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Virágba borult a Kántor Mihály Álta- 
lános Iskola 2015. június 13-án nyolca- 
dik osztályos tanulói ballagási ünnepsé- 
gén.

Az ünnepségen a ballagó nyolcadikosok 
és osztályfőnökeik végigvonultak az iskola 
két épülete között, majd visszaérkezve az 
iskola udvarára kezdetét vette a tanulók bú- 
csúztatása. Az ünnepségen köszöntőt mon- 
dott Némethné Szendrei Csilla igazgató- 

asszony, aki sok sikert kívánt a diákoknak 
az élethez. A nyolcadikosok nevében Kör- 
möndi Anasztázia, a hetedikesek nevében 
Durku Tímea búcsúzott, Kolozsvári Ág- 
nes, Bodnár Laura és Mándy Klaudia 
pedig egy verssel köszönt el diáktársaiktól.

A hagyományoknak megfelelően átadás- 
ra került az iskola zászlója is, melyet a nyol- 
cadikosok adtak át a hetedik osztályosok 
számára. A ballagó osztályok képviselői 

egy-egy szalagot kötöttek emlékül a zász- 
lóra. Ezt követően igazgató asszony adta át 
a jutalmakat azoknak a tanulóknak, akik a 
tanévben kiválóan teljesítettek, mind tanul- 
mányaikban, mind sportban és az iskola 
közösségi életében. A ballagási ünnepsé- 
gen közreműködött az iskola énekkara, Né- 
methy Viktória vezetésével, valamint  az 
iskola egykori tanulói közül Harsányi 
Zsófia, Tóth Patrícia és Géresi Gabriella, 
akik egy-egy dallal búcsúztak a tanulóktól.

Elballagtak a Bodrogköz Kincsei Bölcsőde azon gyermekei 
2015. június 19-én, akik szeptemberben óvodába mennek.

A szülőket és a vendégeket Fegyváriné Németh Ilona szakmai 
vezető köszöntötte, aki köszönetet mondott a szülőknek, hogy bi- 
zalommal a bölcsőde dolgozóira bízták gyermekeiket. A köszöntőt 
követően a gyerekek bevonultak a csoportszobába, ahol az éven 
tanult dalokból, versekből összeállított műsorral kedveskedtek a 
jelenlévőknek. A műsor után minden gyermek megkapta a ballagó 
tarisznyát. A büszke szülők egy kisfilmet nézhettek meg, mely a 
bölcsőde életét mutatta be, melynek végén egyesével mutatták be 
az óvodába tovább lépő gyerkőcöket. A ballagás egy meglepetés 
produkciót is tartogatott, hiszen a ballagó csemeték és a nevelők 
egy rövid táncot mutattak be a jelenlévőknek.

A szülők nevében Filep Istvánné egy megható beszédben kö- 
szönte meg a nevelők odaadó, szeretetteljes munkáját.

Gyönyörű időben tartották a Cigándi Tündérkert Óvoda 
ballagását 2015. június 5-én Cigándon.

A gyerekek és az óvónénik énekelve járták körül a csoport- 
szobákat és az intézmény előtti járdán végig ballagva érkeztek meg 
az udvarra. A jelenlévő szülőket, rokonokat Fodor Éva vezető 
óvónő köszöntötte, aki sok sikert kívánt a szeptemberi iskolakez- 
déshez a gyerekeknek. A köszöntőt követően a ballagó ovisok ad- 
tak rövid műsort, de azok a gyerekek is verssel búcsúztak társaik- 
tól, akik még az óvodában maradnak. Az esemény zárásaként a 
szülők és rokonok adták át a gyerekeknek a virágokat és az aján- 
dékokat.

BALLAG MÁR A VÉN DIÁK… 

ELBÚCSÚZTAK A LEGKISEBBEK IS ELBALLAGTAK AZ OVISOK CIGÁNDON 
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Hivatalosan is elkezdődött a vakáció a cigándi Kántor Mi- 
hály Általános Iskolában.

A tanévzáró ünnepséget 2015. június 17-én tartották az iskola 
udvarán.

A Himnuszt követően Géresi Vivien 5.a osztályos tanuló szava- 
latát hallhatták a jelenlévők.

A vers után Némethné Szendrei Csilla igazgatóasszony értékelte 
az elmúlt tanévet, ismertette a tanév során a tanulmányi és sport- 
versenyeken elért eredményeket és megköszönte a diákok és a 
pedagógusok egész éves kitartó munkáját és zárta be a 2014/2015-
ös tanévet. Igazgatóasszony továbbá elbúcsúzott attól a három 

A tavaszi szünetben a tantestületünk részére tanulmányi utat 
szerveztünk Auschwitzba, mindannyiunkban mély nyomot ha- 
gyott a látogatás. Pedagógusaink  nagy lelkesedéssel tantárgyi és 
sportversenyekre készítették fel a diákjainkat, igen szép eredmé- 
nyeket értek el a versenyzők a kistérségi, a megyei és az országos 
fordulókon. A 6., 8. évfolyam diákjai kompetenciamérésen adtak 
számot tudásukról szövegértés, matematika valamint idegen 
nyelvből. Papír és pet-palackot gyűjtöttünk, mellyel nemcsak a 
környezetünket óvjuk, hanem az osztálykasszát is gazdagítjuk. 
Kulturális és sport napokkal színesítettük az iskolánk életét: szín- 
házlátogatással (Lúdas Matyi, Arany szőrű bárány), gyereknapot, 
Kihívás napát,  Egészségnapot , Zöld hetet szerveztünk, amelynek 
keretében bicikli-, gyalogtúrán, Tisza-parti és szőlődombi sétán, 
különböző témájú előadásokon, sportversenyeken, programokon 
vettek részt tanulóink.. A „Pecasuli” keretén belül horgászverse- 
nyen szerezhettek életre szóló élményt a diákjaink, akik horgász- 
engedélyt és felszerelést kaptak ajándékba. Az osztályok többsége 
az év lezárásaként közös kiránduláson vett részt.

Eredeményes tanévet zártunk, az iskola tanulmányi átlaga 3,78 
lett.  Az első osztályban jól megfelelt 19 tanuló, alsóban 18 kitűnő, 

Pedagógus nap alkalmával köszöntöt- 
ték dolgozókat 2015. június 5-én és 2015. 
június 9-én Cigándon.

 Év vége az iskolában
34 jeles tanuló, felsőben 16 kitűnő, 9 jeles tanuló lett. Nem teljesí- 
tette a tanév követelményeit 14 tanuló, ők javító vagy osztályozó 
vizsgát tehetnek augusztusban. 75 diákot búcsúztatunk el, szep- 
temberben már a választott középiskolákban kezdik meg tanul- 
mányaikat. Nemcsak a tanítási év folyamán, hanem a nyári szü- 
netben is gazdag programokkal, táborokkal várjuk a gyerekeket. 
Az Erzsébet program keretében 60 nebuló Zánkán táborozik, 100 
alsós kisdiák számára napközis tábort szervezünk Cigándon.  

A TÁMOP 3.1.4.-C „A Kántor Mihály Általános Iskola tanulói- 
nak készség és képesség kibontakoztatása” című  projekt által el- 
nyert 11, 99 millió forintból  idegen nyelvi táborokat (angol,  né- 
met) 80 főnek, Telkibányán  természetjáró tábort 35 főnek,  a Falu- 
múzeum segítségével ökotábort 30 főnek, az Etele hagyomány- 
őrző lovas és sport egyesület segítségével lovastábort szervezünk 
40 főnek.

Köszönöm kollégáimnak az egész éven át tartó lelkiismeretes 
munkáját, nekik a nyárra kellemes pihenést kívánok, a tanu- 
lóinknak tartalmas vakációt.

  Némethné Szendrei Csilla, iskolaigazgató

ELKEZDŐDÖTT A NYÁRI SZÜNET A KÁNTOR MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
tanulótól, akik hatosztályos gimnáziumban folytatják tovább ta- 
nulmányaikat.

Az ünnepi beszéd után igazgatóasszony és Iski Dezső igazgató- 
helyettes adták át a jutalomkönyveket azoknak a diákoknak, akik 
tanulmányi eredményeik, sport teljesítményeik vagy az iskolai 
életben nyújtott kimagasló tevékenységeik alapján kiérdemelték 
azokat.

Tomori Petra 5.a osztályos tanuló szavalata  és a Szózat 
elhangzása után az osztályfőnökök kiosztották a gyerekek által 
már nagyon várt bizonyítványokat, és kívántak kellemes nya- 
rat mindenkinek.

PEDAGÓGUSNAP CIGÁNDON 
A június 5-i eseményen a Kántor Mihály 

Általános iskola tanárai mellett a zemplén- 
agárdi és révleányvári tagintézményeinek 

dolgozói és a nyugdíjas pedagógusok vet- 
tek részt, akiket Iski Dezső igazgató he- 
lyettes és Oláh Krisztián köszöntött. 

Ezt követően Buda József a Klebersberg  
Intézményfenntartó Központ Cigándi Tan- 
kerületének vezetője vette át a szót, aki az 
éven kiemelkedő munkájáért elismerő ok- 
levelet adott át Terjék Károlyné, Oláhné 
Terjék Erzsébet, Koi Csaba, Gál Mariann és 
Szabóné Horváth Eszter részére, valamint 
nyugdíjba vonulása alakalmából Vasziné 
Tóth Katalin vehetett át emléklapot.

Ezt követően egy kellemes hangulatú 
ebéddel zárult a délután.

2015.június 9-én a Cigándi Tündérkert 
Óvoda és Bölcsőde és tagintézményeinek  
munkatársai valamint a Nagy Dezső Mű- 
velődési Ház és Könyvtár dolgozói és a 
nyugdíjas pedagógusok vettek részt egy 
közös ebéden a pedagógus nap alkalmából. 

A vendégeket a pénteki naphoz hason- 
lóan Oláh Krisztián polgármester kö- 
szöntötte és kívánt sikeres folytatást a 
munkához a jelenlévőknek.
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A Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola balett és modern 
táncos növendékeinek évzáró előadását láthatták a szülők és az 
érdeklődők 2015. május 28-án, Cigándon a Nagy Dezső Műve- 
lődési Ház és Könyvtár dísztermében. Az előadás a Hüvelyk Panna 
című mese köré épült, melyben az óvodásoktól az általános iskolás 
növendékekig mindenki megmutatta tudását. 

A műsor végén a közönség hatalmas tapssal köszönte meg a 
gyerekek produkcióját.

A Darányi Ignácz Terv keretében felújított szabadtéri szín- 
pad átadására és a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola ci- 
gándi kihelyezett tagozatának néptáncos növendékeinek tan- 
évzáró műsorára érkezők töltötték meg a Hősök terét Cigán- 
don 2015. június 9-én.

A ragyogó időben megrendezett ünnepségen Oláh Krisztián, Ci- 
gánd Város polgármestere köszöntötte a publikumot, és beszédé- 
ben elmondta, hogy miért is volt szükség a szabadtéri színpad meg- 
újulására, valamint megköszönte a munkálatokban résztvevő 
BAL-ÉP Invest Kft és a Cigánd Településüzemeltetési és Városfej- 
lesztési Nonprofit Kft dolgozóinak a munkáját. A rövid köszöntőt 
követően Kristóf István református lelkész áldást mondott, majd 
Oláh Krisztián polgármester úr és György Balázs a kivitelező 
BAL-ÉP Invest Kft tulajdonosa vágta át a nemzeti szín szalagot. A 
színpad átadó ünnepség után a Sárospataki Alapfokú Művészeti Is- 

A Széptan Művészeti iskola növendékei adtak számot 
tudásukról 2015. június 2-án a cigándi Széptan Művészeti 
Iskolában.

A gyerekeket és a vendégeket Némethy Viktória, az iskola ve- 
zetője köszöntötte

A növendékek citerán, zongorán és hegedűn mutatták be azokat 
a zeneműveket, melyeket a tanév során tanultak. A lányok egy 
közös énekprodukcióval kedveskedtek a megjelent szülőknek és 
érdeklődőknek.

A gyerekek után a sátoraljaújhelyi Hangász Négyes adott egy 
rövid ízelítőt a repertoárjukból.

TANÉVZÁRÓ KONCERT A
SZÉPTAN MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN

ÉVZÁRÓ BALETT ÉS MODERN TÁNC ELŐADÁS CIGÁNDON 

TANÉVZÁRÓVAL EGYBEKÖTÖTT SZÍNPADAVATÓ CIGÁNDON 

kola cigándi kihelyezett tagozatának néptáncosai vették birtokuk- 
ba a színpadot, akik műsorukban bemutatták az éven tanult tán- 
cokat és játékokat nagy sikert aratva a szülők és érdeklődők kö- 
rében.
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A hagyományoknak megfelelően 
idén is megrendezték a cigándi Kántor 
Mihály Általános Iskola Iskolagálá- 
ját.

Az eseményt 2015. június 3-án a Nagy 
Dezső Művelődési Ház és Könyvtár 
dísztermében tartották.

A gálán az iskola tanulói adtak színes 
műsort tanulótársaiknak, tanároknak és a 
szülőknek.

A programban fellépett a Sárospataki 
Művészeti Iskola balett és modern tánc-
csoportja, a Cigándi Gyermektánccso- 
port, az iskola énekkara és az idei tanév- 
ben megrendezett mese- és versmondó 
versenyek győztesei.

ISKOLAGÁLAISKOLAGÁLAISKOLAGÁLA
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Egy többfunkciós, az óvodás gyermekek számára kifejlesz- 
tett műfüves pályát adtak át 2015. június 12-én a Cigándi Tün- 
dérkert Óvodában.

A rendezvényen köszöntőt mondott Oláh Krisztián, Cigánd Vá- 
ros polgármestere, Fodor Éva a Cigándi Tündérkert Óvoda és Ből- 
csöde vezető óvónője és Takács Tímea az Ovi-Foci Alapítvány el- 
nöki asszisztense. A pálya avatásán az óvoda dolgozói és a város 
vezetősége mellett részt vett Nagy Gábor (Pecsér), korábbi NB I-es 
játékos, aki az esemény fővédnökeként kiemelte, mennyire fontos, 
hogy az óvodás korú gyerekek megfelelő körülmények között tud- 
janak sportolni.

NAGY LÉPÉS KIS CIPŐBEN!  A köszöntőket követően Gulyásné Balla Mária vezetésével egy 
zenés gimnasztikai gyakorlatot mutattak be a gyerekek, amit egy 
freestyle foci bemutató követett. Takács Tímea az Ovi-Foci Ala- 
pítvány elnöki asszisztense köszöntőjében elmondta, hogy a most 
átadott pálya már a 106. az országban. Továbbá elhangzott az is, 
hogy a Ovi-Foci programban szereplő óvodák pedagógusai egy 
képzésen is részt vettek, ezáltal nagyobb szakértelemmel tudják a 
gyerekeket a sportolásban segíteni. A műfüves pályát Oláh Krisz- 
tián polgármester úr és Fodor Éva vezető óvónő adta át a gyerme- 
keknek, akik egy rövid sportbemutatóval vették birtokukba a pá- 
lyát. Az ünnepség zárásaként igazi futball „rangadót” láthattak a 
vendégek. A Cigánd SE NB III-as futballcsapatának három játé- 
kosa lépett pályára az U-7-es korosztály játékosai és Nagy Gábor 
(Pecsér) ellen.

A nagy hőség ellenére rengeteg ember látogatott ki a Sza- 
badidő Központ parkolójába 2015. június 14-én Cigándon.

Az rendezvényen a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Egyesület tagjai mutattak be olyan hangos eszkö- 
zöket, melyek a vakok és gyengénlátók mindennapjait teszik köny- 
nyebbé. Az épület melletti sátorban a Kazincbarcikai Gyermekek 
Háza Mesterei és a „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány ön- 
kéntesei tartottak kézműves foglalkozást a térre érkezőknek. 

A színpadon először a TriAngel Majorette Tánccsoport és a Sá- 
rospataki Alapfokú Művészeti Iskola moderntáncosai mutatták be 
tudásukat, majd a Burattino Bábszínház Vitéz László című elő- 

adása szórakoztatta a nagyérdeműt. Binde bácsi című műsorával a 
győri Apnoe zenekar is belopta magát a közönség szívébe.

A nyíregyházi Vouge Modellstúdió nő,férfi és gyermek modell- 
jei a mai divat világába vezették be a publikumot előadásukkal.

Az épületben filmvetítést láthattak, valamint kapcsolati – és an- 
gyal kommunikáció témájú előadást hallhattak az érdeklődők.

A  Sportcsarnok mögötti területen a debreceni Agility Egyesület 
tartott játékos bemutatót kutyákkal, melybe bevonták a gyerekeket 
is. A délután folyamán a gyerekek felülhettek a Sportcsarnokkal 
szemben felállított körhintára és űrhajó szimulátorra is.

A rendezvény sztárvendége és az este záró momentuma a 
Children of Distance hip-hop együttes volt, akik fergeteges 
hangulatot teremtettek koncertjükkel.

GYEREKNAP CIGÁNDON 



Felelős kiadó: Cigánd Város

Önkormányzatának Képviselő-testülete

Felelős szerkesztő: Tóth Mihály
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TESTÜLETI HÍREK
A Képviselő-testület a 2015. március 24-én tartott ülésén;
- Rendeletet alkotott az avar és kerti hulladék nyíltéri égetéséről
- Döntött az önkormányzat adósságát keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségének megállapításáról
- Jóváhagyta a településfejlesztéssel és rendezéssel összefüggő 

partnerségi szabályzatot 
a 2015. április 15-én tartott ülésén
- Pályázatott nyújtott be rendkívüli szociális támogatásra
a 2015. április 27-én tartott ülésén
- Rendeletet alkotott a Képviselőtestület 2014.évi költségvetésé- 

nek módosítására
- Rendeletet alkotott a Képviselőtestület 2014. évi költségveté- 

sének zárszámadásáról
- Elfogadta a költségvetés KGR. rendszerbe benyújtott beszá- 

molót
- Elfogadta a 2014. évi pénzügyi belső ellenőrzésről szóló beszá- 

molót
- Döntött a „virágos tiszta udvar” versenymozgalom meghirde- 

téséről
- Döntött az intézményi karbantartói szerződés előkészítéséről
- Döntött ingatlanvásárlási ügyekben
a 2015. május 29-én tartott ülésén
- Döntött pályázat benyújtásáról
a) gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztésre
b) kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesz- 

tésére
c) óvodai-iskolai sport infrastruktúra fejlesztésére
d) belterületi utak felújítására

Gál Béla jegyző

ANYAKÖNYV - SZÜLETTEK 
GULYÁS KRISZTOFER   
GYÖRGY LILI LEONA   
FODOR FLÓRA    
SÁNDOR EVELIN KETRIN  
SÁNDOR BRÁJEN   
SÁNDOR SZTEFANI   
GULYÁS KORNÉL RIKÁRDÓ  
LAKATOS KEVIN FERENC  
CSERCSA CSANÁD    
CSILLIK KAMILLA   
VONA VALENTINA   
CSÁKI LEVENTE   
NAGY SÁRA ZSELYKE  

AN: JUHÁSZ ZSANETT
AN: GYÖRGY RÉKA

AN: GOMBOS ANIKÓ
AN: SÁNDOR PANNA

AN: SÁNDOR NIKOLETTA
AN: SÁNDOR NIKOLETTA

AN: HORVÁTH ERIKA
AN: SÁNDOR LAURA

AN: OLÁH ANITA 
AN: BALOGH ALEXANDRA
AN: SÁNDOR MAGDOLNA

AN: LAJGUT KRISZTINA
AN: BODNÁR BEATRIX

ANYAKÖNYV  - ELHUNYTAK -

GYÖNGYÖSI GÉZÁNÉ SZN: KÖRMÖNDI ILONA 
SÁNDOR KÁLMÁN     
POCSAI JÁNOS
NÉMETH LÁSZLÓ
BELINSZKI JÁNOSNÉ SZN: SOHAJDA ERZSÉBET 
OLÁH ISTVÁN      
GYŐRI SÁNDOR     
NÉMETH ZOLTÁN
FODOR ISTVÁN
KOVÁCS GIZELLA      
CSÁKI IMRÉNÉ SZN: FODOR ESZTER  
FODOR KÁROLY     

(65 ÉVES)
(53 ÉVES)
(59 ÉVES)
(63 ÉVES)
(63 ÉVES)
(78 ÉVES)
(93 ÉVES) 
(57 ÉVES)
(70 ÉVES)
(66 ÉVES) 
(92 ÉVES)
(75 ÉVES)

ANYAKÖNYV – HÁZASSÁG
JÓNI TIBOR – LAKATOS NATASA

DANCSÓ JÁNOS TAMÁS – HALÁSZ ANETT
KASSAI GYULA – NÉMETH BEÁTA

Munkácsi Ferenc – Balogh Margit

50. házassági évfordulójukat ünnepelték 

Csáki Károly – Balla Erzsébet

Értékes díjjal lett gazda-
gabb Cigánd Városa

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei ön- 
kormányzat hagyományteremtő céllal 
hozta létre a „Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Értékdíj” pályázatot, melyre hat 
kategóriában lehetett jelentkezni.

Az eredményeket 2015. június 16-án Sze- 
rencsen, a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
napon hirdették ki. Vendéglátás és turizmus 
kategóriában a HÍR-védjegyes cigándi apró- 
bélest találta a legjobbnak az értékelő bizottság. A „Megyei Érték- 
díjat” – Hollóházi porcelán díszváza és oklevél- Oláh Krisztián, 
Cigánd Város polgármestere és Csáki Balázsné, „A Bodrogköz 
Tájmúzeumáért” Alapítvány kuratóriumának elnök asszonya vette 
át.                                                                  Szívből gratulálunk! 

Lakatos Géza  Kanyári Erzsébet
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A Holokauszt cigándi áldozatai emlékére emlékművet avat- 
tak a cigándi izraelita temetőben 2015. június 9-én.

Az eseményen részt vett dr. Latorczai Csaba, Miniszterelnökség 
kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkára, Horo- 
vitz Tamás, a Debreceni Zsidó Hitközösség elnöke, a Magyaror- 
szági Zsidó Hitközösségek Szövetségének vezetőségi tagja, Fre- 
und Jenő, a Miskolci Zsidó Hitközség vezetője, Stump Attila, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Cigándi Járási 
Hivatal vezetője, Oláh Krisztián, Cigánd Város polgármestere, Ab- 
lonczy Dániel Cigánd Város alpolgármestere, Gál Béla jegyző Ci- 
gánd Város jegyzője,Cigánd Város Önkormányzatának képviselői,  
Czigándi Varga Sándor szobrászművész, a Cigándi Járás polgár- 
mesterei és a történelmi egyházak képviselői: Kristóf István refor- 
mátus lelkész, Koltavári Attila római katolikus plébános, Iván Gá- 
bor görög katolikus parókus.

F az oktatási és kulturális intézmények nevében Némethné 
Szendrei Csilla a Kántor Mihály Általános Iskola igazgatója és Né- 
methy András a Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár igazga- 
tója
F a cigándi civil szervezetek nevében Csáki Balázsné a „A Bod- 

rogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány kuratóriumának elnöke és 
Kristóf Andrea a Cigándi Falumúzeum igazgatója

Emlékkövet helyezett el:
F Dr Latorczai Csaba a Miniszterelnökség kiemelt társadalmi 

ügyekért felelős helyettes államtitkára
F Horovitz Tamás a Debreceni Zsidó Hitközség elnöke, a Ma- 

gyarországi Zsidó Hitközösségek Szövetségének vezetőségi tagja 
és Freund Jenő a Miskolci Zsidó Hitközség vezetője.

A koszorúzási ceremóniában a Sarkantyús Néptáncegyüttes tán- 
cosai működtek közre. Az ünnepség záróakkordjaként Szabóné 
Horváth Eszter és Némethy Viktória előadásába Zorán-Apám hit- 
te… című dalát hallhatták a jelenlévők.

A szervezők nevében szeretnénk köszönetünket kifejezni 
Cigánd Város Önkormányzatának, a MAZSIHISZ-nek Czigándi 
Varga Sándornak, Nagy Istvánnak „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” 
Alapítvány önkénteseinek, a Cigándi Falumúzeum, a Cigándi Te- 
lepülésfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft., a Nagy De- 
zső Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóinak, a Kántor Mihály 
Általános Iskola tanulóinak és tanárainak, a Sarkantyús Néptánc- 
együttes táncosainak, hogy támogatásukkal és munkájukkal hoz- 
zájárultak ahhoz, hogy Cigánd méltóképpen tudja megőrizni a tör- 
ténelem legsötétebb korszakának áldozatainak emlékét.

HOLOKAUSZT EMLÉKMŰVET AVATTAK CIGÁNDON

A Himnusz elhangzását követően Nagy István-Fakuló emlékek 
nyomában című könyvéből hallhattak Bodnár Laura 8.b osztályos 
tanuló előadásában.

Oláh Krisztián polgármester úr köszöntötte a megjelent vendé- 
geket. Beszédében kiemelte, hogy az önkormányzatnak kötelessé- 
ge megőrizni cigánd egykori lakóinak emlékét, valamint köszöne- 
tét fejezte ki Ablonczy Dániel alpolgármester úrnak, hogy szív- 
ügyeként kezelte ennek az eseménynek a megvalósulását, vala- 
mint minden olyan személynek, szervezetnek, akik támogatták en- 
nek az emlékműnek a létrejöttét. 

Polgármester urat Radnóti Miklós: Oly korban éltem című verse 
követte Tóth Beatrix 8.a osztályos tanuló előadásában.

Dr. Latorczai Csaba beszédében úgy fogalmazott: az itt elhelye- 
zett emlékmű és a zsidó temető felújítása amellett, hogy méltó em- 
léket állít az egykoron itt élt és elpusztított zsidó honfitársainknak, 
szép példája annak az összefogásnak, amely az együttműködésről, 
a türelemről és a szolidaritásról szól.

Helyettes államtitkár úrtól Horovitz Tamás vette át a szót, aki 
megköszönte a település vezetőinek az áldozatos munkáját, hogy 
lehetővé tették, az egykoron itt élő zsidó emberekre méltóképpen 
lehessen emlékezni a hetven évvel történt borzalmak után.

Radnóti Miklós: Nem tudhatom című versét Kolozsvári Ágnes 
8.a osztályos tanuló szavalta el.

Pikó Sándor az emlékmű alkotójának, Czigándi Varga Sándor 
életútját és az alkotást mutatta be a vendégeknek, majd magának az 
emlékmű avatása következett, melyet Oláh Krisztián polgármester 
úr, dr Latorczai Csaba helyettes államtitkár úr és Czigándi Varga 
Sándor leplezett le. A Kántor Mihály Általános Iskola Énekkará- 
nak előadásában a Révész Sándor – Vigyázz a madárra című dalát 
hallhatta a publikum Némethy Viktória vezetésével.

Az énekkar előadását követően koszorút helyezett el:
F Cigánd Város Önkormányzatának nevében Oláh Krisztián 

polgármester és Ablonczy Dániel alpolgármester
F Dr Latorczai Csaba a Miniszterelnökség kiemelt társadalmi 

ügyekért felelős helyettes államtitkára
F Cigándi Járási Hivatal nevében Stumpf Attila a járási hivatal 

vezetője és Ivancsóné Hajas Ágnes hivatal vezető helyettes

Nemes gesztusban részesítette Cigánd Város Önkormányzatát 
Vera Salamon. A hölgy az egykoron Cigándon élő zsidó vallású 
Krohn Dávid leszármazottja és 250 USD-t adományozott a város- 
nak a rendbe hozott izraelita temető karbantartására. A város 
vezetőségének nevében hálánkat fejezzük ki e nemes gesztusért.

Nemes céllalNemes céllalNemes céllal
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Nagyon szép időben rendezték meg az Egészségnapot Cigán- 
don 2015. június 6-án.

Délelőtt a Bodrogközi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ- 
ban tartottak egészségügyi szűrést a kistérségben élő gyermekek 
számára. A vizsgálatok mellett a gyerekek aszfaltrajz versenyen 
mérhették össze tudásukat. Ezen kívül volt arc- és hennafestés, 
kézműves foglakozás és gitárkoncert, elsősegély nyújtó előadás, 
elsajátíthatták a helyes kézmosás technikáját, de ping-pongozhat- 
tak, ugráló kötelezhettek is a gyerekek. Az épület előtti sátorban 
egészséges ételeket kóstolhattak a szűrésen résztvevők.

Délután 14 órától a Szabadidő Központ parkolójában folytató- 
dott az egészségnap, ahol a látogatók vérnyommás- és vércukor- 
mérésen vehettek részt az épület bejáratánál.

Mindeközben zajlottak az események, hiszen Gulyásné Gina ve- 
zetésével ugráló kötél bemutatót láthatott a közönség, melyet a 
kékcsei Fürgelábak formáció mutatott be, majd a színpadon a Dup- 
la KáVé együttes adott fergeteges koncertet. A koncertet követően 
a Sportcsarnokban jóga és meditációs gyakorlatokat végezhettek 
az érdeklődők és a kikapcsolódni vágyók.

Ezzel párhuzamosan az újonnan átadott extrém sportpályán a sá- 
toraljaújhelyi Freestyle Demo Team csapata kápráztatta el a kö- 
zönséget kerékpáros és görkorcsolya bemutatójukkal.

Az autók szerelmesei sem maradtak élmény nélkül, hiszen öt tu- 
ningolt autóban gyönyörködhettek a Sportcsarnok parkolójában.

Az idősek klubjában folyamatosan zajlanak a különféle kö- 
zösségi programok, sor került az aktuális névnapok születésna- 
pok megünneplésére, illetve a nefelejcs kiskórus is újabb hely- 
színeken öregbítette az intézmény és a város hírnevét. Felléptek a 
Hajdúszoboszlón megrendezésre került Országos nyugdíjas Ki- 
Mit-Tud?-on, illetve Június 19.-én bemutatkoztak a Nyugdíjasok 
Megyei és Miskolc városi képviseletén.

2015. június 25.-én már negyedik alkalommal került megren- 
dezésre a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szol- 
gáltató Központ szervezésében a Bodrogköz Idősek Klubjainak 
Találkozójára Cigándon a Nagy Dezső Művelődési Házban, mely 
ez alkalommal is zsúfolásig megtelt.

A vendégeket Dakos Jánosné intézményvezető asszony köszön- 
tötte, aki beszédében elmondta, hogy a rendezvénnyel évről évre 
megvalósul az a célkitűzés, hogy bizonyítsák „Nem csak a 20 éve- 
seké a világ”, és az idősek is meg akarják mutatni magukat, az 
egyre színvonalasabb produkciók által. A rendezvényen jelen volt 
a térség Polgármesterei mellett, Csernai Ferencné a sátoraljaúj- 
helyi Egyesített Szociális Intézmény vezetője, és Ulicska Lászlóné 
a pálházi Körzeti Alapszolgáltatási Központ vezetője is, akik elis- 
merésüket fejezték ki, és példaértékűnek tartják a rendezvényt!

Az eseményen a kistérség valamennyi klubja részt vett, és mutat- 
ta be a színpadon produkcióját, melyek között volt táncos produk- 
ció, hangszerrel kísért énekes produkció, és paródia is egyaránt. 

EGÉSZSÉGNAP CIGÁNDON 

Események a Szociális Szolgáltató Központban

A rendezvény végén Intézményvezető asszony minden klubot 
egy serleggel, és egy oklevéllel jutalmazott, nagy örömet okozva 
ezzel a népes közönségnek! 

A találkozó egy ebéddel zárult az étkezdében, amit a Központ ci- 
gándi dolgozói és a gyermekjóléti szolgálat családgondozói készí- 
tettek, illetve szolgáltak fel a térség idősei számára. 

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni a fenntartó 
Kistérségi Társulásnak, a Nagy Dezső Művelődési ház és 
Könyvtár, valamint a Szociális Szolgáltató Központ dolgozói- 
nak a rendezvény sikeres, színvonalas lebonyolításáért!

A meleg ellenére is nagyszerű hangulatú programot a Crystal 
Retro Partyzenekar zárta, akik zenéjükkel még forróbbá tették az 
estét.

A szervezők nevében szeretnénk megköszönni minden em- 
ber munkáját, akik részt vettek az rendezvény szervezésében 
és lebonyolításában, hiszen nélkülük nem jöhetett volna létre 
ez a nap.

http://bodrogkoz.com/egeszsegnap-cigandon-3/


Anyák napja városunkbanAnyák napja városunkbanAnyák napja városunkban

92015. július

HUSK/1101/1.1.1/0196 - MAGYARORSZÁG- SZLOVÁ- 
KIA HATÁ- RON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
PROGRAM 2007-2013” Bodrogközi Inkubátorházak Fejlesz- 
tése pályázat keretén belül adták át a vállalkozói inkubátorhá- 
zakat Cigándon és a szlovákiai Leleszen.

Az ünnepélyes átadást 2015. június 25-én tartották a két telepü- 
lésen. Az eseményen jelen volt Stumpf Attila, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Cigándi Járási Hivatal vezetője, 
Főző Klaudia a Cigándi Járás Foglalkoztatási osztályának osztály- 
vezetője, dr. Hörcsik Richard, Abaúj-Zemplén országgyűlési 
képviselője, Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ipar- 
kamara elnöke és Savanyú Adrián a Miniszterelnökség nemzet- 
közi együttműködési programjának végrehajtási főosztályának fő- 
osztályvezetője, Oláh Krisztián, Cigánd Város polgármestere és a 
város vezetősége, képviselő-testülete.

A cigándi eseményen köszöntőt mondott Oláh Krisztián polgár- 
mester úr, dr. Hörcsik Richard képviselő úr, Bihall Tamás elnök úr 
és Savanyú Adrián főosztályvezető úr. 

A köszöntők után Kristóf István református lelkész mondott 
áldást.

Lezárult a Cigánd szociális város rehabilitációja című projekt

Az ÉMOP-3.1.1-12-PA-2013-0014 számú Cigánd  szociális 
városrehabilitációja című Európai Uniós pályázat projektzáró 
ünnepségét tartották Cigándon 2015. június 25-én.

Az eseményen részt vett dr. Hörcsik Richard, Abaúj-Zemplén 

Határon innen, határon túl

Az szalagot ünnepélyesen Savanyú Adrián főosztályvezető úr és 
Oláh Krisztián polgármester úr vágta át.

A Cigándi átadó ünnepséget követően a vendégek ellátogattak a 
szlovákiai partnertelepülésre, ahol vállalkozásoknak készült inku- 
bátorházat adtak át ünnepélyes kereteken belül.

országgyűlési képviselője, Oláh Krisztián, Cigánd Város polgár- 
mestere, Stumpf Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor- 
mányhivatal Cigándi Járási Hivatal vezetője, Cigánd Önkormány- 
zatának képviselő-testülete és a Cigándi Járás településeinek pol- 
gármesterei.

Az eseményen köszöntőt mondott Oláh Krisztián polgármester 
úr és dr. Hörcsik Richard képviselő úr, akik kiemelték, hogy meny- 
nyire fontosak az elmúlt két évben megvalósított fejlesztések a 
település és a településen élő emberek számára. 

A pályázatnak köszönhetően új burkolatot kapott és járdák lettek 
kialakítva az Ady Endre, Ságvári és Rózsa Ferenc utcákon. Ugyan- 
itt az ivóvíz hálózat elhasználódott vezetékrendszerét kicserélték. 
A régi vasúti raktárépületébe a Polgárőr Iroda kapott helyet, új 
piactér került kialakításra a Vasút utcán, valamint felújították a régi 
kisvasút állomásépületét.

A köszöntőket követően Kristóf István református lelkész kért 
áldást az elkészült épületekre.

A projekt táblákat dr. Hörcsik Richard képviselő úr adta át Oláh 
Krisztián polgármester úrnak. 

A város vezetése az építkezési beruházások kivitelezőjének, 
Nyesti Szabolcsnak a Nyír-Flop Holding Kft tulajdonosa részesí- 
tette elismerésben.

Ezt követően a vendégek helyszínbejárást tartottak, ahol 
képviselő úr és polgármester úr vágta át a szalagot az új Pol- 
gárőr irodánál és a kisvasút állomás épületénél.

Május első vasárnapján az édesanyákat ünneplik szerte a 
világon. Nem volt ez másképpen Cigándon sem, ahol 2015. 
május 3-8. között tartottak anyák napi köszöntéseket.

2015. május 3-án a református istentisztelet keretén belül 
adtak műsort a gyerekek és Széptan Művészeti Iskola növen- 
dékei.

Május 4-én a Kántor Mihály Általános Iskola első osztályos 
tanulói köszöntötték az anyukákat, nagymamákat.

Május 5-8. között a Cigándi Tündérkert Óvoda gyermekei 

adtak kis műsort. A csoportok külön-külön produkciót mutattak 
be. Voltak olyan csoportok, akik a Nagy Dezső Művelődési 
Házban, de voltak olyanok is, akik a csoportszobájukban lepték 
meg szeretteiket.

Május 5-én az Idősek Klubja tagjai számára kedveskedtek az 
ovisok egy rövid köszöntéssel.

Május 6-án a Fogyatékkal Élők Nappali Intézményében a 
gondozottak egy szívhez szóló zenés műsorral ajándékozták 
meg az anyukákat és a megjelent vendégeket.



Téglás Dezső volt iskolaigazgatót, a csoport vezetőjét, aki 
több mint félévszázada ápolja és terjeszti Cigánd néphagyo- 
mányát az ősi magyar hangszer, a citera muzsika szeretetével, 
kérdeztem együttese életéről.

- Köszönöm az érdeklődést a csoportunkkal kapcsolatosan.” Ko- 
dály Zoltán mondta: hogy aki a zenével indul az életbe, bearanyoz- 
za minden későbbi tevékenységét. Az életnek olyan kincsét kapja 
ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló és az élet 
szépségét s ami benne érték, azt mind meghatványozza”

Nevünk: Cigándi Csárdás Citerazenekar és Asszonykórus
Műsorunkat a Bodrogközi és Cigándi dallamok tükrében 

címmel mutatjuk be.
Fontos számunkra, hogy a népi kultúra ne tűnjön el nyomtalanul 

és ami még nagyszüleink emlékeiben felderengett azt nem enged- 
jük tovatűnni, hanem megőrizzük, citerán elzenéljük és elénekel- 

jük. A csoportban két generáció a citerás fiuk és asszonyok 2005-
től dolgozunk együtt. Szeretettel emlékszem Csáki Józsefné Vil- 
mácskára, aki nagyon hiányzik az asszonykórusból. Helyi, kör- 
nyékbeli, megyei, országos és külföldi szerepléseknek teszünk ele- 
get. Az elmúlt időszak fontosabb szereplései: Budapest-Magyar 
Borok Háza,Szentendre Néprajzi Múzeum, Eger, Lillafüred, 
Nagytárkány Liba-Galiba fesztivál, Tiszacsernyő, Nagykövesd, 
Szádellői fesztivál, Sátoraljaújhely, Nagygéres, Miskolc, Záhony, 
Fényeslitke, Kisgéres- Pincefesztivál stb… 

Együttesünk célja: Tiszta forrásból merített népdalok,népzenei 
alkotások megőrzése és továbbadása. A zenekart és asszonykórust 
a vidámság jellemzi, amit a népzene iránti szeretet táplál. 

A csoport tagjai: Asszonykórus: Kovács Lászlóné óvónő, Tég- 
lás Dezsőné óvónő, Gál Béláné, Szabó Mihályné, Aros Mihályné. 
Citerások: Nagy Gábor, Iski Gábor, Kovács Gábor, Nagy Dávid, 
Csillik János, Pokol Dávid, György Máté.

„A zene tápláló, vigasztaló és az élet szépségét s ami benne érték, azt mind meghatványozza.”

Igazán mozgalmasan telt a délután a cigándi Kántor Mihály 
Általános Iskolában 2015. május 28-án.

Az iskola nevelőtestülete egészség- és sportnapot szervezett 
ezen a napon, melyen a diákok futásban, fociban, sor- és 
váltóversenyen, valamint kerékpáros ügyességi versenyen 
mérhették össze tudásukat az iskola sportpályáján, illetve 
tornatermében. A bátrabbak Borbély Gábor step-aerobic oktató 

Bűnmegelőzési és drogprevenciós napot tartottak a cigándi 
Szabadidő Központ parkolójában 2015. június 25-én.

Az érdeklődők a délután folyamán a rendőrség, tűzoltóság és egy 
mentőtiszt közreműködésével bemutatott tűzesetet kísérhettek 
figyelemmel. A nézők így betekintést nyerhettek abba, hogyan mű- 

EGÉSZSÉG- ÉS SPORTNAP A KÁNTOR MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 

ködnek együtt a hivatásos szervek egy valós helyzetben. Valamint 
hogyan kell szakszerűen ellátni egy sérültet, amennyiben a hely- 
színen személyi sérült van. A bemutató után a rock zene kedvelői 
kapcsolódhattak ki. 

A színpadon a sátoraljaújhelyi Inox zenekar teremtett forró han- 
gulatot a hideg időben. A rendezvény sztárvendége a televíziós 
valóságshow-ból jól ismert Young-G volt, aki frenetikus koncerttel 
tette teljessé a napot.                                                                 -kg-

Tisztán is tudsz pörögni!

vezérletével egy átmozgató tornán vehettek részt.A diákok ezen 
kívül különböző gyümölcsökből készíthettek szobrokat, az 
egészséges életmódra felhívó plakátokat és rajzokat, valamint 
megnézhettek egy, a témához kapcsolódó filmet is.
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Remek hangulatban telt a pünkösdi rendezvénysorozat 
Cigándon, 2015. május 24-25-én. Az eseményeknek a Szabadidő 
Központ előtti parkoló adott otthont.

Május 24-én a roma kultúra került előtérbe. A kilátogatók meg- 
kóstolhatták a hagyományos roma ételeket, mint a masinán sült va- 
karót, s annak olajban sült változatát, melyeket a helyszínen készí- 
tettek a vendégeknek. Ezenkívül még babgulyással és paprikás 
krumplival is készültek a helyi roma asszonyok a vendégek foga- 
dására.

A gyermekeket népi játszótér és kézműves foglalkozás várta.
A színpadon a Bodrogközi Cigányzenekar, a Cigándi Barna Sze- 

mek Tánccsoport, valamint az est sztárvendégeként Liszter Sándor 
és a Vadrózsák előadása szórakoztatta a jelenlévőket.

Május 25-én a futballpályán hét csapat részvételével zajlott a 
Pünkösdi Kupa, melyet a pácini csapat nyert meg egy izgalmas 
döntőt követően. A sportcsarnok parkolójában  az ETELE Lovas 
és Szabadidősport Egyesület közreműködésével kiválasztásra ke- 
rült a Pünkösdi király. A jelentkezőknek hat feladatot kellett tel- 
jesítenie a cím elnyeréséért.

A helyszínen felállított sátorban „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” 
Alapítvány önkéntesei lepcsánkával, a HÍR-védjegyes cigándi 
apróbélessel, krumpli lángossal várták az érdeklődőket, de meg- 
csodálhatták  a gyönyörű szőtteseket is az arra járók.

A színpadon a miskolci Agyagbanda teremtett kiváló hangulatot, 
és azt csak fokozta a Sarkantyús Néptáncegyüttessel való közös 
táncház, ami a kétnapos programsorozat záró momentuma is volt 
egyben.

A szervezők nevében szeretnénk megköszönni mindenkinek 
a munkáját, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a rendez- 
vénysorozat.

PÜNKÖSDÖLÉS 

HÚSVÉTOLÁS
Igazi húsvéti hangulat költözött a cigándi Nagy Dezső Mű- 

velődési Ház és Könyvtár dísztermébe 2015. március 31-én.
A Cigándi Falumúzeum és „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Ala- 

pítvány ezen a napon tartotta hagyományos húsvéti rendezvényét.
Az eseményen felléptek a Cigándi Tündérkert Óvoda ovisai, va- 

lamint a Kántor Mihály Általános Iskola 4.b osztályának néptánco- 
sai is. Nem maradhattak el a locsoló versek sem. A szervezők lo- 
csolóvers mondó versenyt is szerveztek, amelyen az óvodás és is- 
kolás fiúk egy-egy gyönyörű locsolóverset mondtak el, nagy tet- 
szést keltve a résztvevők és a rendezők körében. Jutalmuk nem is 
maradt el: egy-egy gyönyörű hímes tojást kaptak a „kertész” legé- 
nyek. A színpadi program után az aulában kézműves foglalkozá- 
sok és húsvéti ételek várták az érdeklődőket, valamint tojás kereső 
versenyt is hirdettek a fiúk részére. A legügyesebbek egy-egy élő 
nyuszit vihettek haza jutalmul, melyeket Lőrincz János ajánlott fel.

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek az alázatos 
munkáját és a támogatók segítségét, mely nélkül nem jöhetett 
volna létre ez a jó hangulatú esemény.

FÉNYESLITKÉN JÁRTAK A 
CIGÁNDIAK 

A szabolcs-szatmár-bereg megyei Fényeslitkén képviseltette 
magát a Cigándi Falumúzeum, „A Bodrogköz Tájmúzeumá- 
ért” Alapítvány, a Csárdás Citera Zenekar és Hagyományőrző 
Énekkar és a Sarkantyús Néptáncegyüttes 2015. május 15-én.

A meghívásnak a Felső-Szabolcsi Leader Települések Találko- 
zója apropóján tettek eleget településünk delegáltjai.

Az alapítvány és a múzeum standjánál a vendégek megkóstol- 
hatták a HÍR-védjegyes cigándi apróbélest és kásás káposztát, va- 
lamint megtekinthették a cigándi szőtteseket, és a településről ké- 
szült szóró anyagot vihették magukkal emlékül.

A Csárdás Citerazenekar és Hagyományőrző Énekkar, illetve a 
Sarkantyús Néptáncegyüttes a színpadon aratott nagy sikert a dél- 
után folyamán.
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Az idén is csatlakozott az országos 
Múzeumok éjszakája programsorozat- 
hoz a Cigándi Falumúzeum 2015. június 
20-án.

Az idei rendezvény fő témája Erdély volt, 
így a Falumúzeumba látogatók „Egy csi- 
ptenyi Erdély” címmel kiállítást tekinthet- 
tek meg, mely az erdélyi emberek népmű- 
vészetébe enged betekintést nyerni a pub- 
likumnak. A kiállítást Kristóf Andrea igaz- 
gatóasszony nyitotta meg, és mutatta be a 
kiállítás anyagát. A színpadi produkciók 
előtt ismét igazgatóasszony üdvözölte az 
érdeklődőket, majd a Csárdás Citerazene- 
kar és Hagyományőrző Énekkar, a TriAn- 
gel Majorette Tánccsoport, a Cigándi Gyer- 
mektánccsoport, a Nefelejcs Kiskórus és a 

Sarkantyús Néptáncegyüttes szórakoztatta 
a nézőket. Egy rövid technikai átállást kö- 
vetően a Kárikittyom Anticeleb Orcherstra 
zenekar adott kiváló koncertet, mely alatt 
hétköznapi tárgyak is megszólaltak „hang- 
szerként”. A zene után a mesék kerültek 
előtérbe. Ilyés Szabó Anna előadásában 
hallhatott Erdélyből gyűjtött népmeséket a 
publikum. Program másik témája a Szent 
Iván napi szokások voltak. Ehhez kapcso- 
lódóan a délután folyamán kézműves fog- 
lalkozások várták az érdeklődőket. 

A nap zárásaként a Vagabanda látványos 
tüzes műsorát csodálhatták meg a rendez- 
vényre érkezők, akik műsoruk végén meg- 
gyújtották a Szent Iván-i tüzet, melyet az- 
tán a bátrabbak át is ugorhattak.

Érzelmekkel teli délutánt tölthettek el a látogatók a cigándi 
Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtárban 2015. április 11-
én. Ezen a napon tartották a Költészet napja alkalmából a második 
alkalommal kiírt Amatőr író-költő pályázat eredményhirdetését.

A pályázatra az ország számos (Szeged, Székesfehérvár, Békés, 
Debrecen, Veszprém) városából illetve Angliából és Kanadából 
érkeztek alkotások.

Vers és próza kategóriában, összesen húsz pályázó 17 verse 
és 7 prózai műve közül választották ki a legjobbakat. A zsűriben 
Nyiri Péter irodalomtörténész, A Magyar Nyelv Múzeumának 

igazgatója, Terjék Károlyné pedagógus, Majdanics Lászlóné pe-
dagógus és Nagy István író, néptáncpedagógus foglalt helyet.

A rendezvényt Kovács Gábor közösségfejlesztő nyitotta meg, 
melyet a Széptan Művészeti Iskola növendékeinek előadása, vala- 
mint Cigánd Város Önkormányzatának nevében Tóth János nyu- 
galmazott pedagógus, önkormányzati képviselő köszöntő beszéde 
követett. Az emelkedett hangulatú eseményen először a versek 
kerültek felolvasásra a szerzők előadásában, majd egy rövid szüne- 
tet követően a novellák, elbeszélések felolvasása következett a 
szerzőktől. A felolvasásokat követően, mindkét kategóriában a 
zsűri véleményezte az írásokat. A prózai alkotások előadását Sza- 
bóné Horváth Eszter előadásában, Némethy Viktória zongora kísé- 
retével A kismadárka című dala vezette be, mely még inkább fo- 
kozta az esemény emelkedettségét.

Egy lélegzetvételnyi szünetet követően a zsűri kihirdette az 
eredményt, mely a következőképpen alakult:

Vers kategória: Az év költője: Rolyák Géza –Révleányvár. 
II.helyezett: Rozgonyi Katica – Sátoraljaújhely. III. helyezett:  Pri- 
bér Emília – Sárospatak. Különdíj: Lévai Béla – Debrecen, Kántor 
Pál – London, Ontario tartomány, Kanada

Próza kategória : Az Év írója: Bánhegyi Gábor – Bodrogolaszi. 
II. helyezett: Gyüre Ferencné – Sárospatak. III. helyezett: Emri 
Gézáné – Mikóháza

Eredményhirdetés után a szervezők a Művelődési Ház aulájában 
vacsorával kedveskedtek a vendégeknek, melyen kötetlen beszél- 
getés formájában oszthatták meg érzéseiket, tapasztalataikat a a 
rendezvénnyel kapcsolatban. Ezúton szeretnénk megköszönni a 
Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár valamennyi dolgozójá- 
nak, Cigánd Város Önkormányzatának, a Cigándi Falumúzeum- 
nak, „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítványnak és a Széptan 
Művészeti Iskolának a segítséget, mely nélkül nem jöhetett volna 
létre ez a színvonalas irodalmi délután.

ÉRZELMEKKEL TELI DÉLUTÁN CIGÁNDON  II. AMATŐR ÍRÓ-KÖLTŐ PÁLYÁZAT

Múzeumok éjszakája
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Nem unatkozhattak azok az emberek, akik kilátogattak a 
cigándi Szabadidő Központ parkolójába és a Cigándi Sport- 
egyesület műfüves pályájára 2015. május 21-én.

A délutáni programsorozat a Cigándi Katasztrófavédelmi Örs 
bemutatójával kezdődött, mely alatt a vállalkozó szelleműek ki- 
próbálhatták a tömlő gurítást és vízsugárral célba is lőhettek, vala- 
mint megnézhették a tűzoltóautó felszereléseit is. A tűzoltókat 
„Vakon a világban” címmel vakvezető kutyás bemutató követte. A 
bátrabbak kipróbálhatták, hogy milyen érzés vakvezető kutyával 
közlekedni. A Búzavirág Alapítvány munkatársainak segítségével 
a rendezvényre kilátogatók készíthettek agyagedényeket, vesszőt 
fonhattak, edényt festhettek és fonhattak is.

Majd a színpadon is felpezsdült az élet. Katus Attila aerobic baj- 
nok tartott egy rövid edzést a publikumnak, s látott el mindenkit jó 
tanáccsal az egészséges életmódot illetően. Attila nem először járt 
Cigándon, így nagyon nagy szeretettel és barátsággal fogadták a 
szervezők és a jelenlévők egyaránt. A Szabadidő Központnál zajló 
eseményekkel egyidőben a műfüves focipályán a rendőrség, a ka- 
tasztrófavédelem, a Városi Önkormányzat és a Girdán Fa Kft. csa- 
patai játszottak mérkőzéseket egymással.

17.30-tól a Roll Dance Budapest kerekes székes táncbemutatója 
szórakoztatta a közönséget a Sportcsarnoknál, melynek végén egy 
közös tánccal köszönték meg a tapsokat az előadók.

A kerekes székes produkciót a „Bodrogközi tehetségek” követ- 
ték. Először a tiszakarádi Majorette és Line Dance tánccsoport két 
koreográfiáját, majd Szabóné Horváth Eszter két dalát láthatták és 
hallhatták a résztvevők.

A programot az országosan és nemzetközileg ismert és elis- 
mert Anima Sound System zenekar élő koncertje zárta, mely- 
nek tagjai a hideg idő ellenére is kiváló hangulatot teremtettek.

SPORT ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉG NAP CIGÁNDON 
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A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F 
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergen- 
cia régiókban” című felhívásra benyújtott sikeres pályázatának kö- 
szönhetően Cigánd Város Önkormányzata újabb energetikai pro- 
jektet valósíthat meg 2015-ben.

Az Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése Cigán- 
don című KEOP-4.10.0/F/14-2014-0285 jelű, 49.613.617Ft össz- 
költségvetésű, 100%-ban támogatott projekt keretében a polgár- 
mesteri hivatal és az iskolai étkezde épületeinek energetikai kor- 
szerűsítése történik meg, megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombináltan. 

Projektelemek: - napkollektorok telepítése - utólagos külső olda- 
li hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtési rendszer megújítása, egyéb 
gépészeti korszerűsítések, szilárd biomassza kazán.

A beruházás hatására az épületek energetikai besorolása javul, a 
fenntartási, költségek csökkennek. A dolgozók, gyerekek közérze- 
te javul, ami az ellátás színvonalának emelkedéséhez is hozzájárul. 
A fejlesztés hatására évi 35,85t üvegházhatású gáz csökkenést 
érünk el, a megtakarított éves elsődleges energiahordozó mennyi- 
sége 411,31GJ, a megújuló energiahordozó felhasználás növeke- 
dése évi 126,62 GJ.

„HUSK/1101 - MAGYARORSZÁG - SZLO-
VÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTT- 

MŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013”

Cigánd Város Önkormányzata és Lelesz Község Önkormányza- 
ta közös projektje

A projekt átfogó célja:
A határrégió társadalmi gazdasági fejlesztése a két tagállam 

(Magyarország/Szlovákia) helyi közösségei között, fenntartható 
együttműködések szükséges feltételinek megteremtése. 

A projekt specifikus célja:
A határ menti terület gazdasági versenyképességének erősítése.
A projekt direkt célcsoportja a helyi és térségi vállalkozók, akik a 

projekt elemeinek megvalósulása révén olyan üzleti környezetbe 
kerülnek, amely biztosítja a fejlődésükhöz és a közös együttmű- 
ködések kialakításához szükséges mindazon infrastrukturális és 
üzleti szolgáltatások elérését, amelyek révén a másodlagos célcso- 
port, azaz a munkavállalók számára, növekvő számú munkahelyet 
teremtenek. Az adottságokra épülő, tervezhető fejlesztési irányok 
mentén történő fejlesztések alapját adja a projekt megvalósítási te- 
rületére kidolgozott gazdagfejlesztési és foglalkoztatási stratégia. 
A vállalkozások növekedésével új munkahelyek jönnek létre, javul 
az itt élő emberek életminősége. Nő a térség jövedelemtermelő ké- 
pessége, melynek következtében nő az érintett térségben élő em- 
berek szociális biztonsága.

A projekt fő tevékenysége a Cigándon és Leleszen épített vállal- 
kozói inkubátor ház.

A cigándi vállalkozói inkubátorház épületét a nyíregyházi szék- 
helyű ETALON 2000 Kft. Trenka Zoltán vezető tervező irányítá- 

2sával tervezte. A 277 m  alapterületű komplexen akadálymente- 
sített irodaház előterébe nyugatról a járóbeteg szakrendelő felől 
juthatunk be. Az épület előtere nyaktagot képez a főépület és a déli 

2ovális 49 m -es tárgyaló között. Az előtértől északra az épület köz- 
lekedőjébe juthatunk. A közlekedőből nyílik a kazánház, a porta, 
valamint az elektromos helyiség. A közlekedő északi részéből jut- 
hatunk el a 4 db irodahelyiségbe. A közlekedő keleti részéből köze- 
líthetjük meg a fénymásoló helyiséget, ill. az 5. irodát. Az épület 
északi részén helyeztük el az női ill. akadálymentes WC zuhanyzó 
helyiséget, a férfi WC mosdó piszoár helyiségeket ill. a teakonyhát 
és a takarítószer tárolót. Az épület északi oldalához csatlakozik egy 
zárható, fedett kerékpártároló. 

Az épület tervezésénél kiemelt szempont volt az olcsó üzemel- 
tetés és a környezeti fenntarthatóság, melyet korszerű hőszigete- 
léssel, napelemekkel és energiatakarékos fogyasztókkal érünk el.

A kivitelezést a nyíregyházi székhelyű NYÍR-FLOP-HOL- 
DING Kft. és a Dantnova Kft. közös konzorciuma nyerte el, a szer- 
ződéses összeg nettó 78MFt. A műszaki ellenőri feladatokat a sá- 
toraljaújhelyi Virtuál Építész Stúdió Kft. munkatársai végzik.

A projekt során természetesen korszerű irodabútorok és számí- 
tástechnikai eszközök is beszerzésre kerültek. 

Az építés befejezését követően az épületben helyet kap a Szol- 
gáltató Iroda, mely a helyi vállalkozások mindennapi tevékenysé- 
gét segíti majd. 

Gazdaságfejlesztő és foglalkoztatási stratégia (kétnyelvű) kerül 
kidolgozásra. 

Elkészül egy honlap, ami megteremti a lehetőséget arra, hogy a 
konkrét célcsoport szereplőinek kapcsolatai élénküljenek. Ehhez 
mindkét partner részéről vállalkozói adatbázis jön létre, mely a lét- 
rehozott honlapra kerül feltöltésre, majd a projekt végén elkészül 
egy kétnyelvű kiadvány is, amely a projekt eredményeit mutatja 
be.

A projekt összköltsége 828.066,40 Euro (kb. 250MFt), ebből a 
cigándi összköltség: 445.446,40 Euro. (kb. 135MFt)

A támogatás intenzitása: 95% (önerő kb. 7MFt)
A projekt megvalósulásának ideje: 2013.09.01-2015.06.30.
Cigánd, Értékből Lendület!

„Cigánd közvilágítás energiatakarékos 
korszerűsítése”
KEOP-5.5.0/K/14-2014-0031

Kedvezményezett: Cigánd Város Önkormányzata 
Projekt összköltsége az elnyert 
támogatás összege: 45 917 104 Ft
Projekt támogatás tartalma: 100%

Hamarosan megkezdődnek a közvilágítás korszerűsítésével 
kapcsolatos munkálatok Cigánd városában, amelyre a település 
önkormányzata a Széchenyi 2020 – Környezeti és Energia Opera- 
tív Program keretében benyújtott pályázattal közel 46 millió Ft-os 
vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült.

A projekt során Cigánd közvilágítási hálózatának korszerűsítése 
valósul meg. A fejlesztés célja a meglévő fényforrások korszerű- 
sítése, a közvilágítási költségek csökkentése érdekében, ezért ki- 
cserélésre kerülnek a közvilágításban alkalmazott hagyományos 
kompaktlámpák a korszerű LED-es lámpatestekre. 

A közvilágítás biztosítása az önkormányzatokra vonatkozó tör- 
vény értelmében az önkormányzat kötelezően ellátandó alapfela- 
datai közé tartozik. A köz- és térvilágítás az önkormányzat illeté- 
kességi területén élők, az átmenetileg itt tartózkodók, a városon át- 
haladó járművek utasai, illetve a kerékpározók és a gyalogosok 
életkörülményeit jelentősen befolyásolják. Ez az a terület, ahol ke- 
resztezi egymást a gépjármű és a gyalogos forgalom, ezért a meg- 
felelő közvilágítás biztosítása nélkül elkerülhetetlen a biztonságos 
közúti közlekedés, a közbiztonság, amelyek minősége alapvetően 
befolyásolja az itt élők és az itt álhaladók közérzetét. Ezért vált 
elkerülhetetlenné a régi, elavult közvilágítási hálózat moderni- 
zálása, korszerűbbé és energiahatékonyabbá tétele. 

A beruházás eredményeképpen az érintett közvilágítási hálózat 
felvett teljesítménye közel a felére csökken, ami több millió 
forintos megtakarítást jelent az önkormányzat számára. 

Mindezek mellett a megvalósítás során fontos szempont a kör- 
nyezettudatosság és a lakosság ösztönzése az energiahatékonyság 
fontosságára, a projekt eredményeképpen ugyanis jelentős mér- 
tékben csökken az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása. 

A kivitelezési munkák ideje alatt, kérjük a Tisztelt Lakosok szí- 
ves megértését az esetleges közvilágítás kimaradásokkal kapcso- 
latban.
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2013. július 1-jén indult el Cigánd első komplex városreha- 
bilitációs projektje. 

Az Észak-magyarországi régió 46 városa közül hasonló 
projektet - Cigándon kívül - 16 város nyert el.

A fejlesztésre kijelölt Újfalu városrészben - akcióterületen 
– koncentráltan valósulnak meg a fejlesztések. 

A 439.381.867 Ft összköltségvetésű projekt túlnyomórészt 
infrastrukturális fejlesztéseket tartalmazott, azonban nem el- 
hanyagolható részben valósultak meg képzéseket és közös- 
ségi programok is.

A közösséget erősítő programjaink számos alkalommal 
mozgatják meg a lakosokat. A helyi civil szervezetek segítsé- 
gével ingyenes tematikus napokat rendeztünk (hagyomány- 
ápolás, sport, környezetvédelem, stb.).

Négyféle ingyenes képzést indítottunk: mezőgazdasági 
munkás, targoncavezető, bérügyintéző, pályázatíró.

A leglátványosabb projektelem 2014. júniusában indult, a 
kisvasút állomás területén megkezdődtek a munkák. A volt 
raktárépületből polgárőrségi irodát és nyilvános wc-t alakí- 
tottunk ki. A vasútállomás épülete lelkes civilek otthona lesz, 
közösségi házzá alakult át. A fedett kocsibeállóval ellátott ön- 
kormányzati ingyenes parkoló kisebb rendezvények helyszí- 
néül szolgálhat. 

A játszótér, a sportpályák és a parkosítás újabb városi 
funkciókat adnak a településnek.

A Rózsa Ferenc, Ságvári Endre, Ady Endre utcákban és a 
Fő utca kapcsolódó szakaszán már 2013-ban elkészült az ivó- 
vízhálózat rekonstrukciója. Ezen utakhoz tartozó útfelújí- 
tások, út- és járdaépítések szintén megvalósultak.

A Szabadidő Központban elkészült az akusztikai hangszi- 
getelés, ezáltal már nem csak sportesemények rendezésére 
nyílik lehetőségünk, kiváló helyszíne lehet akár könnyűzenei 
koncerteknek is.

A térfigyelő rendszer a projektből 7 db kamerával bővül. 
Ezek között lesz fix illetve forgatható típusú is. Az eddigi ka- 
merákhoz hasonlóan éjjellátó funkcióval is rendelkeznek. A 
fejlesztéssel 22 kamerásra bővül a rendszerünk.

Nem utolsó sorban 4 db önkormányzati tulajdonban lévő 
szociális bérlakás felújítása is megvalósult.

A projekt költségeinek 100%-át az Európai Unió és Ma- 
gyarország Kormánya biztosítja, befejezési határidő 2015. 
június 30.

Cigánd, Értékből Lendület!

Cigánd szociális 
városrehabilitációja
 – ÉMOP-3.1.1-12-2013-0014

Cigánd Város Önkormányzata járási projektje.

Cigánd Város Önkormányzatának, mint járásszékhely ön- 
kormányzatnak, lehetősége nyílt arra, hogy a Cigándi járás 
Esélyteremtő Programtervét létrehozza, amely hosszútávon 
elsősorban támogatja a helyi stratégiai programok kidolgo- 
zását annak érdekében, hogy a társadalmon belül jelenleg 
észlelhető szociális, kulturális, gazdasági különbségeket or- 
vosolja. Ahhoz hogy beindulhasson a kölcsönös párbeszéd, 
és releváns információkhoz juthassunk az Esélyteremtő 
Programterv elkészítéséhez, elsősorban kerekasztalok való- 
sulnak meg, melyen civil szervezetek, gazdasági társaságok, 
a járás települései, továbbá egyházak vehetnek részt. Fontos, 
hogy ez nem egyenlő a partnerség felkutatásával, és együtt- 
működések kialakításával, hanem itt a cél egy olyan doku- 
mentum megalkotása, amely a járás egész területén kifejti 
hatását a jövőre nézve. A projekt keretében ennek érdekében 
36 rendezvényt bonyolítunk le a cigándi járás településein.

A projekt összköltsége 21.997.025Ft, támogatása 100%.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Befejeződött a Cigánd Településüzemeltetési és Város- 

fejlesztő Nonprofit Közhasznú Kft., Cigánd Város Önkor- 
mányzata és a Cigánd Városi Roma Nemzetiségi Önkor- 
mányzat közös pályázata.

A Tranzitfoglalkoztatás megvalósítása Cigánd váro- 
sában című TÁMOP-1.4.6-13/1-2013-0046 jelű projekt 
eredményei

• 20 fő projektbe való bevonása, 
• 18 fő felkészítése, képzése és foglalkoztatása 6 hónapon 

keresztül
• 3 fő mentor alkalmazása
• a képzéssel egybekötött foglalkoztatás megkezdéséhez 

szükséges technikai eszközök beszerzése: 
1 db fekvő horizont fűrész, ipari, 1 db betonkeverő, elek- 

tromos ipari, 0,5kW, 2 db festékkeverő gép, 1 db homlokzati 
2állvány 400m , fixállású, 3 db láncfűrész+tartozék, benzin- 

motoros, 1 db elektromos térkővágó, 7 db henger szett és ki- 
egészítői (többféle méretben), 7 db ecset és kefe szett (több- 
féle méretben), 7 db glettelő és falsimítólap szett (többféle 
méretben), 7 db erősített falétra, vödörakasztóval, 5 db tér- 
kőgyártó sablon (különböző forma)

2015. május 19-én 5 fő zsaluzóács, 6 fő festő, 6 fő kőműves 
OKJ végzettséget szerzett. 

A megszerzett szakmájukkal 3 hónapig tovább dolgoznak 
a Cigánd Településüzemeltetési és Városfejlesztő NKft-nél 
majd ezután remélhetőleg az új szakmájukkal sikeresen el 
tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon.

Projekt időtartama 2013.12.27- 2015.06.30.
A támogatás mértéke 100%.
A támogatás összege 89,95 MFt
Cigánd, Értékből Lendület!

Területi 
együttműködést 
segítő programok 
a Cigándi járásban 
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0116
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Cigánd Város Önkormányzata sikeresen pályázott a KEOP 
keretében meghirdetett „Fotovoltaikus rendszerek kialakí- 
tása” című felhívásra Napelemes rendszer telepítése a ci- 
gándi Szabadidő Központ és Tündérkert Óvoda épüle- 
teire címmel. 

A pályázat azonosító jele: KEOP-4.10.0/N/14-2014-0350.
A 25.604.073Ft 100%-ban támogatott összköltségvetésű 

projektből kiépül a két épület napelemes rendszere - ezáltal 
nő a megújuló energia felhasználása, csökken a CO2 kibo- 
csátás és egyúttal jelentősen csökken az épületek üzemelte- 
tési költsége is.

A beruházással immár 6 cigándi közintézmény rendelkezik 
majd napelemes energiatermelő rendszerrel.

Újabb napelemek 
a cigándi közintézményeken

Lezárult a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0026 azonosító 
számú, Közös út című komplex telep-program Cigándon. 
A támogatás összege: 147,95 millió forint. A megvalósítás 
ideje: 2013.03.01 - 2015.05.28.

A támogatás célja a szegregált lakókörnyezetben, mély- 
szegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi 
felzárkózásának és integrációjának segítése. A program a 
hátrányoknak felszámolása, enyhítése érdekében szociális, 
közösség-fejlesztési, oktatási, egészségügyi, képzési és fog- 
lalkoztatási elemeket tartalmazott, továbbá elősegítette a te- 
lepszerű környezetben élők lakhatási körülményeinek javítá- 
sát.

A program célcsoportjába a telepeken, telepszerű lakókör- 
nyezetben, szegregátumokban élő, halmozottan hátrányos 
helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel ren- 
delkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő, ro- 
ma és nem roma egyének és családok tartoztak, de a program 
a település egésze számára is nyújtott olyan szolgáltatásokat, 
amelyek segítették a hátrányos helyzetű emberek felzárkózá- 
sát és a település életébe történő integrációjukat. A megvaló- 
sítás helyszínei a szegregátumok voltak.

A pályázat megvalósítói voltak:
Cigánd Város Önkormányzata
Cigánd Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Speciális Szükségletűekért Alapítvány
Türr István Képző és Kutató Intézet
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult 

meg, 147,95 millió forint európai uniós támogatás segítsé- 
gével. A projektről bővebb információt a www.cigand.hu ol- 
dalon olvashatnak.

További információ kérhető: 
Cigánd Város Önkormányzata   Telefon: +36 47 534 400
E-mail: cigand@cigand.hu

SZEZONZÁRÓ VACSORÁN VETTEK

RÉSZT A CIGÁNDI SPORTEGYESÜLET 

UTÁNPÓTLÁS CSAPATAI

A hosszú és fárasztó szezon végeztével a Cigándi Sportegye- 
sület egy közös vacsorát szervezett az utánpótlás csapatok já- 
tékosainak, edzőinek, szülőknek és az egyesület vezetőinek 
2015.  június 15-én az Iskolai Étteremben.

Az eseményen köszöntőt mondott Fodor Zoltán, a sportegye- 
sület elnöke, Oláh Krisztián, Cigánd Város polgármestere és Nagy 
Gábor, utánpótlásért felelős szakmai vezető, akik megköszönték a 
játékosok, edzők, az egyesület, valamint a szülők, támogatók segít- 
ségét és munkáját, ami nélkül nem sikerült volna  a gyerekeknek jó 
teljesítményt nyújtani ebben a nehéz szezonban. Továbbá a távo- 
labbi célkitűzésekről is beszéltek a játékosoknak.

Nagy Gábor köszöntője után a vendégek a fiúkról készült két kis- 
filmet nézhettek meg, mely a szezon közben készült fényképekből 
és videó felvételekből lett összeállítva. A filmeket Oláh Szabina és 
Mády Judit készítették, akik a teljes idényen át tartó fotózásukért 
hálául egy-egy Cigánd SE feliratú pólót kaptak ajándékba a veze- 
tőktől. Ezt követően Nagy Gábor bemutatta Vachter Tamás urat, 
aki a Sárospataki Utánpótlás Sportiskolától érkezik edzőnek és 
Oláh Leventét, aki friss edzői képesítéssel rendelkezik. Ők ketten a 
következő szezontól segítik az egyesület munkáját. De nem csak 
érkeznek edzők Cigándra, hanem sajnos távoznak is városunkból. 
Czene Csaba Kisvárdán folytatja edzői munkáját 2015/2016-os 
szezontól.

A vacsora előtt a korosztályos csapatok legjobb játékosai és az 
edzők vehettek át emléktárgyat elnök úrtól és polgármester úrtól.

Játékosok:

U-7 : Horváth Erik
U-9: Dócs Zsombor Gábor
U-11: Iski Bertalan
U-14: Czene Zalán
U-15: Csóka János
U-17: Dócs Gergő
U-21: Jóni Gábor
Edzők: Csáki Róbert, ifj. Dócs Károly, Czene Csaba, Nagy 

Gábor
Sok sikert kívánunk a következő szezonra!

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„KÖZÖS ÚT” CÍMŰ 

KOMPLEX TELEP-PROGRAM

Rövid, két és fél he- 
tes nyári pihenő után 
ismét edzésbe álltak 
felnőtt játékosaink. 
Az első foglalkozáso- 
kon a régiek mellett új 
játékosok és próbajá- 

tékosok is jelen voltak. 
(Folytatás a következő oldalon.)

Felnőtt csapatunk június 26-án elkezdte a felkészülést a 2015-2016-os szezonra
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A CISE és a környékbeli futballcsapatok edzőinek tartott 
előadást a NB II-es Balmazújváros vezetőedzője, Feczkó Ta- 
más.

Az UEFA Pro-licence-szel rendelkező edző képekkel és videók- 
kal gazdagon illusztrált élménybeszámolót tartott a jelenlévőknek.

Az edző kollégák így első kézből kaptak információt a holland 
PSV Eindhoven és a német Hertha BSC szerkezeti felépítéséről, 
felnőtt és utánpótlás egyesületek napi és heti programjáról, vala- 
mint futballfelfogásáról, a holland és német elitcsapat klubfilo- 
zófiájáról. Feczkó Tamás előadás közben és után is szívesen vála- 
szolt az edzőkollégák kérdéseire.

- Kérlek, mutasd be magad egy pár 
szóval az olvasóknak!

- Oláh Leventének hívnak, Cigándon la- 
kom. Általános Iskolai tanulmányaimat a 
helyi Kántor Mihály Általános iskolában 
végeztem. Ezután Sátoraljaújhelyben, a 
Kossuth Lajos Gimnáziumban szereztem 
meg az érettségimet. Jelenleg az MLSZ ed- 
zőképzés C. Diplomás tanfolyamának di- 
ákja vagyok.

- Mennyi idősen kezdtél a futballal fog- 
lalkozni?

- Amióta az eszemet tudom, játszom. 
Klub szinten 9-10 évesen kezdtem focizni.

- Mely csapatoknál fordultál meg játé- 
kosként?

- Cigándon jártam végig az utánpótlás 
csapatokat és itt is mutatkoztam be a fel- 
nőtt, NB3-as csapatban. Ezután volt egy két 
éves kitérőm Tiszakanyárra és most ismét a 
Cigándi csapat tagja leszek.

- Milyen eredményeket értél el csapa- 
taiddal?

- Cigándon egy 4. és egy 6. helyezést ér- 
tünk el NB3-ban, Tiszakanyáron 2-szer 10. 
helyezést ért el a csapatom Megye I. szin- 
ten.

- Mely a legkedvesebb élményed játé- 
kosként?

- Egyértelműen azt tudom mondani, hogy 

amikor a Cigándi ifjúsági csapattal meg- 
nyertük a nagyon erős II. osztályi bajnoksá- 
gokat.

- Ki javasolta, hogy próbáld ki magad 
edzőként is?

- Ez saját ötlet volt. Fiatalabb koromban 
játékosként mindig megfigyeltem és ér- 
deklődtem az edzőm játékvezetési stílusa, 
feladatai felé. Később egyre jobban elkez- 
dett foglalkoztatni a téma, így vágtam bele 
ebbe a nagy feladatba én is.

- Hol szerezted meg és milyen típusú az 
edzői diplomád?

- Az írásbeli vizsga akadályait sikeresen 
teljesítettem, de még hátra van a gyakorlati, 

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓTÉLMÉNYBESZÁMOLÓT
TARTOTT FECZKÓ TAMÁS TARTOTT FECZKÓ TAMÁS 

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓT
TARTOTT FECZKÓ TAMÁS 

Oláh Levente visszatér szintén nagyon nehéz rész, de remélem, 
legalább olyan jól fogom tudni teljesíteni, 
mint az előbbit. Ezzel a diplomával az után- 
pótlás csapatokat fogom tudni edzeni, de a 
közeljövőben szeretnék magasabb szintek- 
re is eljutni.

- Mely korosztálynál fogsz dolgozni?
- Utánpótlás csapatokkal.
- Milyen célok vezérelnek edzőként?
- Több álmom is van. Elsődleges célom, 

hogy jó és céltudatos edző legyek, akihez 
szeretnek a gyerekek edzésre járni. Szeret- 
nék bevetni mindent, amely hozzásegíti a 
gyerekeket a fejlődésükhöz.

- Mi az a dolog, aminek legjobban örül-
nél edzői karriered során?

- Ki szeretném hozni magamból a maxi- 
mumot és a lehető legmagasabb szintig el- 
jutni. Ezen felül a legfontosabb, hogy kö- 
zösen elérjük a gyerekekkel a legnagyobb 
célt, ami az, hogy olyan nagy focistává vál- 
hassanak, amilyenek világ életükben sze- 
rettek volna lenni.

- Gondolom a játékot sem hagytad 
abba, játékosként mi a legfőbb célod?

- Hasonló céljaim vannak a futball terén 
is. Szeretnék bizonyítani magamnak és 
azoknak is, akik bíznak bennem és mindig 
mellettem állnak, illetve bíztatnak. Remé- 
lem, nem fogok csalódást okozni. Az, hogy 
abbahagyom-e a focit, sosem volt kérdés, 
mert számomra ez az egyik legfontosabb 
dolog az életemben.

(Az előző oldal folytatása.)
Az NB III 2015-2016-os kiírása a meg- 

szokottnál korábban kezdődik, ugyanis 
augusztus első hétvégéjén rajtol a pontva- 

dászat, így Fogarasi Zoltán stábjának öt hét 
áll rendelkezésére a bajnoki rajtig. A két 
nap „rávezetés” után az első héttől két fog- 
lalkozással készülnek tovább játé- kosaink, 
ezek Nyíregyházán kerülnek sorra, ahol két 
hetet tölt el az együttes. Július 13-tól már 
Balmazújvárosba utazik a gárda edzőtábor- 
ba, a tervek szerint már a végleges kerettel. 

Az azt követő két hétben pedig már itthon 
készülnek a keret tagjai az augusztusi 1-i 
bajnoki rajtra. 

A felkészülés alatt 10 edzőmérkőzést ját- 
szanak a Darazsak. A három jelölt közül ki- 
választott régi-új edzőnek az lesz a legfőbb 
feladata, hogy feljutassa a csapatot a má- 
sodosztályba.

Sándor

József

Jóni

Gábor

Sánta

Kázmér
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A Magyarországi Tájházak Szövetsége 2013-ban hagyo- 
mányteremtő szándékkal hívta életre a Tájházak Napját, me- 
lyet idén 2015. április 25-26-án tartottak országszerte.

 Ehhez a felhíváshoz csatlakozott a Cigándi Falumúzeum is. A 
cél az, hogy alkalom teremtődjön arra, hogy az év egy napján a táj- 
házaink az érdeklődők figyelmének középpontjába kerülhessenek, 
a megszokott látnivalók mellett izgalmas, színes programokkal, 
kuriózumnak tekinthető egyedi lehetőségekkel tárják ki kapuikat a 
látogatók előtt.

 A cigándi rendezvényen két hagyomány felelevenítése és az 
ezekhez kapcsolódó szokások kerültek bemutatásra. Ezek közül az 
egyik Szent György napjához köthető, mely nem csak a tavaszi ál- 
latkihajtás egykori emlékeire, hanem a tavaszi megújulásra, a ter- 
mészet és az emberek újjászületésére is figyelmet fordít. 

A másik pedig a Májusjárás, melyet Cigándon minden május el- 
ső vasárnapján tartottak a lányok. A "Sej, ezt a kislányt nem az any- 
ja nevelte" kezdetű népdalt énekelve, színes szalagokkal díszített 
nyárfa gallyakkal a kezükben, a Tisza parttól indulva egészen a 
templomig vonultak. Ezzel köszöntve a tavasz beköszöntét.

 Ezzel a Május járással kezdődött a program. A résztvevőket 
Csáki Balázsné "A Bodrogköz Tájmúzeumáért" Alapítvány kurat- 
óriumának elnök asszonya köszöntötte. A menet a Nagy Dezső 
Művelődési Ház és Könyvtár elől indult a Rádvány utca-Petőfi ut- 
ca érintésével a református templomig, ahol a Sarkantyús Néptánc- 
együttes lány kara adta elő a Májusjárást, Téglás Dezső citerajáté- 
kára. Majd Kristóf István református lelkész köszöntötte a vendé- 
geket egy ide illő bibliai idézettel.

A menet ezt követően tovább indult a Falumúzeum udvarára, 
mely alatt a néptáncosok menettáncát nézhették meg az érdeklő- 
dők. A felvonulásban a Sarkantyús Néptáncegyüttes mellett a 
Kékcsei Asszonykórus, a Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 
ovisai - ők április 24-én is tiszteletüket tették a Falumúzeumban és 
elevenítették fel a Szent György napjához kapcsolódó hagyomá- 
nyokat - a Kántor Mihály Általános Iskola tanulói, valamint a ricsei 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjai és a Nefelejcs kiskórus 
vettek részt.

 A Falumúzeum udvarára érkezve egy rövid szünetet követően a 
színpadi program is kezdetét vette.

Elsőként a Csárdás Citerazenekar és Hagyományőrző Énekkar 
dalcsokrát hallhatták a vendégek, majd Kristóf Andrea Falumú- 
zeum vezető asszony köszöntötte az egybegyűlteket.

 A köszöntőt követően a Szent György napja alkalmából meghir- 
detett meseíró és rajz verseny díjazottjait szólították a színpadra, a 
díjakat Csáki Balázsné, és Kristóf Andrea adta át.

 A munkákat Völgyi Antalné és Völgyi Antal nyugalmazott pe- 
dagógusok értékelték.

 A díjkiosztás után, a Szent György naphoz szorosan kapcsolód- 
va Kovács Gábor pásztorbotolóját láthatták a nézők.

 Egy rövid technikai átállást követően először a Nefelejcs Kiskó- 
rus, majd a Kékcsei Asszonykórus népdalcsokrát és táncát él- 
vezhették. Az kórusokat a Sarkantyús Néptáncegyüttes tánca kö- 
vette.

A továbbiakban a nyíregyházi Szivárvány Bábszínház előadása 
színesítette a rendezvényt, melyet a gyerekek nagy kíváncsisággal 
követtek figyelemmel.

A délután során nemcsak az utcán és színpadon történek esemé- 
nyek, hanem a Falumúzeum előtti téren és a Hősök tere melletti 
területen is. Előbbi helyszínen a ceglédi Debreczeni Produkciós 
Kft csapata várta a gyerekeket népi játszótérrel, utóbbi helyszínen 
pedig az ETELE Hagyományőrző Lovas és Szabadidősport 
Egyesület tagjai biztosítottak lovagolási és íjászati lehetőséget az 
arra vállalkozóknak.

 Az udvaron a zenés, táncos produkciók mellett főzőverseny is a 
program része volt. Az ínycsiklandó falatokért járó díjakat Linkner 
Tamás adta át, aki szintén a bogrács mellé állt a nap folyamán. 
Emellett a vendégek megkóstolhatták a HÍR-védjegyes cigándi 
apróbélest és kásás káposztát.

 További programként az udvaron felállított ketrecben bárány és 
nyúl simogatásra is lehetőség nyílt.

 A délutánt a Királyhelmecről érkezett Nosztalgia Nonstop cso- 
port kiváló hangulatú produkciója zárta.

 A szervezők ezúton fejezik ki köszönetük Cigánd Város Ön- 
kormányzatának, "A Bodrogköz Tájmúzeumáért" Alapítvány ön- 
kénteseinek, a Cigándi Falumúzeumnak, a Tájház Szövetségnek, a 
Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtárnak, ETELE Hagyo- 
mányőrző Lovas és Szabadidősport Egyesület valamint, hogy tá- 
mogatták rendezvényünket, és munkájukkal hozzájárultak a ren- 
dezvény sikeres lebonyolításához.

Tájházak Napja a Cigándi Falumúzeumban

12 2015. július



Eseményekkel tele napot tölthettek az érdeklődők Cigándon 
2015. május 20-án.

Az nemzetközi Kihívás Napja alkalmából már hagyományosan 
egész napos sport és szabadidős tevékenységen vehettek részt a 
gyerekek és a felnőttek egyaránt.

Az esemény a Kántor Mihály Általános Iskola sportpályáján 
kezdődött egy rövid bemelegítéssel, melyet egy futóverseny köve- 
tett az Iskola utca (Polgármesteri Hivatal felé) – Fő út (rendőrség 
felé) - Iskola utca (Művelődési ház) útvonalon. Egy rövid lélegzet- 
vétel után az iskola korosztályos foci csapata mérte össze tudását a 
környező települések hasonló korú csapataival, valamint ügyes- 
ségi vetélkedőn is részt vehettek a gyerekek. Ezzel párhuzamosan a 
Szabadidő Központban kosárlabda tornát szerveztek az iskola lány 
kosárcsapatainak.

A labdajátékok után a gyorsaság és az erő került a középpontba. 
A Sportcsarnok előtti parkolóban a bátrabb fiúk és lányok rönk- 
hajításban, szalmabála gurításban és súllyal való szlalom futásban 
mérhették össze tudásukat.

Az erő után az ügyességé lett a főszerep. Ezúttal kerékpáros 
ügyességi feladatokat kellett végrehajtaniuk a gyerekeknek az ext- 
rém sport – pályán felállított akadályok között.

A nap folyamán a legkisebbek is bekapcsolódtak a programba. A 
Cigándi Tündérkert Óvoda ovisai a Szabadidő Központ parkolójá- 
ban sor-váltóversenyen tették próbára tudásukat.

A délután hátralevő részében a sátoraljaújhelyi Garagulya Gó- 
lyalábas Kompánia zenés szórakoztató műsora, Balogh Kata Rúd-
sport magyar bajnok bemutatóját csodálhatták a jelenlévők. A gó- 
lyalábasok és a sportolónő be is vonta produkcióikba a gyerekeket. 
Ezután kutyás bemutató következett, melyben különböző engedel- 
mességi feladatokat hajtottak végre a kutyákkal a kiképzők.

Az épületben Gyenes Károly természetfilmes „A mi Tiszánk” 
című előadását követhették figyelemmel, mely rengeteg érdekes- 
séget tartalmazott, valamint részleteket nézhettek az első, 2013-as 
Pet-Kupa eseményeiből is. Oláh Krisztán, Cigánd Város polgár- 
mestere Gyenes Károlytól egy oklevelet vehetett át a Pet-Kupa 
szervezőivel való sikeres együttműködéséért. Kísérő programként 
a kilátogatók kipróbálhatták az ugráló várat, valamint kürtős kalá- 
csot és különböző ajándékokat vásárolhattak a bazárban.

Az este fénypontja a magyar hip-hop zene emblematikus együt- 
tesének, az Animal Cannibals-nek az élő koncertje volt, mely kivá- 
ló hangulatot teremtett, és lendületes előadásukkal nagy sikert arat- 
tak. A koncert után lehetőség nyílt a „kannibálokkal” közös fotó 
készítésére, valamint készséggel osztottak autogramot a rajongók- 
nak.

A szervezők nevében szeretnénk megköszönni az Kihívás 
napján részt vevő minden intézmény dolgozójának a munká- 
ját, mely nélkül nem jöhetett volna létre ez a lendületes, élmé- 
nyekkel teletűzdelt nap.

KIHÍVÁS NAPJA CIGÁNDON 
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