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A hagyományoktól eltérően nem a városi
ünnepségen, hanem a vasárnapi református
istentisztelet fő eseményeként áldották
meg az „Újkenyeret” Cigándon. A 2014.
augusztus 17.-i esemény egyben a település
fennállásának 725. és a városi rangra emel-
kedésének a 10. évfordulójára szervezett
ünnepségsorozat záró rendezvénye volt.

Az új kenyeret a vendégszolgálatot tel-
jesítő Fehérvári Bálint, az erdélyi Bonyhá-
ról érkező lelkész áldotta meg, amelyet a
Sarkantyús Néptáncegyüttes lány tagjai
kínáltak a gyülekezet tagjainak.

Az istentisztelet alatt a Nefelejcs Kiskó-
rus, György Anett és Szabóné Horváth Esz-
tert előadását halhatta az ünneplő gyüleke-
zet, valamint köszönet illeti Németh Esztert
az orgonajátékért.

A régi, elavult Suzuki Vitara helyett, egy
vadonatúj KIA Sportage személyautó szol-
gálja a Bodrogközi Többcélú Kistérségi
Társulás Központi Orvosi Ügyeletének
orvosi stábját 2014. augusztus 27-től.

A régi autó beszámításra került, a fenn-
maradó összeget a bodrogközi települések
– Alsó- és Felsőberecki kivételével, mivel
két község a Sátoraljaújhelyi Járáshoz tar-
tozik – lakosságszám arányosan közösen
teremtették elő, hogy a betegek ellátása a
lehető leggyorsabban, legbiztonságosab-
ban és a leghatékonyabban működjön a tér-
ségben.

Az autót a Járóbeteg Szakellátó Központ
előtti parkolóban Oláh Krisztián, Cigánd
Város polgármestere és a megjelent bod-
rogközi polgármesterek közösen adták át
Dr. Salamon Sándor főorvos úrnak, az in-
tézmény képviselőjének.

A gépkocsi műszaki átadása során Ba-
rathy Balázs, műszaki vezető mutatta meg
az autó működésének fortélyait Orosz Fe-
renc mentőtisztnek.

Kenyéráldás a református templomban

Új autót kapott a központi orvosi ügyelet
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TESTÜLETI HÍREK
AKépviselőtestület a július 18-án tartott ülésén:
Rendeletet alkotott;
� a Képviselőtestület SzMSz-nek módosítására
� a helyi elismerésekről
Döntött;
� a Falumúzeum igazgatói álláshelyre pályázat kiírásáról
� pénzeszköz átadásáról
� Polgárőr Egyesület támogatásáról
� helyi elismerések adományozásáról
AKépviselőtestület augusztus 29-én tartott ülésén:
Döntött;
� a Képviselőtestület 2014. II. félévi munkatervének jóváha-

gyásáról
� Falumúzeum intézményvezetői kinevezéséről
� a Művelődési Ház és Könyvtár Alapító okiratának módosítá-

sáról
� a Tündérkert Óvoda Alapító okiratának módosításáról
� a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
� a gyermekélelmezés ellátásáról
� az Akcióterületi terv módosításáról
� pályázatok benyújtásáról

A Képviselőtestület szeptember 16-án
tartott ülésén:

Rendeletet alkotott;
� a Képviselőtestület 2014. évi költség-

vetéséről szóló rendelet módosításáról
Döntött;
� a Képviselőtestület 2014. évi I. félévi

költségvetésének teljesítéséről
� az önkormányzat 2014. évi rendkívüli

támogatására benyújtandó pályázatról
� a Helyi Választási Bizottság tagjának

megválasztásáról
� Szavazatszámláló Bizottság tagjának

megválasztásáról
� Önkormányzati tulajdonban álló in-

gatlan értékesítéséről
Beszámolót hallgatott meg;
� a Művelődési Ház és Könyvtár tevé-

kenységéről
� a Bodrogköz Kincsei Bölcsőde tevé-

kenységéről
� Tündérkert Óvoda tevékenységéről

Gál Béla jegyző

ANYAKÖNYV   SZÜLETTEK-

ANYAKÖNYV   HÁZASSÁGKÖTÉS-

F G IORMESZTER ÉZA STVÁN
S SÁNDOR ZOFIA
H J ZAMZA ÁDE OÉ
H A LORVÁTH MIRA EILA
G L FÖNCZI ILI ANNI
B Z AULISKA OLTÁN TTILA
T A JÓTH DOLF ÓZSEF

K G -  B ÉOVÁCS ERGŐ ALOGH VA
T J -  T TÓTH ÁNOS OMPA ÍMEA

AN OMPA IKTÓRIA: T V

: H EAN ORVÁTH SZTER

: S SAN ÁNDOR ZABINA

: S MAN ÁNTA ELINDA

: H MAN ORVÁTH ÁRIA

: B KAN ULISKA LAUDIA

: B ÉAN ITÓ VA

ANYAKÖNYV    ELHUNYTAK-
B JALLA ÓZSEFNÉ SZN AGY ULIANNA: N J
C JSERCSA OLÁN
G JECSE ÁNOSNÉ SZN OCSI AMÁS IZELLA: K T G
M JÁNDI ÓZSEFNÉ SZN OPASZ LONA: K I
BALLA JÓZSEF
D -O JANCS LÁH ÓZSEFNÉ SZN ARKAS LONA: F I
A KROS ÁROLYNÉ SZN ERJÉK LONA: T I
F IODOR STVÁN
T BÓTH ERTALAN
J JESZTREBI ÓZSEF

(64 )ÉVES
(89 )ÉVES
(82 )ÉVES
(75 )ÉVES
(72 )ÉVES
(52 )ÉVES
(86 )ÉVES
(49 )ÉVES
(87 )ÉVES
(66 )ÉVES

Állampolgársági esküt tettekÁllampolgársági esküt tettek
Tribolné Kardos AndreaSalamon Ferenc

Vajda BertalannéVajda Bertalanné Király JózsefnéKirály Józsefné Bodnár SándornéBodnár Sándorné

Születésnapot ünnepeltek!
Városunk szépkorú lakói, 90. születésnapjuk alkalmából a közelmúltban vehették át azt az emléklapot, melyet Magyarország Kor-

mánya állított ki. Cigánd Város Önkormányzata ezúton is jó egészséget és további boldog éveket kíván!
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Németh Károly
polgármester jelölt

Németh Károly vállalkozó vagyok,
Cigándon születtem. 20 évig a tele-
pülés polgármestere voltam. Mindig
lelkiismeretesen, kellő szakmai hozzá-
értéssel tettem a dolgomat Cigánd fel-
emelkedéséért.

Oláh Krisztián
polgármester jelölt

Tisztelt CIGÁNDI
VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Győztes csapaton ne változtass, tartj-

a a mondás. Csak hozzátenni és job-
bítani szabad! Ha számba vesszük az
eddigi munkánkat, talán jogosnak
tűnhet az a vágy, hogy a megkezdett

munkát tovább szeretnénk folytatni. Ehhez a munkához viszont
egy csapat kell! Egy csapat mely félelem nélkül, megértésben tud
együtt dolgozni. A következő 5 éves ciklust az alábbi képviselő
jelöltekkel képzelem el: Ablonczy Dániel, Bodnár Andrásné, Oláh
József, Tóth János, Balla Dénes, Németh István, Varga László .

Mielőtt elmegyünk szavazni, javaslom, hogy gondoljuk át a kö-
vetkezőket. Ki akarunk-e maradni a következő 7 éves uniós fej-
lesztési ciklusból, hiszen ez a tétje ennek az önkormányzati válasz-
tásnak?! Gondoljunk bele, hogy mennyi esélye van ,egy nem a
jelenlegi Kormány munkáját támogató jelöltnek? Kapcsoljuk be a
tv-t, olvassunk újságot és ott a válasz. Szinte semmi. Egy polgár-
mesternek minden esetben a városát kell képviselnie, arra kell töre-
kednie, hogy megtalálja a konszenzust mindenkivel a települése
érdekében.

Úgy gondolom, hogy Dr. Seszták Miklós Fejlesztési Miniszter
Úr világosan utat mutatott nekünk augusztus 16-án, amikor a
Kormánnyal való közös gondolkodásról beszélt. Hogy nem „párt-
katonaként” viselkedtem az elmúlt évek során, arra az a bizo-
nyíték, amikor szembementünk a Kormány azon döntésével, hogy
Cigánd városából eredetileg nem lett volna járási székhely. Nem
fogadtuk el és sikerült meggyőzni a Kormányt megfelelő érvekkel,

Vargáné Dócs Valéria
polgármester, - képviselőjelölt

Személyesen keresi meg a cigándi
választópolgárokat.

Ennek eredménye lett, hogy 2004-ben városi címet kaptunk,
melynek köszönhetően Cigánd a Bodrogköz központja lett. Erre a
mai napig is büszke vagyok.

Jelenleg is fontos számomra városunk jelene és jövője, ezért
vállalkozok a közösségért tenni.

Közszereplőként továbbra is célom a Cigándiak érdekeinek
képviselete. Korábbi vezetői tevékenységem garancia a település
eredményes működtetésére, így polgármesterjelöltként számítok
az itt élők támogatására.

Tiszta választást és rendet Városunkban!

tiszta, ésszerű politikával az eredeti döntés ellenkezőjéről.(Csak
megjegyzem, hogy a jelenlegi politikai ellenfelem - szokás szerint
- ebből a harcból is hiányzott!).

Hogy jó úton járunk-e, az remélem nem kérdés többé, hanem
tény. A munka nehezén túl vagyunk, végre rendbe tettük pénzügyi
helyzetünket, hitelfelvétel nélkül zárhatjuk a ciklust. Nézzünk kör-
be városunkban és döntsünk! Még soha ennyi ember nem dolgo-
zott CIGÁNDON, mint az elmúlt 4 évben, sőt végre munkát kap-
hattak a helyi vállalkozók is.

Sok számos terv mellett szeretnénk bentlakásos idősek otthonát
építeni, az ígéret szerint lesz tanuszodánk, fel kell újítani a legtöbb
utat városunkban, az ipari park pályázatunk heteken belül pozitív
elbírálásban részesül, és még sokáig sorolhatnám a fejlesztési ötle-
teket. Nincs külön út közösséghez tartozás nélkül, nincs megmara-
dás fejlődés nélkül, nincs normális élet egy olyan településen, ahol
két ellentétes akarat néz farkasszemet egymással. Nincs normális
élet ott, ahol az erő nem a legjobb szolga, hanem a legrosszabb gaz-
da. Ahol a törvény nem szilárd fundamentum, hanem hatalmi célok
játékszere. CIGÁND nem eladó sem csirkéért, sem gulyáslevesért,
sem pedig egy kocsi fáért! Hiába emeli fel valaki a munkásai bérét
a választások előtt két héttel, ez a hatalom megszerzésére törekvő
nagyon átlátszó kísérlet. A cigándi ember igényli és gyakorolja az
ember leggyönyörűbb tulajdonságát a gondolkodás képességét.
Tudja, hogy bizalma kincs, amely elnyerhető, de számon is kérhető
és vissza is vehető. Kérem Önöket, hogy a fentiek alapján bölcsen
döntsenek: „szavazzanak egy lendületesen fejlődő, gyarapodó és
versenyképes, de értékeit és hagyományait híven őrző, büszke CI-
GÁNDRA”! Helyezzük biztos alapokra gyermekeink, unoká-
ink jövőjét, őrizzük meg a kialakult nyugalmat, békességet.
Tisztelettel bízunk támogatásukban.

Oláh Krisztián
polgármester

Sorszám A jelölt hivatalos neve

1. Németh Károly

2. Oláh Krisztián

3. Vargáné Dócs Valéria

A helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2014. október 12. napjára

kitűzött választásán bejelentett és
nyilvántartásba vett polgármester jelöltek

sorsolás utáni sorrendje
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Ablonczy Dániel
képviselőjelölt

Büszke vagyok arra, hogy családom-
hoz hasonlóan, töretlen akarattal, alá-
zattal, becsülettel szolgáltam szülőföl-
demet, láttam el hivatásomat. Büszke
vagyok arra, hogy Cigánd népe bizal-
mat szavazott csapatunknak, és ezzel a
bizalommal nem éltünk vissza.

Balla Dénes
képviselőjelölt

59 éves helyi növénytermesztő és
mezőgazdasági vállalkozó vagyok.

Családi vállalkozásomat 20 éve ön-
erőből indítottam, majd családi és bé-
relt földekkel bővítettem. Azóta is fo-

Balogh Ágnes
képviselőjelölt

Tisztelt Cigándon élő választó polgárok
Magyarok és Cigányok. Bizonyára már értesültek arról, hogy én

is indulni kívánok települési képviselő ként. Balogh Ágnes vagyok
itt születtem Cigándon itt jártam Általános iskolába, majd Tokaj-

Bodnár Balázs
független képviselőjelölt

1955-ben születtem Cigándon. Nős vagyok, két gyermekünk
született. Iskolai tanulmányaim elvégzése óta Cigándon dolgo-
zom. A cigándi Termelőszövetkezetben kezdtem, mint gépszerelő,
majd háztáji ágazatvezető lettem. Utána traktorosként dolgoztam a

Bodnár Andrásné
képviselőjelölt

Bodnár Andrásné Remes Éva va-
gyok, Cigándi lakos. Életem nyitott
könyv az itt élők számára. Képviselő
voltam az elmúlt ciklusban. Néhány
változásról emlékeznék meg, ami tör-
tént velem 4 év alatt. Munkahelyem a
Bodrogközi Járó beteg Szakrendelő,

Választási ígéreteimet nemcsak hogy betartottam, hanem
messzemenőkig túlszárnyaltam! Elmondhatjuk végre, Cigánd a
Cigándiaké. Egy megkezdett út elején járunk, amelyben nem is-
mertünk akadályokat, céljainkat pedig a Cigándiakkal együttmű-
ködve értük el. Az önös érdekeket kitöröltük az Önkormányzat
szótárából. Választási ígéretem az, hogy amennyiben bizalmat
kapunk a további munkára nem fogunk csalódást okozni! Tovább-
ra is maximálisan kiállok Oláh Krisztián Polgármester és az őt tá-
mogató Képviselőjelöltek mellett, név szerint: Balla Dénes, Bod-
nár Andrásné, ifj. Németh István, Oláh József, Tóth János, Varga
László.

lyamatosan fejlesztem, korszerűsítem a fiammal közösen.
Szeretek Cigándon élni és szeretnék tenni azért, hogy ez a len-

dületes fejlődés tovább folytatódjon, hogy az itt élők büszkék le-
gyenek a településünkre.

Fontosnak tartom: az igazmondást, a szavahihetőséget; az egy-
más iránti türelmet, tiszteletet; a környezetünk fokozott védelmét;
a lehetőség szerint legtöbb munkahely biztosítását fiataloknak és
időseknek egyaránt; valamint a helyi tehetséges emberek elisme-
rését és helybenmaradásának támogatását.

ban végeztem. a kereskedelmibe.Egy lány gyermekem van és két
unokám. Azt hiszem, hogy első sorban arra kíváncsi a tisztelt vá-
lasztó, hogy mi vezetett erre az elhatározásra.Én úgy gondolom,
hogy szűkséges egy olyan képviselő is a megalakulandó testületbe,
aki akár a mérleg nyelve is lehet, olyan rendelkezések esetén, ahol
szükséges lehet arra az oldalra leadni szavazatom amelyik a Cigán-
di emberek érdekeinek a legjobban meg felel.

Balogh Ágnes.

cigándi Szakszövetkezetben. A Szakszövetkezet megszűnése után
a Médium-tanyán dolgoztam. 2000 óta a Németh és Társai Kft.
dolgozója vagyok, 2006 óta telepvezető.

A választópolgárokkal való találkozások, beszélgetések során
sokan elmondták gondjaikat, problémáikat. Megválasztásom ese-
tén ezek megoldását szeretném elősegíteni. Akik szeretnének rám
szavazni, azok a szavazólapon a 20. helyen találnak meg.

Köszönöm figyelmüket!
.

2012-től főiskolai tanulmányokba kezdtem Nyíregyházán, ahol
egészségügyi ügyvitelszervezést tanulok, jelenleg harmadéves va-
gyok. Diplomamunkámat Cigánd lakosságának egészségügyi
helyzetéről szeretném írni. Támogatom a jelenlegi vezetést, mert
fiatalok, energikusak, ötletgazdagok és mert ők a jövő váromá-
nyosai. Személy szerint továbbra is a munkahelyteremtést tartom
a legfontosabb feladatnak, hogy fiataljainkat megtartsuk. Lénye-
ges az infrastruktúra fejlesztése, különös tekintettel a sárospataki
útra. Szükségesnek tartanám egy bentlakásos öregek napközi ott-
honának létrehozását, ezt a lakosság jelenlegi demográfiai mutatói
igazolják.
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Csáki Dávid
képviselőjelölt

Csáki Dávid vagyok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elsőéves
hallgatója. Már nagyon régóta foglalkoztat a város helyzete, folya-
matosan próbálom nyomon követni a település kisebb-nagyobb
eseményeit és igyekszem tevékenyen hozzájárulni a közélethez is.
Fontosak számomra a keresztény, európai és nem utolsó sorban a

Filep Istvánné
képviselőjelölt

Filep Istvánné, szül. Nagy Jolán
vagyok. Cigándon a Kertköz utcában
élek két gyermekemmel és férjemmel.
Jelenleg GYES mellett dolgozok a
Bodrogközi Járóbeteg Szakellátó Köz-
pontban asszisztensként és a Debreceni

Fodor Jánosné
független képviselőjelölt

Fodor Jánosné Iski Tünde vagyok."DÖMÉné"Sokan így ismer-
nek. Cigándon élek 38 éves vagyok. 3 gyermek édesanya. 8 ált
iskolai végzettségem van.1991-töl 15 éves koromtól dolgozom.A
Herukon Rtnél kezdtem. Jelenleg Kisvárdán dolgozom az Aramis

Németh István
képviselőjelölt

Tisztelt Cigándiak!

Németh István vagyok,38 éves, egy
leánygyermek édesapja, tősgyökeres
cigándi. 1997 óta foglalkozom kiske-
reskedelemmel. Azért jelöltettem ma-
gam helyi képviselőnek, mert minden-

napos kapcsolatban vagyok a cigándi emberekkel, ezért észrevé-

hazai értékek, melyeket minden területen próbálok felhasználni.
Fiatalként szeretnék új meglátásokat és lendületet vinni a város
életébe. Cigánd az utóbbi években jelentős, szinte mindenki szá-
mára érzékelhető fejlődésen ment és megy keresztül. Azonban cé-
lomnak tekintem, hogy ne csak fejlődő, hanem élhető városként is
emlegessék Cigándot a jövőben. Szeretnék tenni azért is, hogy a
helyi, magával valamit kezdeni akaró fiatalság ne vándoroljon el az
ország más régióiba, a fővárosba vagy külföldre szerencsét próbál-
ni, hanem érdemes legyen itt maradniuk.

Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Ápoló szak negyed éves
hallgatója vagyok. Elhivatottságom az emberek segítése az egész-
ségügyi ellátó rendszerben és magánemberként egyaránt.

Figyelemmel kísérem a város történéseit. Önkormányzati képvi-
selő jelöltségem célja az, hogy a település vezetőinek munkáját se-
gítsem saját függetlenségemet megtartva és azon népes tábor érde-
keit képviselve, akik hasonlóan hozzám, hozzánk a saját erejéből,
tudásából, akaratából, szorgalmából… jutott el oda, ahol most tart.
Az aktuális döntéshozatal folyamatában a tartalmat és a közös
érdeket előtérbe helyezve tervezek megnyilvánulni, részt venni a
Képviselő testület munkájában.

Kft-nél varrónőként. A szakmát elsajátítottam.Iskolai végzetsé-
gem igaz nincs,de az élet megtanított egy dologra,ha valamit el
akarok érni azért küzdeni kell.Mert senkinek nem pottyan ölébe a
jómód a kényelem és a megélhetés,azért meg kell dolgozni.Én ezt
teszem és szeretném tenni a képviselő testület tagjaként.Ezért in-
dulok a választáson Hogy amit Cigánd Város eddig felépített az
tovább gyarapodjon még több munkahellyel ahol a tanult gyerekek
is munkát kapjanak.Hogy városunk lakói büszkén mondhatják
hogy Cigándiak.

teleikkel, gondjaikkal nap, mint nap szembesülök. Munkám során
találkozom minden társadalmi réteggel, ismerem és értem a gond-
jaikat, problémáikat.

A képviselő-testület tagjaként szeretnék a cigándi emberek ér-
dekei mellett úgy kiállni, hogy mindenki, aki megtisztel, bizal-
mával büszke lehessen rám /ránk a ciklus végén.

4 évvel ezelőtt Önök megválasztottak egy eredményes, lendü-
letes vezetőséget. Úgy érzem, alkalmas lehetek arra, hogy felve-
gyem a nem mindennapi tempót, és munkámmal hasznos tagja
lehetek az új testületnek.

Segítsenek szavazatukkal abban, hogy esélyt adjunk a még jobb
és szerethetőbb Cigándért. Köszönöm bizalmukat

Oláh Bertalan
képviselőjelölt

Tisztelt Cigándiak, Választó Polgárok !
Oláh Bertalan vagyok , aki már születésétől fogva élek és lakom

ezen a településen . Olyan településen szeretnél élni, ahol a polgár-
mester és a képviselők nem a pártok, érdek csoportok kiszolgálói.
Döntéseiket egyetlen cél vezérelje, településünk dinamikus fejlő-

dése. Az itt lakók élhető településként jól érzik magukat, megta-
lálják személyes boldogulásukat és boldogságukat.A választott te-
lepülés vezetését elsődlegesen a hitelesség, a szakértelem, a közös-
ségért végzett munka határozza meg.Példát tud mutatni korrekt
együttműködésből. A vezetés nem hitegetik a település lakosságát
megvalósíthatatlan ígéretekkel. A lakosság összefogásával, meg-
értésével, a kormányzat segítségével a település fejlődhet, gazda-
ságilag stabilizálódhat.
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Bemutatkoznak a helyi önkormányzati képviselő jelöltek
Oláh István
képviselőjelölt

Tisztelt Választópolgárok!

Engedjék meg, hogy bemutatkozzam: Oláh István vagyok 1964
január 04- én születtem.

Az általános iskola elvégzése után Sárospatakon tanultam to-

Sándor Zoltán
képviselőjelölt

Sándor Zoltán 50-éves vagyok. Szeretném hogy cigándon egy
tiszta és átlátható önkormányzat működjön.Cigándon minden
család egyforma bánásmódban részesűljön ne legyen kivétel a
csalárdok között. A járóbeteggondozó teljes működése hogy egy

Oláh József
képviselőjelölt

Oláh József / Garas / vagyok.

Jelenleg a helyi tésztaüzem tulajdo-
nosa. Cigánd sorsa mindig nagyon fon-
tos volt számomra. Az utóbbi években
képviselőként sikerült betekintést
nyernem az önkormányzat működésé-

vább, ahol festő-mázoló szakon végeztem. 1991 ben tagja lettem a
II. Rákóczi Ferenc Vadásztársaságnak,ahol jelenleg hivatásos-va-
dász és vadászmester vagyok.. Szüleimtől örökölt természet iránti
szeretetből és tiszteletből foglalkozom még földműveléssel és
állattenyésztéssel is a családom segítségével.

Ha bizalmukat elnyerem és a testület tagja lehetek szeretnék tár-
saimmal olyan döntéseket hozni, amelyek továbbra is segítik tele-
pülésünk fejlődését az Önök megelégedésére.

Köszönettel és üdvözlettel: Oláh István

végtag töréssel ne keljen kisvárdára utazni kipszeltetni. A közpénz
nem elherdálása, a sok felesleges bulikra. Azt a pénzt a gyerekek
életmód jobbátételére kell fordítani. Cigándért és a cigándiakért
szeretnék bekerülni az önkormányzatba képviselőnek. Ne csak
olyanok kerüljenek oda akik nem tudják hogy mi a szegénység
vagy nem is akarják tudni. Naggyából egyenlőre ennyit tudok el-
mondani. Előre is köszönöm a megtisztelő bizalmukat.

Tisztelettel: Sándor Zoltán önkormányzati képviselő jelőlt.

be. Elkezdtünk a jelenlegi vezetéssel egy „új város” kialakítását,
amelyben az egyéni érdekek helyett a közösség boldogulása az
elsődleges, és ahol nyugodtan élhetnek az emberek, nem kell fél-
niük senkitől, és semmitől. Nagyon sok lakosnak tudtunk munkát
adni, hogy ne segélyből kelljen gyerekeiket nevelni. A város képe
is szépen alakul mindenki megelégedésére. Cigándi vállalkozó-
ként célom, hogy minél több ember jusson tisztességes megélhe-
tést nyújtó munkához. Gyermekeink jövőjének építése közös fele-
lősségünk és feladatunk. Ezért kérem a lakosság további támoga-
tását, hogy folytatni tudjuk az elkezdett munkát, és hogy Cigánd
megőrizhesse Bodrogközi vezető pozícióját!

Sándor József (Nixon)
képviselőjelölt

Először is szeretnék bemutatkozni. A nevem Sándor József, a
becenevem „NIXON”. 1966. 06. 09.-én születtem Ricsén. Nős va-
gyok, feleségem Lakatos Mária. Gyermekeim Zoltán, Nóra és
Krisztofer. Büszke nagyapa is vagyok 1 kis unokám neve Angyal-
ka.

Az általános iskola elvégzése után édesapám mellett helyezked-
tem el a vasútnál, majd bevonultam katonának. Leszerelésem után
hazaköltöztem, megnősültem és különböző cégeknél, vállalkozók-
nál hosszabb-rövidebb ideig dolgoztam. Jelenleg a KÖTIVIÉP'B
Kft-nél dolgozom. Megválasztáson esetén céljaim a következők:

Minél intenzívebben részt venni a testület munkájában. Tovább
segíteni elsősorban a romák felzárkóztatását, és kiemelten a
foglalkoztatását, a gyerekek továbbtanulását, képzését.

Szigeti Tibor
független képviselőjelölt

Szeretném elérni, hogy Cigándon mindenkinek legyen munkája
és büszke legyen arra, amit elvégzett. Amióta itt élek látom, hogy
nagyon sokan az önkormányzattól várják a segítséget a napi eg-
zisztenciájuk megteremtésében, és aki egy családfenntartó felelős-
ségével igyekszik is gondoskodni a számos rászorulóról.

Itt az ideje továbblépni. Meg szeretném teremteni a lehető leg-
több családnak a lehetőséget, hogy meg tudjon élni a munkájából
és felelősségteljesen elvégzett munkájában örömét lelje. Ne függ-
jön a mindenkori kormányzat szociális érzékenységétől. Az önkor-
mányzat ne legyen a legnagyobb munkaadó, feladata inkább az
életképes vállalkozási környezet megteremtésében van, ami bizto-
sítani fogja a munkahelyeket. Nagyon számítok az idősek támo-
gatására.
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Bemutatkoznak a helyi önkormányzati képviselő jelöltek
Tóth János
képviselőjelölt

Tisztelt Cigándi Választópolgárok!

Eddig végzett munkámat ismerik.
Október 12-én eldöntik, hogy a bősé-
ges kínálatból kik a legjobbak, kikre
bízzák városunk irányítását, tehát CI-
GÁNDRÓLdöntenek.

Arról, hogy zökkenőmentesen folytatódik-e az a folyamatos,

Varga László
képviselőjelölt

Tisztelt Cigándi választópolgárok!

Varga László vagyok 1988-ba köl-
töztem a családommal Cigándra. 17
évet dolgoztam a rendőrségen Cigánd
település körzeti megbízottjaként.

Betegségem miatt nyugállományba

gyors és látványos fejlődés, amely a Bodrogköz egyetlen más tele-
pülésén sem tapasztalható. Folytatódik-e az intézményekben, az
egészségügyben, a kulturális életben a városiasodás, amely – a Hi-
vatal és számos Civil szervezet segítségével elsősorban a leköszö-
nő Polgármester és az aktív Képviselők munkájának gyümölcse.

Arról, hogy a bővülő Európai Uniós pályázatok lehetőségét még
jobban kihasználjuk-e. Egyet akarás, aktivitás, eredményesség
marad-e a testületi élet jellemzője. Minden Önökön, múlik!

Ha eddigi munkámmal elégedettek, és megadják további támo-
gatásukat, szavazzanak Rám is a lista 2. helyén álló jelöltre,Tóth
Jánosra.

helyeztek, de továbbra is aktívan részt veszek a közérdekében.
Ez év tavaszán Polgárőr Egyesületet alakítottunk, aminek elnö-

kévé választottak. Apolgárőrség célja a település rendezvényeinek
biztosítása valamint a rendőrség munkájának segítése.

Támogatom az évekkel ezelőtt elkezdett „Értékből a lendület”
programot.

ABodrogközben ismerőseimmel beszélgetve elmondják, hogy a
város vezetői jól végzik munkájukat, mert sok projekt valósul meg.
Egyre több a beruházás a településen.

Megválasztásom esetén tovább szeretném ezt a programot támo-
gatni, valamint a lakosság közbiztonságát- érdekeit képviselni,
szolgálni.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választásán
bejelentett és nyilvántartásba vett egyéni listás jelöltek sorsolás utáni sorrendje

Sorszám A jelölt hivatalos neve

1. Oláh István

2. Tóth János

3. Csáki Dávid

4. Balla Dénes

5. Sándor Zoltán

6. Szigeti Tibor

7. Horváth József

8. Horváth Józsefné

9. Németh Károly (1976)

10. Filep Istvánné

11. Németh István

12. Oláh Bertalan

13. Ablonczy Dániel

Sorszám A jelölt hivatalos neve

14. Sándor József

15. Fodor Jánosné

16. Gál Zoltán

17. Vargáné Dócs Valéria

18. Németh Károly  (1949)

19. Bodnár Andrásné

20. Bodnár Balázs

21. Györgyné Fodor Gizella

22. Oláh Krisztián

23. Jóni Emil

24. Varga László

25. Oláh József

26. Balogh Ágnes
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Bemutatkoznak a helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltek
Balogh Ágnes
képviselőjelölt

Tisztelt Cigándon élő Cigány szavazók.
Elérkezett annak az ideje, hogy mérlegre tegyük az eltelt idő-

szakban végzett munkáit a Dancs féle Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzatnak. Balogh Ágnes vagyok az hiszem valamennyien
ismertek, ezért nem látom szükségességét további bemutatko-

Balogh Béla
képviselőjelölt

Tisztelt Roma Választó Polgárok, kedves Barátaim!
Balogh Béla vagyok, de úgy ismertek, hogy „kilenc”. 1962. 10.

08-án születtem Sárospatakon. 5 gyermekem és 10 unokám van. 36
éve vagyok házas. Általános Iskolai tanulmányaimat Cigándon
végeztem.

Programom!
1.A Város Polgármesterével és Képviselő-testületével, történő

Dancs Oláh Attila
képviselőjelölt

Tisztelt Cigándiak!

Dancs Oláh Attila vagyok, 30 éves, cigándi lakos, jelenleg a Föl-
des Ferenc Gimnázium IV. évfolyamos levelező tagozatán érettsé-
gire készülök.2002 óta vagyok a Roma Önkormányzat tagja, 2010
óta alelnöke. E minőségemben 2010. óta szorosan együttműködök

Dancs Oláh József
RPT-RPM-CSZOSZ képviselőjelölt

Tisztelt Cigányok, Barátaim!
Gondolom valamennyien elgondolkoztatok azon, hogyan

tovább. Feltételezhetően mérlegeltétek –e a cigányság érdekét úgy
képviselni, hogy saját magunkat nem tudjuk . Hálás vagyok a
sorsnak, hogy ennek ellenére az elmúlt időszakban sikerült olyan

Ferencik Géza
képviselőjelölt

Tisztelt Roma Választópolgárok!

Ferencik Géza vagyok. 1970. 06. 18-án születtem Ricsén. 7
gyermekem édesapja vagyok. 28 éve élek házasságban. Iskolai
tanulmányaimat Cigándon végeztem.

zásnak.Inkább a tényekre térnék ki. Gondolom mérlegeltétek ma-
gatok között, hogy mennyi minden lehetőségtől maradtak ki, csalá-
dok az által, hogy Dancsék, csak és kizárólag saját zsebeiket töm-
ték meg.Azt mondják, hogy szegény ember az aki ígérni nem tud.
Én nem is akarok semmit ígérni, csupán megjegyezni kívánom,
hogy van és adott, a lehetőség arra, hogy bizonyítást nyerjen ki az
aki vagy akik tényleg tudnak és tenni akarnak az itt élő cigány
családokért

Balogh Ágnes.

szorosabb együttműködése, 2. Aroma hagyományok erőteljesebb,
határozottabb, elkötelezett ápolása, támogatása, 3. A hátrányos
helyzetű tehetséges fiatalok ösztönzése, támogatása, 4. Arászoruló
családok szociális lakhatási helyzetének javítása.

Kérem a Roma Választó Polgárokat, hogy szavazzanak rám
közös akarattal, meggyőződéssel.

Bízva jelenlegi Polgármesterünk Oláh Krisztián támogatásában
„LUNGO DROM” roma szervezet elnöke és jelöltje!

Ajövőtök a kezetekben van!!!
Cigánd, 2014. szeptember 19.

Balogh Béla

a jelenlegi Polgármester Úrral, Oláh Krisztiánnal, aminek köszön-
hetően közös pályázatokban és egyéb ügyekben is kikéri vélemé-
nyemet, tanácsaimat. Ennek köszönhetően úgy érzem, hogy
megfelelően tudom képviselni a roma lakosokat, és érdekeiket.
Négy éve egy olyan közös úton indultunk el, melyen mindenképp
szeretnénk tovább haladni és a kitűzött célokat megvalósítani.
Meglátásom szerint nem minden képviselő jelölt lenne alkalmas
erre a feladatra. Szeretném megköszönni Cigánd Város Polgármes-
terének és Alpolgármesterének.támogatását.

Üdvözlettel: Dancs Oláh Attila

fejlődési pályára állítani a Roma Önkormányzatot. Mezőgazdasági
program: szántás, vetemény hatvan család részére, telepprogram
1.470.000 millió Forint értékben hatvan család részesült belőle
rendezvények, sportrendezvények, gyümölcsfák, résztvevőknek
15 ezer Forintos ösztöndíj csak vissza kell emlékezniük azoknak,
akik részt vettek benne. Folyamatban van egy adó pályázat, ami
október végén indul el 60 ezer Forintos ösztöndíjjal, ha össze
számoljuk több mint 1.500.000 millió forint értékű közös pályázat
a nagy Önkormányzattal. Dancs Oláh József

Programom:
A rászoruló családok lakatási helyzetének, orvoslásának megol-

dása. Aszociális temetkezés lehetőségének kibővítése, biztosítása.
A halmozottan hátrányos helyzetű családok lakásainak felújítása,
szociális alapon.

Kérem szavazzanak Rám!
Bízva jelenlegi Polgármesterünk Oláh Krisztián támogatásában
„Lungó drom” roma szervezet jelöltje.
Ajövőtök a kezetekben van!
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Bemutatkoznak a helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltek
Horváth László
képviselőjelölt

Tisztelt Roma Választó Polgárok, kedves Barátaim!
Horváth László vagyok, közismerten „Bárány Laci” ,

1964.04.18-án születtem, Cigándon 6 gyermek édesapja és 7
unoka nagyapja vagyok. 26 éve vagyok nős, családos. Általános
iskolai tanulmányaimat a (Megyaszói Fiú Nevelőintézetben) vé-
geztem, jelenleg festő, mázoló tanfolyamon veszek részt. gyakor-
latomat a Városi KHT-nál végzem! Próbálom folyamatosan ké-
pezni magam.

Jóni Emil
képviselőjelölt

Tisztelt Roma Választópolgárok!
Jóni Emil vagyok, de sokan úgy ismernek „Gali”. 1973. 03. 03.

–án Sárospatakon. Általános iskolai tanulmányaimat Cigándon
végeztem. 2011-ben elvégeztem egy betonelem gyártó tanfolya-
mot. 4 gyermekem van.

Lakatos Gyuláné
képviselőjelölt

Tisztelt Roma Választó Polgárok, kedves Barátaim!

Lakatos Gyuláné vagyok. 1954. július 28-án születtem Cigán-
don. 3 gyermek édesanyja vagyok. Házasságban élek. 39 éve élünk
együtt házastársammal. Általános iskolai tanulmányaimat Cigán-
don végeztem. Faipari gépkezelő és szerelő a szakmám.

Céljaim!

Sándor Gyula
képviselőjelölt

Tisztelt Roma Választópolgárok!
Sándor Gyula vagyok! 1980. 07. 25-én születtem Sátoraljaúj-

helyben. 1 gyermek édesapja vagyok. 15 éve élek házasságban. Is-
kolai tanulmányaimat Cigándon végeztem.

Programom:

Programom!
1. Aktívabb roma önkormányzat megteremtése
2. A helyi roma lakosság létszámának megfelelő érdek érvénye-

sítése.
3. A roma és nem roma lakosok harmonikusabb kapcsolatának

megteremtése.
4. A halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok ösztöndíjhoz tör-

ténő juttatása (sport, művészet terén).
5. Ahelyi közfoglalkoztatás kibővítése létszám arányosan.
Bízva jelenlegi Polgármesterünk Oláh Krisztián támogatásában
„LUNGO DROM” roma szervezet jelöltje!
Horváth László

Programom:
A Romák számára helyileg egy szociális szövetkezet létreho-

zása. Egyenlő bánásmód, az élet minden területén. A roma gyer-
mekek tanulmányi átlagának növelése, ösztöndíj formájában. A
Roma Pályázatok jobb és hatékonyabb kihasználása.

Kérem szavazzanak Rám, hogy segíthessek a Romákon!

„Lungó drom” roma szervezet jelöltje.
Ajövőtök a kezetekben van!

1.A helyi roma lakosság életének jobbá tétele, 2. A roma lakos-
ság életszínvonalának emelése, 3. A roma és hátrányos helyzetű
gyerekek támogatása, pályázatok útján, 4. Egyenlő bánásmód biz-
tosítása helyi szinten.

Kérem a Roma Választópolgárokat, szavazatukkal támogassák
törekvéseimet, egy jó cél érdekében.

Bízva jelenlegi Polgármesterünk Oláh Krisztián támogatásában.
„LUNGO DROM” roma szervezet jelöltje!
Ajövőtök a kezetekben van!!!
Cigánd, 2014. szeptember 19.

Lakatos Gyuláné

A kiírt pályázatok, hatékonyabb, szélesebb körű kihasználása. A
rászorulók és hátrányos helyzetű családok állattartási kedvének
ösztönzése. A hátrányos helyzetűek, hatékonyabb érdekvédelme,
jogi képviselete.

Kérem a Roma választópolgárok, hogy egy jó cél érdekében
szavazzanak rám!

Bízva jelenlegi Polgármesterünk Oláh Krisztián támogatásában.
„Lungód rom” roma szervezet jelöltje.
Ajövőtök a kezetekben van!

Sándor József (Szatyár)
képviselőjelölt

Tisztelt választók Cigányok!
Sándor József vagyok ( Szatyár) Azt hiszem magamról többet

mondani, nem is kell mert mindenki ismer , hisz itt születtem,
és itt nőttem fel. Minden cigány barátom rokonom tudja, hogy én
az életemet tisztességes emberként éltem és élem ez után is.

Ezért bátran és lelki ismeretemmel tisztába levő emberként merem
ki jelenteni, hogy amennyiben, bekerülök a Cigány Kisebbségi
Önkormányzatba, mint képviselő, mindent megteszek annak
érdekében, hogy a rám szavazók meg legyenek elégedve velem,
minden erőmmel azon leszek,hogy az a folyamat, ami eddig volt
meg szünjön, és a családok hozzá jussanak azokhoz a javakhoz,
amely eddig nem jutottak el a családokhoz.

Sándor József (Szatyár)

Bemutatkoznak a helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltek
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Bemutatkoznak a helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltek
Sándor Zoltán
képviselőjelölt

Bemutatkozás. Sándor Zoltán azaz Kiskároly Zoli vagyok.Amit
tenni akarok a romákért.Én a nemzetiségi önkormányzatot nem
csalárdi vállalkozásban akarom müködtetni mint az előzőek.A rá-
szorulók részére kűldött csomagok hiánytalan és igazságos szét-

osztása, a pájázatok tisztántartása, a rászoruló gyerekek megse-
gitése.A hátrányos hejzetü csalárdok megsegitése az eltitkolt
lehetőségek a romák számára nyilvánosságra hozása. Ne csak
eggypár csalárd kapja meg aszt ami minden csalárdnak eggyfor-
mán járna.Ezekután rátokbizom hogy az igazságot vagy a hazug-
ságot válasszátok.Előre is megköszönöm a bizalmato-
kat.Tisztelettel.Sándor Zoltán.Roma kissebbségi önkormányzati
képviselő jelőlt.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára
kitűzött választásán bejelentett és nyilvántartásba vett

nemzetiségi listás jelöltek sorsolás utáni sorrendje

Sorszám A jelölt hivatalos neve

1. Sándor Gyula

2. Balogh Béla

3. Sándor Zoltán

4. Balogh Ágnes

5. Lakatos Gyuláné

6. Sándor József

7. Jóni Emil

Sorszám A jelölt hivatalos neve

8. Sánta Zoltán

9. Dancs-Oláh Attila

10. Jóni Lajos

11. Dancs Oláh József

12. Dancs-Oláh Jenő

13. Ferencik Géza

14. Horváth László
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Egy szép verőfényes őszi napon, 2014.szeptember 15-én az
Idősek klubja tagjai Budapesten kirándultak.

Már az induláskor nagy meglepetés volt a közel 60 főnyi kirán-
dulónak a Panorámás busz, mivel nem sokan utaztak még ilyenen.
Az elsődleges úti cél a Parlament megtekintése volt. A csoport kb.
délre ért fel a fővárosba, és fél 1-re volt látogatási időpontunk. A
szigorú biztonsági ellenőrzés után, idegenvezető kalauzolt végig
bennünket. Belépve csodálatos élmény tárult mindannyiunk elé,
amit nehéz szavakba önteni. A díszlépcsőn készült csoportkép ké-
szítése közben, már láttuk a korona őrség készülődését, így láthat-
tuk az őrség váltást a korona körül. A kupolaterembe érve megcso-
dáltuk Magyarország nemzeti jelképeit, a Szent Koronát, az Or-
szágalmát és a Királyi jogart. Csodálatos látvány volt még itt, az
ország összes királyának a szobra, a kupola oszlopokon. Meglepe-
tés volt a klub tagoknak, a finom ebéd, amit a Parlament étkezdéjé-
ben fogyasztottak el.

Fájó szívvel vettük tudomásul, hogy el kell hagynunk a Parla-
mentet, de tudtuk hogy vár ránk még egy csodálatos élmény.

Ez pedig az Erzsébet-téren található Óriás kerék volt. A65 méter
magas monstrumba, nem mindenki mert bele ülni, de akik vették a
bátorságot azoknak fantasztikus Panorámában volt részük.

Fáradtan ugyan, de élményekkel telve indultunk haza.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik

számunkra lehetővé tették ezt a csodálatos, élményekben dús,
felejthetetlen napot. Köszönettel: Idősek klubja dolgozói

Budapesti  Parlamenti kirándulás

Idén is Cigánd volt a végállomása a második alkalommal
megszervezett Pet-Kupának. A viadalra nyolc hajó jelentke-
zett, de közülük hét érte el a végállomást.

Az egységek Vásárosnaményból indultak útnak 2014. augusztus
19-én, és augusztus 23-án érték el a cigándi Tisza-partot. Az idén
Révleányvár Önkormányzata is csatlakozott az eseményhez, hi-
szen a végállomást megelőző utolsó partraszállás a révleányvári
gátőr háznál volt, ahol remek hangulatú vacsorával várták a helyi-
ek a pet-kalózokat! A megfáradt hajózók szombat délután futottak
be a cigándi homokpadra, ahol idén is sok kíváncsiskodó gyűlt ösz-
sze fogadásukra! A kiváló hangulatú partraszálláshoz Kovács Gá-
bor bonyhádi népzenész-muzsikus adott zenei alapokat, míg „ A
Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány önkéntesei, illetve a Tün-
dérkert Óvoda dolgozói hagyományos cigándi ízekkel kedvesked-
tek a vendégeknek! Az eseményről a Magyar Televízió is felvételt
készített, amelyet fő-műsoridőben adtak le.

A II. PET-kupa Záróbulija a falumúzeumnál folytatódott, ahol a
TriAngel Majorette Tánccsoport és Kovács Gábor muzsikus
hangulatébresztése után ByeAlex, Mr. Missh valamint a Sikátor
zenekar szórakoztatta a közönséget.

A koncertek közben történt meg a Homokvárépítő verseny és a
II. Tiszai Pet-kupa eredményhirdetése, melyen kiderült, hogy ki
volt a legügyesebb petkalóz.Az este a táncpajtában kötetlen beszél-
getéssel zárult „A Bodrogköz Tájmúzeumáért Alapítvány” által
készített és a Városi Önkormányzat dolgozói által prezentált vacso-
ra mellett.

A II. PET-kupa záróakkordja vasárnap történt, amikor is a hajók
végleg szétszerelésre kerültek, az alapanyagokat pedig elszállította
a szelektív hulladékgyűjtő autó!

Végezetül szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki
akár támogatóként, akár szervezőként, résztvevőként, nézőként,
szimpatizánsként, segítőként hozzájárult a II. PET-kupa sikeréhez!

Jövőre – 2015 – III. PET-KUPA!!!

Kikötöttek a Pet kalózok Cigándon

A II. Tiszai Pet-Kupa szervezői – a tavalyi év sikerein felbuz-
dulva – ismét megkeresték Cigánd Város Önkormányzatát,
hogy csatlakozzanak a természetvédelmet szolgáló eseményhez.

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy igazi partnerre, és elkötelezett
hívekre találtak a természetfilmesek a bodrogköziekben. A tavalyi
évet követően – komoly nagy támogatók híján – nagyságrendekkel
nehezebb előzmények után, ám annál nagyobb sikerrel és lelkese-
déssel valósult meg a mind nagyobb ismertségnek örvendő ese-
mény, köszönhetően az elszánt természetfilmeseknek!

Az Önkormányzat egy emberként állt a felkérés mellé.
Cigánd Város PET palack-gyűjtést szervezett, amelyhez Pácin,

Karcsa, Révleányvár, Ricse, Semjén, Tiszacsermely, Bodrogha-
lom, Kisrozvágy is csatlakozott.

A nem összenyomott pillepalackokat, kupakkal együtt a cigándi
Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtárba lehetett leadni. A pa-
lackok gyűjtése közel három hétig tartott, mely idő alatt közel 4000
darab műanyag palack gyűlt össze. Ezeket a flakonokat 2014. au-
gusztus 15-én a reggeli órákban szállították el, hogy kezdetét ve-
hesse a vízi útjuk immár hajó formájában. A palackokat adomá-
nyozók közül három szerencsés ajándékban részesült sorshúzás
alapján: Páll Tibor, Oláh István, Oláh Dóra

Az adományozók neve alább olvasható: Orosz József, Szilvási
András, Gyöngy Marcell, Páll Tibor, Filep Istvánné, Ági Presszó

(ifj. György István), Kisgaras Söröző (Petróné Varga Veronika),
Gönczi Istvánné, Bodrogköz Kincsei Bölcsőde, Kopasz Gáborné,
Páricsi Szabolcs – Tiszacsermely, Pokol Csabáné, Oláh István (Pe-
tőfi u.), Daruk László, Oláh István (Kertköz u.), Kolozsvári Zsu-
zsanna, Csáki Andrea, Lőrincz János, Csáki Nikolett, Révleányvár
Község, Bodnár Dominik, Oláh Dóra, Tímári Judit, Oláh László,
Pácin Község, Páricsi Roland, Fogyatékkal Élők Nappali Intéz-
ménye, Semjén Község, Nagy Roland, Kolozsvári Zoltánné, Ko-
pasz Blanka, Karcsa Község, Szociális Alapszolgáltató Központ,
Kisrozvágy Község.

Ezúton szeretnénk megköszönni minden adományozónak,
hogy e nemes cél érdekében segítséget nyújtottak!!!

A PET-Kupa tiszteletére a Nagy Dezső Művelődési Ház és
Könyvtár dolgozói az tavalyi évhez hasonlóan, az idén is meg-
szervezték a homokvárépítő versenyt. Az rendezvény 2014. au-
gusztus 23-án, a Pet-hajók befutása előtt a cigándi Tisza-parton
rendezték meg. A nagyon jó hangulatú eseményen hét homokvár
épült, melyből háromtagú zsűri választotta ki a legszebbeket, me-
lyeket ajándékkal jutalmaztak. Averseny eredménye.

1. helyezett: Filep Simon 2. helyezetett: Kolozsvári Dóra
3. helyezett: Szabó Gábor
Szeretnénk köszönetünket kifejezni mindenkinek, akik hoz-

zá járultak a program sikeres lebonyolításához!!!

Bodrogköz-Cigánd-II. Pet kupa- Elkötelezetten a környezetvédelemért!
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Kiváló időjárási körülmények között
és nagyszerű hangulatban telt a Gasztro-
nómia és hagyományőrzés című rendez-
vény 2014. július 19-én, Cigándon, mely
a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet az Euró-
pai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Straté-
giák LEADER fejezetének végrehaj-
tásához 2013-ban nyújtandó támogatá-
sok részletes feltételeiről szóló pályázat
révén valósult meg.

A Szabadtéri színpadnál lebonyolított
esemény a délutáni órákban kezdődött, a
Csárdás Citera Zenekar és Hagyományőrző
Énekkar, a Cigándi Gyermektánccsoport és
a Sarkantyús Néptáncegyüttes előadásával.
Ahelyi csoportokat Sólymos Tóni és az Ex-
Pressz, valamint a délután folyamán fellépő
Kovács Kati követte, akikkel az idősebbek
visszautazhattak egy kicsit az időben. A
régi dallamok után Oláh Krisztián, Cigánd
Város polgármestere köszöntötte a publiku-
mot.

Polgármester úr szavait a Nefelejcs Kis-
kórus nosztalgia műsora, a székelyudvar-
helyi Európa-bajnokságon második és har-
madik helyet elért TriAngel Majorett Tánc-
csoport és a Sárospataki Alapfokú Művé-
szeti Iskola diákjainak táncos produkciója
követte.

A kisszínpadon bábelőadást tekinthettek
meg kicsik és nagyok egyaránt.

A hangulatot tovább fokozta a Garagulya
Gólyalábas Kompánia humoros előadása,
majd az adrenalin szint emelkedett meg

Szabó Ákos motoros bemutatója következ-
tében.

Kiegészítő programként a városunkba ér-
kezők a Piac téren felállított „vidámpark-
ban” tölthették el az idejüket, lovaskocsiz-
hattak, valamint a Tulipántos Népi Játék-
park és Alkotóműhely várta, többek között,
kézműves foglalkozással és arcfestéssel a
kíváncsiskodókat.

A színpad mellett felállított sátorban a
nagy melegben megéhezőket „ A Bodrog-
köz Tájmúzeumáért” Alapítvány munka-
társai várták a HÍR védjegyes cigándi ap-

róbélessel és kásáskáposztával, valamint
lepcsánkával, krumpli lángossal és kenyér-
lángossal. A Nagy Dezső Művelődési Ház
és Könyvtár dolgozói pedig a Cigándról
szóló kiadványokat kínálták az érdeklő-
dőknek.

Az este sztárvendége a Zanzibár volt,
akik egy frenetikus koncerttel koronázták
meg a kiváló hangulatú programot.

Az este záróakkordja egy látványos tűz-
show volt, amellyel véget ért a Gasztro-
nómia és hagyományőrzés rendezvény.

Nagy sikerrel zárult a gasztronómia és hagyományőrzés
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Hatalmas érdeklődés kísérte végig Cigánd városi rangra
emelkedésének 10. és a település fennállásának 725. évfordu-
lójának alkalmából rendezett városnapot, amely az Államala-
pítási ünnepet is magában foglalta.

Reggel a város lakosságát a helyi amatőr művészeti csoportjai
hívogatták lovas szekereken felvonulva. A nap folyamán a prog-
ramok párhuzamosan három helyszínen zajlottak, így mindenki
megtalálta a számára jó kikapcsolódási lehetőségeket.

A nagyszínpadi események alatt a Falumúzeum udvarán főző-
verseny zajlott. A falumúzeum előtti téren felállított színpadon is
zajlottak az előadások. Fellépett a Zsindely Zenekar, a Crystal Ret-
ro Partyzenekar és a Danger Close együttes.

A Kisszínpadon, a délután folyamán, a Burattino Bábszínház
előadását nézhették végig, valamint gyermekverseket hallgathat-
tak zenés feldolgozásban kicsik és nagyok egyaránt. Aparkban Né-
pi játszóház várta a szórakozni vágyókat.

A piactéren ringlispil, kirakodó vásár, illetve a „A Bodrogköz
Tájmúzeumáért„ Alapítvány önkéntesei helyi ízekkel várták az
igen csak szép számú látogatókat.

A színpadi programot a Szabadtéri színpadon, a bodroghalmi
Halom Dalkör előadása nyitotta meg, aki a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával létre jött „Őrizd a tüzet” – Hagyományőrzés
népzenével a Bodrogközben című pályázat keretén belül látogattak
el hozzánk.

Őket a XXVI. Zemplén Nemzetközi Néptáncfesztiválról ideér-
kezett macedón, belga, ukrán néptánccsoportok követték.

Ezzel egy időben lovas és íjászbemutató zajlott a színpad mö-
götti zárt területen.

Ebédidőben a Nótacsokrot és operett slágereket hallhattak a né-
zők Gáspár Ani, Ládi Gabi és Bagi Csaba előadásában.

Az előadóművészeket a helyi amatőr művészeti csoportok be-

mutatója követte. Fellépett a Csárdás Citerazenekar és Hagyo-
mányőrző Énekkar, a Nefelejcs Kiskórus, a TriAngel Majorette
Tánccsoport, a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola óvódás
balett csoportja, Illés Szilvia, Dócs Eszter, Dancs Krisztián, Dancs-
Oláh Vivien, az újonnan alakult Cigándi Barnaszemek Táncegyüt-
tes és a Sarkantyús Néptáncegyüttes.

Koós Jánosnak és Dékány Saroltának köszönhetően az idősebb
korosztály kicsit visszautazhatott a táncdalok fénykorának idejébe.

Ezután a mulatós zene kedvelői örülhettek a soron következő
szűk egy órában, hiszen Ferry és Henna lépett színpadra.

Őket az Irigy Hónaljmirigy követte, akik a már tőlük megszokott
humoros előadással fokozták az amúgy is kiváló hangulatot.

Majd az egyik zenei tehetségkutató műsor két szereplője lépett
színpadra. Hien és közvetlen utána Pál Dénes adott fantasztikus
koncertet.

A zenei előadásokat a nagyszínpadon a hivatalos köszöntők és
díjátadások követték.

Köszöntőt mondott Oláh Krisztián Cigánd Város Polgármestere,
Dr. Hörcsik Richard országgyűlési képviselő, Dr. Seszták Miklós
Nemzeti Fejlesztési Miniszter.

Ezt követően a díjátadásokra került sor: Kántor Mihály-díjat ka-
pott Völgyi Antal nyugalmazott tanár, id. Varga András pedig
posztumusz Cigándért-díjban részesült. Miniszteri elismerést ka-
pott Tímári Zoltánné 40 éves közszolgálati munkájáért.

A hivatalos ceremónia után az esti várva várt nagy zenekar fog-
lalta el a színpadot. Atechnikai átállás és a hangolás után, közel két
órás kiváló atmoszférájú koncertet adott a Hooligans zenekar,
melynek végén a közönség óriási ovációval díjazta a zenészek tel-
jesítményét. A nap záró eseménye a tűzijáték volt, mely után véget
ért a 725. éves és 10 éve városi rangra emelkedett Cigánd városnap.

Ezúton szeretnénk megköszönni a kemény és áldozatos
munkáját mindenkinek, akik segítettek abban, hogy városunk
méltóképpen tudja megünnepelni ezt a jeles alkalmat.

(További fotók a következő oldalon.)

V CÁROSNAP IGÁNDON
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LEADER pályázatok- Inkubátorház alapkőletétel
A hagyományoknak megfelelően a Kulturális örökség nap-

ján rendezték meg Cigándon a Bélesfesztivált 2014. szeptem-
ber 19-20. között.

A fesztivál első napján egy szakmai konferenciára került sor a
Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár színháztermében. Kö-
szöntőt mondott dr. Kiss István a ZTVE elnöke. Az előadáson a
2007-2013 között megvalósult térségi projektek eredményeiről
hallhattak beszámolót. Továbbá megismerhették 2014-2020 kö-
zötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program részleteit is.

Ezt követően a LEADER térségek közötti együttműködések
projekt bemutatása következett.

Fényeslitke Község polgármestere Mártha Tibor mutatta be a te-
lepülésükön megvalósított projekteket.

A konferenciát követően a vendégek átvonultak a Járóbeteg
Szakellátó Központ mellett található építési területhez, ahol ünne-
pélyes keretek között lehelyezték az Inkubátorház alapkövét.

Az inkubátorház egy a határon átnyúló pályázat keretén belül lé-
tesül a szlovákiai Lelesz községgel közösen. Ez az épület a jövő
vállalkozóinak nyújt majd segítséget határon innen és túl egyaránt.

Az ünnepségen beszédet mondott Oláh Krisztián Cigánd Város
Polgármestre, Dr. Hörcsik Richard Zemplén országgyűlési kép-
viselője és Stumpf Attila a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal Cigándi Járási Hivatalának vezetője.

A hivatalos ceremóniát követően a jelenlévőket egy finom ebéd-
del látták vendégül a Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár au-
lájában.

A második nap egy igazi gasztronómiai és népi kavalkádot ho-
zott. A kissé borongós idő ellenére rengeteg ember látogatott el a
Falumúzeum előtti térre.

A rendezvényt Csáki Balázsné „A Bodrogköz Tájmúzeumáért”
Alapítvány kuratóriumának elnöke nyitotta meg. Köszöntő beszé-
dében kiemelte, hogy szellemi és tárgyi örökségünk egysége igen
is fontos és ez Cigándon már évek óta így működik, valamint hogy
a Falumúzeum ennek a legmegfelelőbb helyszíne mindezek repre-
zentációjának. A nap folyamán kicsik és nagyok egyaránt megta-
lálhatták a kedvükre való programot.

A színpadon a Hidvégi Band, Sógorok, Varga Viktor, Folk N
Break, a Cigándi Gyermektánccsoport, TriAngel Majorette Tánc-
csoport, Csárdás Citerazenekar és Hagyományőrző Énekkar, Dá-
móci Hagyományőrző Egyesület, Bodrogszerdahelyi Női Népdal-
kör, Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola Klasszikus Balett
csoportja, Tiszavirág Néptánccsoport, Kékcsei Asszonykórus, Ci-
gándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde ovisai, Sarkantyús Néptánc-
együttes és a fesztivál napján 70. születésnapját ünneplő Poór Péter
szórakoztatta a publikumot.

Kísérő programként a művelődési házban található kiállításokat
tekinthették meg, népi játékokat próbálhattak ki a Kántor Mihály
Általános Iskola pedagógusainak vezetésével, valamint Csáki
Andrea irányításával agyagozhattak is az érdeklődők.

A béleseket az alapítvány önkéntesei és a Bodrogközi Többcélú
Kistérségi Társulás Szociális Alapszolgáltató Központ munkatár-
sai készítetté az egész nap folyamán. A fesztivál vendége volt még
a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének delegációja .

A nap zárásaként táncházban vehettek részt a fesztiválozók,
melyhez a Szikes Zenekar szolgáltatta a talp alá valót, tovább fo-
kozva az amúgy is kiváló hangulatot.

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni mindenkinek a
munkáját, akik segítettek a rendezvény sikeres lebonyolításá-
ban. (További fotók a következő oldalon.) -kg-

Kulturáis örökség napja - Bélesfesztivál
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Felelős kiadó: Cigánd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete

Tóth MihályFelelős szerkesztő:
Szerkesztőség:

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

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
LAPJA

KEDVES CIGÁNDI LAKOSOK!

Mályi településen él a 2 és fél éves Zsófi, aki súlyos daga-
natos betegséggel küzd.

Azért, hogy a család anyagi terhe csökkenjen, a kislány
rokonai és a szülők barátai kupakgyűjtő akcióba kezdtek.

SEGÍTSÜNK MI IS!
Ne dobja ki fölöslegesnek vélt műanyag kupakjait, hiszen

ezeknek összegyűjtésével segítheti Zsófi gyógyulását!

Akupakokat leadhatják 2014. december 20-ig a
a Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtárban
09.00-16.00 között munkanapokon.

www.cigand.hu

GYŰJTSÜNK MŰANYAG-
KUPAKOT ZSÓFIÉRT!

GYŰJTSÜNK MŰANYAG-
KUPAKOT ZSÓFIÉRT!
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Cigánd fennállásának 725. és városi rangra emelkedésének 10.
évfordulója alkalmából három napos rendezvény sorozat kezdő-
dött 2014. augusztus 15-én pénteken.

Az első napon „Kulturális Séta Cigándon” elnevezéssel első-

sorban a kultúráé volt a főszerep
A program a Bodrogközi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Köz-

pontnál „Életfa” állítással kezdődött. Az avatáson a város vezető-
sége mellett részt vett és köszöntőt mondott Szabó Péter a karosi
Honfoglalás kori Látogató Központ igazgatója, Csáki Balázsné „A
Bodrogköz Tájmúzeumáért” alapítvány kuratóriumának elnöke,
valamint Dr. Berzéky József szülész-nőgyógyász a Járóbeteg
Szakellátó Központ szakorvosa.

A köszöntők után az alkotó, Varga András életének és munkás-
ságának bemutatása következett.

A méltatást követően a helyi intézmények és civil szervezetek
képviselői helyezték el az „életet” szimbolizáló szalagjaikat az
alkotáson.

Az avatás emelkedett hangulatához hozzájárult Harsányi Zsófia
éneke.

A sorozat következő állomása a futballpálya volt, ahol Mező

László mutatta be saját írását Cigándi futballkrónika címmel a

megjelent közönségnek. Köszöntőt mondott Fodor Zoltán
(Bémer) a Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület elnöke.
Ezután Oláh Krisztián, Cigánd Város polgármestere adott át elis-
merő oklevelet Dócs Károly pályagondnoknak, a futballért tett
több évtizedes alázatos és lelkiismeretes munkájáért. A vendégek
szórakoztatásáról a TriAngel Majorette Tánccsoport valamint Ka-
rászi Roland freestyle foci Európa-bajnok és Kovács Péter
freestyle foci világbajnok gondoskodott. A rendezvényen részt
vettek az Egyesület sportolói, vezetői, edzői is.

A futballpályáról a Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár

dísztermébe érkeztek a vendégek, ahol a Cigándot bemutató

kisfilm vetítésével és Oláh Krisztián polgármester köszöntő-

jével vette kezdetét a kulturális kavalkád!
A „Fejezetek Cigánd néprajzából” könyvet Dr. Páll István a

Sóstói Múzeumfalu igazgatója mutatta be, köszöntőt Dr. Habil
Viga Gyula, szerző-szerkesztő mondott a résztvevőknek.

A könyvbemutatót térképészeti kiállítás követte, melyről Feren-
czyné Csáki Annamária mondott részletes tájékoztatást. Ezek után
a felvidéki Némethi Róbert fotókiállítását maga az alkotó nyitotta
meg.

A művelődési ház programját „Az én városom” című pályázat
bemutatása és a beérkezett pályamunkákból készült kiállítás meg-

nyitása zárta. A pályázatot Kovács Gábor közösségfejlesztő mun-
katárs mutatta be, majd Bordás István a Sárospataki Képtár veze-
tője, mint zsűri elnök értékelte a beérkezett munkákat, és adta át a
díjakat.

„Az én városom” pályázat díjazottjai: Csáki Balázsné, Nagy Ist-
vánné, Csáki Andrea, a Falumúzeum Szövőcsoportja, a Falumúze-
um Fazekas Csoportja, Bötykösné Fodor Kitti Katalin, Kőrösi
Viktória, a Falumúzeum Kézműves Köre.

A megnyitó ünnepséget Gyárfás Károly, a Nefelejcs Kiskórus,
Szabóné Horváth Eszter és Némethy Viktória, valamint a Sarkan-
tyús Néptánc Együttes előadása tette színessé.

A művelődési házból a Hősök terére várták a szervezők a

vendégeket, ahol a felújított I. világháborús emlékmű avatása

történt meg. Az emlékmű Turul madarát Czigándi Varga Sándor
készítette. Az emlékmű felújítását a művész irányításával és köz-
reműködésével a Cigándi Településüzemeltetési és Városfejlesztő
Nonprofit Kft. végezte.

A világháború kitörésének 100. évfordulójára emlékező avatási
ünnepségen közreműködött a sátoraljaújhelyi Dohánygyári Zene-
kar és az MH 5. Bocskai István Lövészdandár. Köszöntőt mondtak:
Oláh Krisztián polgármester; Dr. Hörcsik Richárd Zemplén or-
szággyűlési képviselője; valamint Mártha Tibor, Fényeslitke pol-
gármestere, a „Don menti magyar honvédsírok gondozása Alapít-
vány” kuratóriumának elnöke.

Az emlékművet a Czigándi Varga Sándor szobrászművész és
Oláh Krisztián polgármester leplezték le. Az emlékműavatáson
szavalt Nagy Tóbiás Katalin, műsort adott a Nefelejcs Kiskórus.

A sorozat következő elemeként a Falumúzeum területén

található kemencét adták át a közösségnek. Az esemény „Az Új
utakon a Bodrogköz hagyományainak megőrzésében” című pro-
jekt projektzáró eseménye is volt egyben. Az eseményen köszöntőt
mondtak Kovács Gábor kemenceépítő, Bordás István közműve-
lődési szakértő és Csáki Balázsné kuratóriumi elnök asszony.
Műsort adott a Csárdás Citerazenekar és Hagyományőrző Ének-
kar, valamint a Cigándi Gyermektánccsoport. Az érdeklődők ezt
követően megkóstolhatták a kemencés finomságokat.

Az este hátralévő részében Koós Réka és a Miskolci Musical és
Dalszínház szórakoztatta a látogatókat.

A pénteki program zárásaként a Bodrogközi Régi Magyar Kul-
túra Közhasznú Alapítvány és az ETELE Lovas és Szabadidősport
Egyesület közreműködésével megrendezett szertűz mellett „révül-
hettek” – a kulturális séta szellemiségéhez csatlakozva – az érdek-
lődők. (További fotók a következő oldalon.)

Kulturális séta Cigándon
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A vakáció ideje alatt számos program,
gyermektábor várta az érdeklődő gye-
rekeket.

- A Gyerekesély programon belül úszás-
oktatáson, Telkibányán egyhetes táborozá-
son, illetve napközis táborban vehettek
részt a hátrányos helyzetű tanulóink.

- A Sárospataki Alapfokú Művészeti Is-
kola oktatói intenzív foglalkozásokat tar-
tottak a néptánc táborban.

- A Falumúzeum kézműves táborában
ebben az évben is számos mesterséggel is-
merkedtek meg a lelkes hagyományőrző
diákjaink.

- Pályázati forrásból az iskola szervezé-
sében 40 tanuló Nagyhomokon lovas tábor-
ban, az Etele Hagyományőrző, Lovas és
Szabadidő Sportegyesület szervezésében
pedig 24 fő a Tisza-parton lovas nomád tá-
borban tanult lovagolni.

- Fonyódligeten az Erzsébet-táborban 60
tanuló tölthetett el felejthetetlen napokat.

- Szeptember elején a TÁMOP 3.1.14.
Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcso-
latok projekt keretében 45 tanuló látoga-
tást tett a jászárokszállási testvériskolába,
majd közös tanulmányútra utaztak a Bala-
tonhoz. Remélem tanulóink sok szép em-
lékkel, élménnyel gazdagodtak.

Önkormányzatunk jóvoltából a rászoruló
tanulók nyári étkeztetésben részesültek.

Augusztusban a fertőtlenítő meszelése-
ket, a nyári nagytakarítást elvégeztük, így
tiszta környezet várta az ifjúságot.

A „Birka a kondérban” elnevezésű gasztronómiai feszti-
válon képviselte településünket „ A Bodrogköz Tájmúzeumá-
ért” Alapítvány Szentendrén a Skanzenben 2014. augusztus
16-án.

Az alapítvány önkéntesei mindenki nagy megelégedettségére

Szeptember 1-jén ünnepélyes tanévnyi-
tóval kezdetét vette az új a tanév. A névre
szóló tankönyvcsomagok az első napon ki-
osztásra kerültek, a hiányzó tankönyvek
pótlása folyamatban van. Az Önkormány-
zat füzetcsomaggal támogatta a tanulóin-
kat. 43 kisdiák kezdte meg tanulmányait az
első évfolyamon, az iskola tanulói létszá-
ma: 386 fő, 8 alsó, 9 felső tagozatos osztályt
indítottunk. Az úszásoktatást a kisvárdai

uszodában valósítjuk meg hétfőn, szerdán,
pénteken délutánonként, az 1-6. évfolyam
testnevelés tagozatos osztályaiban.

Új kolleganőt köszönthetünk a tantestü-
letünkben Világi Eszter tanítónő személyé-
ben.

Jó munkát, eredményes tanévet kívá-
nok!

Némethné Szendrei Csilla
igazgató

Eltelt a nyár, elkezdődött a tanítás!

SZENTENDRÉN JÁRT „A BODROGKÖZ TÁJMÚZEUMÁÉRT” ALAPÍTVÁNY
készítették el a birkapörköltet, és a húsétel mellé a HÍR-védjegyes
„cigándi apróbélest.

Adelegáció tagjai 80 főt kóstoltattak a hagyományos ízekből.
Külön szeretnénk köszönetet mondani főszakácsunknak,

Gecse Jánosnak!



20 2014. szeptember

A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Tárulás Szociális Szol-
gáltató Központjához tartozó valamennyi településen lehető-
ség nyílt a nyáron kirándulások szervezésére.

Az idősek klubjai által a Bodrogközi idősek is eljuthattak többek
között: Egerbe, Gödöllőre, Tiszadobra, Tokajba, Mezőkövesdre,
Boldogkőváraljára, ahonnan minden érintett település szép emlék-
kel és élménnyel tért haza.

A Fogyatékkal Élők Nappali Intézményében is szinte minden
hétre jutott valamilyen kirándulás, vagy szabadidős program. Afo-
gyatékkal élők idén nyáron ellátogattak, a nyíregyházi vadaspark-
ba, a kisvárdai strandra, eltölthettek egy napot az ETELE Hagyo-
mányőrző Lovas és Szabadidősport Egyesület nyári lovas táborá-

A Komplex-telep program „Közös út” elnevezésű pályázat
keretén belül Szolgáltató pontot adtak át Cigándon az Újfalu
településrészen 2014. július 28-án.

A Szolgáltató pont ugyanazt a funkciót tölti be itt is, mint a
májusban átadott épület. A létesítményben az itt élő embereknek
hasznosan tölthetik el szabadidejüket, a gyerekeknek pedig kü-
lönböző foglalkozások lesznek megvalósítva.

A Himnusz eléneklése után a vendégeket Balla Zoltánné kö-
szöntötte. Az eseményen beszédet mondott Oláh Krisztián, Cigánd
Város Polgármestere, dr. Nagy Réka Borsod-Abaúj –Zemplén
Megyei Kormányhivatal Cigándi Járási Hivatalának helyettes ve-
zetője és Kertész Zoltán szakmai vezető. Rövid monológjaikban

Ú CJABB SZOLGÁLTATÓ PONTOT ADTAK ÁT IGÁNDON

PROGRAMOKKAL TELI NYÁR A

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTBAN

RAJZBAN ELEVENEDTEK MEG AZ EMLÉKEK A CIGÁNDI VÁROSI KÖNYVTÁRBAN
A díjátadásra a Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár dísz-

termében került sor. Senki nem ment haza üres kézzel, hiszen min-
denki kapott egy emléklapot, valamint egy kis édességet.

Azsűri az első három helyezést a következő gyerekek ítélte:
1. Turáni Viktória
2. Szepesy Judit
3. Ablonczy Lili
Különdíjat kapott: Gulyás Boglárka
Minden résztvevő gyermeknek szívből gratulálunk!

-kg-

A rossz időjárás miatt az eredetileg kiírt aszfaltrajz verseny
helyett rajz versenyre került sor 2014. július 9-én 13 órától a
cigándi Városi Könyvtárban.

Averseny abból az alkalomból hirdették meg, hogy Cigánd idén
ünnepli várossá nyilvánításának 10. évfordulóját és a település 725
éves fennállását.

A versenyzőket Kovács Gábor közösségfejlesztő munkatárs kö-
szöntötte.

A gyerekeknek egy Cigándhoz kapcsolódó élményüket kellett
papírra vetniük, melyből a könyvtár dolgozóiból álló zsűri válasz-
totta ki a legszebb munkákat.

ban, a Tisza parton ahol mindenki új élményekkel gazdagodott!
Részt vettek a Gyermekjóléti Szolgálat Támogató Szolgálattal kö-
zös hagyományos nyári gyermek programján Pácinban, valamint
eljutottak Lillafüredre is, ahol kisvonatozással és a helyi neveze-
tességek megismerésével jó hangulatban telt a napjuk.

AGyermekjóléti Szolgálatnak és a Támogató Szolgálatnak hosz-
szú idő után ismét lehetősége nyílt közös kirándulást szervezni a
nyíregyházi vadasparkba, a bodrogközi halmozottan hátrányos
helyzetű és fogyatékkal élő gyermekek számára. Valamint ismét
megrendezésre került a már hagyományos nyári szabadidős prog-
ram a két Szolgálat szervezésében, melynek célja hogy fogyaték-
kal élők, és ép gyermekek együtt töltsenek egy napot, ezzel előse-
gítve és erősítve az elfogadást, és az együttélést.

A nyári programok megvalósításáért köszönetünket szeret-
nénk kifejezni az Intézmény vezetésének és Fenntartójának,
hogy a szükséges eszközöket és forrásokat biztosították.

kifejtették, hogy milyen fontos, hogy az emberek rendezett körül-
mények között éljék mindennapjaikat, és bíznak abban, hogy ez a
Szolgáltató pont is ugyan úgy „élni” fog, mint a Paptag településré-
szen átadott hely.

Az ünnepségen Svájcból is érkeztek vendégek, akik egy kis aján-
dékkal lepték meg a ház dolgozóit, és a gyerekeket.

Az átadó szalagot Oláh Krisztián polgármester úr és dr. Nagy
Réka a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Cigándi
Járási Hivatalának helyettes vezetője vágta át. -kg-



Felhívás!!!
Felhívjuk a kedves lakosság és a Cigándon közlekedők figyel-

mét, hogy a „Szociális Ellátórendszer Fejlesztése a Bodrog-
közben” című, ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0054 azonosító számú pá-
lyázathoz kapcsolódó építési beruházás a napokban kezdetét veszi.

A beruházás ideje alatt forgalmirend-változás következik be
a Fő utca – Határ utcai elágazás – COOP üzlet közötti szaka-
szán.

Az utca továbbra is egyirányú marad, viszont a kerékpársáv a
Rendőrség és a COOP üzlet melletti kereszteződés között meg-
szűnik. Akétirányú kerékpárforgalom továbbra is biztosított!

Ideiglenesen szintén megszűnik a szociális intézmény melletti
parkoló, amely helyett a Fő utca Rendőrség utáni szakaszán lettek
parkoló helyek kijelölve!

A forgalmirend-változás a következő intézményeket érinti:

Rendhagyó eseményre került sor a Nagy Dezső Művelődési
Ház és Könyvtárban 2014. július 4-5-én.

A Városi Könyvtár dolgozói „ottalvós pizsama-partyt” szervez-
tek a gyerekek számára, amire szép számmal érkeztek gyerekek az
előzetes jelentkezések alapján.

A program pénteken délután 6 órától vette kezdetét. Az este fo-
lyamán a gyerekek a könyvtár és (engedélyt kérve) a bölcsőde ud-
varán tölthették el az idejüket. Focizhattak, ugráló kötelezhettek és
egyéb mozgásos játékokat próbálhattak ki. Aszabadidős tevékeny-
séget a vacsora követte, melyet a könyvtár dolgozói és a szülők
készítettek. Az feltálalt ételeket a szabad ég alatt fogyasztottak el a
gyerekek.

A vacsora után a gyerekek a Művelődési Házban tisztálkod-
hattak meg, majd a „party-zók” egymást szórakoztatva merültek
álomba.

Szombaton a reggeli után szabadon tölthették az időt a résztve-

FORGALMI REND VÁLTOZÁS CIGÁNDON!
Járási Hivatal, Munkaügyi Központ, Rendőrség, Tűzoltóság, Tá-
mogató Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat.

Megkérünk mindenkit, hogy ezen az útszakaszon fokozott
óvatossággal közlekedjen, továbbá kérjük a gépjárművel közleke-
dőket, hogy ügyintézésük idejére – amennyiben parkolóhely nem
áll rendelkezésre – szíveskedjenek távolabb parkolóhelyet keresni
a fennakadások elkerülése érdekében.

Kérjük továbbá a cigándi lakosokat, hogy lehetőség szerint
gyalogosan vagy kerékpárral keressék fel fenti intézményeket ügy-
intézési szándék esetén!

Aváltozásokat táblák és útburkolati jelek jelzik.

Akivitelezés várható véghatárideje: 2015. tavasz
Cigánd, 2014. szeptember 10.
Megértésüket köszönjük:
Cigánd Város Képviselő-testülete nevében:

Oláh Krisztián, polgármester sk.

Pizsama-party volt a Városi Könyvtárban
vevők. Könyveket olvashattak, s az udvaron játszhattak.

A „pizsama-party” délben zárult. A a gyerekek, bár kissé fárad-
tan, de élményekkel tele tértek haza otthonaikba.

Ezúton szeretnénk megköszönni a Nagy Dezső Művelődési
Ház és Könyvtár valamennyi dolgozójának a sikeres szervezést és
lebonyolítást.

És köszönet illet minden gyermeket, közreműködőt, akik
hozzá járultak a program létrejöttéhez.

-kg-
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A nyári napok csendesebben teltek az óvodában, kevesebb
gyermek járt az intézménybe.

Az egészséges körülmények biztosítása nagyon fontos, öröm-
mel tapasztaltuk, hogy a KHT dolgozói az egész intézményben
frissítő festést végeztek. A nyár folyamán sokat dolgoztunk, az új
könyvünk megjelenésén, mely folytatása a „Cigándi bokréta leg-
zsengébb ága” című könyvünknek. A folytatásban is múltunkat
őrizzük a jelenben, „virágot bont a zsenge ág” címmel fog megje-
lenni az új könyvünk.

Szeptember 1-én ismét gyermek zsivajtól lett hangos 6 csoportos
óvodánk. Szakképzett óvónők és dajka nénik nevelik és tanítják a
gyermekeket. Dolgozóink létszáma 19 fő.

125 kisgyermek neveléséről gondoskodunk. Az új gyermekek
hamar megszokták az óvodai környezetet, az óvónénik és dajka
nénik szerető gondoskodása mellett ismerőseik, testvéreik szere-
tete is körülveszi őket és megkönnyítette a beszoktatásukat. Örö-
münkre 2 nagyobb hagyományéltető programban is részt vehetünk
városunkban. Szeptember 20-án a hagyománnyá vált „Béles fesz-
tiválon” mutatjuk be gyermekjáték fűzésünket népviseletben, re-

„A nyári napok csendesebben teltek az óvodában ….”
méljük a város lakosainak örömére, szeptember 25-én a Tájház
Szövetség Országos találkozóján néphagyomány éltető műsorral
köszöntik a gyermekek és az óvónénik az ott megjelenő kedves
vendégeket.

Amár megkezdett hatékony integrációs nevelő munkánkat ez év
szeptemberétől is folytatjuk. Pedagógiai munkánkat segítik azok a
fejlesztő eszközök, amelyeket az erre a célra nyert pályázati támo-
gatásból vásárolhattunk. Szorosan együttműködünk a Pedagógiai
szakszolgálat szakembereivel. Fontos, hogy minden gyermek az
egyéni fejlettségi szintjének megfelelő nevelésben részesüljön. A
fejlettségi szinttől elmaradó gyermekekkel fejlesztő pedagógus,
pszichológus, logopédus, gyógytornász foglalkozik. A tehetséges
gyermekek számára lehetőség van kiváló képességük kibontakoz-
tatására. A harmonikus szép mozgásra, a balett foglalkozásokon
van lehetőség, a sportolásra a futballedzéseken.

Reméljük, hogy szép napsütéses lesz még az ősz és a gyer-
mekekkel sokat lehetünk a szabadban, örülhetnek az udvari
játékoknak.

www.cigand.hu



Köszönjük a lehetőséget, hogy a Cigándi Új Hírmondó ha-
sábjain tudósíthatunk magunkról.

Úgy gondolom előkelő helyet foglalunk el Cigánd intézményi
palettáján. Két év elteltével az egészségügy egységes egésszé for-
málódott. A Bodrogközi Járóbeteg Szakrendelő méltóképp ötvözi
az alapellátás, a szakellátás, a központi orvosi ügyelet és a gyógy-
szertár munkáját.

Intézetünk fúziója a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórházzal meg-
szűnt, a laboratóriumi minták feldolgozását, szövettani diagnosz-
tikát és orvosi eszközeink sterilizálását kivéve.

Ügyvezetőnk, dr. Szulics Péter neurológus szakorvos kiváló me-
nedzseri vénájának köszönhetően, Gönczi Zsolt szakavatott ta-
pasztalataival karöltve intézetünk kilátásai egyre biztatóbbak. El-
sődleges célunk magas színvonalú egészségügyi ellátást nyújtani
betegeinknek, egyúttal szilárd munkahelyet biztosítani dolgozó-
inknak, valamint stabilizálni a szakrendelő gazdasági, anyagi hely-
zetét.

Orvosaink magasan kvalifikáltak, az asszisztencia jól képzett,
empatikus, segítőkész. Minden egyes munkafolyamat képviselője
felelősségteljesen, az egészségügyhöz méltó komolysággal látja el
feladatát.

A betegforgalom növekvő tendenciát mutat. Egyre többen
jönnek a megye határain túlról, különösen a hiányszakmákat ke-
resve. Sajnos nem sikerült eddig kardiológus szakorvost találnunk,
de változatlanul kiemelt célunk a kardiológiai rendelés elindítása.

Nap, mint nap emberek százai fordulnak meg nálunk gyógyulást

START programok

Elkezdődött az őszi betakarítás, az önkormányzatnál is. A gabo-
nából tavaszi búzát, és zabot már betakarítottuk, még a kapások,
napraforgó és a kukorica érésére kell várnunk. Ezek takarmány-
ként az állattartó telepre kerülnek, ahol sertések, juhok és ludak ta-
karmányozására használjuk.

Folyamatosan takarítjuk be a fűszerpaprikát, a zöldpaprikát, al-
mapaprikát, cseresznyepaprikát, vöröskáposztát, uborkát, sárgaré-
pát, burgonyát, petrezselymet, vöröshagymát és káposztát. Ezek
feldolgozása is folyamatos, főként a savanyító üzem számára ter-
meljük ezeket, ahol házias ízesítésű termékeket állítunk elő.

Ezek a közétkeztetésbe és a lakossági igények kielégítésére ké-

Mindennapok a Bodrogközi Járóbeteg Szakrendelőben
remélve. A gyógyítás gondossági kötelem. A gyógyító kötelezi
magát, hogy a legnagyobb gondossággal jár el az aktuális esetben.

Szakrendeléseink népszerűek, nem emelnék ki egyet sem, a be-
tegek ezt megteszik helyettünk. Betartjuk az aranyszabályt: Alázat
a szakma és a betegek iránt, tisztelet kollégáinkkal szemben, mél-
tóság saját magunk irányában. Az a számos követelményrendszer
határozza meg munkánkat. Az egészségügybe csak az menjen dol-
gozni, akinek érzelmi és energetikai szabadgyökei vannak, mert
nem csak a családja, de minden hozzá segítségért forduló problé-
máját orvosolnia kell, gyakran a közvetlen hozzátartozói rovására.

Hét rendelésünkön nincs szükség beutalóra. Ezek a bőrgyógyá-
szat, nőgyógyászat, fül-orr-gégészet, szemészet, urológia, sebé-
szet, pszichiátria. Kérnénk mindenkit, hogy éljen az előjegyzés
lehetőségével, kiszámíthatóvá, tervezhetővé teszi a rendelést. Aje-
lentkezés minden esetben a betegfelvételen történik, mert csak a
regisztráció után biztosítja az informatikai rendszer a szakrende-
lésen való megjelenést. A felvételnél kötelező felmutatni az ér-
vényes hatósági igazolványt (TAJ). Ennek hiányában az OEP nem
finanszírozza a beavatkozást. Invazív beavatkozásoknál beleegye-
ző nyilatkozat aláírása történik.

Dolgozóink folyamatosan képzik magukat, hogy naprakészek
legyenek a legfrissebb egészségügyi eljárásokat illetően.

Megragadom az alkalmat, hogy köszönetet mondjak minden
egyes dolgozónknak, további kitartást, erőt, gondozottaink-
nak pedig jó egészséget kívánva!

Bodnár Andrásné vezető asszisztens

szülnek. De megvásárolható itt továbbá a már korábban betaka-
rított bab, mák és fokhagyma is.

A mezőgazdasági program keretében beszerzésre került egy új
traktor, hozzá kapcsolható pótkocsival ekével és kombinátorral
valamint egy dízel üzemű targonca is.

A START programok tovább folytatódnak. Szeptemberben újra
elindulhatott a START egyéb értékteremtő program. A program
keretében újabb 80 fő foglalkoztatása valósulhat meg, mely 2015.
február végéig biztosít munkát a dolgozóknak.

2014. novemberében a téli időszakban újra képzési program
indul, melyre 45 fő jelentkezését várjuk. Azok, akik az előző téli
képzésen részt vettek azok sajnos nem vehetnek részt ebben a prog-
ramban.

Elkezdődtek az őszi betakarítási munkák

22 2014. szeptember
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ÚJ KIADVÁNYOK JELENTEK MEG
A Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtárban kaphatóak

Cigándról készült legfrissebb kiadványok, melyek bemutatója
2014. augusztus 15-én volt a város jubileumi ünnepség soroza-
ta keretén belül.

Fejezetek Cigánd néprajzából –
Szerkesztette: Viga Gyula

A könyv fejezetekben bontja ki Cigánd nép-
hagyományait, annak változásait egészen a 13.
századtól. Megismerhetjük benne a cigándi
emberek gazdálkodását, öltözködését, táncal-
kalmait, valamint az élet nagy fordulópontjai-

hoz köthető (születés, házasság, halál) események szokásait. Ren-
geteg kutatómunka előzte meg e könyv megszületését, de az az
olvasó, aki kezébe veszi ezt a művet egy csodában fog részesülni.

A könyv ára: 2500 Ft

Mező László:
Cigándi futballkrónika

A szerző könyvében egészen a kezdetektől
napjainkig ír a cigándi labdarúgás helyzetéről.

Megszólalnak benne volt és jelenlegi játéko-
sok, egykori edzők, támogatók. Rengeteg em-
lék kerül felszínre, melyek az olvasó számára is

felidézhetik a régmúlt és a mostani mérkőzések körüli miliőt.
A könyv ára: 1000 Ft

„Virágot bont a zsenge ág”

Cigánd egyik büszkeségének a Néphagyo-
mányőrző Mester Óvoda címmel rendelkező
Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde neve-
lőtestületének kiadványát tarthatja kezében a
kedves olvasó.

A cigándi óvoda nevelőtestülete évtizedek
óta kötelességének érzi településünk hagyomá-

nyainak megőrzését ápolását, és mindezeknek a gyerekek min-
dennapjaiba való beültetését.

Mindez bizonyságot nyer az óvodában létrehozott múzeumban
az óvónők munkásságában a Néphagyományőrző Mester Óvoda
címben és a Cigándi bokréta legzsengébb ága című kiadványban is.

Ez a könyv az említett írás folytatása, melyben össze van foglal-
va mindaz, amit az óvónők munkássága képvisel.

„Akönyvben összegyűjtött mondókák, gyermekjátékok, szokás-
őrző dramatikus játékok nem pusztán elődeink játékának leírása,
hanem a szerzők gyakorlatában a gyermekekkel megélt játszott
játékai.

Ez a gyakorlaton alapuló, hiteles játékgyűjtemény erősítse a
könyvet használókat arra, hogy az azonosságtudat alapozáshoz
nélkülözhetetlenek „saját népünk lelkét kifejező művészi alkotá-
sok”.

Népi kultúránk alkotásainak továbbadására így buzdít a neves
zenepedagógus, néprajzkutató Barsi Ernő Bácsi: „ Aszeretet sugá-
rozzon mindenre. Mert szeretet nélkül nem lehet sem muzsikálni,
sem tanítani, sem írni. Szeresse mindenki az övéit, saját népét és
értékeit, hogy a másokét is szeretni tudja.” ”

Faust Dezsőné
Brunszvik Teréz-díjas óvónő

A könyvet megvásárolhatják a Nagy Dezső Művelődési Ház
és Könyvtárban Ár: 1000 Ft-os áron
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Az idei év nyarán összeállt egy új csapat az Nyf- Bau Cigánd SE,
azaz Egyesületünk második felnőtt csapata. Mint azt tudjuk, ren-
geteg fiatal és tehetséges játékosa van a városnak, akik sajnos a
magasabb osztályú csapatunkban nem kapnak helyet, esetleg nem
tudják a futballbal életvitelszerűen „művelni”, vagy nem ütik meg
a magasabb osztály szintjét. Egy dolog azonban biztos: a foci sze-
retete. Igényként merült fel tehát, hogy Cigándnak legyen egy
cigándi, vagy cigándi kötődésű fiatalokból álló alsóbb osztályú
csapata. Néhány fiatal elkezdte szervezni a csapatot a nyár elején,
melyben segítséget kaptak a város vezetésétől is. A csapat edzője
Oláh József lett akihez néhány kérdéssel fordultunk.

- Először is szeretném, ha mondanál magad-
ról néhány szót.

- Oláh József (Tojás) vagyok, 45 éves, nős, há-
rom gyermek édesapja. Jelenleg a Kötiviép'B Kft.
alkalmazottjaként dolgozom.

- Hogyan esett rád a választás, hogyan lettél a csapat edzője?
- Nyáron jött a megkeresés néhány cigándi fiataltól, hogy ci-

gándi illetve cigándi kötődésű játékosokból alakítsunk csapatot.
Rövid gondolkodás után örömmel vállaltam el a feladatot.

- Kapsz e, illetve a játékosok részesülnek e valamilyen dí-
jazásban?

- Amatőrök vagyunk, senki semmilyen díjazásban nem részesül,
sőt egyenlőre a cipőt is mindenki saját magának veszi. Mindenki a
sport iránti szeretete miatt csinálja.

- Hogyan jött a név?
- Szerencsére erre az évre sikerült egy szponzort találnunk, aki a

teljes szezon alatt biztosítja a működésünkhöz szükséges fedeze-
tet. Ez a cég az Nyf- Bau Kft., innen a név.

- Hányan voltatok, vagytok most a csapatban?
- 33 fő vágott bele a felkészülésbe, ebből jelenleg 22 fő van, akik

versenyengedéllyel rendelkeznek.
- Hogyan látod a csapat jövőjét?
- Akezdeti nehézségek után szépen fejlődik a csapat. Azt viszont

tudni kell, hogy egy új csapatnak legalább egy fél szezon, vagy egy
teljes szezon kell az összecsiszolódáshoz. Ígérem, hogy egy szeret-
hető, lelkes és becsületes csapat leszünk. Kérem minden jóérzésű
szurkoló megértését, türelmét és támogatását.

- Milyen viszonyban vagytok a többi csapattal (felnőtt, után-
pótlás)?

A félreértések elkerülése végett a Cigánd SE -n belül mi nem ri-
valizálunk senkivel, nem azért alakultunk, hogy „kitúrjunk” bárkit
is. Tesszük a dolgunkat, sőt az ifi és a serdülő csapattal segítjük és
segítettük is egymás felkészülését.

Kapusok: Nagy Dávid (Tiszakarád SE), Nagy József (Cigánd
SE), Tóth Csaba (Tiszakarád SE).

Védők: Dócs Gábor (Pálháza OSA FC), Fábián Attila (Karcsai
SE), Fodor Tamás (Alsóberecki SE), Molnár Tamás (Nagyrozvágy
SE), Sándor Tibor (Alsóberecki SE), Szemán Balázs (Alsóberecki
SE).

Középpályások: Daruk László (Tiszakarád SE), Gecse István
(Újdombrád SE), György István (Új igazolás), Juhász Máté
(Tiszakarád SE), Lehóczki Sándor (Tiszakarád SE), Lőrincz
László (Cigánd SE), Oláh Kornél (Cigánd SE), Sándor Zoltán
(Ricse ÖSE), Tóth István (Új igazolás), Veres László (Ricse ÖSE).

Támadók: Balla Róbert (Új igazolás), Horváth János (Új
igazolás), György Márk (Cigánd SE).

Felnőtt csapatunk a várakozá-
sokhoz híven jól kezdte a bajnok-
ságot. 6 forduló elteltével, veret-
lenül, 5 győzelem és 1 döntetlen
mellett jelenleg a 2. helyen áll az
NB III Keleti-csoport tabelláján.

(A Cigánd SE – Kisvárda mér-
kőzést lapzártánk után játszották!
Aszerk.)

Az ktuális tabella megtekint-
hető a www.cigandse.hu-n.

Veretlenül hat
forduló után

CIGÁND SE II.

A 2003-ban született gyerekek 3 fordulón vannak túl az idei
bajnokságban, jelenleg 3. helyen állnak a nemzetközi megmé-
rettetésben. A nagybányai fordulóban rendkívül jól szerepeltek,
Wang Zhuo Andor ( a képen) révén a legjobb játékos cím is
hozzánk került.

Abajnokság állása:
Csapat M GY D V GK P
1. LPS Satu Mare 16 12 3 1 31-9 39
2. Mara Baia Mare 16 8 3 5 50-13   27
3. Cigánd SE 16 8 2 6 26-16   26
4. Tarpa 16 7 5 4 24-21   26
5. Kisvárda 11 5 2 4 16-19   17
6. Gyulaháza 11 1 2 8 10-25 5
7. Mátészalka 16 0 3 13 9-63 3

U-12-es csapatunk folytatja remek
szereplését a Regionális bajnokságban


