” kategóriában elnyerte az "Önkormányzatok a 
közművelődésért"díjat. 2013. október 3-6. között, a sárközi De- 
csen került megrendezésre a XI. Országos Tájháztalálkozó, amely- 
nek számunkra kiemelkedő fénypontja volt az, amikor Dr. Berecz- 
ki Ibolya a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Skanzen) 
Főigazgató-helyettese, a Magyarországi Tájházak Szövetsége 
elnöke, valamint Dr. Réthelyi Miklós egykori Nemzeti Erőforrás 
Miniszter, a rendezvény díszvendége átadták az "Év Tájháza" díjat.

A Díj a Falumúzeum 2012. évi tevékenységéért illette meg intéz- 
ményünket, amelyben természetesen elévülhetetlen érdemeket 
szerzett "A Bodrogköz Tájmúzeumáért" Alapítvány, és valameny- 
nyi közreműködő szervezet, informális és formális csoport, ma- 
gánszemély és önkéntes, akik segítették az elmúlt év munkáját!

Az alábbiakban változtatás nélkül közöljük a Bíráló Bizottság 
értékelését:                                                  Bihari-Horváth László

ELDŐLT: A CIGÁNDI FALUMÚZEUM AZ ÉV TÁJHÁZA
A Magyarországi Tájházak Szövetsége a hazai tájház-mozgalom 

népszerűsítése, értékeinek szélesebb körű megismertetése és a 
gyűjteményeket ápoló személyek áldozatos tevékenysé-gének 
elismerése céljával évről-évre meghirdeti az „Év Tájháza” 
pályázatot. A 2012. évi pályázatok értékelésekor igen nehéz fela- 
data volt az értékelő bizottságnak, hiszen négy kiváló tájház adta 
be tartalmas pályázatát, amely minden esetben egy szakmailag hi- 
teles és közösségileg érvényes kulturális intézmény működését vá- 
zolta fel számunkra. A Decsi Tájház a népművészet megőrzésében, 
az Edelényi Tájház a kiterjedt gyűjteményi munkában, a Felpéci 
Tájház az önkéntesség szervezésében, míg a Cigándi Falumúzeum 
az élénk közön-ségkapcsolatban emelkedik ki a tájházak sorából.
A négy pályázó közül – helyszíni bejárásaink közvetlen tapasztala- 
tai alapján – végül a Cigándi Falumúzeumot választottuk a 2012. 
év tájházának. Választásunkban döntő volt, hogy a kitüntető cím 
majdani birtokosa az épület népi építészeti és a gyűjtemény örök- 
ségi értéke mellett, rendelkezzen a helyi közösség legszélesebb 
támogatásával is. Cigándon igazi oktatóközpontként működik a fa- 
lumúzeum, amely az elmúlt években – a tárgyi, szellemi és társa- 
dalmi tudásátadás által – a hagyományápolás bodrogközi bázis- 
intézmé-nyévé vált.  A falumúzeum által szervezett rendezvények, 
fesztiválok, táborok, játszóházak – és a TÁMOP-program kere- 
tében megvalósult – kézműves szakkörök mind-mind a lokális 
identitás erősítését és a nemzeti kulturális örökség fenntartását 
szolgálják. A Cigándi Falumúzeum 2012-ben kiterjesztette kö- 
zönségkapcsolati tevékenységét régiója több településére, sőt egy 
határon átnyúló pályázaton is eredményesen szerepelt, vagyis 
nemzetközi szintre emelte ismeretátadási programját. Mindezekért 

a Cigándi Falumúzeum mél- 
tán érdemli meg az „Év Táj- 
háza” címet, melyhez a Táj- 
házszövetség szeretettel 
gratulál, és további kitartó 
munkát kíván a díjazottnak!

Magyarországi Tájházak 
Szövetsége 

Bíráló Bizottság

A Cigándi Falumúzeum az "Év Tájháza"
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A Cigándi Rendőrőrs tájékoztatja Cigánd város lakosságát, 
hogy az elmúlt időszakban súlyos, élet elleni, erőszakos cselek- 
mény nem történt. A város területén az utóbbi hónapokban két al- 
kalommal történt betöréses lopás, a cselekmények elkövetése mi- 
att ismeretlen tettes ellen folytatunk eljárást.

 Továbbra is kérjük a cigándi lakosságot, hogy a lakatlan, üre- 
sen álló házakat, ingatlanokat folyamatosan kísérjék figyelemmel, 
azokat lehetőségeikhez képest ellenőrizzék! Amennyiben nem 
megoldható ezen ingatlanok ellenőrzése, úgy azokból az értékeket 
(berendezési tárgyak, háztartási eszközök, elektromos készülékek) 
szállítsák el, ne hagyják, hogy tolvajok azokat eltulajdonítsák! A 
lakatlan ingatlanok lezárásáról gondoskodjanak!

Ha az ingatlanok, udvarok környékén bármilyen gyanús körül- 
ményt észlelnek, azonnal értesítsék a Rendőrséget!

A város területén megjelenő idegen, házaló árusokkal, felvásárl- 
ókkal óvatosan, körültekintően járjanak el!

Javasoljuk, hogy ne vásároljanak tőlük, hiszen az általuk eladott 
termékek általában silány minőségűek, semmiféle garanciát nem 
biztosítanak a vásárló részére, illetve előfordulhat, hogy a lakásuk 
udvarára beengedve ezen árusok a vásárló figyelmetlenségét ki- 
használva, vagy figyelmét elterelve, a lakásból pénzt, ékszert tulaj- 
donítanak el. Sajnos Cigánd városában az elmúlt időben újra tör- 
tént lopás ilyen módon egy időskorú sérelmére. 

Kérjük a lakosságot, hogy ezen árusok észlelése esetén érte- 
sítsék a Rendőrséget!  

A tél beköszöntével felhívjuk a lakosság figyelmét a megválto- 
zott útviszonyokra! Kérjük, hogy vezessenek óvatosan, közle- 
kedjenek figyelmesen! Felhívjuk a kerékpárosok figyelmét, hogy a 
téli időszámítás miatt korábban sötétedik, így a kerékpárokra az 
előírt világító berendezéseket szereljék fel, és használják is 
amennyiben késő délutáni, esti órákban közlekednek! A nagy gya- 
logos és járműforgalom miatt tanítási időben fokozott óvatosság- 
gal közlekedjenek az Iskola utcán a reggeli és a délutáni órákban is! 

Segítségüket, együttműködő magatartásukat előre is köszönjük!
A közelgő ünnepek alkalmával a Cigándi Rendőrőrs 

dolgozóinak nevében ezúton kívánok minden cigándi lakosnak 
Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Örömökben Gazdag 
Boldog Új Évet!

Kecskés Lajos r. százados, őrsparancsnok (osztály jogállású)

Tisztelt üzlettulajdonosok, bérlők, alkalmazottak!
Felhívjuk az üzlettulajdonosok és az alkalmazottak figyelmét ar- 

ra, hogy a Bodrogközben egy új bűnelkövetési mód jelent meg! 
Ennek során az elkövetők az üzletben a vásárlás szándékát szín- 
lelve kisebb értékű árut vásárolnak, majd az eladót pénzváltásra 
kérik. A váltás során újabb váltást kérnek, s eközben annyira össze- 
zavarják az eladót, hogy már nem tudja követni a váltási folyama- 
tot, így a végén kisebb-nagyobb összeggel károsítják meg az üz- 
letet, mivel a megtévesztett eladó több, általában kétszer annyi 
pénzt ad vissza, mint amennyit az elkövető a váltásra átadott.

Nem ritka elkövetési mód az, amikor többen egyszerre jelennek 
meg az üzletben, s különböző trükkökkel osztják meg az eladó 
figyelmét. Kérjük, hogy ebben az esetben lépjenek fel határozot- 
tan, egyszerre csak egy vásárlóval foglalkozzanak!

A Cigándi Rendőrőrs a szabálysértések, bűncselekmények 
megelőzése érdekében arra kéri az érintetteket, hogy a pénz- 
váltásnál fokozott figyelmet fordítsanak a fenti elkövetési 
módra, kerüljék a nagyobb összegű váltásokat, s amennyiben 
gyanús személyek megjelenését észlelik, értesítsék a Rendőr- 
séget.

Az utóbbi időben a bodrogközi üzletekben előfordultak olyan 
jellegű lopások, melyek során az elkövetők az eladó figyelmét elte- 
relve, vagy éppen a figyelmetlenségét kihasználva tulajdonítják el 
kisebb-nagyobb értékeiket. Ezen bűncselekmények megelőzése 
érdekében felhívjuk a figyelmüket, hogy értékeiket (táskák, pénz- 
tárcák, telefonok, stb.) ne hagyják a pulton vagy egyéb olyan he- 
lyen, ahol a vásárlók könnyedén hozzáférhetnek. Kérjük, hogy az 
értékeiket lehetőleg a vásárlóktól jól elzárt helyiségben (raktár, 
öltöző) tartsák, s figyeljenek oda arra is, hogy ezek a helyiségek ne 
legyenek mások által megközelíthetőek, hiszen volt példa a 
raktárból történő lopásra is.

Kérjük továbbá az üzlettulajdonosokat, hogy a betörések meg- 
előzése érdekében az üzleteket lehetőleg lássák el riasztó, vagy 
jelző rendszerrel, mivel a sok éves tapasztalat azt mutatja, hogy 
miután a rendszer működésbe lép, az elkövetők megszakítják a 
bűncselekményt, s így a kár jelentősen csökkenthető.

Amennyiben bármilyen felvilágosításra, segítségre vagy in- 
tézkedésre van szükségük, kérem keressék a Cigándi Rendőr- 
őrsöt, a településen szolgálatot teljesítő rendőröket, telefonon 
pedig a 112-es segélyhívószámot.

SÁTORALJAÚJHELYI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
Cigánd Rendőrőrs, 3973 Cigánd Fő u. 89

Tel.:(47) 334-093, 53-02 Fax.:53-53
email:  satoraljaujhelyrk@borsod.police.hu

RENDŐRSÉGI HÍREK Bűnmegelőzési felhívás!

A Cigándi SE létesítményeinek fejlesztése 20132-ban is töret- 
len lendülettel folytatódott. A szakszerűen végzett karbantartás 
(műtrágyázás, talajszellőztetés, szintkiegyenlítés, locsolás stb.) el- 
lenére időszerűvé válta pálya gyepszőnyegének cseréje. A jelentős 
összegű pénzügyi forrás nem állt rendelkezésünkre, saját erőből 
nem tudtuk biztosítani. És ekkor akárcsak a bajban lévő ember vi- 
gasztalására szolgáló mondás szerint: „ahol nagy a szükség, közel 
a segítség”- számunkra is segítség érkezett. 20 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást kaptunk a belügyminisztérium kereté- 
ből. Az előkészítés fázisából arról és döntöttünk, hogy megvalósít- 
juk régi tervünket, és a felújított pálya mögött egy második játék- 
teret is kialakítunk. Mindezt úgy kell lebonyolítani, hogy a 2012-
2013-as bajnokság tavaszi fordulóit egyáltalán ne, a 13-14-es sze- 
zon őszi fordulóit a lehető legkisebb mértékben zavarjuk meg, to- 
vábbá megfelelő helyettesítő pálya legyen a bajnokságra történő 
alapozás, felkészülés időszakára is. Egy tábornok máig emlegetet 
mondása szerint a háborúhoz CSAK három dolog szükséges: 
PÉNZ, PÉNZ és PÉNZ. Megtapasztaltuk, a pályaépítéshez is főleg 
ez a három kell, no meg gyorsaság, együttműködési készség, kitar- 
tás kell. Telekvásárlási tárgyalások, adásvételi szerződések, tulaj- 
donosok közötti jogviták rendezése, telekkönyvi hivatali ügyin- 
tézés, aláírások, kivitelezői szerződések megkötése. Még felsorol- 
ni is sok. Nem kevés idegeskedéssel, hosszúsággal, néha csak dö- 
cögve, de haladtunk. Köszönjük a volt tulajdonosok támogató köz- 
reműködését, megértését és türelmét. Igyekeztünk a legtakaréko- 

sabb, de jó színvonalat biztosító megoldásokat keresni. Megtaka- 
rítást jelentett az Önkormányzat és a Településüzemeltetési KFT 
támogatása a kivitelezésben.

A Ricsei Önkormányzat és Sportegyesület átengedte használatra 
sportpályáját. Így az alapozás és a felkészülési mérkőzések egy ré- 
sze Ricsén történ. Köszönjük sportszerű segítségüket! A takaré- 
kosságot szem előtt tartva a régi gyepszőnyeget helyeztük át az 
újonnan kialakításra került pályára. Az ehhez szükséges munka- 
erőt, a kézi munkát a KFT biztosította. Ők készítették el a szüksé- 
ges kiegészítőket is. (Kapuk, védőhálóttartó berendezések stb.) Így 
szinte „ingyen” hoztuk létre a második pályát.

A gyep ápolásának költségtakarékosabb módját biztosítja az új- 
onnan fúrt, nagy kapacitású kút és a megvásárolt korszerű önjáró 
locsolórendszer.

A TAÓ-s pályázatból szereztük be a labdafogó háló egy részét.
Mindezt nem egészen 16 hét alatt, hiszen május 25-én Hajdúszo- 

boszló ellen még a régi, szeptember 14-én Eger ellen már az új pá- 
lyán játszottunk.

Szurkolóink is örömmel és elismeréssel szólnak a létesítmé- 
nyekről. Nem állítjuk, hogy az új pályák tökéletesek. A hibákat a 
kivitelező a garancia keretében folyamatosan kijavítja. Összessé- 
gében csapataink játék és felkészülési lehetőségei sokat javultak. 
Ez pedig megérte a fáradozást.

Hajrá CIGÁND !

Pályafelújítás- pályaavatás
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Igazi futball hangulat várta a szurkolókat 2013. október 30-
án Cigándon a labdarúgó Magyar Kupa 4. fordulójában. Az 
NB III Keleti-csoportjában szereplő Cigánd SE csapatának az NB 
I-ben jelenleg második helyen álló Diósgyőri VTK volt az ellen- 
fele. A tét a legjobb 16 közé jutás volt. Egyes híradások szerint 700, 
de más források alapján 1000-1200 fős nézősereg buzdította a csa- 
patokat. Mind cigándi, mind diősgyőri érzelmű szurkolók szép 
számmal érkezek a mérkőzésre.

Az első félidő remek játékot és három gólt hozott, igaz mind a 
három cigándi színekhez köthető, mert Tempfli először az ellenfél 
(1-0), majd egy megpattanó lövés után a saját kapujába jutatta a 
labdát (1-1). A diósgyőriek a játékrészben szinte csak nyomozták a 
labdát, Varga Zoltán sokszor okozott fej fájást az ellenfél védő- 
jének, Eperjesinek, de a hazaiak védelme is állta a sarat. Így igazi 
helyzete nem volt a fekete mezben játszó vendégeknek.  A félidő 
végén aztán növelte az előnyt a cigándi csapat, ugyanis a megítélt 
büntetőt Sipos jutatta Gelei kapus hálójába (2-1).

A szünetre így egy gólos előnnyel mentek a cigándiak, akik 
igencsak meglepték Tomislav Sivic mester tanítványait.

A második félidőt kitűnően kezdte Fogarasi Zoltán együttese. 
Egy szép akció végén Baksa ugrasztotta fel a publikumot gól ün- 
neplésére. (3-1). Innentől kezdve a Diósgyőr a cseréknek is kö- 
szönhetően felpörgött, és előbb Tisza hozta vissza a reményeket 
11-esből (3-2), majd egy oldalról beívelt szabadrúgás után Alves 
egyenlített szűk negyed órával a mérkőzés vége előtt (3-3). Már-
már mindenki a hosszabbításra számított, mikor Tisza megadta a 
kegyelemdöfést a remekül futballozó cigándiaknak a 82. percben. 
Ezzel már a miskolciak álltak továbbjutásra (3-4). De a hazai csa- 
pat nem adta fel, hanem beszorította ellenfelét a kapuja elé, ezzel is 
igazolva, hogy egy remek, küzdeni tudó csapatról van szó. Az utol- 

só percekben is formás támadásokat vezettek a kék-sárgában sze- 
replő hazaiak, de az eredmény már nem változott.

A lefújást követően a hazai szurkolók vastapssal és a „Szép volt 
fiúk!” kiabálásával köszönték meg a játékosoknak, hogy igaz 
vesztesen hagyták el a pályát, de a mutatott játék alapján nem kell 
bánkódniuk az eredmény miatt.

A mérkőzést követő sajtótájékoztatón Fogarasi Zoltán és To- 
mislav Sivic gratulált egymásnak, majd elmondták nézeteiket a 
mérkőzésről Kitekintettek a következő bajnokira is, hiszen a Ci- 
gánd SE az Ebes ellen lép pályára, míg a DVTK a Ricardo Moniz 
által irányított Ferencvárost látja vendégül. A játékosok közül a két 
csapatkapitány és gólszerző Baksa Zoltán illetve Tisza Tibor érté- 
kelte a mérkőzést.

A futballdélutánt egy fogadás zárta az Étteremben, ahol a két 
csapat tagjai hagyományos cigándi ízeket kóstolhattak meg. Itt 
Oláh Krisztián, Cigánd Város polgármestere köszöntötte a két klub 
vezetőit és játékosait. 

Sok sikert kívánunk mind a Cigánd SE, mind a Diósgyőri 
VTK labdarúgó csapatának az eredményes folytatáshoz.

A mérkőzés jegyzőkönyve:
 Cigánd SE – DVTK 3-4 (2-1)
Cigánd, 700 néző. Vezette: Takács J. (L. Tóth L, Szilágyi). Ci- 

gánd SE: Sánta- Ludescher, Sipos, Tempfli (Vicickó, 20.), Varga 
K- Úr, Baksa- Vasas, Pop (Módis, 69.), Varga Z. (Gnandt-Németh, 
75.)- Roszel. Vezetőedző: Fogarasi Zoltán. Dióssgyőri VTK: Ge- 
lei-Eperjesi(Hanek,58.), Kádár,Alves, Husic-Elek Á. (Nikházi, 
46)-Kostic,Tisza,Gosztonyi-Bacsa(Boros,54.), Batioja. Vezető- 
edző: Tomislav Sivic. Gólszerzők: Tempfli 7', Sipos 37' (11-
esből), Baksa 48' illetve Tempfli 9' (öngól), Tisza 68' 82' (az elsőt 
11-esből), Alves 76'

Majdnem sikerült a bravúr: Cigánd SE-DVTK 3-4

2013. december 8. (vasárnap)
"D" csoport eredményei: Malibu FC – Zsidi Ibrány 2-1, Nagy- 

kapos „B”– Cigánd SE 2-9, Malibu FC – Nagykapos „B” 9-5, Ci- 
gánd SE – Zsidi Ibrány 1-1, Cigánd SE – Malibu FC 1-2, Zsidi Ib- 
rány – Nagykapos „B” 6-1.

"D" csoport végeredménye:

"E" csoport eredményei: Gems Sport – Szerencs 2-2, Légió- 
sok – Tuzséri Brazil SC 5-8, Tuzséri Brazil SC – Gems Sport 4-3, 
Szerencs – Légiósok 1-4, Szerencs – Tuzséri Brazil SC 4-7, Gems 
Sport – Légiósok 1-1.

"E" csoport végeredménye:

Egyenes kieséses szakasz: I. középdöntő: Don Patya Pizzéria – 
Tom Tailor 5-1 (3-1). Gól: Tóth D., Pankovics, Sikorszki, Peter- 
csák, Gierling Cs. illetve Váradi I. II. középdöntő: SE Kemecse – 

Cigánd SE 2-2 (1-0), büntetőkkel: 2-0. Gól: Márton, Ádámszki il- 
letve Roszel (2). III. középdöntő: Légiósok – Zsidi Ibrány 2-4 (0-
4). Gól: Nyisalovits, Galyas illetve Orosz (2), Jackes, Balogh. I. 
negyeddöntő: Filo Focicsarnok – Tuzséri Brazil SC 7-1 (4-1). 
Gól: Horváth Z. (3), Varga A. (3), Szűcs illetve Iván S. II. negyed- 
döntő: Dream Car – Don Patya Pizzéria 4-2 (2-2). Gól: Vicickó 
(2), Ur, Ablonczy illetve Gierling Cs., Pankovics. III. negyed- 
döntő: T-Forg Trans Kft – SE Kemecse 1-0 (0-0). Gól: Szilágyi. 
IV. negyeddöntő: Malibu FC – Zsidi Ibrány 4-1 (2-1). Gól: Ka- 
pacina (2), Katona (2) illetve William. I. elődöntő: Filo Focicsar- 
nok – Dream Car 4-3 (2-3). Gól: Horváth Z. (2), Hokk, Orosz 
illetve Ablonczy, Gönczi, Vicickó. II. elődöntő: T-Forg Trans Kft 
– Malibu FC 4-1 (1-1). Gól: Orosz (2), Szilágyi, Szatke illetve 
Katona. 3. helyért: Dream Car – Malibu FC 5-2 (3-2). Gól: Terjék 
(2), Ablonczy, Vicickó, Csáki R. illetve Kapacina, Lukács. DÖN- 
TŐ: Filo Focicsarnok – T-Forg Trans Kft 3-1 (1-1). Gól: Horváth 
Z. (2), Reznek illetve Orosz. 

A torna végeredménye: 
1. Filo Focicsarnok (Nyíregyháza). 2. T-Forg Trans Kft (Nyír- 

egyháza). 3. Dream Car (Cigánd). 4. Malibu FC (Nyíregyháza). A 
torna gólkirálya: Orosz Péter (T-Forg Trans Kft) 10 gól. A torna 
legjobb játékosa: Ablonczy Dániel (Dream Car). A torna legjobb 
kapusa: Vasas Gergő (Filo Focicsarnok)

A Filo Focicsarnok csapata nyerte a VI. Gems Tél Kupát

C sa p a t  M  G Y  D  V  G K  P  

1 . T u z sÊri B ra z il S C  3  3  0  0  1 9 -1 2  9  

2 . L é g ió so k  3  1  1  1  1 0 -1 0  4  

3 . G e m s  S p o rt  3  0  2  1  6 -7  2  

4 . S z e re n c s  3  0  1  2  7 -1 3  1  

 

/ ℓ Ă♫ĂĊ a  D ò  5  ë  D Y  t  

و  a Ă▄╜Ľĵ  C/  3  3  0  0  1 3 -7  9  

2 . C ig á n d  S E  3  1  1  1  1 1 -5  4  

3 . Z s id i Ib rá n y  3  1  1  1  8 -4  4  

4 . N a g y k a p o s  " B "  3  0  0  3  8 -2 4  0  

 

Cigánd SECigánd SECigánd SE

Cigánd SE U18Cigánd SE U18Cigánd SE U18Dream CarDream CarDream Car

192013. december



20 2013. december

CIGÁND KÉPEKBEN


