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Cigánd jövőképe 2014-2020 
Cigánd kiemelt érdeke, hogy a rendelkezésre álló uniós 

forrásokat minél hatékonyabban használja fel, ennek ér- 
dekében a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan projekt- 
gyűjtésbe kezdett.

Sokak számára nem biztos, hogy ismert, de a legalsóbb (te- 
lepülési) szinteken már tavaly elkezdődött a 2014-2020-as 
Európai Uniós támogatási időszakra vonatkozó tervezési 
munka. Az Európai Unióban a pályázati támogatások fel- 
használása jelenleg hét éves időszakokhoz kötődik. Ez min- 
dig előre meghatározott és megtervezett módon történik. Az 
elmúlt hét esztendő nagyon sok tapasztalattal vértezte fel a 
magyarországi pályázókat, így a cigándi önkormányzatot is. 
Hátrányos helyzetű térségünk forráslehívása, a lezajlott fej- 
lesztések, a pályázati pénzek felhasználása és a források el- 
oszlása is nagyon vegyes képet mutat. Azt szeretnénk, ha az 
elkövetkezendő időszakban nagyon hatékony lenne a forrás- 
lehívás, ehhez viszont szükség van/volt az Önök aktivitásá- 
ra, ötleteire.

A 2013. novemberében elindított előzetes igényfelmérés 
hatékonyan segítette a településfejlesztési munkát, azt, hogy 
a tényleges lakossági igények is megjelenjenek fejleszté- 
seinkben és alapot jelentsenek a következő hét év fejlesztési 
irányainak kijelölésében.

A 2014-es évben újabb projektgyűjtések történtek, a 
NORDA Észak-magyarországi Fejlesztési Ügynökség mun- 
katársai a Művelődési Házban gyűjtötték a helyi és bodrog- 
közi projektötleteket. Kijelenthető, hogy az önkormányzati 
fejlesztési igényeken túl számos a helyi vállalkozóktól és ci- 

vil szervezetektől 
származó kezdemé- 
nyezést is begyűjtöt- 
tek.

Az önkormányzat a 
fentiek alapján a kö- 
vetkező nagyszabású 
fejlesztési igényeit 
fogalmazta meg a 
2014-2020 évek kö- 
zötti időszakra:

Sport=egészség- átfogó sportprogram Cigándon, Belterü- 
leti utak felújítása, Bodrogközi skanzen továbbfejlesztése, 
Bodrogközi Sportakadémia létrehozása, Bölcsőde bővítése 
Cigándon, Bűnmegelőzési program Cigándon, Cigánd funk- 
cióbővítő városrehabilitációja, Cigánd szennyvíztelep és há- 
lózat rekonstrukciója, Cigándi Református Templom, paró- 
kia és gyülekezeti terem infrastrukturális fejlesztése, Egész- 
ségügyi alapellátás eszközfejlesztése, Gődény témapark, 
Gődény víztest kialakítása, Kistérségi Gyerekesély Program 
2. ütem, Gyermekszegénység elleni komplex program kiter- 
jesztése a Bodrogközben, Gyümölcs- és lekvárfeldolgozó 
üzem kialakítása Cigándon, Inkubátor ház bővítése Cigán- 
don, Ipari park kialakítása, Járóbeteg szakellátás eszközfej- 
lesztése, Kerékpár úthálózat bővítése, KFT. Telephelyeinek 
infrastrukturális fejlesztése, Kistérségi mezőgazdasági fog- 
lalkoztatási és képzési program, Kistérségi tranzit foglalkoz- 
tatási program/PBF2, Komplex egészségmegőrző program 
a Bodrogközben, Komplex telepprogram Cigándon 2. ütem, 
Közösségi és információ szolgáltatások fejlesztése a Bod- 
rogközben, Közösségi közlekedés fejlesztése a Bodrogköz- 
ben, Közpark átfogó rehabilitációja, fejlesztése Cigándon, 
Központi iskola felújítása, Külterületi utak felújítása, Meg- 
lévő állattartó telep és fólia sátrak fejlesztése, Művelődési 
központ kialakítása, Napelempark kialakítása, Önkormány- 
zati épületek energetikai korszerűsítése, Ökocentrum kiala- 
kítása, Óvoda bővítése, Polgármesteri hivatal felújítása, 
Polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése, Sportinfrastruk- 
túra fejlesztése, Sportinfrastruktúra fejlesztése – Tanuszoda, 
Szociális célú városrehabilitáció 2. és 3. ütem, Szociális ellá- 
tó rendszer fejlesztése a Bodrogközben II. ütem, Tisza-parti 
pihenő park átfogó fejlesztése, Vállalkozói programalap.

 Oláh Krisztián Cigánd Város Polgármestere

A Cigánd szociális városrehabilitációja című 
európai uniós projekt újabb látványos szakasza 
kezdődött meg a volt kisvasút állomás területén:
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TESTÜLETI HÍREK
Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a
2014. április 3-án tartott ülésén:
Döntött: v�a cigándi 1801/4, 1807/7 és a 1801/6 hrsz. alatti ön- 

kormányzat tulajdonát képező ingatlanok értékesítéséről v�Köz- 
téri szobor, roma kulturális események rendezésére pályázat be- 
nyújtásáról 
v�Tárgyalta a 2014. évi költségvetés tervezetét

2014. április 25-én tartott ülésén:
Döntött: v�a cigándi 89 hrsz. alatti ingatlan megszerzéséről v�

az önkormányzat tulajdonát képező 1192. hrsz. alatti ingatlan érté- 
kesítéséről v�műfüves pálya létesítésére pályázat benyújtásáról�v�
gyalogátkelőhelyek, buszváró létesítésére vonatkozó tervezési 
munka megrendeléséről

2014. április 30-án tartott ülésén: 
Rendeletet alkotott: v�a képviselő-testület 2013. évi költségve- 

tésének módosításáról v�a 2013. évi költségvetés zárszámadásáról
Döntött: v�a 2013. évi pénzmaradvány felosztásáról v�a 2013. 

évi pénzügyi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról v�a 2013. évi 
közbeszerzési terv jóváhagyásáról

2014. június 2-án tartott ülésen:
Rendeletet alkotott: v�a szociális szolgáltatások térítési díjáról 

szóló 4/2016 (II.27) rendelet módosítására
Döntött: v�intézmény alapításáról, intézményvezető megbízá- 

sáról alapító okiratának jóváhagyásáról v�az önkormányzat, pol- 
gármesteri hivatal kormányzati funkciójának módosításáról v�ma- 
gántulajdonban álló ingatlanok vásárlásáról v�önkormányzati tu- 
lajdonban álló ingatlan értékesítéséről v�intézményfenntartói tár- 
sulási megállapodás módosításáról

Tárgyalta a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról, a ci- 
gándi Rendőrőrs 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Tájékoztatót hallgatott meg: v�Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 
tevékenységről v�a Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Falu- 
múzeum munkájáról v�a Szociális Szolgáltató Központ és a Tele- 
pülésüzemeltetési Kft. tevékenységéről v� a polgármester Ön- 
kormányzati Társulásban végzett munkájáról                                                                    

Gál Béla jegyző

ANYAKÖNYV - SZÜLETTEK 

ANYAKÖNYV - HÁZASSÁGKÖTÉS 

BODNÁR ÁRON JÁNOS 

TRIBOL MARCELL  

HORVÁTH ZSOLT  

LAKATOS NORBERT LÁSZLÓ 

OLÁH BRÚNÓ RICHÁRD 

LŐRINCZ ANGYALKA  

GYÖRGY ZSÓFIA ZOÉ 

JÓNI DORINA   

KANTÁR LILIÁNA  

SÁNDOR JÓZSEF FERENC  

KOLOMPÁR SÁNDOR  - HORVÁTH ERZSÉBET 

AN: TÓTH RENÁTA

AN: KOLESZÁR ROXÁNA

AN: CSENDI MÁRIA

AN: SÁNDOR LAURA ILDIKÓ

AN: HORVÁTH BETTINA

AN: SÁNDOR NÓRA

AN: SISKOVA ANASTAZIA

AN: JÓNI GIZELLA

AN: GYÖNGYÖSI IVETT

AN: SÁNDOR KITTI 

ANYAKÖNYV  - ELHUNYTAK -

NOKTA LAJOS    
GÓLYA LÁSZLÓ   
OLÁH SÁNDORNÉ SZN: CZAP ILONA 
NAGY JÓZSEF    
KATONA BÉLA    
JÓNI KÁROLY    
TÓTH JÓZSEF     

(76 ÉVES)
(73 ÉVES)
(77 ÉVES)
(94 ÉVES)
(57 ÉVES)
(49 ÉVES)
(86 ÉVES)

Tisztelt Hölgyem, Uram ! Kedves Barátunk!

Ezúton is szeretnénk megköszönni Önöknek az önzetlen 
anyagi és szellemi támogatást, részvételt, a szívből jövő adomá- 
nyokat mellyel a 2014. május 3-án megrendezett II. Térségi vál- 
lalkozók bálja - üzletemberek találkozóját támogatták.

A bál bevétele a kiadásokkal csökkentve 476.910 Ft, mely 
sokkal közelebb vitt minket célunk eléréséhez, nevezetesen Ci- 
gánd történelmi és kulturális hagyományait felölelő néprajzi kötet 
megjelentetéséhez.

A jótékony és nemes felajánlások mellett köszönjük bizalmukat, 
mellyel munkánk értékelését is kifejezték.

Ezúton szeretném kifejezni hálámat a Sarkantyús néptáncegyüt- 
tes, a Csárdás Citerazenekar és Hagyományőrző énekkar színvo- 
nalas műsoráért, mellyel emelték az est hangulatát, és állandó sze- 
replői rendezvényeinknek.

Külön köszönetet kell mondjak „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” 
Alapítvány önkénteseinek a bál szervezéséért, és hogy lehetőséget 
biztosítottak arra, hogy a HÍR védjegyes „cigándi apróbéles”-t 
megismertethettük vendégeinkkel.

Köszönet illeti meg a Zemplén Idegenforgalmi Kft. dolgozóinak 
önkéntes munkáját, a  bálon feltálalt étel különlegességeikért.

Megköszönve minden jó szándékú ember segítségét, maradok 
tisztelettel,                Oláh Krisztián Cigánd Város Polgármestere

Támogatóink: Háda Kft. Lakatos Krisztián,/Lakatos Roland v�
Hexatech Kft./  Kocsis Mihály Kontúrprint Ker Kft./Fejér Zol-  v�
tán Szavanna gH Invest Kft. /Gonda Barna Nagygaras Bt./  v�  v�
Oláh József Husquarna Mezőgazdasági Kisgépszaküzlet és  v�
Szerviz Nagy TMTA Kft./ Nagy Tibor Gál Tüzép/ Gál Sándor és  v�
Gál Sándorné Cigándi Tündérkert Óvoda dolgozói Cigánd SE  v�  v�
felnőtt csapatának tagjai, segítői Tóth János/Mg. vállalkozó v�  v�
Gál Zoltán egyéni vállalkozó (Szabolcs) A Bodrogköz Tájmú-  v�
zeumáért Alapítvány Németh István egyéni vállalkozó Cső-  v�  v�
bútor Kft./ Pazonyi Miklós Kisgaras Söröző /Petró Csaba An-  v�  v�
gel Stúdió/ Petróné Varga Veronika Zemplén Idegenforgalmi  v�
Kft. / Bágyi Pál Ági kereskedőház/György István VIRTUÁL  v�  v�
ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ Kft. /Gál Károly Fodor Zoltán Mg. Vállal-  v�
kozó Nagy József /Egyéni vállalkozó Balla Dénes/ Mg. Vál-  v�  v�
lakozó Sáriczki Fa-Technika /Sáriczki Krisztián Gönczi Zsolt v�  v�  
v�  v�  v�  v�  v�Gál Béla Lőrincz János Balogh Anikó Gönczi Zoltán
Punyi Csilla Brandisz Klementina Tóth János Hogy Orso-  v�  v�  v�
lya Tóth Gábor Kristóf József Varga József Veres Vilmos  v�  v�  v�  v�
és neje Varga Albert Varga Béla György Levente György  v�  v�  v�  v�
Hajnal Zsigmond József és neje Lovász Ferenc és neje Bu-  v�  v�  v�
tila Lucian és neje Pop Mircea és neje Oláh Krisztián és neje v�  v�  
v�  v�  v�Némethy András és neje Lőrincz László és neje Ablonczy 
Dániel és neje Szabó Gábor és neje Oláh István és neje v�  v�  v�
Téglás Dezső és neje Németh Barnabás és neje Nagy Gábor és  v�  v�
neje Németh Eszter Tóth János Bakó Gabriella Dakos Já-  v�  v�  v�  v�
nos és neje Séra Csaba és neje Séra Zoltán és neje Derczó  v�  v�  v�
Ferenc és neje Tóth László és neje Tóth István Főző Klaudia v�  v�  v�  
v�  v�  v�  v�Csontos Enikő Mihály Krisztián Nagy Szabolcs Kajati 
Klaudia Gál Bertalan Gergely Tibor Dr. Nagy Réka Csá-  v�  v�  v�  v�
ki Balázsné Gerard de Bie és neje Servie de Bie György  v�  v�  v�
József és neje Nádasi Dávid Balla Benjamin Szabó Lász-  v�  v�  v�
lóné Szabó Bea Szabó Mariann Molnár Vivienn Szilvási  v�  v�  v�  v�
József Dócs Krisztina Dócs Eszter Tóth Teodóra Bá-  v�  v�  v�  v�
nyász Dakos Éva Vaszil Réka v�

KÖSZÖNET
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2013. márciusában vette kezdetét a TÁMOP-5.3.6-11/1-
2012-0026 azonosító számú „Közös út” elnevezésű komplex te-
lepprogram, melynek elmúlt 1 éve alatt számos projektelemet 
valósítottunk meg.

A programokkal a város minden lakójához szóltunk, lehetőséget 
teremtve a közös élmények létrehozására, az együtt végzett mun- 
kára, értékek teremtésére. A hátrányos helyzetű emberek életvitele 
javításához igyekezett az önkormányzat hozzájárulni, amikor a pá- 
lyázatnak köszönhetően Paptag településrészen Szolgáltató pontot 
létesített. A 2014. május 22-én ünnepélyes keretek között átadásra 
került szolgáltató ház teret fog biztosítani a jövőbeni rendezvé- 
nyeknek, a gyermekek kellemes időtöltését szolgáló játszóházak- 
nak, valamint a programok megvalósításában közreműködő szak- 
emberek munkájának. Az átadáson részt vett Dr. Hörcsik Richárd, 
Zemplén országgyűlési képviselője, Stumpf Attila, Borsod-Abaúj- Önkormányzatunk a korábbi évekhez hasonlóan idén is jelent- 

kezett a „Minden gyerek lakjon jól!” Alapítvány programjára.A 
program keretében 2014. évben 300 cigándi családban élő több 
mint hatszáz gyerek részére jut az egészséges és változatos étke- 
zést egész évre biztosító vetőmagcsomagból.

Az alapítvány profiljának megfelelően elsősorban a kiskorú 
gyermeket nevelő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülők, kisebb részben pedig a létminimum közelében élő csa- 
ládok kaphatnak a támogatásból. Az adományok kiosztását 2014. 
április 26-án kezdte meg az alapítvány képviselője. Azok a jogo- 
sultak, akik az osztás napján nem jutottak hozzá a vetőmaghoz, 
2014. április 28. napjától a Cigánd Településüzemeltetési és Vá- 
rosfejlesztő NKft. irodájának udvarán vehetik át a vetőmagcso- 
magot. A korábbi jó tapasztalatok és a minden évben 90% feletti 
eredményességi mutató igazolja, hogy a támogatás – a részt vevők 
munkájával kiegészítve – valós segítséget jelent a lakosság szá- 
mára.

KOMPLEX TELEP-PROGRAM CIGÁNDON
Zemplén Megyei Kormányhivatal Cigándi Járási Hivatalának ve- 
zetője, Oláh Krisztián, Cigánd Város polgármestere, Makkainé 
Novák Zsuzsanna projektvezető és Kertész Zoltán a Támogató 
Szolgálat vezetője. A szolgáltató pont további szolgáltatásai:
v�ügyintézésben való segítségnyújtás
v�életvezetési, nevelési tanácsadás
v�kismama-klub
v�egyéb szabadidős tevékenységek
v�egészségügyi tanácsadások
v�mosási, tisztálkodási lehetőségek
A szolgáltató pont címe:
  3973 Cigánd, Mátyás Király utca 19.
Házvezető:  Vámosné Horváth Mónika

MINDEN GYEREK LAKJON JÓL

    Igazgató:   Némethné Szendrei Csilla
8. a osztály  Osztályfőnök: Terjék Károlyné
  Andrej Lénárd, Balla Szilvia, Balogh Evelin, Balogh Zsolt, Csil- 
lik Dóra, Dócs Edina, Dócs Enikő Magdolna, Fodor Csaba, Gönczi 
Ilona, György Anett, György Marion, Horváth Mariann, Illés Dá- 
vid Márk, Irha Dániel György, Jóni Zsanett, Király Karolina, Ko- 
lompár Norbert, Kovács Balázs, Körmöndi István, Nagy Barbara, 
Pocsai Veronika.
8. b osztály Osztályfőnök: Pikó Attila
  Batta Dávid, Batta Ferenc, Bodnár Bianka, Csáki Péter, Dancs 
Dávid, Feka Lajos, Feka Nikolett, Garami Gréta, Gönczi Alex, 
Gyöngyösi Anett, Horváth László, Jónás Károly, Kaibás Boglárka 
Petra, Kovács Boglárka, Lakatos Ilona, Mester Máté, Oláh Petra,  
Sándor Krisztofer, Sándor Szilvia, Setét Evelin, Szabó Zsolt Ric- 
hárd, Szólya Dániel Mihály, Varga Erzsébet, Zámbó Zoltán Miklós.Ballagó nyolcadikosokBallagó nyolcadikosokBallagó nyolcadikosok
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Kántor Mihály Általános Iskola eseményei
Színes programokban, változatos rendezvényekben, verse- 

nyekben gazdag tanévet zárunk. Komoly munkát végeztünk. 
Terveztünk, küzdöttünk, együtt izgultunk.

Kiválóan teljesítette a tanévet 17 kisdiák és kitűnő bizonyítványt 
kapott 20 tanuló. A legjobb tanulmányi eredményt elért osztályok 
az alsó és a felső tagozatban:

3.a 4,4                   2.a 4,16 4.a 3,87  
5.a 3,89                6.b 3,65 6.a 3,62
Iskolánk tanulmányi átlaga: 3,75 lett az előző évekhez képest 

javítottunk az eredményen. Persze nemcsak sikereket értünk el, a 
kudarcokkal is számot kell vetnünk. 

Sajnos 4 tanulónak a nyáron is tanulnia kell, mert nem sikerült 
teljesítenie a tanév követelményeit, 2 tanulónak a hiányzásai miatt 
pedig évet kell ismételnie. A hiányzások száma magas volt ebben 
az évben. A tanév során mulasztott tanítási napok száma: 6367 nap. 
Melyből igazolatlan volt 163 nap. Egy tanulóra jutó mulasztási 
átlag 17,2 nap. Az iskolába járó tanulók közül 372-en mulasz- 
tottak, ebből igazolatlanul 47 fő. 4 tanulót lelkiismeretesen, becsü- 
letesen járt iskolába és egy napot sem hiányzott az tanév során.

Kimagasló versenyeredményeink: 
A Jedlik Ányos Országos Fizikaverseny regionális döntőjén La- 

kó Levente 5.b  osztályos tanuló II. helyezést, György Anett 8.a  
osztályos tanuló III. helyezést ért el. Felkészítő nevelő: Punyiné 
Kandrács Erzsébet.

Bendegúz matematikaverseny megyei döntőjén Szigeti Zalán 3. 
osztályos tanuló VI. helyezést ért el. Felkészítő nevelő: Melovics 
Csabáné

Idegen nyelvi verseny Sárospatakon angol nyelvből az 5. év- 
folyam csapata I. helyezett lett, német nyelvből a 6., 7., 8., évfo- 
lyam csapata II. - Felkészítő nevelők: Paládi Éva, Gál Mariann.

Tankerületi Sánta Erzsébet matematikaverseny, Tiszakarád:
Szigeti Zalán 3. a osztályos tanuló I., György Bence 3. a osz- 

tályos tanuló II., Králik Réka 4.a osztályos tanuló I., Gecse Lilla 4. 
a osztályos tanuló II., Tóth Beatrix 7. osztályos tanuló II., Kállai 

Viktória 7. osztályos tanuló III. helyezést ért el. Felkészítő ne- 
velők: Melovics Csabáné, Pikóné Szabó Tünde, Dancsó János.

Sporteredmények:
Mezei futóverseny Sátoraljaújhely: Szigeti Zalán 3. a osztály 2. 

helyezett, Balogh Sándor 7.a osztály 2. helyezett.
Futball
MGYLSZ:  az őszi és a tavaszi fordulóban az I. és a II. korcsoport 

I. helyezett lett.
Városkörzeti döntő Sátoraljaújhely I., II. és III. korcsoport I. 

helyezett, IV. korcsoport II. helyezést ért el.
Megyei elődöntő Sátoraljaújhely II. korcsoport I. helyezett I. és 

III. korcsoport II. helyezett
Kosárlabda: U11 - mérkőzések: Gyöngyös III. hely; Mezőcsát 

II. hely, U12 - mérkőzések: Szerencs III. hely; Cigánd II. hely; 
Tiszaújváros III. hely. Felkészítő tanárok: Pikó Attila, Koi Csaba, 
Nagy Gergely

Pályaválasztás: Továbbtanulásra jelentkezett 45 fő, ebből 7 fő 
gimnáziumba, 17 fő szakközépiskolába és 21 fő szakiskolába. A 
magas létszámú szakiskola választását nem csak a tanulmányi 
eredmény ösztönzi, hanem a hiányszakmák kiemelt ösztöndíja is. 

A tanév során igyekeztünk tanulóinknak tanításon kívül hasznos 
programokat szervezni, (sportnapot, farsangot, színházlátogatást, 
kirándulást), ezt szeretnénk a nyáron is folytatni, a gyerekeket vár- 
juk a nyári táborainkba. (természetjáró- Telkibánya, lovas- Apró- 
homok, Erzsébet-tábor - Fonyódliget, úszás - Kisvárda, napközis- 
Cigánd). Az oktató-nevelő munka eredményességének növelése 
érdekében pedagógusaink részére szakmai továbbképzéseket biz- 
tosítottunk: portfoliókészítés, mindennapos testnevelés, differen- 
ciált oktatás, stb., valamint kétnapos erdélyi tanulmányúton vet- 
tünk részt, s megismerkedtünk a koltói általános iskolával.

Nyári étkeztetés: június 18-ától a nyári étkezést igénylő tanulók 
munkanapokon 12 órakor átvehetik ebédjüket az iskola étkezdé- 
jében. Kellemes pihenést, jó vakációt kívánok!

Némethné Szendrei Csilla iskolaigazgató

2014. június 12-én kirándulást szerveztünk Budapestre, a 
Parlamentbe.

Három osztály a 3.b, a 4.a, 4.b indult a kora hajnali órákban a sá- 
rospataki pályaudvarra, ahol vonatra szálltunk. Ott kiosztottuk az 
egyenpólót és a felnőttek pár órára örökbefogadtak 6-6-gyereket. 
Megérkezésünk után a metró az újdonság varázsával hatott a nebu- 
lókra. Nagyon élvezték a mozgólépcsőt és a metrózást. Délben ét- 
terembe ebédeltünk, majd a Budai-Hegyekből csodálhattuk a kilá- 
tást a pesti oldalra a Dunánál, amin hajók vízibuszok közlekedtek. 

452 -re szólt a belépőnk Európa egyik legnagyobb Országházába. 
Egyik ámulatból a másikba estünk a sok szépen megmunkált szo- 
bor, a csillogó arannyal bevont falak, valamint a mennyezeti fest- 
mények láttán. A koronázási jelképek látványa mindenkit megha- 
tott. A hazakerült Seuzo kincsek megtekintés is életre szóló emlé- 
ket nyújtott számunkra. Késő este, élményekkel gazdagodva ér- 
tünk haza Cigándra.

       

ParlamentParlamentParlament

Április 8.-a az óvodánkba, e napon volt az óvodások vásározója.
Szívünk ügye a hagyományok éltetése, lelkesen készültünk e szép 
eseményre. Kicsik és nagyok szorgosan dolgoztak, hogy a vásár- 
ban minél több portékát árulhassanak. Hímes tojás szépen festve, 
gereblyével mintázva, szilvalekvár, húsvéti nyúl, kiscsibe és 
tűpárna. Sorolhatnám mi minden volt az asztalokra kirakva, aki ott 
volt láthatta és megvehette mind sorba. Sok jó ember szíve dob- 
bant, mikor segítséget kértünk tőle, támogatta a vásárunkat hálás 
köszönetünk érte. Tartsa meg a jó Isten e nemes szokásukat, kiket a 
köszönet illet itt írjuk névsorukat.
v�Cigánd Város Önkormányzata
v�Cigánd Településüzemeltetési és Városfejlesztő Nonprofit 
    Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
v�Cigándi Falumúzeum
v�Óvodás gyermekek szülei
v�Cigándi vállalkozók

Óvodai vásározóÓvodai vásározóÓvodai vásározó
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A tanév eseményei az óvodában, bölcsődében
Új intézményvezetővel – Fodor Éva – 

kezdték a tanévet, s a tantestület is bővült 
Ligler Anitával. Ugyanakkor Tímári 
Zoltánné nyugdíjazása folytán távozott 
az óvónők köréből.

Tagintézményeket kapcsoltak hozzájuk, 
így a révleányvári és zemplénagárdi óvodá- 
kat, valamint a Bodrogköz Kincsei Bölcső- 
dét.

Adatok a tanév kezdetekor: 6 csoport in- 
dult 10 óvónővel, 6 dajkával, 134 gyerek- 
kel.

Tartalmi munkájukban a jeles napok szokásanyagát követték és 
dolgozták fel, továbbá bekapcsolódtak a lehetőségek nyújtotta 
szakmai programokba, szakmai gyakorlatokba.

Jelentős összegű támogatást nyertek a Nemzeti Kulturális Alap- 
tól „Virágot bont a zsenge ág – Múltunkat őrizzük a jelenben” című 
kiadványuk megjelentetéséhez.

Első ízben került megrendezésre a cigán- 
di óvodai vásározó. Hagyományt kívánnak 
teremteni a hangulatos vásárból.

Volt továbbá debreceni kirándulás, sport- 
nap, budapesti közlekedési versenyen való 
részvétel. S máris kezdik a következő tan- 
évre való előkészületeket az óvodai beíra- 
tással, új gyerekek felvételével.

A bölcsőde háza tájáról Németh Ilona tá- 
jékoztatta lapunkat. Az intézmény kihasz- 
náltsága teljeskörű, 23 kisgyermek gondo- 
zását, nevelését látták el a tanévben. Itt is 

történtek személyi változások, de ez nem befolyásolta a zavartalan 
és zökkenőmentes munkát.

A bölcsőde egész nyáron nyitva tart, csupán augusztusban szer- 
veznek egy rövid leállást, hogy alapos takarítást, fertőtlenítést vé- 
gezhessenek. 

Nagy István

A tanév végén kapott virágcsokor egy-
ben a búcsúzás virágait is jelentette az 
óvodások Jutka nénijének, Timári Zol- 
tánnénak. Közel 40 évet töltött a cigándi 
óvodában, s most életében új szakasz 
kezdődik, de már a gyerekek, kollegák 
nélkül.

- Hogyan is kezdődött?
- Tudatosan választottam ezt a pályát. Tá- 

jékozódás végett több helyen is megfordul- 
tam, felmértem a helyzetet, a lehetősége- 
ket, s úgy döntöttem, kisgyerekekkel aka- 
rok foglalkozni életem során. Akkor 4 cso- 
portos volt itt az óvoda. S hogy kik voltak 
első munkatársaim? Téglás Dezsőné, 
Ágoston Bertalanné, Suga Józsefné, Tóth 
Jánosné, Balla Dénesné. A körülmények a 
maihoz képest kezdetlegesek voltak. A 
gyerekek gumimatracokon aludtak, a 
foglalkozások pedig kecskelábú asztalok 
mellett folytak.

- S a tartalmi rész?
- Akkor még nem a hagyományápolás je- 

lentette a fő tevékenységkörünket, hanem a 
mesefeldolgozás. Rengeteg meseillusztrá- 
ciót készítettünk ismert mesékhez. A nagy- 
csoportban lényegesen könnyebben boldo- 
gultunk, mint a sok türelmet igénylő kicsik- 
nél. S a szülők is, mintha másabbak lettek 
volna. Segítőkészek, közlékenyebbek.

- Mi jelentett kihívást a munka során?
- A bemutató foglalkozások sora. Gyak- 

ran volt ebben részem, de csak hasznomra 
váltak. Ezekre az órákra fokozottabban kel- 
lett készülni, hisz körben ültek a meghívot- 
tak, vendég óvónők. Vigyázni kellett min- 
den szóra, minden mozdulatra, különben 
jöttek volna az éles kritikák!

- Emlékezetes gyereksztori?
- Sok ikergyerek  került hozzám. Nehéz 

volt őket megkülönböztetni. Így esett meg, 
hogy amikor felöltöztettem egyiküket, a 
másik megszólalt: - Hát ez az én ruhám! 
Kezdhettem elölről az öltöztetést.

- Hogyan tovább?
- Úgy érzem, szerettem a szakmámat, 

számomra ez elhivatottságot jelentett első 
perctől kezdve. De azzal is tisztában vol- 
tam, egyszer be kell majd fejezni, erre lelki- 

leg felkészültem. Itthon el tudom tölteni ér- 
telmesen az időt, nincs üresjárat. De néha 
késztetést érzek, hogy lássam a gyerekeket, 
munkatársakat. Így olykor – olykor beme- 
gyek hozzájuk. Körülvesznek, megölelnek, 
eldicsekednek számukra fontos közlendők- 
kel, megmutogatják legújabb játékaikat. 
Ilyenkor megerősödik bennem a gondolat : 
Mégiscsak érdemes volt ezt a hosszú, kacs- 
karingós utat végigjárni!

Nagy István

Búcsú, de nem örökre!
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A Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár Cigánd Város 
Önkormányzatának közművelődési és könyvtári intézménye, 
a közösségi élet egyik fontos színtere. 

A Városi Könyvtárban 2009. április 15-én a szakfelügyelők mi- 
nőségi alapú vizsgálatot végeztek. A megállapítások negatívak 
voltak, jelentős szakmai hiányosságokat tártak fel.

A következő években a könyvtár dolgozói azon fáradoztak, hogy 
a hiányosságokat maradéktalanul kijavítsák. 2013. március 19-én 
Venyigéné Makrányi Margit, vezető szakfelügyelő, a II. Rákóczi 
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese utóellenőr- 
zést végzett a Városi Könyvtárban, a következőeket észrevételez- 
ve.

Az európai uniós pályázatoknak köszönhetően cigándi városi 
könyvtár működési körülményei jelentősen megváltoztak. Aka- 
dálymentessé vált a könyvtár használata, valamint fejlődést ta- 
pasztalhatnak az olvasók a technikai eszközök terén is. Az intéz- 
mény szolgáltatási rendszere megújult.

A szakmai munkában is számos változásról, előrelépésről be- 
szélhetünk a könyvtár életében. Elkészült az állomány jelzetezése, 
az állomány számítógépes feldolgozása a Corvina rendszerben, 
melynek köszönhetően hamarosan beindul az elektronikus 
kölcsönzés. 

A Corvina programot a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár biztosította, amely kezdetben csak példányadatozásra 
jogosított. Szakmai megbecsültségüknek és a jó kapcsolatnak kö- 
szönhetően biztosították a könyvtár számára ingyenesen, a csak- 
nem 1 millió forint értékű program teljes hozzáférését.

Az elmúlt években a könyvtár szolgáltatásaival nem csak a város 
lakosságát, hanem a Bodrogközi kistérség 17 települését is elérte. 
Az átalakult könyvtári rendszernek köszönhetően a városi könyv- 
tár látja el a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer koordinációs 
felada tait. 

Az új szolgáltatás által elkezdődött a Bodrogközi kistérség 
könyvtári állományának elektronikus feldolgozása, technikai fej- 
lődése, szakszerű működtetése. Programokkal, vetélkedőkkel je- 
lentősen hozzájárul a cigándi lakosság művelődési igényeinek ala- 
kításához is. Az olvasást népszerűsítő rendezvények rendszeressé 
váltak, ahol a kicsik és a nagyok is megtalálhatják a hozzájuk leg- 
közelebb álló foglalkozásokat. 

A lakosság 20,22%-a regisztrált használó, amely növekedést 
mutat az előző évekhez viszonyítva. Csökkent a kölcsönzött doku- 
mentumok száma, amelyben nagy szerepet játszik a forráshiány is, 
melyet a pályázatok segítségével próbálnak pótolni. A Márai prog- 
ram keretein belül, minden évben sikerült támogatást nyerni állo- 
mánygyarapításra.

Összességében a cigándi városi könyvtár szakmai munkája az 
utóbbi években erőteljes fejlődésnek indult. A 2012 novemberében 
megbízott könyvtárvezető, Majdanics Lászlóné, valamint a 
könyvtár valamennyi dolgozója, nagyon nagy elhivatottsággal és 
határozott elképzeléssel áll a szakmai kérdésekhez, feladatokhoz.

Az intézmény törekvése, hogy munkájával méltó legyen Cigánd 
múltjához, valamint a kor kihívásaira reagálva színes, változatos 
szolgáltatásokkal várja látogatóit.

Punyi Csilla

Jelentős szakmai előrelépés a Városi Könyvtárban

Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár Cigánd várossá nyilvánításának 

10. évfordulója alkalmából meghirdeti „Az én városom” című pályázatot. 

Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár Ci- 
gánd várossá nyilvánításának 10. évfordulója 
alkalmából meghirdeti „Az én városom” című 
pályázatot. 

A pályázaton bárki részt vehet, aki alkotásaiban 
igyekszik megörökíteni szeretett városunk jelleg- 
zetességeit, itt töltött élményeit, hagyományait, 
bármit, ami Cigándhoz köthető.

Négy korcsoportban lehet leadni a pályázatokat:
v�alsó tagozatos tanulók
v�felső tagozatos tanulók
v�gimnáziumi tanulók
v�felnőttek

A pályázatra az alábbi kategóriákban lehet nevezni:
v�Fotó
v�Rajz, festmény, rézmetszet
v�Egyéb

Kategóriánként 1 pályázat nyújtható be vagy 
a pályázat érvénytelen!

A pályázatok beadási határideje:
2014. augusztus 1.
A pályázatok beadásának módja:
Személyesen, vagy postai úton a Nagy Dezső 

Művelődési Ház és Könyvtárba (3973 Cigánd Fő u. 
38.) kell eljuttatni, a jelentkezési lappal és a közzé- 
tételi nyilatkozattal együtt.

Az eredményhirdetésre és az értékes nyeremé- 
nyek átadására ünnepélyes keretek között kerül sor, 
az augusztusban megrendezésre kerülő városi ren- 
dezvényen.

Bővebb információt személyesen a Nagy Dezső Művelődési 
Ház és Könyvtárban (3973 Cigánd Fő u. 38), valamint a  
bip.cigand@gmail.com e-mail címen, vagy a 0647-534-419 
telefonszámon kaphatnak.

Az adatlap és a nyilatkozat letölthető a www.cigand.hu és a 
www.bodrogkoz.com oldalról.

A Rákóczi Múzeum meghívására Cigánd Város Önkor- 
mányzata és „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány 2014. 
június 21-én részt vett a Sárospataki Vár udvarában megren- 
dezésre került Múzeumok éjsza- káján. 

Az Alapítvány hagyományos ízeket - cigándi apróbélest és ká- 
sáskáposztát - kóstoltatott a látogatók megelégedésére. Közel 500 
db apróbéles és körülbelül 30 kg kásáskáposzta fogyott el.

Ez a rendezvény is hozzájárult ahhoz, hogy a HÍR védjegyes ci- 

gándi apróbélest még híresebbé tegyék, mivel a Magyar Értéktár 
Bizottság előtt ”landol”. A kásáskáposzta, az apróbéles nyomdo- 
kaiba lépve, 2014. június 26-án HÍR védjegyes érzékszervi vizs- 
gálaton vett részt.

Az Alapítvány ezúton is szeretné köszönetét kifejezni a meg- 
hívásért, hogy részt vehetett ezen a rendezvényen, mivel orszá- 
gunkban 8 kiemelt település - a Rákóczi Múzeum is köztük volt - 
kapcsolódott a programsorozathoz.

Sárospatakon a HÍR védjegyes cigándi apróbéles
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„Elvadult tájon gázolok:
Ős, buja földön dudva, muhar.” – Ady Endre szavai jutnak 

eszünkbe a cigándi szőlődomb, vagy ahogyan sokan mondják, gaz- 
dadomb láttán. Hol van már az az idő, mikor mindenki féltett kincs- 
ként művelte, gondozta, idejének nagy részét itt töltötte! Mi ennek 
a pusztulásnak, gazdátlanságnak az oka: - teszem fel a kérdést Bod- 
nár Zoltánnak, azon kevesek egyikének, aki még ragaszkodik sző- 
lőjéhez, s műveli azt. Az egyik fő okot abban látja, hogy a szőlőmű- 
velés, mely évezredes hagyományokra tekint vissza, aprólékos, 
kézi munkát igénylő munka, s szinte naponta kell ellátni a teendő- 
ket benne. Gépesített világunkban erre már kevésbé hajlandók és 
alkalmasak a fiatalok. Annyira felgyorsult a élet, hogy nincs rá ide- 
jük ezzel foglalkozni. Másrészt kuszáltak, nem tisztázódtak a tulaj- 
donviszonyok. Sok terület rég elhalt tulajdonos nevén van a mai 
napig, így nehéz kibogozni, melyik kinek a földje. Továbbá nincs 
megoldva az infrastruktúra, nehezen megközelíthető, nincs víz, 
villanyvilágítás. Az önkormányzat csak akkor tudna pályázni be- 
kötőút építésére, ha kiépített lenne a csatornahálózat. Így marad a 
töltésen való közlekedés, természetesen éves bérleti díj váltása el- 
lenében.

Régen nagy becsben tartották a gazdák a szőlőpásztort, aki felü- 
gyelte a területet.  A kilencvenes években Nagy János és Bodnár 
Sándor látták el ezt a feladatot, korábban pedig Fodor Miklós /firu/. 
Sokszor megterhelő volt munkájuk, különösen szőlőérés idején. 
Nemcsak a tolvajoktól kellett megvédeni a szőlőt s azt ott épült kis 
házakat, de a dézsmáló madarakat is állandóan szemmel tartották, 
riogatták. Fizetséget kezdetben az önkormányzattól kapták, ké- 
sőbb a gazdák adták össze. A megművelt területek fogyásával 
azonban a kereseti forrásuk is elapadt. Később rövid ideig még 

Szántó János próbálkozott felügyelettel, aztán őrizetlenül maradt a 
gazdadomb.

György István az újabb időkben vásárolt területen nem szőlőt 
telepített, hanem víkendházat épített. Azt gondolta akkor, hogy 
összejönnek néha a barátokkal, ismerőseikkel, s a „nyugalom szi- 
getén” kicsit feltöltődnek, pihennek, elbeszélgetnek. Ez a terve az 
elnéptelenedés miatt nem nagyon jött össze, de a jó levegő, a nyu- 
galom itt továbbra is körülveszi. S ha zsúfolt , terhes napja van, ide- 
jön leül a teraszra, és erőt kap a következő napok elviseléséhez.

Van-e jövője a gazdadombnak?
- Alapítványt szeretnénk létrehozni a megmentésére – folytatja 

Bodnár Zoltán. A földhivatallal fel kell venni a kapcsolatot, hogy 
aki huzamosabb ideje nem műveli a földjét, oda lehessen adni az 
igényt benyújtó fiataloknak. Meg kell akadályozni az akácosok 
engedély nélküli felépítését, mert azok tönkreteszik a szőlőkultúrát. 
Elszívják tőlük a nedvességet, s elvonják előlük a napfényt.

Nagy István

Nem kell senkinek?

Remek hangulatban telt a Tájházak Napja rendezvény Ci- 
gándon 2014. április 26-án szombaton, mely a Magyar Tájház 
Szövetség szervezésében került megrendezésre.

Az esemény Szent György ünnepéhez kötődik, ahhoz az idő- 
szakhoz, amely április végén a tavaszi megújulást hozza. A parasz- 
ti kultúrában a nevezetes dátum, április 24-e összekapcsolódott a 
természet ébredésével, az állatkihajtással, a remények szárba szök- 
kenésével.

A szövetség ezért is választotta a Szent György napja után kö- 
vetkező első szombatot a népi emlékeket őrző kiállítások, az egy- 
kori falusi, tanyasi életmódot fölidéző, bemutató gyűjtemények 
kapunyitására.

Az esemény nem csak a már említett Szent György napi 
szokásokat elevenítette fel, hanem a Cigándon hagyományos 
„Zöldág járást” is megcsodálhatták az érdeklődők.

A résztvevők a Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár elől 
indultak énekszóval, melyen a helyi amatőr művészeti csoportok 
mellett a Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde óvodásai és 
óvónői vettek részt. A Református templomhoz érve a néptáncos 
lányok bemutatták a „Zöldág járást”. Ezt követően a templomban 
Makatura Józsefné református lelkészasszony köszöntötte a me- 
netet.

A templomból a Falumúzeum udvarára érkezvén  Csáki Balázs- 
né, A „Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány kuratóriumának 
el- nöke köszöntötte az esemény résztvevőit. A köszöntő után a 
Csárdás Citerazenekar és Hagyományőrző Énekkar műsora hozta 
meg a hangulatot, melyet a táncos lányok „Zöldág járása” követett.  
A lányok bemutatója után a Nefelejcs Kiskórus tagjai énekeltek el 
egy dalcsokrot, majd Gyárfás Károly szóló táncát tekinthették meg 

a látogatók. A szóló táncot követően a Sarkantyús Néptáncegyüt- 
tes, Ureczky Csaba Cigándi keménycsárdás koreográfiáját mutatta 
be.

A kulturális műsor végén Oláh Krisztián, Cigánd Város polgár- 
mestere üdvözölte a Falumúzeum udvarán lévőket.

Az eseményt a nyíregyházi Katica Bábszínház bábelőadása zár- 
ta, melyen kicsik és nagyok egyaránt jól szórakoztak.

A délelőtt folyamán az előadások mellett az érdeklődőknek lehe- 
tőségük nyílt a helyi ételek kóstolása mellett többek között bárány 
simogatásra az udvaron felállított ketrecben – a gyerekek a beme- 
hettek az állatokhoz – és különböző tárgyak készítésére a táncpaj- 
tában. A gyerekek pedig az udvaron felállított játékokat próbál- 
hatták ki, melyet a Gyerekesély Program munkatársai hoztak ma- 
gukkal.

A kora délutáni órákban véget ért rendezvényről mindenki jó 
hangulatban, élményekkel gazdagodva tért haza.

Tájházak napja Cigándon
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A Magyar Nemzeti Múzeum és Múzeumkertben rendezett 
Múzeumok Majálisa rendezvényen vett részt a cigándi „A 
Bodrogköz Tájmúzeumáért”  Alapítvány, valamint a Csárdás 
Citerazenekar és Hagyományőrző Énekkar és a Sarkantyús 
Néptáncegyüttes 2014. május 19-én Budapesten.

Múzeumok Majálisán jártak a cigándiak

A rendezvényen az ország számos múzeuma, tájháza képvisel- 
tette magát, ezek közé tartozott „Az év Tájháza” cím birtokosaként 
a Cigándi Falumúzeum. Az alapítvány dolgozói a nap folyamán a 
vendégeket a hagyományos cigándi ételekkel – HÍR védjegyes ci- 
gándi „apróbélessel” és a szintén kuriózumnak számító kásás ká- 
posztával - , valamint kézműves foglalkozással várták a látogató- 
kat. A foglalkozások mellett egy kisfilmet tekinthetett meg szere- 
tett városunkról a látogatók serege. A programban szerepelt a Sar- 
kantyús Néptáncegyüttes és a Csárdás Citerazenekar és Hagyo- 
mányőrző Énekkar is, akik a színpadra lépve varázsolták el az ér- 
deklődőket. Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek a mun- 
káját, akiknek köszönhetően ismét egy sikeres rendezvényen ve- 
hettünk részt, ezzel is öregbítve Cigánd hírnevét. 

Kezdhetnénk Aradszky László örökzöldjével is cikkünket, 
hiszen 2014. június 19-én immáron harmadik alkalommal ren- 
dezték meg a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Szo- 
ciális Alapszolgáltató Központ munkatársai az Idősek Klubja 
Találkozóját.

A találkozónak a cigándi Nagy Dezső Művelődési Ház és 
Könyvtár díszterme adott otthont. A vendégeket Dakos Jánosné in- 
tézményvezető asszony (továbbiakban intézményvezető asszony a 
szerk.) és Kertész Zoltán a Támogató Szolgálat vezetője (további- 
akban a Támogató Szolgálat vezetője a szerk.) köszöntötte. Az ese- 
ményen a kistérség valamennyi klubja részt vett, és mutatta be a 
színpadon produkcióját, melyek között volt táncos produkció, 
hangszerrel kísért énekes produkció is egyaránt. A műsorszámok 
kivétel nélkül könnyeket csaltak nemcsak a dolgozók, hanem a 

megjelent vendégek szemébe is. A program zárásaként intézmény- 
vezető asszony és a Támogató Szolgálat vezetője köszönte meg a 
munkatársak és klubtagok, valamint minden közreműködő odaadó 
munkáját. A találkozó remek hangulatban folytatódott az étterem- 
ben, ahol a nyugdíjasok egy ebédet elköltve kötetlenül beszélget- 
hettek, énekelhettek.

Idősek Klubja Találkozója

A kásáskáposzta  felzárkózik  a „cigándi  apróbéles”- hez.
2014. május 29-én „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány a „cigándi kásáskáposzta” Hagyo- 

mányok- Ízek- Régiók védjegy használati jogára vonatkozó pályázatát megküldte a Vidékfejlesztési Mi- 
nisztérium Bíráló Bizottságnak. A bizottság befogadta, 2014. június 26-án Csáki Balázsné, Nagy Józsefné, 
Lőrincz János az érzékszervi  bírálathoz szükséges terméket biztosította. A pályázattal kapcsolatosan a 
bizottság  kérdéseit megbeszéltük.  A  15 főtől egyöntetű szavazatot kapott, a védjegy jogosultságához. 

A díj átadására várhatóan szeptember hónapban kerül sor.
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Piszkos Fred a kapitány
musical 2 részben - ismertető

A legenda megelevenedik Cigándon, 2014. július 12-én. A budapes- 
ti Bulvár Színház eladásában kerül színpadra Rejtő Jenő sokak szá- 
mára ismert figurái. Hogy csak egy párat említsünk belőlük, Piszkos 
Fred, Fülig Jimmy, Vörös Karom. A neveket olvasva gondolom sok 
emberben felvillannak a regény képei, a hősök szállóigévé vált mon- 
datai. Ez az este azonban nemcsak a nosztalgiáról szól, hanem a művé- 
szetről is, hiszen a Bulvár Színház tagjai nem akármilyen produkció- 
val lépnek a világot jelentő deszkára. Feltehetjük magunknak a kér- 
dést, hogy „Miért pont itt Cigándon lépnek fel a művészek?” Az ok 
egyszerű, hisz a Bodrogközben és vonzáskörzetében élnek olyan em- 
berek, akik kíváncsiak és igénylik a színházi produkciókat, vevők az 
újdonságokra. A társulat előadása újdonság, hiszen eddig nem látott 
formában kerül színpadra a ma- gyar irodalom egyik kultikus darabja. 
Miért kell Rejtőt színpadra állítani? Mert nincs még egy olyan magyar 
szerző, akinek a sajátos és varázslatos világa ilyen intelligens, kacag- 
tató és mégis fájdalmasan szép humorral párosulna. Rejtő olyan klasz- 
szikusa a magyar szórakoztató regénynek, mint az angol Wodehouse 
vagy akár az abszurd humorú Stephen Leacock. Rajtuk is túlmutat 
azonban hihetetlen fantáziájával és mély életbölcsességével, amit igen 
kalandos, de fájdalmasan rövid élete hitelesít. Generációk nőttek és 
még nőnek fel ma is rajta! Rejtő szereplői alvilági figurák, akik előbb 
lőnek, aztán kérdeznek, de olyan kifinomultan beszélnek, mint meg- 
annyi angol lord. Elég, hacsak a regény hallhatatlan kezdőso- rára gon- 
dolunk: ”Uram! A késemért jöttem!”. Mindez egy lerobbant, dűle- 
dező, egy verekedésben széthullott kocsmában, az egyik verekedő 
szájából! Kevés olyan regényről tudunk, aminek első mondata szálló- 
igévé, egyben a magyar kultúra szerves részévé vált. És miért musical? 
Mert a közönség imádja a zenés darabokat és azért, mert Rejtő világát, 
abszurdítását, humorát és filozófiáját a zene segítségével tudjuk iga- 
zán közel vinni a publikumhoz.

Írta: Rejtő Jenő azonos című regénye alapján            
Vajda Katalin
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Múzeumoké volt az éjszaka

Az országos Múzeumok éjszakája programsorozat keretein 
belül került sor, 2014. június 21-én, az „Ég a tűz, szentiváni 
tűz” című rendezvényre, mely a Tájház udvarán került meg- 
rendezésre.

A vendégeket Csáki Balázsné, „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” 
Alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte. A program to- 
vábbi részében a helyi amatőr művészeti csoportok bemutatója 
következett. A Tájházhoz látogatókat a szervezők cigándi kemen- 
cés bélessel és kenyérlángossal vendégelték meg, mely finomsá- 
gokat a „A Bodgrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány önkéntesei 
készítettek.

Az est fő momentuma a tűzugrás volt, ami vidám hangulatban 
telt. A szentiváni tűz átugrása a szerelmesek egyik jelképe volt a 
népi hagyományban, de nem csak a szerelmesek tulajdonítottak 
neki mágikus erőt. A különböző betegségben szenvedő emberek 
azt tartották, hogy a tűz átugrásával megtisztulnak a betegségektől.

Mindemellett a rendezvény alatt a látogatóknak lehetőségük 
nyílt kézműveskedni, lovas szekéren várost nézni, szentiváni dalo- 
kat tanulni. 

A kiváló hangulatú este végén minden érdeklődő élményekkel 
telve tért haza otthonába.                                                          -kg-

25 évi szolgálat után Makatura József és felesége távozik a Ci- 
gándi egyházközség éléről. Ha figyelembe vesszük a közelmúlt 
lelkipásztorainak itt eltöltött idejét, bizony, ez nem elhanyagolható 
szám. Réti Gyula 6, Szűcs Lajos 31, míg Szabó Sándor 4 évet töltött 
gyülekezetünkben. Az eltelt időszakban a Makatura házaspár kö- 
zel 20 000 istentiszteletet tartott, a temetések száma megközelíti az 
1300-at, ezen kívül vezették az iskolai hitoktatást, s ellátták Tisza- 
csermelyen is az egyházi szolgálatot. Az anyagi gyarapodás mér- 
céjét jelzi többek között a templom, parókia kívül-belüli tataro- 
zása, az orgona, a harang javítása, s a kárpótlás révén a volt egyházi 
ingatlanok visszaszerzése.

Szolgálatuk idején így alakult a gondnokok sora:
Oláh Sándor – Vajda Bertalan
Oláh István – Dócs György
Oláh István – Balla József

Szemán Csaba
Dócs György
Most fontos feladat előtt áll a gyülekezet: a közeljövőben a pres- 

bitérium javaslata alapján új lelkészt kell választania.
Mint korábbi időszakokban, reménységgel tekint minden ke- 

resztyén cigándi ember a választás elé, hogy bölcsen, megfontolva 
sikerül ismét betölteni a megüresedett helyet, s a református 
egyház tovább él és erősödik lakóhelyünkön.              Nagy István

Felelős kiadó: Cigánd Város

Önkormányzatának Képviselő-testülete

Felelős szerkesztő: Tóth Mihály

Szerkesztőség:

3973 Cigánd, Fő u. 80. Tel.: 06-47/534-400

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
LAPJA

Változás a református egyházközség élén
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Témahét a Nagy Dezső Művelődési Ház 
és Könyvtárban
A TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0324 Tehetségműhely Cigándon 

című projekt keretén belül sikeres témahetet zárt a cigándi Nagy 
Dezső Művelődési Ház és Könyvtár. A témahét négy egymást kö- 
vető, összefüggő napot foglalt magába. Ezen a héten 20 cigándi, 20 
karcsai és 20 ricsei gyerek vett részt. 

A témahét megrendezésére a cigándi Nagy Dezső Művelődési 
Ház és Könyvtárban került sor. Magyarország, Japán, Hollandia és 
az Amerikai Egyesült Államok népi kultúrájával ismerkedtek meg 
a gyerekek a témahét alatt.

Az erdélyi Magyaró község vendégszeretetét élvezték a ci- 
gándiak 2014. június 26-30 között.

Az utazásra már hagyományosan került sor, hiszen a két tele- 
pülés több mint húsz éve baráti, testvéri kapcsolatban áll egy- 
mással és mivel tavaly a magyaróiak jártak városunkban, így most 
a cigándiakon volt a sor. 

Az utazók között a cigándi önkormányzat vezetői, dolgozói mel- 
lett a Cigándi Gyermektánccsoport és a Sarkantyús Néptáncegyüt- 
tes tagjai, valamint olyan családok is voltak, akik szoros barátságot 
ápolnak a vendéglátókkal. Minden utazót családoknál szállásoltak 
el és nagy öröm volt mindenki számára, hogy ismét találkozhattak 
régi ismerőseikkel, barátaikkal.

A kint töltött öt nap alatt a szervezők számos programmal készül- 
tek a delegációnak, így péntek délelőtt körbe sétálhattak Marosvá- 
sárhelyen, melyet este egy közös vacsora követett a magyarói mű- 
velődési házban. Ezen a vacsorán a fogadó családokat és a cigán- 
diakat vendégelték meg. Szombaton reggel vendégcsalogatón vet- 
tek részt a táncosok, ami után a műfüves pálya avatására érkeztek a 
vendégek. Az ünnepséget kispályás focibajnokság követte, ahol a 
cigándi csapat is részt vett. Vasárnap a táncosok a színpadon mu- 
tatták be tudásukat. 

Ezek mellett mindenki talált magának megfelelő kikapcsolódási 
lehetőséget. 

A hétfői haza utazáskor mindenki kicsit elérzékenyülten ült fel a 
buszra, de abban a tudatban, hogy jövőre ismét találkoznak bará- 
taikkal.

2014. július 12. Piszkos Fred a kapitány - musical két részben
2014. július 19. Cigánd Gasztronómia és hagyományőrzés 
v� v�Heilig Gábor és Eszményi Viktória Nosztalgia műsor - Ko- 

vács Kati Garagulya Gólyalábas Kompánia óriásbábos műsora v�
v� v� v�Tulipántos népi játékpark, kreatív hobby Bábelőadás BMX 
bemutató Táncshow Zanzibár élő koncert Tűzvarázsv� v� v�

2014. július 26. Komplex sport- és egészségnap 
Helyszín: Kántor Mihály Általános Iskola udvara
v� v� v� v�Főzőverseny Ugrálóvár Zumba - party Népi játékpark 

és színház Kézművesség Bohócműsor Gólyalábasok v� v� v� v�
Arcfestés Lufihajtogatás Mesemondó Táncház Rendőr- v� v� v� v�
ségi, tűzoltó és rabomobil bemutató Egészségügyi szűrések v� v�
Biztos kezdet sátor Sportvetélkadők v�

2014. augusztus 15. 
Államalapításunk ünnepe - 10 éves Cigánd
v�Projektzáró Új Utakon a Bodrogköz hagyományainak megőr- 

zésében Szoboravatás Kiállítás megnyitók Az én városom v� v� v�
c. pályázat eredményhirdetése

2014. augusztus 16. Amatőr művészeti csoportok fellépése v� v�
Gáspár Ani Zemplén Gyermek néptánccsoport TriAngel ma- v� v�
zsorett csoport Nefelejcs kiskórus Csárdás Citerazenekar v� v� v�
Moderntánccsoport SAMI Folkzene Amatőr zenekarok be- v� v�
mutatkozása Népi játékok, játszóház Bábszínház Ferry és v� v� v�
Henna Irigy Hónaljmirigy show Hien és Pál Dénes Gólya- v� v� v�
lábas vásári komédia Hooligans élő koncert Nappali Tűzi- v� v�
játék Tűzzsonglőrök, tűzijáték    A változtatás jogát fenntartjuk!v�

Nyári programok Cigándon

Cigándiak Erdélyben
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Közösségi színterek fejlesztése a Felső-Tisza vidékén

Cigánd Város Önkormányzata sikeresen pályázott a 11/2013 
(III. 5.) VM rendelet alapján a LEADER térségek közötti együtt- 
működés végrehajtásához nyújtandó támogatások jogcímre. A 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2014. június 6-án kelt 
határozatában támogatta a Közösségi színterek fejlesztése a Fel- 
ső-Tisza vidékén című projektet, melynek összköltsége nettó 
49.373.940 Ft.

A projekt résztvevői és a megvalósuló tevékenységek:
v�Cigánd Város Önkormányzata
 - Fedett-nyitott színpad kialakítása
 - Hang- és fénytechnika beszerzése
 - Cigánd Városnap (rendezvény)
v�Fényeslitke Község Önkormányzata
 - Fedett színpad kialakítása
 - Falunap Fényeslitke
 - Hang- és fénytechnika beszerzése
v�Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
 - Térségi rendezvény
v�Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület
 - Térségi rendezvény                                      Tóth István

Az új szabadtéri színpad látványterve

Igazi felüdülésnek számított a település kulturális megmozdulá- 
sainak sorában a költészet napja apropóján meghirdetett amatőr 
irodalmi művek készítésének pályázata. Eredményhirdetésre 
2014. április 12-én került sor a Nagy Dezső Művelődési Ház és 
Könyvtárban. Merész, de dicsérendő gondolat volt az ötletgazdá- 
tól, szervezőktől – azaz a művelődési ház és könyvtár dolgozóitól – 
ez a vállalkozás, hisz tudjuk mindannyian, mennyire háttérben szo- 
rul napjainkban az olvasás, a szépirodalom.

A pályázati felhívásra verseket, prózai műveket küldtek be nem- 
csak Cigándról, de számos más helyről is. A szerzők között akad- 
nak épphogy csak szárnyaikat bontogatók, de többségük már ruti- 
nosnak mondható a rímek világában, prózai szövegek elkészíté- 
sében. S a témaválasztás is sokszínű, tarka képet nyújt. Az emberi 
élet apró örömeitől, rezdüléseitől kezdve egészen napjaink megol- 
dásra váró, sorsfordító kérdéseiig.

Érdekes színfoltja volt a rendezvénynek, hogy az alkotók saját 
maguk mutattak be részleteket munkáikból, sőt szavazhattak is az 

általuk legjobbnak ítélt írásokra. A két kategória közül versből 
érkezett több mű, így a zsűri ebben három helyezettet hirdetett, 
próza kategóriában pedig egyet.

Az év amatőr költője címet kapta 
Gyüre Ferencné /Sárospatak/
„ Gyertyaláng” című költeményéért.
II. helyezett : Pásztor Attila /Karos/
III. helyezett: Bötykösné Fodor Kitti Katalin /Cigánd/
Az év amatőr írója cím birtokosa:
Ónodi Bernadett /Zalkod/ „ Vallomás” című írásával
Legtöbb szavazat alapján különdíját nyertek:
Terjék Károlyné /Cigánd/ - Becsüld meg magad c. műve
Pribér Emília /Sárospatak/ - Vajon ez jár neked? c. verse
A zsűri különdíjat Kovács Gábor /Cigánd/ kapta.
A rendezvény kiváló volt, hasznos volt. Hogy volt!   

Nagy István

Az év amatőr költője, írója



Anyák napi műsorral kedveskedtek a Kántor Mihály Álta- 
lános Iskola első osztályos tanulói 2014. május 5-én a Nagy 
Dezső Művelődési Ház és Könyvár dísztermében.

A megjelent vendégeket Pikó Sándor köszöntötte.
Az iskola legkisebb tanulói rövid köszöntőjük után egy-egy 

szál virággal kedveskedtek az édesanyáknak, nagymamák- 
nak. Az anyák, nagymamák köszöntése Harsányi Zsófia ének 
produkciójával, meghitt hangulatban zárult.

Anyákat és nagymamákatAnyákat és nagymamákat
köszöntöttek Cigándonköszöntöttek Cigándon

Anyákat és nagymamákat
köszöntöttek Cigándon

 Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola Sipos György Nép- 
tánc Versenyen szerepeltek a cigándi gyerekek 2014. április 12-
én .

A versenyre a cigándi telephelyről három csoport, közel hatvan 
gyermek táncosa utazott el. Mindenki nagy izgalommal és lelke- 
sedéssel várta a megmérettetést. 

A fesztiválra többek között Tokajból, Bodrogkeresztúrból, Ri- 
cséről, Sárospatakról is érkeztek tánccsoportok. 

A  kitartó munkának meg lett az eredménye, hiszen a Tiszavirág 
csoport (második osztályosok) Arany minősítést, a Cigándi Gyer- 
mek Tánccsoport (felső tagozatosok haladó csoportja) és a Motolla 
csoport (3. a osztály) Ezüst minősítést szerzett. 

A pontot az i-re az 5.b osztályos Gyárfás Károly tette fel, aki 
szóló tánc kategóriában szerezte meg a „Bodrog-menti bokrétát”.

Espán Mariann, Lőrincz László és Kovács Gábor felkészítő ta- 
nároknak, valamint minden táncosnak szívből gratulálunk.      -kg-

Gyárfás Károly - szóló tánc
kategóriában szerezte meg a 
„Bodrog-menti bokrétát”

Taroltak a cigándi táncos
gyerekek Sárospatakon

Az idén 2014. május 11-én került sor a Kihívás Napja rendez- 
vényre. Az egész napos programok sportprogramok között voltak 
ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatok, melyeket a Bodrogközi 
Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központban végeztek el az érdek- 
lődők részére. A több helyszínen zajló eseményeket színesítette a 
TriAngel Majorette Tánccsoport bemutatója, a Cigánd Önkor- 
mányzat-Hercegkút Önkormányzat focimérkőzés és a hatszoros 
aerobic világbajnokkal Katus Attilával történő közös torna.  

Komoly megmérettetések után állnal majorettes lányaink. 
A cigándi TriAngel Majorette Tánccsoport 2014. március 8-án 

sikeresen szerepelt a Magyar Látványtánc Sportszövetség által 
szervezett Kelet-Magyarországi Kvalifikációs Táncversenyen.

A megmérettetésre két számmal neveztek: a One Way című tán- 
cukkal kategóriájában I. helyezést, míg a Kalinka című produkció- 
jukkal a II. helyezést értek el a lányok.

Ezzel kvalifikálták magukat a Magyar Bajnokság országos dön- 
tőjébe, melyet 2014. május 16-án rendeztek Budapesten a Pest- 
szentimrei Sportkastélyban. A tánccsoport itt is sikeresen helyt állt.

A One Way című produkció I. helyezést és a zsűri különdíját kap- 
ta, a Kalinka pedig kis Arany minősítést kapott!

A Magyar Bajnokság megnyerésével indultak  a 2014. június 27-
29-i Európa Bajnokságon! 

Az Európa Bajnokságot az Erdélyben, Székelyudvarhelyen ren- 
dezték meg. A lányok ezt az akadályt is sikeresen vették - kategó- 
riájukban a megtisztelő II és III helyet érték el.

A tánccsoport köszönetet mond Cigánd Város Önkormányza- 
tának, Dombóvári János igazgatónak valamint a szülőknek és min- 
den támogatónak akik anyagi és eszmei segítséget nyújtottak a cso- 
port részére elősegítve evvel ezt a csodálatos eredménysorozatot.

A cigándi TriAngel Majorette

Tánccoport sikerei

Kihívás Napja
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A 2014-es évben elsősorban olyan növények termesztését ré- 
szesítettük előnyben, amelyek termesztésére a folyamatosság, 
nem pedig az idényszerűség jellemző. 

Így az őszi mák vetésétől a kései káposzta ültetéséig széthúzható 
a vetési idő, valamint a betakarítások ideje. Mivel több, mint ötven 
kertet használunk, állandóan figyelemmel kell kísérni ezek állapo- 
tát, a növények folyamatos ápolását. A területek különböző minő- 
ségűek, van amelyik rendszeresen művelt, van amelyik évek óta 
nem volt művelve és erősen elhanyagolt állapotban volt. Ezek ki- 
tisztítása és művelhetővé tétele nagyon sok munkát igényel. Az így 
művelt kertészeti kultúrával vetett vagy ültetett területek kb. 9 hek- 
tárnyi földet jelentenek, amihez még hozzá jön az állatok takar- 
mányozására használt szántóföldi növények vetésterülete, ami to- 
vábbi 12 hektár (ezekben tavaszi búza, zab kukorica és napraforgó 
van).

A savanyító üzem számára uborka, almapaprika, cseresznyepap- 
rika, káposzta termelése folyik, a munkák az uborka elrakásával 
napokon belül elkezdődhetnek.

A palánták megnevelésére már 3 fóliasátor áll rendelkezésünkre, 
amelyben csaknem 80 ezer palántát neveltünk, valamint jelentős 
mennyiségben virágot állítunk elő a település szépítésére és a la- 
kosság igényeinek kielégítésére. A már megszokott - halottak nap- 
jára nevelt - krizantém ültetésének is hamarosan itt az ideje, amely 
során 20 ezer szál virág előállításához tervezzük a palántanevelést 
és az ültetést. 

Az állatállományunkat jelenleg sertés, juh, kecske, csirke és liba 
alkotja. A takarmányuk nagy részét már magunk állítjuk elő, így a 
költségeink csökkennek. A sertésállomány további bővítését ter- 
vezzük. A sertéstelepen új épület készül a kocák számára, ahová a 

Növekvő állatállomány, épületbővítések

és folyamatos növénytermesztés

már napokban fialó anyaállatok és szaporulataik kerülhetnek, a 
meglévő istálló pedig a hízlalási funkciót tölti be. Jelenleg 110 kö- 
rüli a sertéslétszám, de számos koca van tenyésztésbe állítva a saját 
részre szolgáló szaporulat előállítására. Libát keltetünk a saját kel- 
tetőinkkel, valamint közel 8 ezer csirke előnevelését és értékesí- 
tését végezzük több turnusban. Racka juhokat tartunk, amelyek jó 
szaporulatukkal örvendeztetnek meg minket, a fajtafenntartás mel- 
lett hasznosíthatjuk a megtermelt melléktermékeket is. Felhasz- 
nálásra kerül a sok lekaszált és begyűjtött széna. A kecskék kihe- 
lyezésre kerültek az őket igényelt családok számára. 

Elültettünk közel 400 gyümölcsfát. valamint 4000 ribizli kerül 
ősszel kiültetésre, valamint terveink között szerepel szamóca ültet- 
vény létesítése, melyek gyümölcseinek feldolgozása további fela- 
datként jelentkezik a közeljövőben.

Az N-terv Bt. tervei alapján a cigándi 
székhelyű BALÉP-INVEST Kft. megkezd- 
te a több hónapos építési munkát.

A most indult beruházásnak köszönhe- 
tően a cigándi Falumúzeumban megépül 

egy új "korhű" alápincézett múzeumi épü- 
let, egy többállásos nyitott szín raktárral, 
megújul a falumúzeum épülete, bővül a 
meglévő gazdasági épület, átalakul a tánc- 
pajta, őrtorony (7,5m!!!), melléképületek 

és kerítés épül. 
Az építési munka része a „Múzeumok 

Párbeszéde” című szlovák-magyar határon 
átnyúló projektnek.

A kivitelezés ideje alatt a falu- 
múzeum nem látogatható!

Terveink szerint az augusztus 16-i hétvé- 
gére a falumúzeum egy része olyan készült- 
ségi fokban lesz, ami lehetővé teszi a ven- 
dégek fogadását, addig is megértésüket és 
türelmüket kérjük!

Megkezdődött a Bodrogközi Skanzen kialakítása



Tisztelt Cigándi lakosok!
A nagy nyári melegben szívesen hűsítjük magunkat a strando- 

kon, vagy akár a természetes vizekben. Nem árt azonban tisztában 
lenni azzal, hogy a fürdőzés komoly veszélyeket is rejt magában. 

Ha a vízpart melletti kikapcsolódást választjuk, akkor min- 
dig tartsuk szem előtt az alábbiakat:
v�Csak kijelölt helyen fürödjünk! A fürdést tiltó tábla jelzését 

semmi esetre se hagyjuk figyelmen kívül, mert akár az életünkkel 
is fizethetünk érte!
v�Felhevült testtel soha ne ugorjunk a vízbe és étkezés után, teli 

gyomorral se fürödjünk!
v�Alkoholfogyasztás esetén tartózkodjunk a fürdőzéstől!
v�Figyeljünk a viharjelzőre, hiszen a sárga, villogó fénye figyel- 

meztet bennünket a veszély közeledtére! Első fokú viharjelzésnél a 
parttól számított 500 méternél nagyobb távolságra fürödni tilos, 
míg másodfokú riasztás esetén a fürdés és a vízben tartózkodás is 
tiltott!
v�Mindig figyelni kell a strand területét jelző bójákra is, mert az 

azon túli fürdőzés veszélyes lehet!
v�Aki nem tud úszni, ne használjon gumimatracot, mert egy 

esetleges vízbeforduláskor a mélyben találhatja magát!
v�Ha úszni indulunk, lehetőleg válasszunk magunk mellé egy 

társat!
v�Ha bajba kerültünk, ne essünk pánikba, kiabáljunk, jelezzünk 

a legközelebbi személynek!
v�Ha valaki bajban van, segítségért kiált, integet a vízből, vízibi- 

cikliről vagy hajóról, azonnal hívjunk segítséget, értesítsük a 
vízimentőket vagy a strand személyzetét!
v�Ne felejtsük el azt sem, hogy a hat éven aluli, továbbá az úszni 

nem tudó tizenkét éven aluli gyermek csak felnőtt kíséretében 
fürödhet a szabad vizekben!

A Cigándi Rendőrőrs állománya a turisztikai idény alatt vissza- 
térő jelleggel ellenőrzi azokat a területeket, ahol a fürdőzés tiltott. 
Az, aki ilyen helyen fürdik helyszíni bírságra vagy szabálysértési 
feljelentésre számíthat!

Tilos fürödni az alábbi helyszíneken:
v�hajóútban;
v�hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják (úszók, villanók) 100 

m-es körzetében;
v�nagyhajók, úszómunkagépek és fürdés célját nem szolgáló 

úszóművek szintén 100 m-es körzetében;
v�hidak, vízkivételi művek, egyéb vízi műtárgyak, komp- és 

révátkelőhelyek 100 m-es körzetében;
v�kikötők, veszteglő- és rakodóhelyek területén;
v�kijelölt zárt vízisí és vízi motoros sporteszköz közlekedésére 

szolgáló pályák, valamint hajóállomások területén;
v�egészségre ártalmas vizekben;
v�határvizekben, városok belterületén lévő szabadvizekben, ki- 

véve a kijelölt fürdőhelyeket;
v�ott, ahol azt tiltó tábla jelzi!
Bízunk benne, hogy betartják és megfogadják tanácsainkat, 

melyek az önök biztonságát szolgálják, ez által kellemesen és 
gondtalanul pihenhetnek, szórakozhatnak és élvezhetik a nyár örö- 
meit a szabad vizek partján.

Kellemes szünidőt, jó nyaralást kívánunk!
Kecskés Lajos r. százados, őrsparancsnok 

Figyelemfelhívás!

U-12: Második helyen végzett csapatunk a rendkívül
erős mezőnyű hazai rendezésű nemzetközi tornán

 

  
  
 

 1. Mara Baia Mare  
 2. Cigánd SE  
 

3. Diósgyőri VTK

 
 

4. Loki Focisuli

 
 

5. Sdjusor Uzhgorod

 
 

6. Gyulaháza KSE

 
 

7. FC Kinder Carei

 
 

8. Primavera Satu Mare

 
 

9. Kisvárda

 
 

10. Kazincbarcikai SC

 
 

11. Bozsik Labdarúgó Akadémia Nyírsuli
12. FC Tiszaújváros
13. Zakarpattya Uzhgorod
14. Nyírbátor FC
15. FS Uzhgorod
16. FA Kapi

 

"A" csoport eredményei:
Cigánd SE - Kazincbarcikai SC  1-0
Nyírbátor FC - Cigánd SE  0-4
Cigánd SE - Loki Focisuli  4-1
"A" csoport végeredménye:

Csapat  M GY D V GK P
1. Cigánd SE 3 3 0 0 9-1 9
2. Loki Focisuli 3 2 0 1 5-4 6
3. Kazincbarcikai SC 3 1 0 2 5-4 3
4. Nyírbátor FC 3 0 0 3 1-11 0

Negyeddöntő:  Cigánd SE - FC Kinder Carei  2-0
Elődöntő: Cigánd SE - Diósgyőri VTK  1-0
DÖNTŐ: Cigánd SE - Mara Baia Mare  0-3
A torna végeredménye:

A torna 
gólkirálya: 
Marco Petran (Ma- 
ra Baia Mare) 7 gól

A torna legjobb 
kapusa: 
Gál Kornél 
(Diósgyőri VTK)

A torna legjobb 
játékosa: 
Králik Péter 
(Cigánd SE)
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Újra várja a sportolni vágyókat a cigándi műfüves sportpálya!
2014. május 2-án pénteken átadásra került a szerkezetében teljesen 
felújított sportpálya. A felújítás közel 16 millió forintból a Sport-
Bau kft kivitelezésében TAO-s pályázatból 70%-os támogatás 
mellett valósult meg. A pálya felújítása során úgynevezett 3. ge- 
nerációs műfüvet alkalmaztak, ami a kor legmodernebb technoló- 
giájának felel meg. A kivitelezés során elkészült a sportpálya meg- 
felelő kivilágítása is, mely tökéletes élményt nyújt az esti órákban 
történő sportoláshoz is.

Az átadó ünnepségen megtisztelt minket jelenlétével Magyaró 
(Erdély) község polgármestere Kristóf József és Nagykövesd (Fel- 
vidék) polgármestere Nagy Attila, akiket elkísértek településük 
labdarúgó csapatai is. Az átadó ünnepséget követően barátságos 
mérkőzésre került sor a 3 település csapatai között.

Az átadó szalagot Oláh Krisztián Cigánd város polgármestere, 
illetve Ablonczy Dániel Cigánd város alpolgármestere vágta át.

Sajnos az esős időjárás miatt az átadó mérkőzésekre már a 
Szabadidőközpontban került sor.

Bízunk benne, hogy minden sportolni vágyó, sportot szerető 
embernek nagy örömet szereztünk az új létesítmény átadásával!

A sportpálya bérleti díja nem változott!

Korosztályos csapataink a következő eredményeket érték el:
U-10: Interliga 5. hely
U-12: Interliga 4. hely
U-14: MLSZ II. osztály 13. hely
U-15: MLSZ II. osztály 13. hely
U-17: MLSZ II. osztály 11. hely
U-21: MLSZ II. osztály 6. hely
Felnőtt csapatunk a 6. helyen végzett a 2013/14. kiírásban.
Az elvárásoknak megfelelően teljesített felnőtt csapatunk az idei 

NB III-as bajnokságban. Úgy néz ki együtt is marad a keret jelentős 
része a következő évre, így pár új játékossal kiegészülve még ered- 

Véget ért a szezon labdarúgó csapataink számára

ményesebbek lehetünk. Jelenleg Tiberij Fljáska személyében egy 
távozónk van, míg Nagy Tamás érkezésével egy új játékosról szá- 
molhatunk be. A világbajnokság miatt a szokásosnál többet pihen- 
hetnek a fiúk, akik július 3-án kezdik a nyári felkészülést. Szükség 
is lesz a hosszabb feltöltődésre, mert sok munka vár rájuk. A sűrű 
programban egy edzőtábor és számos edzőmeccs is szerepel, meg- 
mérkőzünk többek között a Mezőkövesd, a Szatmárnémeti és a 
szlovákiai Szepsi csapataival.

Műfüves pálya átadása Cigándon


