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Amagyar nyelvterületen számos különböző szokás élt, és él a
mai napig. De, hogy Cigándon hogyan telt ez a szép ünnep az ő
gyerekkorában, arról Oláh István tanár urat kérdezem.

- Hogyan emlékszik tanár úr, milyen teendők voltak a ház
körül az ünnepet megelőzően?

- Ilyenkor az emberek az udvart feltakarították, felgereblyélték.
Ha jó volt az idő, akkor külső meszelést végeztek. Voltak olyan
porták, ahol a fal alját feketére festékkel (krindusz) lefestették,
hogy a baromfi ne kezdje el kicsipkedni a falat. Bent kitakarították
a lakást. Ahol padló volt a szobákba, ott tiszta rongyszőnyeget terí-
tettek, melyet az ünnep előtt kimostak. Volt olyan ház, ahol a pit-
varban beton volt a padlózat. Abban az időben a konyhák földjének
tapasztott sarat használtak, amelyet homokkal szórtak fel.

Mivel az utcák sárosak voltak és járdák sem voltak még, így la-
páttal készítettünk a porta előtt járdát. Édesapám és nagyapám sze-
kérrel hozott homokot, és azzal szórtuk le a kész járdát.

- Mi történt húsvét első napján?
- Az ünnep első napján a gyerekek a gyerek, a felnőttek a délelőt-

Máté 28, 1-10
A Jézus Krisztus feltámadásáról szóló tudósítás nagyon keveset

mondott Róla. Minket pedig Ő érdekelne igazán. Azt szeretnénk
tudni mikor, hogyan támadott fel. Még izgalmasabb számunkra a
kérdés: mi feltámadunk-e? A Bibliai történet azonban csak néhány
tényt közöl: megjelent, üdvözli az asszonyokat, és elküldi őket,
hogy mondják el a történteket.

Az első Húsvét hajnalán asszonyok mentek ki a Jézus sírjához.
Ebben mi is hasonlítunk hozzájuk. Ha már nem láthatjuk életben
szeretteinket, legalább a sírjukat lássuk. Nemcsak a temetést köve-
tő napokban, hanem sokszor évtizedek után is megyünk kedvese-
ink sírjához virággal. Háborúban eltűnt katonák hozzátartozóitól
többször hallottam: bárcsak tudnám, hol nyugszik a férjem, az
apám, a gyermekem, hogy felkereshessem. Fontos a végtisztesség,
de talán fontosabb lenne ha azt a sok virágot amit a szeretteink
sírjára teszünk, életükben adnánk át szeretetünk jeleként.

Jézus holttestét nem találják a sírban. Helyette találkoznak egy
Istentől küldött személlyel, egy angyallal, aki tudatja velük az
örömüzenetet.

Attila hun király sírját, a legenda szerint, azért nem tudjuk, hogy
hol van, mert a temetést végzőket egytől egyig megölték. Ez a tör-
ténelem folyamán sokszor előfordult, hogy eltették láb alól a tanú-
kat, és az iratokat titkosították. Istent nem lehet elhallgattatni:
”Nincs itt, mert feltámadott” szól az üzenet az asszonyoknak, akik-
ről azt olvassuk a továbbiakban, hogy örömmel szaladnak elmon-
dani a jó hírt a tanítványoknak. Döntő kérdés: jelent-e örömöt ma
számodra, hogy Jézus feltámadott? Isten legyőzte a halált! Ebben a
győzelembe neked is részed lesz. Imádkozzunk azokért ezen az ün-

Jézus feltámadása!
nepen, akik még mindig reménytelenül, vigasztalanul, csüggedés-
ben, a nihilizmus mocsarában vergődnek. Ahol Krisztus nincs je-
len ott kiszáradnak az emberi kapcsolatok, a félelem, a kétségbe-
esés uralkodik. Ahol viszont jelen van, ott felszáradnak a könnyek,
begyógyulnak a sebek, megvigasztalódnak a lelkek.

Az asszonyok, akik elindultak a temetőből, máris találkoznak Jé-
zussal, aki megszólítja őket, és ezt mondja: „Örüljetek!” és „Ne fél-
jetek!” Jézus él és itt van közöttünk, és elveszi most a félelmünket,
megvigasztalja a szívünket a bánatban, megerősít a gyengeségben,
a betegségben, és meghallgat minket minden időben. Ezzel az erő-
vel, vigasztalással, ezzel az örömmel a szívünkben induljunk to-
vább mi is ezen a húsvéton.

Afeltámadott Krisztus kísérje lépteiteket!
Kristóf István református lelkész

Húsvét anno.... ti istentiszteletre mentek. A délutáni istentiszteletre csak a férfiak
mentek, mert a nők már a második napra készültek. A háború utáni
időszakban volt, hogy nem lehetett tojásfestéket kapni. Atojásokat
„megírták”. Különböző motívumokat rajzoltak a tojásra, melyhez
egy „T” alakú eszközt használtak, melyet méhviaszba mártogattak.

A tojást kézzel festették: a hagyma külső, barnásvörös héját,
vagy a krepp-papírt beáztatták. Ebbe rakták bele a tojásokat, és ez
adta meg a tojások színét.

Festettek tojást úgy is, hogy különböző növények leveleit, amit
szedtünk, szorosan lekötötték a tojásra egy nejlonharisnyával. Fes-
tés után a leveleket és a harisnyát levették, így a levél mintája meg-
maradt. A megfestett tojásokat lecsorgatták, szalonnával átdör-
zsölték, majd áttörölték. Az elkészült tojásokat aztán szakajtókosa-
rakba vagy vesszőkosarakba, tálakba rakták.

- Hogyan telt a húsvét második napja? Kik jártak locsol-
kodni?

- Erre az alkalomra a családok, ha tehették igyekezte új ruhát vá-
sárolni a lányoknak fiúknak, amibe aztán felöltöztetek. Alocsolko-
dási szokások korcsoportonként változott. Valaki már korán meg-
kezdte a locsolkodást, így még a család nem volt elkészülve a ven-
dég fogadására. (Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
Akisebb, óvodáskorú gyerekeket elkísérték a nagyobb fiútestvé-

rek, szülők. Az általános iskoláskorú fiúk az osztálytársakkal, ro-
kon fiúkkal jártak öntözni. Verset csak a kisebbek mondtak, a na-
gyobb legények már verset nem mondtak, csak kellemes ünnepet
kívántak és megöntözték a nőket.

Főleg a rokonságba. szomszédságba jártak locsolni, de az iskolás
gyerekek már a lány osztálytársakhoz is elmentek. Volt olyan le-
génycsoport is, ahol valaki hangszeren /tangóharmonikán/ játszott
és így járták a lányos házakat. Beköszöntek a házhoz, locsoltak és a
ház hölgy tagjait felkérték táncolni. A vendéglátást követően tá-
voztak.

Acsaládos férfiak is bekapcsolódtak a locsolkodásba. Testvérek,
rokon férfiak, szomszédok álltak össze egy csoportba és a csoport
tagjaihoz tartozó férfiakhoz hölgy rokonait felkeresték.

- Mivel locsoltak a fiúk, legények, férfiak?
- A nagyobb fiúk vízzel locsolkodtak. A locsolás előtt a lányokat

a gémeskúthoz, és vödörből öntöztek. Ha hűvös volt, vagy rossz
volt az idő, akkor a humánusabb legények bádoggal, vagy kézzel
csapkodva locsolták a lányokra a vizet. Volt, aki cukros vízzel ment
locsolkodni, ami után a lányokat meglepték a méhek, ha jó volt az
idő. Alányoknak meg kellett tisztálkodni, és át kellett öltözni.

Mivel abban az időben nem mindenki tudott kölnit beszerezni,
így házilag készített locsoló vizet használtak. Az ibolyát beáz-
tatták, ezt hagyták pár napig állni, hogy átvegye az illatát. Ezt egy
széles szájú üvegbe átszűrték, lekötötték egy vászondarabbal, és
így locsoltak.

- Említette tanár úr a süteményt, a tojást. Mivel látták vendé-
gül a legényeket az asszonyok, lányok? Mit kaptak a legények a
locsolásért?

A locsolásért általában tojást adtak, de azt is többféle módon.
Volt, hogy kínálták, volt, hogy a kezébe adták a locsolkodóknak.

Akadt olyan is, hogy tojás helyett pénzt adtak, vagy pénzt is és
tojást is. Acsokoládé tojás és a csokoládé nyúl elterjedése után már
ezekkel is kedveskedtek a locsolóknak.

- Végül, de nem utolsó sorban. Emlékszik-e tanár úr
valamelyik locsoló versre, amit akkoriban mondott?

- Igen, én ezeket mondtam gyerekkoromban.

Bokrok alján……

Bokrok alján fakadnak a virágok
Húsvét napján öntözködni szokásos
Azért jöttem kedves néném én is el
Szép virága, kedves lánya sohasem hervad el.
Öntözni indultam, virágot keresek
Hallottam itt is van e háznál
Szebb a kinyílt rózsaszálnál.
Engedjék, hogy meglocsolhassam
Illatos vizemtől szebben fog majd nőni!
Ne féljetek rózsák, lányok
Megszárad még a ruhátok!
Szívemből kívánom!

Felderült..
Felderült húsvétnak második hajnala,
Melyben szokott járni az ifjak tábora
Kellj fel gyönge kislány, cifra nyoszolyádból,
Add ki hímesedet arany kosaradból.
Add ki most szaporán, ne késsünk sokáig,
Hogy gyenge seregünk mehessen tovább is.
Hogyha belőle bár kettőt-kettőt kapunk,
Finom rózsavízzel szépen meglocsolunk.

Nagyon szépen köszönöm tanár úrnak a visszaemlékezést.
Kellemes ünnepet kívánok! Kovács Gábor

Apró gyerek voltam.
Akkor mikor búzamezőben barangoltam.
A szőke hajam fésülte a szél.
A sziszegése a szívemig,még ma is elér.
Hullámzott a sok kalász.
Illatuk körülöttem a felhőkbe szállt.
Jó is volt lisztjéből a lágy kenyér,
Melyet Édesanyánk drága keze rakott elénk.
Emlékembe látom a dagasztó teknőt,
A kemencét is,amit összedöntött az idő.
Pipacsot szedtem és búzavirágot,
Szedtem én bizony:konkolyt,szarkalábot és puszujka virágot.
Akkor nyíltak mikor a kalász ért,
Koszorút kötöttem belőle a kereszt tövén.
Illatuk az orrombaszállt.
De szép is volt,az a régi nyár.
A kalász színű hajam,már őszbe vegyült.
Szívem-lelkem megöregült.
Búcsúzom tőled arany kalász,
Már nem nekem nyílik a vadvirág.
Több koszorú emléket nem fonok belőle.
Mert már nem járok,többé a búzamezőbe.

Nagy Miklósné: Cigándon-még

A jeges Tisza Cigánd határában 2017. február 10-én. A folyón
több helyen fatörmeléket és szemetet visz a jeges áradat. Több mint
20-éve(1986-ban) volt hasonló jelenség a Tiszán,ami azt jelenti
hogy az általános iskolás gyerekek még talán sohasem látták a sze-
retett folyónk eme tulajdonságát.

(Fotó Balázs Attila  MTI, Oláh Krisztián)

A jeges Tisza Cigánd határában 2017
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TESTÜLETI HÍREK
AKépviselő-testület:

A2017. január 6-án tartott ülésén:

Döntött:
1. Külterületi útfelújításra pályázat benyújtása
2. EFOP-2.1.2-16 „Gyerekesély programok - BK. ház - infra-

strukturális háttere” c. pályázat benyújtása
3. EFOP-1.4.3.-16 ”Jó kis hely a biztos kezdet gyerekházak és

kistelepülési komplex gyerekprogramok támogatása” c. pályázat
benyújtása

4. Ingatlan helyi közúttá történő bejegyzésének kezdeményezése
5. Ingatlan tulajdonjogának átadása
6. I. világháborús emlékmű renoválására pályázat benyújtása
7. EFOP 2.1.2.-16 „Gyerekesély - tábor - infrastrukturális hátte-

re”c. pályázat
A2017. január 26-án tartott ülésén:

Döntött:
1. A Képviselő – testület 2017. I. félévi munkatervének jóváha-

gyása
2. A Képviselő – testület 2017. évi költségvetésének előzetes

tárgyalása
3. A2017. évi cafeteria juttatás
4. Aköztisztviselők illetmény-kiegészítéséről szóló rendelet
5. Polgármester illetményének megállapítása
6. Alpolgármester illetményének megállapítása
7. Cigánd Város Önkormányzata és a Cigándi Roma Nemzetisé-

gi Önkormányzat között létrejött „Együttműködési megállapodás”
jóváhagyása

8. Acigándi Polgármesteri Hivatal SZMSZ – nak módosítása

9. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 11/2010.
(XII.28) önkormányzati rendelet módosítása

10. Ifjúsági szállás – Tájház – igénybevételi díjának megállapítá-
sa

11. Polgárőr Egyesület működésének támogatása
A2017. február 9-én tartott rendkívüli ülésén:

Döntött:
1. „CIGÁNDÉRT” kitüntetés adományozása
2. Kántor Mihály emlékplakett adományozása
3. Páricsi Attiláné árván maradt gyermekeinek támogatása
A2017. február 23-án tartott ülésén:

Döntött:
1. AKépviselő – testület 2017. évi költségvetésének jóváhagyá-

sa
2. AKépviselő – testület 5/2017.(I.6.) Határozat módosítása
3. Északkelet – Magyarországi Rekultivációs Társulás megszün-

tetése
4. Anyakönyvi események engedélyezéséről szóló 16/2013.

(IX.17) rendelet módosítása
5. Közművelődési megállapodás jóváhagyása
6. „Cigándért” Kitüntetés alapításáról és adományozásáról szóló

5/2004.(II.23.) rendelet módosítása
7. Díszpolgári kitüntető cím adományozásáról szóló 4/2004.

(II.23.) rendelet módosítása
8. Kántor Mihály emlékplakett adományozásáról szóló rendelet
A2017. február 28-án tartott ülésén:

Döntött:
1. Folyószámlahitel felvétele
2. REKI pályázat benyújtása
3. Rendelet a Szoc. Szolgáltatások térítési díjáról
4. Elvi döntés háziorvosi praxis működtetésének átadásáról

Gál Béla jegyző
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Több, mint fél évszázadot töltött a közigazgatásban, 2017.
március 1-gyel pedig nyugdíjba vonult Gál Béla Cigánd Város
jegyzője.

A hosszú, sikeres pályafutás áll jegyző úr mögött, akinek szemé-
lyisége, szakmai tudása, elkötelezettsége nagyon sok embernek
mutatott példát az évek során.

Gál Béla jegyző úr Tiszakarádon született 1947. március 13-án.
Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte, majd a sá-
rospataki Rákóczi Gimnáziumban tett érettségi vizsgát 1965-ben.
Felsőfokú tanulmányait az államigazgatás működtetésének elsa-
játítása és a folyamatos önképzés jegyében végezte.

1972-ben elvégezte a Tanácsakadémiát, 1980-ban igazgatás-
szervező képesítést szerzett az Államigazgatási Főiskolán, 1993-
ban pedig szaküzemgazdász oklevelet a Pénzügyi és Számviteli
Főiskolán.

1965. novemberétől a Gabonafelvásárló Vállalat Takarmány-
keverő Üzemében kezdett dolgozni adminisztrátorként. 1966.
márciusától a Tiszakarádi F.M.SZ. (a helyi ÁFÉSZ) boltvezető
helyettese.

Egy évvel később kerül be a közigazgatásba, 1967. május 5-től a
Tiszakarádi Községi Közös Tanácshoz kerül adóügyi előadó mun-
kakörbe. Közben letöltötte kétéves sorkatonai szolgálati idejét.

1972. júliusában kerül Cigándra a Cigándi Nagyközségi Közös
Tanácshoz igazgatási csoportvezetőnek. Időközben családot ala-
pított és megszülettek gyermekei Béla és Mariann.

1974. április 1-től ismét Tiszakarádon dolgozik igazgatási fő-
előadó és vb. titkárként. Vezetői kinevezését 1975. október 1-én
véglegesítik, és 1978. szeptember 30. napjáig dolgozik ebben a
munkakörben.

1978. október 1-jén visszakerül Cigándra a Nagyközségi Közös
Tanácshoz vb. titkárnak. A rendszerváltást követően, 1990. no-
vember 1. napjával jegyzői kinevezést kap, mely feladatot mind a
mai napig ellátott.

Kollégáival, ügyfeleivel mindig udvariasan, megértően visel-
kedett.Határozottságával, kiemelkedő szervezési képességével
igazi vezéregyéniség volt. Egyedi humora nagyon sokszor csalt
mosolyt nemcsak a vele együtt dolgozók, de barátai, ismerősei
arcára is.

Jegyző úr hivatalos nyugdíjazási búcsúztatása 2017. február 23-
án az iskola éttermében került sor, ahol polgármester úr méltatta
kollégáját, s adta át neki a “Cigándért “Címet munkájának újabb el-
ismeréseként.

A díjat a településért a közigazgatásban, a közösség szolgála-
tában kifejtett, magas színvonalú szakmai munka és példamutató
emberi magatartásáért kapta.

Gál Béla jegyző Úr 41 éve dolgozik fáradhatatlanul városunk
élhetőbbé tételéért, értékeink megőrzéséért. Nyugállományba vo-
nulása adta az alkalmat a településért végzett munkájának
elismerésére.

Cigánd Város Önkormányzata, és a lakosság nevében kívá-
nunk Gál Béla jegyző úrnak jó egészséget nyugdíjas éveire!

ANYAKÖNYV   SZÜLETTEK- ANYAKÖNYV    ELHUNYTAK-ANYAKÖNYV – HÁZASSÁG

Felelős kiadó: Cigánd Város
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Nyugdíjba vonult Gál Béla Cigánd Város jegyzője

Dr. Pintér Sándor
Magyarország

Belügyminisztere,
2017. március

16-án, szakmai
tevékenysége

elismeréséül, a
“Köz szolgálatáért
érdemrend“ ezüst
fokozatát adomá-

nyozta, Cigánd
város nemrég

nyugdíjba vonult
jegyzőjének,

Gál Béla Úrnak!
A kitüntetéshez

Cigánd Város
Képviselő-testülete,

és a városlakók
nevében őszintén

gratulálunk, és
újfent jó

egészséget, hosszú
életet kívánunk!

Állami kitüntetés
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Interjú Dr. Szepesy Márkkal, Cigánd Város jegyzőjével
Gál Béla jegyző úr nyugdíjba vonulása után nem sokáig

maradt üresen a jegyzői szék. Dr. Szepessy Márk személyében
egy fiatal, ambiciózus szakember vette át ezt a pozíciót Cigánd
Város Önkormányzatánál. Az alábbi interjúban őt kérdezem
ennek az eseménynek a kapcsán.

- Mikor került Cigándra a polgármesteri hivatalba? Milyen
területen kezdett dolgozni?

- Immár több mint tizenkét éve dolgozom Cigándon köztiszt-
viselőként. Szociális és gyámügyi előadóként kezdtem dolgozni,
itt megismertem a település lakóit, az itt élők problémáit.

2006-ban vezetésem alatt szerveződött meg a Cigánd Városi
Gyámhivatal. Hivatalvezetőként kapcsolatba kerültem a kistérség
valamennyi településével. Sikerült a mai napig tartó szoros szak-
mai kapcsolatot kialakítani a környező települések polgármesteri
hivatalaival és azok dolgozóival.

2008-ban az akkor megalakuló Igazgatási és Hatósági Osztály
élére kerültem. Az osztály sajátosságai miatt az önkormányzati
közigazgatás szinte valamennyi ágával napi kapcsolatba kerültem
az okmányirodától az építési hatóságig.

- 2011-ben került aljegyzői pozícióba. Milyen új feladatok-
kal, kihívásokkal járt ez az Ön számára?

- 2011. óta aljegyzőként dolgozom. Az azóta eltelt hat év alatt a
hivatal működésének azokat a területeket is megismertem, ame-
lyekkel korábban nem találkoztam. Részt veszek a pénzügyi szabá-
lyozási és jogi kérdések megoldásában, és az adóügyek atipikus
eljárásaiban.

- Mikor tudomására jutott, hogy elődje, Gál Béla jegyző úr
nyugdíjba vonul, gondolt-e arra, hogy Ön kerülhet a jegyzői
státuszba?

- Jogászi pályám kezdete óta vallom, hogy a közigazgatás terü-
letén a kisvárosi jegyző beosztásban találkozik az ember a legtöbb
kihívással. Itt már jelen van az összes önkormányzati igazgatási
feladatkör, ám a specializáció még nem olyan mértékű, hogy repre-
zentatív beosztássá változtatná a jegyzői posztot.

- Mikor szerzett tudomást arról, hogy Ön lesz Cigánd Város
jegyzője? Mikor lépett hivatalba?

- Oláh Krisztián polgármester úr a 2017. február 23. napján tar-
tott képviselő-testületi ülésen jelentette be a döntést, új munkakö-
römet 2017. március 1. napjától töltöm be.

- Mennyire érte meglepetésként polgármester úr döntése,
hogy Önt helyezi a jegyzői székbe?

- Polgármester úr egy profi pókerjátékos ügyességével gondos-
kodott a teljes meglepetésről. A viccet félretéve bíztam benne,
hogy engem választanak, de a döntést csak annak bejelentésekor
tudtam meg.

- Mennyire másabb ez a feladatkör, mint az előző? Milyen új
kihívásoknak, elvárásoknak kell megfelelnie?

- Az aljegyzői munka a hivatali tevékenység minden területével
megismertetett. Az új kihívások nem jellemzőek a munkára, in-
kább úgy fogalmaznék, hogy a hangsúlyok tolódtak el. A minden-
napi ügyintézés mellett sokkal erőteljesebben jelentkeznek a stra-
tégiai kérdések.

- Cigánd Város Önkormányzata serényen és sikeresen dol-
gozik azon, hogy a település fejlődése töretlen maradjon és a
jelenleginél is fontosabb szerepet töltsön be a térség életében.
Milyen tervei, céljai vannak ezzel kapcsolatban? Jegyzőként
mivel tudja segíteni az önkormányzat tevékenyégét?

- A magyar közigazgatás teljes átalakítása zajlik napjainkban.
Megállapítható, hogy az igazgatási munka gyakorlatilag teljes
mértékben elektronikus formátumúvá vált, az „online” ügyintézés
már nem a jövő, hanem a jelen. Egyre kisebb részt tesz ki a polgár-
mesteri hivatal tevékenységéből a klasszikus hatósági tevékeny-
ség, áttevődik a hangsúly a településfejlesztésre. A fejlesztési le-
hetőségek hatékony kihasználásához szükség van a versenyszfé-
rában megtapasztalható menedzser szemlélet elterjedésére a helyi
igazgatásban is. Szerencsére ezen a téren remekül felkészült és mo-
tivált szakemberekkel rendelkezünk.

A mindennapi működés is alapvető változáson megy át, a ható-
sági jelleg helyett a szolgáltatás funkciót kell előtérbe helyezni.
Ebben elődöm, Gál Béla jegyző úr tökéletes példát mutatott, hiszen
kiemelten kezelte az ügyfélbarát működést és saját példájával is
bemutatta a segítő, problémamegoldó ügyintézést.

- Köszönöm szépen az interjút. Erőt, egészséget kívánok a
munkájához. Kovács Gábor

Advent harmadik vasárnapján, 2016. december 11-én, ezüst
vasárnap fellobbant a harmadik gyertyaláng Cigándon.

Az istentiszteletet követően Kristóf István lelkész úr köszöntötte
a megjelenteket, s mondott el egy igét a Bibliából.

Ezen a héten a Sarkantyús Néptáncegyüttes kedveskedett adven-
ti műsorral a megjelenteknek, mely után Tóthné Punyi Csilla és Lő-
rincz László gyújtotta meg a várakozás harmadik gyertyáját.

A gyertyagyújtás után a jelenlévőket saját készítésű sütemény-
nyel, forró teával és forralt borral kínálták a Cigánd Városi Műve-
lődési Központ és a Bodrogközi Múzeumporta dolgozói, önkénte-
sei. Ünnepélyes szertartás keretében Advent negyedik gyertyáját is
meggyújtották a Cigándi Tündérkert Óvoda gyermekei 2016. de-
cember 18-án.

A gyerekek rövid karácsonyi műsorral kedveskedtek az ünnep-
lőknek. A műsor után a jelenlévőket forró teával, forralt borral, sü-
teménnyel kínálták meg a szervezők.

A harmadik és a negyedik adventi gyertya lángjának fellobbanása Cigándon
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Karácsony ünnepéhez közeledve Cigánd Város Önkor-
mányzatának jóvoltából egy rendhagyó karácsonyi estebéden
vehettek részt a Cigánd Településüzemeltetési és Városfejlesz-
tő Nonprofit Kft. munkatársai és a közfoglalkoztatott dol-
gozók 2016. december 21-én az iskolai étkezdében.

Aprogramon jelen volt Oláh Krisztián polgármester, Kristóf Ist-
ván református lelkész, Ablonczy Dániel alplolgármester, a képvi-
selő-testület részéről Tóth János és Németh István; Tóth-Főző
Klaudia, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ci-

gándi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetője, Gönczi
Zoltán a Cigánd Településüzemeltetési és Városfejlesztő Nonprofit
Kft. ügyvezetője, Lőrincz János, a dolgozók koordinátora.

Polgármester úr köszöntötte a jelenlévőket, aki kiemelte, hogy
az önkormányzat elsőszámú és legfontosabb feladata a lakosság
segítése, a helyiek munkához juttatása! Minden dolgozónak meg-
köszönte az egész éves megfeszített munkát, hiszen mint mondta,
nélkülük nem szépülne, nem fejlődne településünk!

Polgármester úr szavait Kristóf István gondolatai követték, aki
szintén köszönetét fejezte ki a református templom belső felújítá-
sában elvégzett munkáért a dolgozóknak és kiemelte a munka fon-
tosságát az emberi értékrendben.

Aköszöntők után, egy ízletes estebédet fogyaszthattak el a jelen-
lévők, mely után az előre meghirdetett tombolahúzás következett.
Mindeközben egy kivetítőn egy kisfilmet láthattak a jelenlévők,
melyben a 2016-os évben végzett munkák közben láthatták viszont
magukat. Senki nem maradt ajándék nélkül. Az értékes tombola
nyereményekben nem volt hiány, hiszen több mint 130 különféle
felajánlás érkezett vállalkozóktól, az Önkormányzattól és a város
lakosságától egyaránt.

A délután folyamán nagy öröm volt látni a dolgozók boldog, fel-
szabadult arcát és látni azt, hogy ők is csakúgy, mint mindenki más,
igencsak ki vannak éhezve az odafigyelésre és a szeretetre.

Polgármester úr mindenki nevében köszönetet mondott a jelen-
lévőknek, az adományozóknak és hangsúlyozta azt, hogy nagy
öröm kapni, de adni is legalább ugyanolyan jó! Elmondta azt, hogy

az ajándékokkal szeretné meghálálni a dol-
gozóknak azt, hogy rendben tartják és fo-
lyamatosan építik, szépítik városunkat. Kö-
szöntője zárásaként Lev Tolsztojtól a kö-
vetkező szavakat idézte:

"Mindenki annyit él, amennyit szeretett.

Aki szeretetet nem adott, semmit nem adott.

Aki szeretetet nem teremtett, semmit nem

teremtett.”

A szervezők nevében szeretnénk meg-
köszönni a vállalkozóknak, civileknek,
intézményeinknek a tombola felajánlá-
sokat.

A Fogyatékkal élők világnapja alkalmából gyűltek össze Ci-
gándon a Nagy Dezső Művelődési Ház dísztermében 2016. de-
cember 9-én.

Az ünnepségen a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Szo-
ciális Szolgáltató Központ fogyatékkal élő ellátottai vettek részt. A
rendezvényez tiszteletét tette Oláh Krisztián polgármester úr, Da-
kos Jánosné, a BTKT Szociális Szolgáltató Központ intézményve-
zetője és Némethné Szendrei Csilla, a Kántor Mihály Általános Is-
kola igazgató asszonya, a Pedagógiai Szakszolgálat Dolgozói, va-
lamint a Fogyatékkal Élőkkel foglalkozó Egyesületek, szervezetek
képviselői.

A színpadi műsor Kovács Gábor Hétköznapi hősök című versé-
vel kezdődött, melyet a szerző előadásában hallhattak meg a ven-
dégek. Ezt követően Kertész Zoltán a Támogató Szolgálat és a Fo-
gyatékkal Élők Nappali Intézményének vezetője köszöntötte a je-
lenlévőket.

A program további részében a Fogyatékkal Élők Nappali
Intézményének ünnepi műsorát láthatták, melyben közreműködött
a Kántor Mihály Általános Iskola énekkara Némethy Viktrória
vezetésével.

Őket követte az iskola énekkarának produkciója, valamint a Sar-
kantyús Néptáncegyüttesnek, a cigándi Idősek Klubjának, a Sá-
rospataki Alapfokú Művészeti Iskola balett és moderntáncosainak,
a TriAngel Majorette Tánccsoportnak és a sárospataki Erdélyi Já-
nos Általános Iskola tanulóinak bemutatója. Daraktsi Alexandra
előadásában két karácsonyi verset is meghallgathatott a publikum.

Aszínpadi előadások végén a Támogató Szolgálat és a Fogyaték-
kal Élők Nappali Intézményének dolgozói egy adventi történet be-
mutatásával kívántak kellemes ünnepeket az egybegyűlteknek.

A rendezvény zárásaként a vendégeknek a Szociális Szolgál-
tató Központ családgondozói egy kis étellel, süteménnyel és
üdítővel látták vendégül a megjelenteket.

FOGYATÉKKAL ÉLŐK VILÁGNAPJA

Karácsonyi estebéd a Településüzemeltetési és Városfejlesztő Kft.,
valamint a közfoglalkoztatott dolgozók részére
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A Nagy Dezső Művelődési Ház előtti téren rendezték meg a
hagyományoknak megfelelően a Mindannyiunk Karácsonya
elnevezésű városi ünnepséget Cigándon, 2016. december 23-
án.

A programot Szabóné Horváth Eszter és Némethy Viktória nyi-
totta meg Lara Fabian: Broken vow című dalával. Ezt követően Pi-
kó Sándor köszöntötte az ünneplőket.

A karácsonyi ünnepet Oláh Krisztián, Cigánd város polgármes-
tere méltatta és kívánt minden kedves jelenlévő embernek áldott,
békés karácsonyt. Polgármester úr szavai után a történelmi egyhá-
zak képviseletében Kristóf István református lelkész, Molnár
József görög katolikus parókus és Vadászi László római katolikus
plébános mondott rövid karácsonyi igéket.

Acsendes perceket követően a Csárdás Citerazenekar és Hagyo-
mányőrző Énekkar karácsonyi dalcsokrot, Szabó Lea előadásában
a Tökéletes karácsony című dalt, Oláh Ajsa szavalatában Szabadi
Lívia: A várakozás ideje című versét, Szepesy Judit éneklésével
Csak egy ici-pici hó kell című dalt, a Széptan Alapfokú Művészeti
Iskola kórusa által összeállított karácsonyi egyveleget, Gecse Lilla
verselésében György Emőke: Advent című versét, Szabóné Hor-
váth Eszter és Némethy Viktória előadásában az Anna and the Bar-
bies: Márti dala című slágerét valamint a Sarkantyús Néptánc-
együttes karácsonyi koreográfiáját láthatták, hallhatták az ünnep-
lők.

Az ünnepség egész ideje alatt a művelődési ház előtt karácsonyi
vásár várta az érkezőket, ahol is karácsonyi díszeket, karácsonyi
tárgyakat, szőttes párnákat, terítőket, vesszőből font kosarakat,
Cigándról készült kiadványokat, sült gesztenyét, zsíros kenyeret és
forralt bort kínáltak a vendégek számára.

A szervezők nevében szeretnénk megköszönni mindenkinek a
segítséget, a közreműködőknek és a vásározóknak a munkát, akik
nélkül nem jöhetett volna létre ez a meghitt boldog ünnepi ren-
dezvény.

A hagyományoknak megfelelően idén is – 2016. december
16-án – megrendezte karácsonyi gáláját a cigándi Kántor Mi-
hály Általános Iskola a Nagy Dezső Művelődési Házban.

A rendezvényen felléptek egy-egy prózai, zenés, táncos produk-
ciókkal az iskola 1-7. évfolyam tanulói, akik nagy sikert arattak a
gyerekek és a megjelent szülők, rokonok körében.

Színpadra lépett a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola ci-

Mindannyiunk Karácsonya

ISKOLAGÁLA
gándi tagozatának balett-, modern- és néptánccsoportja, valamint a
TriAngel Majorette Tánccsoport két csoportja.

A gálán tiszteletét tette Oláh Krisztián polgármester úr, illetve
Buda József a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Cigándi
Tankerületének vezetője.

A jó hangulatú esemény zárásaként Némethné Szendrei Csilla
igazgató asszony köszönte meg a tanulóknak és felkészítőiknek az
áldozatos munkát, amivel ilyen színvonalas produkciókat állítot-
tak színpadra, valamint kívánt mind a nevelőtestületnek, mind a ta-
nulóknak szeretettben teljes, áldott karácsonyt és sikerekben gaz-
dag boldog újesztendőt. (További képek a következő oldalon.)
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A hagyományoknak megfelelően, idén is megszervezte jóté-
konysági bálját a Kántor Mihály Általános Iskola. Az ese-
ményt 2017. január 14-én tartották az iskola étkezdéjében.

Amegjelent vendégeket Némethné Szendrei Csilla igazgató asz-
szony köszöntötte. Megköszönte a támogatást és a tombola fel-

A 2017-es évet az iskolabál szervezésével indítottuk. Megkö-
szönjük a jelenlévők és a támogatók adományát. A bál bevé-
teléből lehetőségünk nyílik színes programok szervezésre, esz-
közök vásárlására.

Az első félévet eredményesen zártuk, az alsó tagozat tanulmányi
átlaga 4,07, a felső tagozaté 3,51 lett. Tantestületünk két új taggal
bővült Csontos Petra tanítónő és Nagy Henrietta tanárnő szemé-
lyében. Terjék Károlyné 2017. február 1-jétől az óvodavezetői fe-
ladatokat látja el. Eredményes munkájához sok sikert kívánunk. A
Magyar Kultúra Hete alkalmából kistérségi mesemondó és rajz-
versenyt szerveztünk. Megemlékeztünk iskolánk névadója, Kán-
tor Mihály születésének 132. évfordulójáról. Ózdon a megyei Di-
ákolimpián iskolánk csapata 4. helyezést ért el, felkészítő tanár:

Koi Csaba. A tanulók egészségi állapotának szűrése folyamatosan
zajlik a védőnők és a fogászati szakrendelő közreműködésével.
Februárban ünnepélyes szalagtűző és vidám farsangi ünnepséget
szerveztünk. Nőnap alkalmából az önkormányzat vezetősége kö-
szöntötte a nyugdíjas és aktív női dolgozókat.

Az 1848-49-es for- radalom és szabadságharc 169. évfordulójára
a 3. és 6. évfolyam készített színvonalas műsort. A felső tagozat
műsorát a városi ünnepségen is megtekinthették a település lako-
sai.

Végzős diákjaink sikeres központi írásbeli felvételi vizsgát tet-
tek, felvételi eljárásuk folyamatban van a különböző középfokú in-
tézményekbe.

A leendő elsősök beíratására április hónapban kerül sor, melyet
megelőz egy alkalmassági vizsgálat, mely a sporttagozatos osz-
tályba való felvétel feltétele.

Apontos dátum kihirdetésére a későbbiekben kerül sor.

Iskolánk életéből

ajánlásokat mindazoknak, akik segítettek az esemény létrejötté-
ben. Valamint elhangzott, hogy az előző évi bál bevételét az iskola
milyen célokra fordította.

Abált a 8.a osztályosok keringője, valamint Harsányi Zsófia pro-
dukciója nyitotta meg.

A vacsora elfogyasztása után kiváló hangulatban telt a rendez-
vény, melyet a tombolahúzás fokozott tovább.

Abáli muzsikát Stempel László szolgáltatta.

Iskolabál

Acigándi Szabadidő Központ adott otthont a Kántor Mihály
Általános Iskola farsangi mulatságának és a nyolcadik osztá-
lyosok szalagtűző ünnepségének.

Amegjelent vendégeket Gulyásné Dócs Krisztina köszöntötte.
Köszöntő beszédet Némethné Szendrei Csilla igazgató asszony

mondott.
A szalagtűzést követően a két nyolcadik osztály bemutatta az er-

re az alkalomra megtanult keringőjüket.
Aszalagtűzés után az alsó tagozatos osztályok jelmezes felvonu-

lása, valamint a felső tagozatos osztályok zenés, táncos bemutatója
következett, melyen a megjelent vendégek jól szórakoztak.

A produkciókat a nyolcadikos tanulók értékelték, és az ő dön-
tésük alapján kerültek ki a nyertesek.

Ezt követően a végzős tanulók ismét előadták keringőiket.

Farsang és szalagtűzés a Kántor Mihály Általános Iskolában

A farsangi ünnepséget tombola húzás zárta, melyen értékes
nyeremények találtak gazdára. (Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)

A rendezvény ideje alatt a büfében farsangi fánkot és üdítőt kí-
náltak a pedagógusok a programra érkezők számára.

A szervezők nevében szeretnénk megköszönni minden partner-
nek a támogatást, akik bármilyen formában hozzájárultak a ren-
dezvény sikeres lebonyolításához.

Események a Bodrogköz Kincsei Bölcsődében
Hideg idővel köszöntött ránk a 2017-es év, de a gyerekek nagy

örömére esett a hó, és sok gyermek számára az első alkalom volt,
hogy találkozhattak a téli évszak talán legszebb jelenségével. Mi
bölcsődések ezt kihasználva, hóembert építettünk a gyermekekkel.

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is rész vettünk a Kultúra
Hete című programsorozatban, a januári hónap folyamán. A kis-
gyermeknevelők a Három pillangó c. mese bábelőadásával ked-
veskedtek a gyermekeknek, külön öröm volt számunkra, hogy a
bölcsődés gyermekeken kívül is volt más érdeklődőnk az „előadás-
ra”.

Itt is szeretnék köszönetet mondani a Cigándi Kht.-nak és dolgo-
zóinak, hogy elkészítették nekünk ezeket a nagyon szép és egyedi
faházikókat, nagy örömet okozva ezzel a bölcsődés gyermekek-
nek.

Farsangi mulatságunkat február 17.-én tartottuk, melyre már na-
gyon készültünk a gyermekekkel együtt. Acsoportszobákat színes
díszekkel, lufikkal, lampionokkal díszítettük fel, farsangi énekek-
kel, versikékkel vártuk a tavasz érkezését. A gyermekek szebbnél
szebb jelmezeket öltöttek, volt sok szép hercegnő, boszorkány, va-
dász, oroszlán és még tovább sorolhatnám, a gyermekeknek mara-
dandó élményt okozott, hogy a bölcsőde valamennyi dolgozója jel-
mezbe bújva próbálta emelni e különleges nap hangulatát. Termé-
szetesen nem maradhatott el a tánc, a móka a kacagás és a farsangi
fánk. Fegyváriné Németh Ilona
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Ismét új vezető van a Cigándi Tündérkert Óvoda élén. Ennek
kapcsán kérdezem Terjék Károlynét, aki Gönczi Zoltánné
megbízott vezető óvónő helyét vette át.

- Először is szeretném megkérni, egy pár gondolatot mond-
jon magáról az olvasóknak!

- Életem, úgy gondolom, nyitott könyv az itt élő emberek előtt, de
tudom, hogy Cigándról elszármazottak is olvassák az újságot
engedjék meg, hogy bemutatkozzak ! Terjék Károlynénak hívnak,
lánykori nevem Szűcs Erika. Cigándon jártam általános iskolába,
majd a sárospataki Rákóczi Gimnázium elvégzése után 1 évig itt
dolgoztam képesítés nélküli pedagógusként. Ezt követően a Haj-
dúböszörményi Óvónőképző Intézetben szereztem óvodapedagó-
gusi diplomát.1986. augusztus 1-től a cigándi óvodában dolgoztam
óvónőként. A 90-es évek közepén a létszámleépítések miatt én is
elvesztettem állásomat. 1996-tól közhasznú munkásként tevé-
kenykedtem az általános iskola tanulószobáján. Közben elkezdtem
tanulmányaimat az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola
magyar szakán. 1999. március 1-től kineveztek a Kántor Mihály
Általános Iskolába, itt dolgoztam magyartanárként 2017. január
31-ig. 2017. február 1-től vagyok a Cigándi Tündérkert Óvoda és
Bölcsőde intézményvezetője.

- Két évtizedet töltött a tanári pályán. Kérem, erről is beszél-
jen egy pár mondatban. Milyen feladatai voltak az iskolán
belül?

- Mint már mondtam is, bejártam az iskolai ranglétra jó néhány
fokát. Közfoglalkoztatottként kezdtem tanulószobán, majd a felső
tagozatban tanítottam. Voltam több alkalommal osztályfőnök. Ké-
sőbb az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, majd a humán
munkaközösség vezetője lettem. Tagja voltam a BECS-nak. (Bel-
ső Ellenőrzési Csoport )

- Mégis miért döntött a váltás mellett?
- Anyugati országokban is úgy tartják, hogy bizonyos időközön-

ként váltani kell, bele ne fásuljon az ember az adott feladatába. Ezt
megelőzendő gondoltam, hogy visszatérek a kisebb gyerekek vilá-
gába, hiszen nem véletlenül óvónői az első végzettségem, nagyon
szeretem a kicsi gyerekeket (is ).

- Kollégái és a diákok hogyan fogadták a bejelentést, misze-
rint elhagyja az intézményt?

- A kollégák megértették döntésemet, és biztosítottak róla, hogy
hiányozni fogok. Tudták, nem megyek messze, fogunk még talál-
kozni.. Nehezebb kérdés, hogy a gyerekek hogyan fogadták… Úgy
érzem, nemcsak én szerettem, szeretem őket nagyon, ez kölcsönös
volt. Elég nehéz volt az elválás, de mint mindenki, én is felejthető
vagyok, és a gyerek még könnyen felejt.

- Nehéz szívvel intett búcsút az iskolának?
- Igen, nagyon nehéz szívvel jöttem el, és még ma is sokszor

megfordul a fejemben, hogy igazán jól döntöttem-e.
- Nem ismeretlen közegbe került, tanári pályája előtt 1995-ig

már dolgozott az óvodában. Mégis milyen érzések voltak Ön-
ben, mikor kiderült, személyében találták meg az új vezető
óvónőt?

- Végülis én megpályáztam ezt az állást, bár nem egyedüli je-
lentkező voltam, nem tudhattam biztosan, hogy én leszek-e a pá-
lyázat nyertese. Amikor novemberben kiderült, hogy sikeres a pá-
lyázatom, én leszek az óvoda vezetője, vegyes érzéseim voltak.
Örültem, és izgatott is voltam.

- Mióta tölti be ezt a tisztséget?
- Bár a novemberi testületi ülésen fogadták el a pályázatomat, a

félévet még le kellett zárnom az iskolában, másik magyar szakos
tanárt kellett Igazgató Asszonynak találnia helyettem. Ezért feb-
ruár 1-től szól a kinevezésem.

- Hogyan fogadták az óvónők az érkezését?
- Úgy látszott, hogy örültek érkezésemnek. Remélem, nem csak

látszat volt…
- Az iskola tanáraként figyelemmel kísérte az óvodában

történt eseményeket? Mi változott az ön óvodai távozása és
érkezése között?

- Mi változott? Minden.
- Milyen célok, tervek vezérelik vezető óvónőként?
- Szeretnék jó vezető, jó kolléga és jó pedagógus lenni, aki meg-

felel a felső vezetés, a munkatársak és a szülők elvárásainak is.
- Köszönöm szépen az interjút. Jó egészséget kívánok mun-

kája végzéséhez! K.G.

Január hónapban a kultúra napja alkalmából, a Kántor Mihály
hét keretein belül Óvodánk mind a hat csoportja műsort készített,
és adott elő. A gyermekek verset, mesét mondtak, és táncot tanul-
tak erre az alkalomra. Februárban minden a farsangi előkészüle-
tekről, a farsangról szólt.

Különböző technikákkal álarcokat készítettek, az óvónőkkel és
dajka nénikkel közösen díszítették fel a csoportszobákat. A far-
sangra február 24-én került sor. A délelőtt nagyon jó hangulatban
telt. Minden gyermek, és óvodai dolgozó hozott magával jelmezt,
beöltöztek, és vidám mulatságot rendeztek. A nap nagyon kelle-
mesre sikerült, mindenki jól érezte magát.

Február 28-án nagy csinnadrattával vonult le az összes gyermek
és felnőtt a Múzeumportára, hogy elűzze a hosszú, hideg telet. A
bábu elégetése utána a gyermekek különböző népi játékokat pró-
bálhattak ki és meg is vendégelték őket a Múzeumporta dolgozói
egy-egy fánkkal.

Nőnap alkalmából nagycsoportos korú fiúk köszöntötték ver-

Interjú Terjék Károlynéval, a Cigándi Tündérkert Óvoda vezető óvónőjével

Az óvodában történt sekkel, dalokkal és kis ajándékkal a nyugdíjasklub nő tagjait.
Március 15-ről minden csoportban megemlékeztek, zászlókat

készítettek, melyeket a gyermekek helyeztek el a városi ünnep-
ségen a Kossuth-szobor köré.

Terjék Károlyné intézményvezető
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Óvodások számára indult Ovi-kert program
Cigándon a Bodrogközi Múzeumportán

Az óvodások számára indult be az Ovi-kert program Cigán-
don a Bodrogközi Múzeumportán.

A tavaszi veteményezési időszak beköszöntével a gyerekek a
Múzeumportán erre a célra kialakított parcellákba vethetik el a kü-
lönböző magvakat (petrezselyem, sárgarépa, retek, saláta, borsó,
dughagyma, illetve hagyma magok), később pedig palántákat ül-
tetnek. Az óvoda mind a hat csoportja saját parcellával rendelke-
zik. A program alatt az óvódások gondozzák majd a saját kezűleg
elvetett növényeket, és a termési időszak végén ők maguk takarít-
ják majd be ezeket, és fogyasztják el.

Az Ovi-kert célja, hogy megismerjék a környezetükben lévő
zöldségféléket, a kerti munkák elvégzésének fázisait, hasznosan
töltsék el az idejüket, valamint munkához való hozzáállásukat is
elősegíti.



Rendezvények a Magyar Kultúra Hetében
MESEMONDÓ VERSENY

AMagyar Kultúra Hete, illetve Kántor Mihály születésének 132.
évfordulója alkalmából szervezte meg hagyományos mesemondó
versenyét a Cigándi Városi Művelődési Központ és a Kántor Mi-
hály Általános Iskola.

Aversenynek a művelődési ház adott otthont 2017. január 23-án.
Arésztvevőket és kísérőiket Némethné Szendrei Csilla, az iskola

igazgató asszonya köszöntötte és nyitotta meg a Magyar Kultúra
Hete rendezvénysorozatot.

A versenyen a cigándi diákokon kívül az iskola tagintézményei-
nek tanulói is részt vettek. Agyerekek két korcsoportban mérhették
össze mesemondó tudásukat.

A díjátadást megelőzően igazgató asszony megköszönte a
tanulóknak és a felkészítő nevelőknek a részvételt.

Aversenyen következő eredmény született:
1. korcsoport (1-2. osztály)
1. hely megosztva: Gergely Gergő és Bernát Kornélia
2. hely: Rozsák Tímea Éda
2. korcsoport: (3-4. osztály)
Különdíj: Sohajda Titanilla
1. hely: Horváth Réka
2. hely: Bukta Zsolt és Paládi Petra
3. hely: Sohajda Laura

FOLYTONOSSÁG

A Magyar Kultúra Hete alkalmából nyílt kiállítás a Bodrogközi
Múzeumporta Sőregi-házának kiállítótermében 2016. január 24-
én.

Akiállítás Kótics Ferenc grafikus művész alkotásaiból készült.
Az alkotások számtalan stílust és kort képviselnek, melyek kü-

lönböző technikával készültek, többek között megtalálhatóak
Arany János 200. születési évfordulójára készített munkák is.

A vendégeket Némethy András a Cigánd Városi Művelődési
Központ vezetője köszöntötte, majd Dr. Kriveczky Béla nyugal-
mazott docens mutatta be a művész életpályáját és nyitotta meg a
kiállítást.

Kriveczky úr szavait Kótics Ferenc gondolatai követték. Ezt kö-
vetően a Széptan Alapfokú Művészeti Iskola növendékei adtak elő
egy-egy zongoradarabot.

NYELVI VETÉLKEDŐ
AVÁROSI KÖNYVTÁRBAN

Magyar Kultúra Hete programsorozat részeként tartottak foglal-
kozást a Városi Könyvtárban 2017. január 25-én.

Az eseményen a Kántor Mihály Általános Iskola diákjai vettek
részt. A gyerekek először egy rövid prezentációt láthattak, amely
Kölcsey Ferenc: Himnusz című költeményének keletkezéséről, a
vers megzenésítéséről, és a Magyar Kultúra Napjáról szólt.

Ezután egy magyar népi nyelvi vetélkedőn mérhették össze tudá-
sukat a tanulók, melyen nagyon jól szórakoztak a jelenlévők.

ÚJÉVI TÁNCGÁLA

A Magyar Kultúra Hete rendezvénysorozat keretén belül a Sá-
rospataki Alapfokú Művészeti Iskola Újévi táncgála címmel tartott
nagy sikerű bemutatót a cigándi Szabadidő Központban 2017.
január 26-án.

Az előadáson a cigándi tagozat néptáncos, balett- és moderntán-
cos növendékei mutatták meg tudásukat a rendezvényre kilátogató
nagyszámú közönségnek. Műsorukkal a gyerekek nagy sikert arat-
tak, a közönség nagy tapssal jutalmazta a táncosokat.

A szervezők nevében szeretnénk megköszönni a felkészítő taná-
rok, a közreműködő intézmények dolgozóinak a munkáját, hiszen
nélkülük nem jöhetett volna létre ez a rendezvény!

A zenei előadást követően Némethy András és Szabóné Horváth
Eszter egy-egy ajándékot nyújtottak át az alkotónak és Dr.
Kriveczky Béla úrnak.

A hivatalos rész lezárulta után az érdeklődők megtekinthették a
képeket, melyek 2017. február végéig láthatóak a Sőregi-ház ki-
állító termében.

A megnyitón megemlékeztek az 2017. január 20-i olaszországi
buszbalesetben elhunyt 16 áldozatról is.

RAJZVERSENY
EREDMÉNYHIRDETÉS

AMagyar Kultúra Hete, illetve Kántor Mihály születésének 132.
évfordulója alkalmából hirdetett rajzversenyt „Egyszer volt…”
címmel a Kántor Mihály Általános Iskola és a Cigánd Városi Mű-
velődési Központ.

A versenyre a helyi tanulókon kívül a Bodrogköz telpüléseiről,
illetve a szlovákiai Bély községből is adtak be nagyon szép rajzo-
kat. (Folytatás a következő oldalon.)
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Rendezvények a Magyar Kultúra Hetében

KÁNTOR MIHÁLY
SZOBRÁNAK MEGKOSZORÚZÁSA

A Magyar Kultúra Hete zárónapján iskolánk névadójának, Kán-
tor Mihály mellszobránál tartottak megemlékezést és helyeztek el
koszorút 2017. január 31-én. Kántor Mihály születésének 132.
évfordulóján Némethné Szendrei Csilla iskolaigazgató emlékezett
meg az egykori néptanítóról.

A megemlékezésen az iskola énekkarától egy cigándi népdal-
csokrot, Világi Eszter tanárnő és Gecse Lilla 7. osztályos tanuló
előadásában Kántor Mihály egy-egy versét, a Cigándi Gyermek
Néptánccsoport kamara együttesétől cigándi táncokat láthattak,
hallhattak a jelenlévők.

Akulturális műsort követően koszorút helyeztek el.

· Cigánd Város Önkormányzata nevében Gál Béla jegyző, Tóth
János képviselő,

· a Cigánd Városi Művelődési Központ nevében Némethy And-
rás igazgató, Bötykösné Fodor Kitti könyvtárvezető, Szabóné
Horváth Eszter a Bodrogközi Múzeumporta vezetője,

· a Kántor Mihály Általános Iskola nevében Némethné Szendrei
Csilla igazgató, Iski Dezső igazgatóhelyettes,

· a Cigándi Tündérkert Óvoda és a Bodrogköz Kincsei Bölcsőde
nevében Gönczi Zoltánné intézményvezető és Fegyváriné Németh
Ilona szakmai vezető,

· „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány nevében Csáki Ba-
lázsné, a kuratórium elnöke.

Az elmúlt évek farsangi időszakához hasonlóan, idén is benépe-
sült a Városi Könyvtár ezen jeles ünnepkör alkalmával.

2017. február 23-án a könyvtár dolgozói látták vendégül a Kán-
tor Mihály Általános Iskola tanulóit. A gyerekek különböző álar-
cokat, farsangi szemüvegeket készíthettek különböző technikával.

Az elkészült maszkokat a gyerekek haza vihették.
A remek hangulatú foglalkozáson gyerekek és a dolgozók is

egyformán jól szórakoztak.

(Az előző oldal folytatása.)
Az eredményhirdetést 2016. január 27-én tartották Cigándon a

Nagy Dezső Művelődési Ház színháztermében, ahol Némethné
Szendrei Csilla iskolaigazgató köszöntötte a megjelent gyerekeket
és kísérőiket, valamint megköszönte a beérkezett munkákat, vala-
mint elmondta, hogy mivel alsó tagozatban rengeteg volt a rajz, így
ott két korcsoportra bontották a beküldött alkotásokat.

Szabó Gábor tanár úr és Némethy András, a Cigánd Városi Mű-
velődési Központ igazgatója, mondták el az értékelési szabályokat.
Az alábbi eredmény született:

Első korcsoport: 1-2. osztály
hely: Novotnik Patrícia (2. osztály, Cigánd)
és Kopcsai Barbara (1. osztály, Ricse)
hely: Juhász Krisztián (2. osztály, Ricse)
hely: Vass Alexandra (2. osztály, Bély, Szolvákia)
Második korcsoport: 3- 4. osztály
hely: Szabó Bianka Lili (4. osztály, Pácin)
hely: Kovács Petra (4.osztály,Ricse)
és Szabó Ádám (4. osztály, Bély, Szlovákia)
hely: Pap Barbara (4. osztály, Bély, Szlovákia)
és Varga Klaudia (4. osztály, Bély, Szlovákia)
Felső tagozat:
hely: Sipos Jázmin Violetta (8. osztály, Ricse)
hely: Karika Péter (6. osztály, Ricse)
hely: Szabó Lea (5. osztály, Cigánd) és Dedics Tünde
Melinda (5. osztály,Ricse) Gratulálunk a díjazottaknak!

Afarsangi időszak utolsó napján tartottak foglalkozást a Bodrog-
közi Múzeumportán 2017. február 28-án.

A foglalkozáson a Cigándi Tündérkert Óvoda, a Kántor Mihály
Általános Iskola és a Cigándi Idősek Klubja vett részt.

Avidám, jó hangulatú rendezvényen a résztvevők különböző né-
pi játékokat próbálhattak ki. Nem maradhatott el a hagyományos
farsangi fánk sem, amivel az intézmény dolgozói kedveskedtek a
vendégeknek. A rendezvény leglátványosabb része a kiszebáb el-
égetése volt, amit a gyerekek hangos éneklése, kiabálása kísért
végig, ezzel búcsúztatva a telet.

Farsang a Bodrogközi Múzeumportán

Farsangi foglalkozás a Városi Könyvtárban
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Idén is csatlakozott a 2017. február 10-12. között meghirdetett
Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű országos programhoz a Ci-
gánd Városi Művelődési Központ, melynek lebonyolítója a Ma-
gyar Népművelők Egyesülete.

A rendezvénysorozathoz az ország bármely közművelődési fel-
adatot önállóan vagy integráltan ellátó intézmény és szervezet
csatlakozhatott.

Cigándon 2017. február 10-én a Városi Könyvtárban tartottak

foglalkozást a Cigándi Tündérkert Óvoda gyermekei számára. A
rendezvényen Bötykösné Fodor Kitti könyvtárvezető olvasott a ki-
csiknek meséket a négy évszakról, illetve Holló Jankóról, találós
kérdéseket a télről, valamint a farsangi énekeket énekeltek el a
gyerekek. Mindemellett az évszakokhoz köthető munkákról, szo-
kásokról, gyümölcsökről.

De a gyerekek is készültek egy mesével, Csukás István Sün Ba-
lázs című meséjét mondták el a könyvtár dolgozóinak.

A foglalkozás végén a könyvtár munkatársai finom alma szele-
tekkel kedveskedtek a gyerekeknek és az óvónőknek.

KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat felhívást
tett közzé Kárpát-medencei vetélkedő-sorozaton való megmé-
rettetésre.

A vetélkedő-sorozat megrendezésének apropója a Kárpát-me-
dencében élő fiatal generáció megismerje nemzeti értékeinket, ha-
gyományainkat és tovább őrizze a következő nemzedék számára.
Ennek célja a Magyar Nemzeti Értékekről és Hungarikumokról
szóló 2012. évi XXX. törvényben megfogalmazott nemzeti érté-
kekkel (elsősorban a megyénkben azonosított) kapcsolatos fela-
datok megoldása.

Avetélkedőn általános iskolai felső tagozatos és középiskolás ta-
nulók vehettek részt, iskolánként egy négy fős csapattal.

A Kántor Mihály Általános Iskola két csapattal nevezett a vi-
adalra:

Égenjáró élenjárók: Oláh Ajsa, Gecse Lilla, Králik Réka, Iski
Tünde

Emlékek őrei: Filep Simon, György Bence, Terjék Viktória,
Fülöp Kinga

Acsapatoknak három feladatot kellett teljesíteniük:
- Egy online teszt kitöltése
- Egy esszé készítése (általános iskolás csapatoknak maximum 5

oldalban, középiskolás csapatoknak maximum 10 oldalban) egy
még ma is élő, vagy feledésbe merült megyénkben, megyénkre jel-
lemző hagyományról, szokásról. (Amennyiben van kifejezettena
településükhöz köthető hagyomány, szokás az is elfogadott.).

Értékpiramis készítése a település (tájegység) értékeiről a felhí-
vásban megadottak szerint, önállóan választott technikával.

A vetélkedőn az Emlékek őrei csapata (Filep Simon, György
Bence, Terjék Viktória, Fülöp Kinga) nyert küldöndíjat, mely jutal-

mat 2017. február 20-án a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Önkormányzat értéktár
bizottsági ülésén vett át Filep Simon.

Erre a napra meghívást kaptak a Bod-
rogközi Múzeumporta és a „A Bodrog-
köz Tájmúzeumáért” Alapítvány önkén-
tesei is.

Ők a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Értéktárba beválasztott, HÍR-védjeggyel
ellátott "cigándi apróbélessel" kedves-
kedtek az esemény vendégeinek.

A Cigándi Sarkantyús Néptáncegyüttes idén harmadik alkalom-
mal rendezte meg farsangi jelmezes bálját 2017. február 25-én. A
bálra az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan sokan jöttek el jelmezbe
öltözve, ezzel megalapozva az est hangulatát.

A vendégeket Lőrincz László, az együttes vezetője köszöntötte.
A vacsora előtt a Sarkantyús Néptáncegyüttes műsorát láthatta a
publikum, melyhez a Zsindely Népzenei Együttes szolgáltatta a
talpalávalót.

Avacsorát követően nagyon jó hangulatban telt az este, melynek

egyik csúcspontja a legjobb női, illetve férfi jelmez cím odaítélése
és a tombola sorsolás volt.

Abáli zenéről Stempel László gondoskodott.
A Cigándi Sarkantyús Néptáncegyüttes és az Egyesület nevében

ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik valamilyen
formában segítettek a bál megszervezésében és lebonyolításában.
Köszönjük a tombola felajánlásokat, melyek szintén az Együttes
javát szolgálták.

Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni Ked-
ves Vendégeinknek is, akik jelenlétükkel megtiszteltek ben-
nünket, a belépőjegy megvásárlásával szintén támogatták a
csoport működését!

Különdíj a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vetélkedőjén

III. Farsangi Batyus Bál

Gratulálunk a díjazottaknak és a felkészítő pedagógusnak
egyaránt.

14 2017. április



Cigánd Város Képviselő-testülete 2017. március 15-kén,az
elmúlt tizenhat évben Cigánd kulturális életében nyújtott ki-
emelkedő munkájának elismeréséül „A Bodrogköz Tájmú-
zeumáért” Alapítványt Kántor Mihály emlékplakettel jutal-
mazta.

A 2017-2021 évben megvalósuló EFOP-1.3.5-16 Társadalmi
szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével – Önkéntes
hagyományőrzés címen nyert pályázatunk.

Szervezetünk együttműködő partnerei a város és a bodrogközi
kistérség kulturális intézményei, civil szervezetei.

Településünk a hagyományok ápolásában kiemelkedő és ezen
örökség életben tartásához azon szereplőkre támaszkodhatunk,
akik még birtokában vannak az elődök tudásának. Jelen program
megvalósításával célunk „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapít-
vány jelenlegi segítőinek az összefogása, képzésekbe való bevoná-
sa annak érdekében, hogy szélesebb önkéntes- támogatói kör épül-
jön a szervezet köré. Ennek hatására önkéntesek szélesebb körének
fogadására válunk alkalmassá, akik segítségével fiatalok és érdek-
lődők sokaságával ismertetjük meg a nép kézművességet és szoká-
sokat.

A pályázat megvalósításához négy év áll rendelkezésre, mely
időtartam alatt a következő programokat tervezzük megvalósítani:

- heti rendszerességű kézműves foglalkozás három korcsoport-
ban

(12-20 év; 21-40 év; 41-70 év) tervezett foglalkozások: gasztro-
nómia, szövés-rojtkötés, fazekas, himzés-varrás, kosárfonás, új-
szerű kézműves technikák témakörben.

- jeles napok: Húsvét, Zöldágjárás-Szent György nap, Pünkösd,
Múzeumok éjszakája. Márton nap

- település szintű rendezvényekbe való aktív bekapcsolódás:
Városnap, Bélesfesztivál, Advent.

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!
A közösségépítő programmal kapcsolatban bővebb információt

a Bodrogközi Múzeumportán kaphatnak!
A kuratórium tagjai köszönetüket fejezik ki az önkéntesek

odaadó, fáradhatatlan munkájáért, az adójuk 1%- át felajánló
támogatóknak, illetve minden partnernek, akik segítették és segítik
az alapítvány működését. Csáki Balázsné a kuratórium elnöke

Március elsejével ismét elindult a már évek óta megszokott
közfoglalkoztatási program. Sokan nem veszik ezt észre, csak a
nálunk dolgozó emberek, Ők is csak azt, hogy újabb szerződést
írhatnak alá. Vannak akik néhány nap megszakítással már 4-5
éve az Önkormányzatnál dolgoznak.

Főleg az Ő munkájukra építettünk 2017-re is. Azonban nem volt
olyan, hogy valaki nem kapott volna esélyt az elmúlt években.

A 2017-es évben nagyobb hangsúlyt fektetünk a hiányzások
szankcionálására, az igazolatlan hiányzások esetén a második után
elbocsájtást kell alkalmaznunk.

Nem vehet részt továbbá a közfoglalkoztatásban és képzésekben
az, akinek a lakókörnyezete rendezetlen, szemetes.

Aprogramok elkészítését sok szervezés és előkészület előzi meg
a márciusi kezdés időpontjáig.

Számtalan előírásnak és feltételeknek kell megfelelni, sokszor a
fővárosba kell menni a város vezetőinek tárgyalni, hogy elérjék
azt, hogy mindig nagyobb létszámot és több pénzt kapjon Cigánd,
mint más települések.

A 2017-es évben indult program kisebb létszámú, mint az előző
évben.

Azt a létszámot nem tudtuk fenntartani, mivel sokan képzésekre
járnak, valamint más munkahelyen helyezkedtek el.

Március 1-gyel a mezőgazdasági program 45 fővel indult, amely
keretében a sertéstelep, a juhászat, a fóliás termelés, a savanyító
üzem, és a kertészet, amely 65 helyszínen 35 hektáron legeltetést,
takarmánynövény, zöldség gyümölcs és dísznövény termesztést
valósítanak meg.

A belterületi közút program 15 fő bevonásával indult, amelynek
keretében új járda készítés, meglévők felújítása, javítása valamint
közutak kátyúzása lesz a résztvevők feladata.

A belvíz elvezetési programban szintén15 fővel végezzük a vál-
lalt feladatokat, belterületi vízelvezető árok tisztítását, az új árkok

kiépítését a program keretében legyártott árokelemek segítségével
valósítjuk meg.

A helyi sajátosság program 8 fő számára biztosít lehetőséget,
mégpedig a térkő gyártás, fűrész árú és lambéria készítés munka-
körben.

A hosszú távú programban 80 dolgozóval vállaltuk a városüze-
meltetés feladatainak elvégzését, amelyben a közterületek és in-
tézmények takarításán, fűnyírás és sövény vágáson, keresztül az
utcai padok, virágládák, szemetes edények gyártása a programban
kitűzött cél.

A vállalt feladatokkal a város széppé és élhetőbbé tételéért
dolgozik az Önkormányzat és a közfoglalkoztatásban dolgozó em-
berek.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik jó tanáccsal, egy-
egy szerszámmal, a kertjének felajánlásával vagy akár csak tü-
relemmel voltak irányunkban, segítették munkánkat, biza-
lommal vásárolták dolgozóink által megtermelt javakat.

„A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány hírei

Önkéntesek Nőnapi Operett Gálán való részvétele.

Közfoglalkoztatási program Cigándon
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A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT HÍREI
Tájékoztatás jogszabályváltozást
követő változásokról

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, Pedagógusokat, Klien-
seinket, hogy 2017. január 1-től a tankerületi szakértői bizottságok
a jogszabályi változások következtében járási szakértői bizott-
ságokra módosultak. A továbbiakban tehát az intézményünkben
történt vizsgálatok eredményeit járási szakértői véleményben fog-
laljuk össze és küldjük ki.

Szakértői bizottsági decentrum
létrehozása Pácinban

Intézményünk Pácin község önkormányzatával történő együtt-
működés alapján, 2017. február 15-től szakértői bizottsági decent-
rumot hozott létre Pácin településen, mely lehetővé teszi, hogy ne
csak Cigándon végezzünk szakértői bizottsági vizsgálatokat, ha-
nem a Bodrogköz egy másik pontján is. Gégény Zsuzsanna Polgár-
mester Asszony segítségének köszönhetően a Pácini Faluházban
kaptunk helyet a vizsgálatok lebonyolításához.

Korai fejlesztés és korai intervenciós ellátás

Intézményünkben a korai fejlesztés 2015-től működik. 2017. ja-
nuártól pedig a korai intervenciós ellátás is beindításra került. De
mi is a különbség a kettő között, kiknek javasolt és hogyan vehető
igénybe az ellátások bármelyike? Ezekre a kérdésekre próbálunk
meg válaszolni, valamint tisztázni a különbségeket.

Akorai fejlesztésről

A pedagógiai szakszolgálatokról szóló rendelet alapján a korai
fejlesztés feladata a komplex koragyermekkori prevenció, tanács-
adás és fejlesztés, az ellátásra való jogosultság megállapításának
időpontjától kezdődően. A korai fejlesztés és gondozás megkez-
désére a szakértői bizottság tesz javaslatot. (15/2013. (II.26.)
EMMI rendelet 4.§)

Korai fejlesztésben tehát csak az a gyermek vehet részt, akiknek
a szakértői bizottság a szakértői véleményében arra javaslatot tesz.
2017. januártól a 18 hónapnál fiatalabb gyermekek esetében szak-
orvosi vélemény alapján, már a járási szakértői bizottságok is ja-
vaslatot tehetnek korai fejlesztésre, mint például intézményünk
szakértői bizottsága. Nagyon fontos, hogy a szülők és/vagy a védő-
nők időben felfedezzék az esetleges elmaradásokat (pl. megkésett

mozgás fejlődés), felkeressék a szakorvosokat, hogy mielőbb meg-
kezdődhessen a célzott fejlesztés, prevenciós ellátás. Ugyanakkor
korai fejlesztésre való jogosultságot feltételezhetnek a koraszülött
babák, akik esetében magas rizikófaktorral jelentkezhet eltérő üte-
mű fejlődés. 18 hónapnál idősebb gyermekek esetében továbbra is
csak a Megyei Szakértői Bizottság tehet javaslatot korai fejlesz-
tésre. A 3. életévét betöltött gyermek kizárólag akkor vehet részt
korai fejlesztésben, ha nem kapcsolódhat be óvodai nevelésbe.
Bölcsődés gyermek ellenben részt vehet korai fejlesztésben, me-
lyet ez esetben a bölcsődében biztosítunk számára. Ha a gyermek
nem jár bölcsődébe, korai fejlesztését intézményünkben látjuk el.

A jogszabályi lehetőségeknek köszönhetően, nem kell azonban
elkeseredni azoknak a szülőknek sem, akik esetében az óvodai/
bölcsődei nevelés megkezdését követően mutatkozik meg/válik
nyilvánvalóvá gyermeke elmaradása. Azok a gyerekek, akiknél
később derül fény a megkésettségre, nevelési tanácsadás keretében
korai intervenciós ellátásban részesülhetnek.

Akorai intervenciós ellátásról

A pedagógiai szakszolgálatokról szóló rendelet 24. § (1) bekez-
dés d pontja alapján, intézményünk prevenciós tevékenység kere-
tében együttműködik a védőnői és gyermekorvosi hálózattal, a
gyermek korai fejlődési időszakában teljes körű családi mentálhi-
giénés intervenciót biztosíthat.

Ennek a jogszabályi lehetőségnek köszönhetően intézményünk
2017. január 1-től beindította a korai intervenciós ellátást, melyet
jelenleg az óvodákkal való együttműködéssel, az óvodába járó,
eltérő fejlődést mutató gyermekeknek biztosítunk.

Célunk azonban az, hogy ezek az elmaradások ne az óvodában
derüljenek ki a gyermekekről, hanem már óvodába lépés előtt, a
védőnői hálózatnak köszönhetően minél hamarabb ellátásba kerül-
hessen a gyermek, a prevenciós tevékenység mielőbbi megkezdése
céljából.

Fontos azonban megállapítani, hogy a két ellátás közül a megfe-
lelőt természetesen a szakemberek választják ki, a jogszabályi
előírások, a gyermek életkora, elmaradása figyelembevételével, a
gyermek fejlődésének megfelelő biztosítása érdekében.

A szülőknek, a védőnőknek, az óvodapedagógusoknak azon-
ban fontos feladata, hogy időben észleljék a problémát és a már
jól ismert módon mielőbb kérjék a gyermek vizsgálatát
intézményünktől. Kopasz Gáborné tagintézmény-igazgató

ACigándi Önkéntes Tűzoltó Egyesület sikeres pályázatot nyújtott be az

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövet-

séghez az ÖTE eszköztárának bővítésére.

A beavatkozási hatékonyságot növelő eszközök ünnepélyes átadására 2016.
december 19-én került sor az Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen.

Az eszközöket Tóbis Gábor tűzoltó ezredes a BAZ Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság gazdasági igazgatóhelyettese és Kovács Sándor tűzoltóez-
redes az Encsi Katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője adta át a nyertes pá-
lyázóknak.

A cigándi egyesületet Lőrincz János képviselte és vette át az elnyert kellé-
keket.

SIKERESEN PÁLYÁZOTT A CIGÁNDI
ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
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A Szociális Szolgáltató Központ hírei
2017-ben az idősek klubja már az új

helyén a Fő út 90. szám alatt várja a
klubtagokat minden hétköznap, a Járási
hivatallal szemben a megszokott prog-
ramokkal.

Februárban már meg is tartották a hagyo-
mányosan jó hangulatú Farsangi mulat-
ságot, jelmezekkel, és finom hagyományos
ételekkel.

Február 28-án részt vettek a klubtagok a
Múzeumporta Farsang Farka rendezvé-
nyén, mely meghívásnak minden évben
örömmel tesznek eleget.

Március 08-án Oláh Krisztián Polgár-
mester Úr, és Dr. Szepesy Márk Jegyző Úr
köszöntötte a női klubtagokat, mely alka-
lomból a rendezvényen részt vevőknek Pol-
gármester Úr virággal is kedveskedett. A
napot az óvodások műsora tette szebbé,
akiket a klubtagok minden évben nagy
örömmel fogadnak, és várnak.

A Fogyatékkal Élők Nappali intézmé-
nyében is megtartották, februárban a ha-
gyományos Farsangi Mulatságot, ötletes
jelmezekkel, az elmaradhatatlan farsangi
fánkkal, és közös tánccal tették emlékeze-
tessé ezt a napot.

Március 08-án a nőket az intézményben
Kertész Zoltán intézményvezető-helyettes
Úr köszöntötte.

2017. Januárjától megújult a Szociális
Szolgáltató Központ Jelzőrendszeres Házi
segítségnyújtás szolgáltatása, amit 65 évet
betöltött egyedül élő személyek vehetnek
igénybe, amennyiben rendelkeznek veze-
tékes telefonnal, és hívószámkijelzéssel,
mert a szolgáltatás biztosítása csak e két
technikai feltétel megléte esetén lehetsé-
ges.
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Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményei mel-
lett felavatták Nagy Dezső mellszobrát, valamint átadták a
Kántor Mihály díjat Cigándon 2017. március 15-én.

A nemzeti ünnep eseményei a Hősök terén kezdődtek, ahol a vá-
ros vezetői, közintézményeinek vezetői, civil szervezeteinek kép-
viselői megkoszorúzták Kossuth Lajos mellszobrát, valamint a Ci-
gándi Tündérkert Óvoda óvodásai és nevelői helyeztek el egy-egy
szál virágot Magyarország egykori kormányzójának mellszobra
előtt. ASarkantyús Néptáncegyüttes tagjai egy verbunkot mutattak
be, ezzel tisztelegve az egykori hősök előtt.

Az események a művelődési ház előtt folytatódtak. Nagy Dezső-
nek, egykori néptanítónak, a művelődési ház névadójának mell-
szobrát avatták fel. Köszöntőt mondott Bordás István, a Sárospa-
taki Képtár vezetője. A szobor leleplezése előtt a Sárospataki Re-
formátus Énekkar adott rövid műsort, valamint Pikó Sándor mél-
tatta az alkotót, Czigándi Varga Sándort.

Nagy Dezső szobrát Oláh Krisztián polgármester és Czigándi
Varga Sándor leplezte le. Áldást mondott Kristóf István református
lelkész. Az avató ünnepség zárásaként Cigánd Város Önkormány-
zata nevében Oláh Krisztián polgármester és Ablonczy Dániel
alpolgármester helyezett el koszorút, valamint polgármester úr át-
adott egy-egy ajándékcsomagot a közreműködőknek.

A művelődési ház dísztermében tartott városi ünnepségen az
1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről emlékez-
tek meg a jelenlévők. A 169 évvel ezelőtti eseményeknek a Kántor
Mihály Általános Iskola hatodik osztályos tanulói állítottak emlé-
ket rövid műsorukkal. Rajtuk kívül az iskola énekkara és a Csárdás
Citerazenekar és Hagyományőrző Énekkar adott elő egy-egy dal-
csokrot. A történelmi megemlékezés után a Kántor Mihály-díj át-
adása következett.

Polgármester úr köszöntő beszéde után Pikó Sándor mutatta be a
díjazottakat, és szólította fel név szerint a színpadra.

AKántor Mihály-díj 2017. évi kitüntetettjei Cigánd kulturá-
lis életében nyújtott kiemelkedő munkájáért:

Csárdás Citerazenekar és
Hagyományőrző Énekkar

Aros Mihályné, Gál Béláné, Kovács Lászlóné, Némethy Erzsé-
bet, Szabó Mihályné, Téglás Dezsőné, Kovács Gábor, Nagy Dávid,
Nagy Gábor, Téglás Dezső, Barati Károly, Bodnár Bálint, Nagy
Patrik

Az együttes tagjai: Bányász-Dakos Éva, Dócsné Fülöp Tita-
nilla, Gulyásné Dócs Krisztina, Kopasz Dóra, Szabó Marianna,
Tóthné Punyi Csilla, Vaszil Réka, Gyöngy Marcell, Kovács Gábor,
Lőrincz László, Nagy Dávid, Rolyák Géza, Tóth István

Akuratórium tagjai:
Csáki Balázsné, Király Ilona, Balla Dénesné, Lőrincz János,

Nagy Józsefné

Szívből gratulálunk a díjazottaknak!
További képek:

Március 15-i megemlékezés, szoboravatás
és kitüntetések átadása Cigándon

„A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány

Sarkantyús Néptáncegyüttes

18 2017. április



192017. április



Levél az „utolsó sámánnak” -  Sőregi Mártonnak
„Az egészség a korona az ember fején…”
(Levél Sőregi Mártonnak)

Kedves Márton Bátyám!
Régóta vívódok, hogy hogyan szólítsalak meg és beszámoljak

neked az egészségügy fejlődéséről és Cigánd jelenlegi helyzeté-
ről. (Kiscigánd és Nagycigánd 1923-ban egyesült: ma már csak a
templomban ülnek különböző oldalon)

Most, hogy találkoztam Szentesi Évával és a Kisvárdai Friss
FM-ben (helyi rádió) interjút készítettem vele, úgy érzem, hogy a
könyvéről be kell számolnom és ajánlanom kell minden Bodrog-
közi lakosnak, főleg a gyengébb nem képviselőinek.

Ez a fiatal írónő méhnyakrákban szenved és a Hamvaimból című
regényében az ő kálváriáját írja le fájdalmasan, ironikusan, szenve-
délyesen, kritikusan, néha pőrére vetkőzve.

Te, akit csodadoktornőnek tartottak, annak ellenére, hogy az or-
vosi egyetemet csak legszebb álmaidban végezted el, voltál lel-
kész, kántortanító, a gyógynövények gyógyszerésze, a vizes-lá-
pos-vad környék ismerője és a Bodrogköz utolsó Sámánja, aho-
gyan Fiad Sőregi János a Debreceni Déri Múzeum igazgatója ne-
vezett.

Ma a Bükki füvesemberrel - Szabó Gyuri bácsival baráti vi-
szonyt ápolnátok, s velem is sok időt kellene eltöltened, mivel ra-
gaszkodnék hozzá, hogy az ősi tudást minél nagyobb mértékben át-
add nekem.

Visszatérve a könyvre, amely, mint említettem igen megrázó él-
ményt nyújtott és elgondolkodtatott a beteg és az orvos felelőssé-
géről és felelőtlenségéről.

Afiatal írónőnek hüvelyi vérzése volt, ezért felkereste a legköze-
lebbi nőgyógyászati szakrendelőt, ahol annak rendje és módja sze-
rint megvizsgálták és rákszűrést is végeztek.

Napjainkban az országban sok kórház és szakrendelő van. Ci-
gándon is épült egy szép járóbeteg rendelő. Az épületben gyógy-
szertár:, két háziorvosi rendelő, védőnői szolgálat, ügyeleti szol-
gálat és mintegy 20 féle speciális szolgálat működik szakorvo-
sokkal és szakképzett személyekkel.

A kórházi műtőkben operálnak és a szülőszobában szülnek.
Nincs otthon szülés, és elképzelhetetlen, hogy valakit az otthoná-
ban operáljanak meg, mint 1847. október 5-én Blaha Lujzát, a
nemzet csalogányát a saját ebédlőasztalán, Dr Tauffer Vilmos, az
akkori leghíresebb nőgyógyász. Apetefészek eltávolítása azért tör-
tént otthon, mert kevesebb veszélye volt a fertőzésnek, mint a
kórházban. Abban az időben gyermekágyi lázban sok anya halt
meg, hiába látta az ok-okozati összefüggést Semmelweis Ignác.

A vizsgálat menete a következő. A rendelésen megjelent nőnek,
aki már nemi életet él, az anamnézis felvétele után a vizsgálata kö-
vetkezik. Az anamnézisben az első menses évét, az utolsó menses
első napját, a védekezés módját, betegségeit, műtétjeit, gyógyszer-
érzékenységét, a családban előforduló rákos és egyéb betegségeket
kérdezzük ki.

Minden adatot számítógépbe rögzítünk, a végén kinyomtatott
formában átadjuk a páciensnek.

A vizsgálathoz a nőnek le kell vennie a bugyiját vagy a tangát az
öltözőben.

(Tanga: olyan alsónemű,amelynek hátulsó része a farpofák kö-
zött helyezkedik el, magyarul: hátul az egész feneke csupasz) Egy
vizsgálóasztalon fekszik, lábtartóba helyezett, szétterpesztett lá-
bakkal. Az orvos hüvelytükörrel láthatóvá teszi a hüvelyt, amit
orvosi lámpával világítunk meg.

(Nem alkalmazunk gyertyát vagy petróleumlámpát) A méh-
nyakból egy speciális műanyag kefével seprűvel kenetet veszünk.
Akeneten levő sejteket üveglemezen kikenjük, fixáljuk és Sátoral-
jaújhelyre küldjük, ahol citológusok értékelik.

(A közlekedés nem szekérrel, hanem személyautóval történik:
nem három nap alatt, hanem fél, egy óra alatt megtehető és nem

Ricse-Bodrogszentes útvonalakat követi, mivel Szentes már Szlo-
vákiához tartozik.)

Egy görög-amerikai szülész-nőgyógyász Papanikocolau sejtek
alapján a kenetet több csoportba osztotta és nevének kezdőbetű-
jével és arab számokkal jelölte. A P0 nem értékelhető, a P1 – P2 jó,
a P3 gyanús, a P4 – P5 méhnyakrákra utal. Az eredménytől függ,
hogy mi a további teendő.

Ezután következik a bimannális (kétkezes)vizsgálat gumikesz-
tyűt felhúzva; egyik kezünk a hüvelyben a másik a fanszőrzet (ma
már nincs; leborotválják) környékén. Tapintással megállapítjuk,
hogy van e eltérés a kismedencében.

Ezzel még nincs vége a vizsgálatnak. Következik az ultrahangos
vizsgálat. Ez egy képalkotó módszer, ahol hasi és hüvelyi vizsgálat
is történhet. Monitoron, mintegy lefényképezve láthatóak a belső
nemi szervek és ha várandós valaki, a méhben elhelyezkedő és
mozgó magzat is.

Nagy segítség ez nekünk orvosoknak, mivel a kóros elváltozáso-
kat hamar felfedezhetjük.

Ha szükséges még a laborba is elküldjük a beteget, ahol vér és
vizelet elemzése történik.

Ismét visszatérve Szentesi Évára és a könyvére. A rákszűrés
megtörtént, de az eredményért nem ment vissza. Az illetékesek
egyszer telefonon keresték, de nem érték el és megnyugtatták lel-
ketlen-lelküket. Fél év múlva került vissza arra a helyre, ahol a P4 -
es rákszűrés eredmény várt rá. Méhnyakrák! A közléskor az orvos
lelke-teste beleremeg, a beteg megsemmisül.

De mi történt a fél év alatt? Többször vérzett. Mindig más és más
orvost keresett fel, akik félretájékoztatták. Volt aki megnyugtatta,
hogy nem lehet nagy baj, mert olyan fiatal. Volt aki méhszájsebre
kezelte. Atöbbit a könyv elolvasása után megtudhatják…!

A szerző alapgondolata és tanácsa megszívlelendő. Te vagy a
felelős a saját testedért!

Ezért ha semmi problémád sincs, évente jelenj meg méhnyakrák
szűrésen és 1 hónap múlva menj vissza az eredményért!

Ekkor jutott eszembe az egyiptomi közmondás „Az egészség a
korona az ember fején, de csak a beteg ember láthatja azt. A hal-
dokló, majd meggyógyuló Szentesi Éva mindezt megtanulta.

Magyarországon évente 1000-1200 új méhnyakrákost szűr-
nek ki és 400-500 nő meghal, mert nem ment el a szűrővizsgá-
latra.

Most be kell fejeznem a levélírást, mert a Cigándi Új Hírmondó-
ban megjelenik a levelem.

Kollegiális barátsággal: Dr. Berzéky József
Szülész-nőgyógyász főorvos.
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Emlékezetes mérkőzés a Pancho Arénában
Április elején a Puskás Akadémia ven-

dége volt a CISE.

Természetesen a csapatot sok cigándi

szurkoló is elkísérte a Pancho Arénába.

Csapatunk a helyszínre érkezéskor

megkoszorúzta Puskás Ferenc szobrát,

hiszen a Nemzet Sportolója éppen a mér-

kőzés napja előtt lett volna 90 éves.

Sajnos a mérkőzés nem úgy sikerült, aho-
gyan azt idehaza elterveztük, kikaptunk
4:0-ra, de a történelmi jelentőségű mérkő-

zésnek, volt egy másik fontos jelenete is, a
„harmadik félidő”.

Polgármesterünk, mint ahogyan a képen
is látszik, Magyarország Miniszterelnöké-
vel Orbán Viktorral szurkolta végig a talál-
kozót.

A Miniszterelnök Úr az első pillanattól
kezdve nagyon közvetlen és barátságos volt
minden Cigándról érkezett vendéggel.

A szívélyes fogadtatást tartalmas beszél-
getés követte.

Polgármester Úr – a vereség miatti kis

keserűség mellett - szívesen emlékszik

vissza az eseményre:

- Nem mindenkinek adatik meg az a kivé-
teles alkalom, hogy találkozhasson ilyen
“kötetlen" környezetben az ország első em-
berével, és beszélgetést kezdeményezzen.

Nem csak a gyepen, a pályán kívül is le-
hetőséget kapott a város, hiszen módom
nyílt a térséget érintő fejlesztési kérdések
feltételére, és elmondhatom, igen bíztató
hangulatban térhettünk haza a felcsúti túrá-
ról.”

Acsapatnak már a következő meccsére

készülhetünk, a harmadik félidő ered-

ményét pedig mindannyian kíváncsian

várjuk!

Némethy András
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Események a szabadidő központban
A Szabadidő Központban már január elején beindult a

szezon. Kezdődött a VI. Városi bajnokság utolsó fordulójával,
ahol egybekötött vacsorával zárult le a 3 hétvégén zajló terem-
labdarúgás.

A Cigánd SE utánpótlás csapatainak VII. alkalommal került
megrendezésre a nemzetközi teremlabdarúgó torna.

Örömteli, hogy rengeteg csapat érkezett hozzánk Ukrajnából,
Szlovákiából, Romániából és Magyarországról.

Egyesületünk, minden éven elindítja korosztályait, és nemzetkö-
zi szinten is felméri a 8-19 éves korosztályú gyereket, hogy miben
kell még fejlődnünk.

Szerencsére jó úton járunk, mert több korosztályban dobogón
végeztek a fiataljaink.

12 utánpótlás teremtorna zajlott január, februári hónapban, de
hogy a felnőttek se maradjanak ki, nekik is megrendezésre került 2
bajnokság. A Futsal felnőtt csapatunk előkelő helyezést ért el a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei sorozatban. A Cigánd II csapata
pedig kiharcolta a miskolci döntőbe való jutást a megyei tornán,
ahonnan szép eredményekkel térhettek haza.

Az idén először leány kategóriában is zajlottak teremfocik U15
és U18 korosztályban, ahol a Cigánd SE leány játékosai tisztes
helyt álltak.

Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki segítette a
rendezvények zökkenőmentes lebonyolítását. Főleg azoknak,
akik 2,5 hónapon keresztül a napi munkájuk mellett, minden
hétvégéjüket feláldozták, hogy segítsenek!

Tájékoztatjuk Szurkolóinkat, hogy már kaphatók a
bérletek a Cigánd SE mérkőzéseire. A Polgármesteri
Hivatal épületében, Tóth István ügyvezetőnél lehet
megvásárolni a valamennyi tavaszi találkozóra érvé-
nyes bérletet – munkanapokon délelőtt 8 és 12, délután
13 és 16 óra között, valamint a hazai bajnoki mér-
kőzések előtt, a hazai pénztárnál.

A VIP bérlet ára 7.500 forint, ezenkívül vásárolhatók
támogatói bérletek is 25.000 Ft-os egységáron. A CISE
hazai találkozóira a belépőjegyek továbbra is 700, míg a
nyugdíjas és diák 500 forintba kerülnek. A 6 éven aluli
gyerekek szülői felügyelettel ingyenesen látogathatják a
mérkőzéseket.

Cigánd Város Önkormányzata a Magyar Kultúra Hete rendezvénysorozata keretében
jelentette meg a legújabb helytörténeti témájú könyvet az Azok az '50-es évek… címmel.

A szerző, Nagy István gondolatai következnek:
„Régóta érlelődött bennem a gondolat, hogy felszínre kellene hozni az 1950-es évek cigándi

világát, történéseit, szegmenseit. Azt a miliőt, melyben 60 évvel ezelőtt éltek e településen. S
addig tenni ezt, amíg még nem késő: amíg élnek hiteles tanuk, hiteles adatszolgáltatók. A
gondolatot tett követte, így született meg az „Azok az '50-es évek…” című összeállítás. Sokan
voltak visszaemlékezők. Olyanok akiknek gyermekkorát vagy ifjúságát jelentették ezek az
évek, vagy szüleiktől hallottak e kemény időkről.

Mindenesetre sok őszinte – sokszor keserű – megnyilatkozás látott napvilágot, s ezek a
nyilatkozatok kendőzetlenül kerültek be a kötetbe. De példák sora mutatja azt is, hogyan gyúr-
ták át akkor a 13-14 éves fiatalok gondolkodását, hogyan manipulálták a történelmi egyháza-
kat, milyen nehézségekkel küzdött az egészségügy, vagy mennyire kezdetleges volt a szolgál-
tatás a mai viszonyokhoz képest. Ajánlom a könyv forgatását minden közelmúltunk iránt ér-
deklődő fiatalnak és idősebbnek. Köszönöm a közreműködő cigándiak és elszármazottak
hasznos segítségét!” Akönyv 2017. január 22-től elérhető a városi könyvtárban.

A könyv megjelenését Cigánd Város Önkormányzata és a „Mansfeld Péter” pályázat kiírója
az 1956-os Emlékbizottság, az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létre-
hozott Emlékbizottság támogatta.

NAGY ISTVÁN – AZOK AZ '50-ES ÉVEK…



Nagy Gábort nem kell bemutatni senkinek a hazai fociber-
kekben. ACigándról indult kapus egészen az első osztályig me-
netelt karrierje során, és minden cigándit nagy büszkeséggel
tölt el, hogy volt egy ilyen játékosunk. Gabiról mindig tudtuk,
hogy egy jó indulatú, segítőkész ember, és ezt most is bizonyí-
totta. Segíteni szeretett volna a nemrég autó-balesetben tragi-
kusan elhunyt – személyesen is ismerő – fiatal hölgy árván ma-
radt gyerekein - akik közül ketten is a CISE igazolt labdarú-
gói. A Soroksáron kapusedző – és a Fradi öregfiúk csapatá-
ban jelenleg is védő kapus, kihasználva ezt az ismeretségét és
kapcsolatait, négy relikviát szerezve – egy facebook-bejegy-
zéssel hívta fel a figyelmet, hogy segítsenek az árván maradt
gyerekeken.

2017. február 5-én tragikus baleset történt a Bodrogközben.
Azon a vasárnap reggelen két autó ütközött frontálisan Alsó-
berecki térségében, és ahogy az “lenni szokott” a vétlen gépjár-
műben négyen életüket vesztették. Köztük az egyik autót
vezető fiatal tiszacsermelyi családanya is – Gabi gyerekkori
ismerőse.

“Mónika három gyermeket nevelt egyedül, mert férje már évek-
kel korábban elhunyt. Három műszakban járt Sátoraljaújhelybe

dolgozni, hogy tisztességesen felnevelhesse fiait. Éppen az éjsza-
kai műszakból tartott hazafelé azon a tragikus reggelen is. Három
gyerek maradt árván, most a nagymama folytatja a nevelésüket.”
Ez állt Gabi március eleji facebook bejegyzésében.

Elmondása szerint mindenképpen szeretett volna segíteni. Több
relikviát, személyes tárgyat szerzett az FTC válogatott játékosai-
tól, ezeket árverésre bocsájtotta a közösségi oldalán. Az ebből be-
folyt összeget természetesen teljes egészében az árván maradt gye-
rekeknek és nagymamájuknak gyűjtötte!

Gabi március 25-én Kecsmár István, Tiszacsermely polgármes-
tere jelenlétében személyesen adta át a nagymamának a befolyt
többszázezres összeget – a középső gyerek nem volt aznap otthon,
a Cigánd SE U-14-es csapatával Debrecenbe utazott bajnoki mér-
kőzésre. Azonban a család többi tagja örömmel fogadta a nemes
cselekedetből származó segítséget. Kecsmár István mellett köszö-
net illeti Oláh Krisztiánt, Cigánd város polgármesterét is, akik
minden támogatást megadnak a tragikus sorsú családnak. Nagy
Gáborra pedig büszkék lehetünk, mert többször bizonyította már
mennyire szívén viseli az Egyesületünket érintő bármilyen gondot,
problémát. Köszönjük Gabi!

Terjék Sándor

Célba ért a Cigánd SE ikonjának nemes cselekedete

Véget ért az idei Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei férfi felnőtt
futsalbajnokság. A tavaly debütáló együttesünk nem tudta megis-
mételni elmúlt évi remek eredményét - rosszabb gólarányával az
ötödik helyen végzett az idei kiírásban. Abajnokságot a másik bor-
sodi csapat, a Mád nyerte. Ablonczy Dániel 32 góljával a góllö-
vőlista élmezőnyében végzett.

A csapat tagjai: Ablonczy Dániel, Balla János, Balogh Marcell,
Baráz Márkó, Csáki Róbert, Dócs Gergő, Gönczi Zoltán, Jáger
Csaba, Jóni Gábor, Nagy Dávid, Nagy Gábor, Oláh Levente, Ora-
vecz Zénó, Pásztor Alex, Sánta Kázmér, Takács Ádám, Timkó
Zsolt, Vicickó László

Ötödik helyen végzett a Cigánd SE
futsal csapata az idei bajnokságban

MERKANTIL BANK LIGA NB II
ÁLLÁSA 26 FORDULÓ UTÁN
Csapat M GY D V G GK P

1. Puskás Akadémia 26 15 7 4 46-30 16 52

2. Soroksár 26 14 8 4 46-22 24 50

3. Balmazújváros 26 14 5 7 30-23 7 47

4. Kisvárda 26 13 6 7 35-20 15 45

5. Vác 26 13 6 7 31-22 9 45

6. Békéscsaba 26 12 5 9 32-27 5 41

7. Szeged 2011 26 10 10 6 32-16 16 40

8. Zalaegerszeg 26 10 9 7 41-33 8 39

9. Mosonmagyaróvár 26 11 5 10 35-27 8 38

10. Szolnok 26 11 5 10 31-31 0 38

11. Nyíregyháza 26 10 5 11 29-31 -2 35

12. Dorog 26 9 7 10 27-27 0 34

13. Sopron 26 7 11 8 26-28 -2 32

14. Budaörs 26 9 3 14 27-40 -13 30

15. Siófok 26 8 5 13 26-34 -8 29

16. Kozármisleny 26 8 5 13 22-32 -10 29

17. Csákvár 26 8 3 15 33-42 -9 27

19. Cigánd 26 5 8 13 17-39 -22 20

20. SZEOL 26 4 3 19 14-44 -30 15

Atavaszi fordulók eredményei:
21. forduló: Szeged - CISE 0-0
22. forduló: CISE - Cegléd 1-2
23. forduló: Balmazújváros - CISE 2-0
24. forduló: CISE - Budaörs 1-1
25. forduló: Soroksár - CISE 0-0
26. forduló: CISE - Szolnok 1-1
27. forduló: Puskás Akadémia - CISE 4-0
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Megkezdődött a tavaszi idény NB II-es csapatunk számára
Érkezők: Balogh Tamás (Jamina SE), Kuti Krisztián (Debre-

ceni VSC, kölcsönbe), Nicorec, Onisor (Mezőkövesd Zsóry FC),
Popa, Ovidiu (CS Osorhei, román), Sándor Tamás (Debreceni
VSC), Sánta Tibor (STC Salgótarján), Varga Kevin (Debreceni
VSC, kölcsönbe).

Távozók: Bákonyi Norbert (Nyíradony VVTK), Berecki Sándor
(Ibrány SE), Egyed Balázs (szabadon igazolható), Kinczel Ervin

(Nyírbátor FC), Kis Szabolcs (Kazincbarcikai SC), Kovács Gergő
(Hajdúböszörményi TE), Modra Lehel (FC Dunarea Calarasi),
Nagy Róbert (Hajdúböszörményi TE), Pataki Zalán (Tállya KSE.
kölcsönbe), Roszel Róbert (Nyírbátor FC, kölcsönbe), Sipos Ta-
más (Nyírbátor FC), Vereckei Dániel (Dunaharaszti MTK).

Utánpótlásból felkerültek:
Certicky Márk, Horváth Attila.

Felső sor: Katona György, Szilágyi Lóránd, Barcsay Márk, Oláh Levente, Sergiu Oltean, Sorin Raducu, Ovidiu Popa,
Robert Popescu, Csicsvári Milán

Középső sor: Terjék Sándor technikai vezető, Tóth János pénzügyi igazgató, Varga Krisztián, Dócs Károly szertáros,
Makay Robin pályaedző, Szénay Péter szakmai igazgató, Imrő László kapusedző, Révész Zoltán masszőr, Kuti Krisztián,
Varga Kevin, Oláh Krisztián polgármester

Alsó sor: Nagy Gábor elnök, Kasza Dániel, Balogh Alex, Baksa Zoltán, Balogh Tamás, Sánta Tibor, Sándor Tamás,
Angyal Norbert, Onisor Nicorec, Tóth István ügyvezető

Aképről hiányzik: Blaner Attila masszőr, Certicky Márk, Horváth Attila, Molnár Róbert.

A Cigánd SE 2016/17-es Merkantil Bank Liga NB II-es tavaszi kerete:

Reméljük mihamarabb kitavaszodik és csípni fognak a Darazsak.
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