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TESTÜLETI HÍREK
AKépviselő- testület:
A2017. március 28-án tartott ülésén:
Következőket tárgyalta:
1. Cigándi Polgármesteri Hivatal Szerve-

zeti és Működési Szabályzatának módosí-
tása

2. Pályázat benyújtása a Bethlen Gábor
Alap keretében megjelent „Testvér telepü-
lési együttműködés”című felhívásra

3. Pályázat benyújtása az EFOP-1.5.3-16
„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben – kedvezményezett térségek”
című felhívásra

4. Pályázat benyújtása az EFOP-3.9.2-16
„Humán kapacitások fejlesztése térségi
szemléletben – kedvezményezett térségek”
című felhívásra

5. EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelő-
dési intézmény és szervezetrendszer tanu-
lást segítő infrastrukturális fejlesztései

6. EFOP-4.1.8-16 könyvtári intézmény-
rendszer tanulást segítő infrastrukturális
fejlesztései

7. Pályázat benyújtása önkormányzati fe-
ladatellátást szolgáló fejlesztések támoga-
tásra

8. Rendelet az Önkormányzat 2017. évi
költségvetési rendele tének módosításáról

A2017. április 13-án tartott ülésén:
Következőket tárgyalta:
1. Haszonkölcsön szerződés elfogadása
2. Az Önkormányzat saját bevételeinek

és kötelezettséget keletkeztető ügyleteinek
megtervezése

3. A Kántor Mihály Általános Iskola át-
szervezésének véleményezése

4. Földterület bérbeadása naperőmű léte-
sítéséhez

5. Sárospataki Alapfokú Művészeti Isko-
la támogatási kérelme

A2017. május 17-én tartott ülésén:
Következőket tárgyalta:
1. Cigánd Településüzemeltetési és Vá-

rosfejlesztő Nonprofit Kft. felügyelőbizott-
ságának megválasztása

2. Pályázat benyújtása a Muzeális Intéz-
mények szakmai támogatása (Kubinyi
Ágoston Program) c. felhívására

3. Fodor Jánosné támogatási kérelme
4. TriAngel Tánccsoport támogatási ké-

relme
5. Bodrogközi Régi Magyar Kultúra Ala-

pítvány támogatási kérelme
6. Rákóczi Szövetség támogatási kérel-

me
7. Területrendezés (Cigánd 0147/4 hrsz.)
8. Ingatlan felajánlás (Cigánd, Ady End-

re u. 11.)
9. Cigánd II. számú háziorvosi körzet el-

látásának biztosítása
A2017. május 29-én tartott ülésén:
Következőket tárgyalta:
1. Az önkormányzat 2016. évi költségve-

tés végrehajtásáról készült zárszámadásá-
nak elfogadása.

2. Az önkormányzat 2016. évi éves költ-

ANYAKÖNYV – HÁZASSÁG

ANYAKÖNYV   SZÜLETTEK-
L KAKATOS INGA

B C KOROS SABA ORNÉL
B GALLA ÁBOR

P AUPORKA MANDA
B BARATHY ALÁZS

H D MORVÁTH ELANI ERCÉDESZ
P LÁPAI INETT

T KERJÉK AROLA
G MODZSÁK ILÁN

G A BRÁF NNAMÁRIA LANKA
C P NSERCSA ANNA ÓRA

K D IATONA OMINIK MRE
R ZAFAEL AFIRA

M S NOLNÁR ZABOLCS OEL
S NÁNTA OLEN

S N IÁNDOR IKOLASZ STVÁN
L AAKATOS NGÉLA

AN OZMA LONA: K I
: D TAN ÓCS ÜNDE
: F BAN EHÉR ERNADETT
: P AAN UPORKA MANDA
: G ZAN ÖNCZI SUZSANNA
: L BAN AKATOS ETTINA
: T JAN OMPA UDIT
: C MAN SÁKI ELINDA
: S PAN ÁNDOR ANNA
: S AAN ZILVÁSI NNAMÁRIA
: AAN CSERCSA NNAMÁRIA
: S -J AAN ZENDI OÓ DRIENN
: B AAN ALLA NITA
: O DAN LÁH ZSENIFER
: S MAN ÁNTA ELINDA
: S IAN ÁNDOR BOLYA
: K EAN ATONA RIKA

ANYAKÖNYV    ELHUNYTAK-
K LOVÁCS ÁSZLÓ
O JLÁH ÓZSEF
G JÖNCZI ÓZSEF
N BÉMETH ERTALAN
C ISÁKI STVÁN
R JÁCZ ÁNOS
L BAKÓ ERTALANNÉ SZ SÁKI TELKA: C E
F KÜLÖP ÁROLYNÉ SZ ÓCS LONA: D I
N IYÜSTI RÉN
S JZITA ÓZSEF
T JÓTH ÓZSEFNÉ SZN ÁMÓCZI TEL: D E
C JSERCSA ÓZSEF

(64 )ÉVES
(71 )ÉVES
(60 )ÉVES
(85 )ÉVES
(55 )ÉVES
(68 )ÉVES
(72 )ÉVES
(84 )ÉVES
(53 )ÉVES
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(88 )ÉVES
(95 )ÉVES

H E – R D MORVÁTH RZSÉBET EGICZ ÁVID ÁRK
J G -  D RÓNÁS RÉTA ANCS ÓBERT

N E - D RÁDASI RZSÉBET ARUK ÓBERT
O D – O MSZLÁNSZKI ÓRA LÁH ÁRK

F T – D FODOR ÜNDE EME ERENC
D A - S TINÓ LEXANDRA ÁNDOR IBOR

J E B – J EÓNÁS LIZABET IANKA ÓNI MIL
K C - D -O DÁDÁR INTIA ANCS LÁH ÁNIEL

O N E – V LLÁH IKOLETTA RZSÉBET ERES ÁSZLÓ

ségvetési beszámolójának elfogadása(48)
3. Az önkormányzat 2016. évi költségve-

téséről szóló 2/2016 (II.25) rendeletének
módosítása

4. Az önkormányzat 2016. évi belső el-
lenőrzési jelentésének elfogadása (49)

5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal
2016. évi működéséről

6. Önkormányzati Rendelet alkotása a
„CIGÁNDÉRT” kitüntetés alapításáról és
adományozásáról

7. Önkormányzati Rendelet alkotása a
díszpolgári kitüntető cím adományozásáról

8. Önkormányzati Rendelet alkotása az
anyakönyvi események engedélyezésének
szabályairól, valamint az eseményekhez
fűződő többletszolgáltatásokért fizetendő
díj mértékéről.

9. Cigánd Város Önkormányzat Közbe-
szerzési tervének elfogadása

10. Cigánd Város Önkormányzat Közbe-
szerzési Szabályzatának elfogadása

A2017. június 21-én tartott ülésén:
Következőket tárgyalta:
1. Érdekeltségnövelő közművelődési pá-

lyázat benyújtása.
2. Tájékoztató a II. számú háziorvosi kör-

zet végleges ellátásáról. 3. Cigánd 1108
hrsz. alatti ingatlan megvásárlása

Dr. Szepesy Márk Zoltán jegyző

50. házassági évfordulójukat ünnepelték 2017. 05. 20-án Terjék Julianna – Balla Dezső. Gönczi Istvánné
90 éves lett 2017. 04. 28-án. Mindannyijukat köszöntötte Cigánd Város Önkormányzata.

Terjék Julianna – Balla DezsőTerjék Julianna – Balla Dezső

Gönczi IstvánnéGönczi Istvánné
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A Reformáció 500-ik esztendejében a Zempléni Református
Egyházmegye évi rendes közgyűlésének április 28-án délelőtt 10
órától a Cigándi gyülekezet adott helyet. Arendezvényre - amelyre
közel 100 vendég, lelkipásztorok és gondnokok jöttek el - a gyüle-
kezeti teremben került sor, ugyanis a templomon restaurálási mun-
kálatok zajlanak; Isten segítségével e jubileumi esztendőben, októ-
ber folyamán a gyülekezet egy hálaadó ünnepségre készül. Meg-
tisztelt jelenlétével Főtiszteletű Csomós József püspök úr is. A
nem mindennapi esemény megszervezésében, a vendégek fogadá-
sában fontos szerepet játszott gyülekezetünk nemrég alakult nő-
szövetsége, akik a több mint félszáz finom süteményestál mellett, a
hajnali órákban frissen készített hírvédjegyes cigándi apróbélessel
kínálták a vendégeket.

E jeles eseményen az egyházmegye lelkészi főjegyzője, Laczkó
Gabriella hirdette Isten igéjét. A János 21,1-14 igeszakasz alapján
szólt arról, hogy Jézus harmadszor jelent meg tanítványainak a
Tibériás tengerénél.

A tartalmas prédikációt követően a helyi lelkész és Cigánd város
polgármestere Oláh Krisztián is szeretettel köszöntötte a vendé-
geket, majd vitéz Sajtos László egyházmegyei főgondnok megnyi-
totta a közgyűlést.

Nt. Mészáros István esperes Isten iránti hálával tekintett vissza
az elmúlt esztendő eseményeire, örömeire, áldásaira egyaránt.

A közgyűlés folytatásaképpen különböző missziói és szolgálati
szakelőadói jelentéseket fogadtak el a jelenlévők. A jelentéseket a
közgyűlési alkotótagok előzően elektronikus formátumban is
megkapták tanulmányozás végett, s az egyházmegye honlapján is
olvashatóak.

Három év helyettes szolgálat után ünnepélyes keretek között
iktatták be Kristóf István református lelkészt hivatalába 2017.
június 18-án.

A református templomban megtartott ünnepi istentiszteleten
Mészáros István esperes úr köszöntötte a gyülekezet tagjait és a
meghívott vendégeket és hivatalosan is a cigándi gyülekezet refor-
mátus lelkészének nyilvánította tiszteletes urat. Ennek jelképeként
átnyújtotta a templom kulcsát, valamint Dócs György gondnok úr
átadta az új palástot lelkész úrnak.

Kristóf István prédikációjában kiemelte, hogy arra a kérdésre,
hogy „Hogyan érezte magát a cigándi templomban?” ugyanúgy
válaszolna, ahogyan vendég szolgálata során: „Otthonosan érzem
magam a szószékben, a gyülekezetben”.

Ezt követően a környékbeli települések, az előző szolgálati hely,
az erdélyi Pókakeresztúr, valamint szülőfaluja a szintén erdélyi
Magyaró református lelkipásztorai egy-egy rövid bibliai igével kö-
szöntötték tiszteletes urat. Makatura József, korábbi cigándi refor-
mátus lelkész és családja levélben gratulált a beiktatáshoz.

Az ünnepi istentiszteleten köszöntötte még Kristóf Istvánt, Oláh
Krisztián Cigánd város polgármestere, Kecsmár István Tiszacser-
mely község polgármestere, vitéz Sajtos László egyházmegyei
gondnok, Molnár József görögkatolikus parókus, Szabó Istvánné a
tiszacsermelyi gyülekezet gondnoka.

Egy-egy verset szavaltak el Gecse Lilla és Oláh Ajsa hetedik
osztályos tanulók. Egy rövid dalcsokorral kedveskedett a Nefe-
lejcs Kiskórus Szabóné Horváth Eszter, és a hittanos tanulók Né-

Lelkészbeiktatás Cigándon

methy Viktória vezetésével. Kristóf Gellért egy zongora darabbal
tette teljessé a meghitt istentiszteletet.

Ezt követően Kristóf István fejezte ki köszönetét a családja, a
cigándi és tiszacsermelyi gyülekezet tagjai, az egyházmegye és
Cigánd város vezetősége felé, hogy segítették neki és családjának a
gyülekezetbe illetve a városba való beilleszkedését és szolgálatát.

Az ajándékok átadása után a gyülekezet tagjai közösen elénekel-
ték a Himnuszt, majd esperes úr áldását követően a záró énekkel ért
véget az istentisztelet.

Isten áldást kérve kívánunk erőt, egészséget Kristóf István
tiszteletesnek és családjának.

Ezt követően aktuális kérdésekkel foglakozott a közgyűlés: új
lelkészek bekebelezése, földügyek, egy vasárnapi perselypénz tel-
jes összegének felajánlása a pálházi templom javítására, stb…

Együttlétünket közös ebéddel zártuk. A több mint 3 órás ér-
demi munka után jólesett a szépen megterített asztal, a finom
ebéd, a nőtestvérek gondos felszolgálása, ezzel is kifejezve a
cigándi gyülekezet önzetlen vendégszeretetét. Mindezekért
Istené a dicsőség. K.I.

Egyházmegyei közgyűlés Cigándon

A 2017. 06. 28-án került sor az első élelmiszer segély csoma-
gok kiosztására, az RSZTOP-1.1.1-16-00001 „Élelmiszerse-
gély biztosítása szegény gyermekes családok számára” című
kiemelt projekt keretében Cigándon.

A projekt keretében előreláthatólag 4 éven keresztül minden hó-
napban tartós élelmiszer csomagot kapnak azon családok, akiknek
gyerekei 0-3 éves korúak, rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülnek, és nem járnak bölcsődébe, óvodába.

Fontos információ, hogy a jogosultak listáját a pályázat lebo-
nyolítója, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság állította
össze, így Cigándon jelenleg 66 csomag került kiosztásra.

Azok a családok, akik megfelelnek a fentebb leírt feltételeknek,
és most nem kaptak értesítést, lehetőségük van a programba beke-
rülni, amennyiben rászorultságukat a jegyző igazolja. Az ehhez
szükséges formanyomtatvány a Család- és Gyermekjóléti Szolgá-
latnál kérhető.

Élelmiszer segély biztosítása Cigándon



4 2017. augusztus

Befejeztük a vadonatúj járda térkövezését az Arany János,
az Árpád és az Új élet utcában is.

A Településüzemeltetési és Városfejlesztő Kft. dolgozóinak se-
gítségével teljesen megújult az útburkolat és a járdaszakasz is to-
vább épült a Hajnal utca irányába.

Szegélyeket helyeztünk el a Dózsa György utca kereszteződé-
sétől kezdődően.

Nyilván tudjuk azt,hogy szinte sajnos kivétel nélkül minden ut-
cára ráférne a fejlesztés, de mindig csak annyit tudunk haladni
amíg a "keretünk tart". Nehéz ebben fontossági sorrendet felállta-
ni....

Sok idő eltelt a legutóbbi fejlesztések óta(Ságvári E, Ady E.,
Rózsa F. utca),ezért igyekszünk minden lehetőséget megragad- ni
a pályázatokra,amelyből esetleges forrást remélhetünk.

Köszönet minden dolgozónak, akik a borzasztó hőségben is
rendületlenül tették a dolgukat dacolva a meleggel.

Több, mint huszonöt éves álmából ébredt fel a Cigándot
Dombráddal összekötő kompközlekedés 2017. május 26-án.

Ezen a jeles napon a komp a cigándi oldalról indulva érkezett
meg a rétközi város kikötőjébe, melyen a bodrogköziek delegá-
ciója a Bodrogközi Cigányzenekar és a Sarkantyús Néptáncegyüt-
tes tagjainak közreműködésével hangos énekszóval köszöntötte a
másik oldalon összegyűlt vendégeket.

A kikötés után a táncos fiúk, a régi párválasztó hagyományokat
megidézve táncra kérték a rétközi lányokat.

Az ünnepségen a két város vezetőségén kívül részt vett Dr. Sesz-
ták Miklós, fejlesztési miniszter, a térség országgyűlési képviselő-
je, Dr. Hörcsik Richárd, Abaúj-Zemplén országgyűlési képviselő-

je, Demeter Ervin, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye kormánymeg-
bízottja, Stumpf Attila, a Cigándi Járási Hivatal vezetője.

A dombrádi révháznál megtartott ünnepi átadáson beszédet
mondott Oláh Krisztián, Cigánd polgármestere és Kozmáné Kasza
Veronika Dombrád polgármestere, Dr. Seszták Miklós, fejlesztési
miniszter.

A kompot felavató szalag átvágását követően a szép számú ven-
dégsereg átkelt a cigándi oldalra, majd a Bodrogközi Múzeumpor-
tára mentek, a hol a Cigándi Tündérkert Óvoda óvodásai köszön-
tötték a látogatókat.

Demeter Ervin és Oláh Krisztián pohárköszöntője után a
táncpajtában látták vendégül a vendégeket.

Befejeződtek az Új élet utca felújítási munkái

Ismét üzemel a komp Cigánd és Dombrád között
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Bölcsődénk apróságai is elballagtak
A tavasz beköszöntével már egyre több

időt tudtunk a szabad levegőn tölteni a
gyermekekkel. Szinte minden héten elfúj-
hattuk a születésnapi tortákról a gyertyákat,
énekekkel, versikékkel köszöntöttük a név-
naposokat. Húsvéti előkészületek alkalmá-
val nagy segítségünkre voltak az apró, szor-
gos kiskezek , szebbnél szebb hímestojáso-
kat festettünk.

Még ennél is nagyobb örömben volt ré-
szük a gyermekeknek, amikor egy bölcső-
dés kislányunk apukája, kis bárányokkal és
kiskecskékkel lepte meg a gyermekeket,
természetesen egy simogatás erejéig. Be-
vallom őszintén még mi felnőttek is gyer-
meki lelkesedéssel öleltük magunkhoz
ezen kisjószágokat.

Bölcsődénk is nagy hangsúlyt fektet az
egészséges életmódra, az egészséges neve-
lésre, így „Kihívás napja” alkalmából a
gyermekekkel együtt, közös tornával moz-
gattuk meg testrészeinket.

Az elmúlt évekhez hasonlóan ebben az
évben is megrendezésre került a „Betipegő
a bölcsibe” című programhét, mely kere-
tében a leendő bölcsődéseink szüleikkel
együtt betekintést nyerhettek intézmé-
nyünk életébe. Megismerkedhettek leendő
csoporttársaikkal, kisgyermeknevelőjük-
kel. Nagyon sikeresen zárult ez a prog-
ramhét, hiszen szinte mindennapra volt ér-
deklődőnk, látogatónk.

Bölcsődénkben minden a gyermekekről
szól, de május 30-án különösen igyekez-
tünk a gyermekek kedvében járni, örömet

szerezni nekik. Gyermeknap alkalmából
trambulinon ugrálhattak, színesebbnél szí-
nesebb csillámtetoválások készültek, és a
nagy melegben hűsítően hatott a fagylalt.

A júniusi hónap a ballagási előkészüle-
tekkel telt. Június 30-án búcsúztattuk kis
bölcsődéseinket a bölcsődei élettől, ünnep-
ségünket Oláh Krisztián polgármester úr és
Szűcs Erika óvodavezető asszony is meg-
tisztelte jelenlétével. 15 kis apróságunknak
fejeződött be a bölcsődei nevelése, szep-
tembertől már új élmények várnak rájuk az
óvodában. Köszönjük nekik az elmúlt 1-2
évet, a sok kedves emléket és az önzetlen
szeretetet.

Bölcsődénk augusztus 7-től-20-ig zár-
va tart, 21-én pedig már újult erővel és
sok-sok szeretettel várjuk leendő bölcső-
déseinket.

Fegyváriné Németh Ilona
Bölcsődevezető
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Óvodánkban május 30-án tartottuk a gye-
reknapot. Reggel 9 órától bábelőadást néz-
hettek meg a kicsik a Nagy Dezső Művelő-
dési Házban. Ezt követően a Múzeumpor-
tára sétáltunk, ahol Kocsis György jóvoltá-
ból pónin lovagolhattak a gyerekek, tűzol-
tóautóban ülhettek és játszhattak a játszóte-
reken. A délelőtt zárásaként a tűzoltók be-
kapcsolták a fecskendőt. A nagy melegben
nagyon élvezetes volt a kicsik és nagyok
számára is a hűsítő vízpermet.

Másnap kihívás napja volt óvodánkban
is. Gyermek és felnőtt együtt tornázott Bal-
la Mária vezetésével, majd birtokba vehet-
tük az ugrálóvárat. Mindkét nap kelleme-
sen elfáradtak a gyerekek, nem volt gond a
délutáni alvással.

Szűcs Erika óvodavezető

A tízhónapos kemény munka után tanu-
lóink a jól megérdemelt pihenésüket töltik.
Ügyesen dolgoztak a tanévben, az alsó ta-
gozat tanulmányi eredménye: 4,05 a felső
tagozaté 3,59 lett. Kitűnő bizonyítvánnyal
26 diák szerzett családjának örömöt. Elbú-
csúztattuk a nyolcadikosainkat, akik vala-
mennyien felvételt nyertek a választott kö-
zépiskolába. A pedagógusnapon elköszön-
tünk Szabóné Horváth Judit nyugdíjba
vonuló kolléganőnktől, valamint átadásra
került az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma által a legalább 40 év oktatói-nevelői
munkáért megítélt Pedagógus Szolgálati

Emlékérem Rolyák Gézáné és Liszkai Ká-
rolyné nyugdíjas pedagógusainknak. A
nyári szünet elején Napközi Erzsébet-tá-
bort szerveztünk valamennyi telephelyen,
Cigándon 150 gyermek vett rész benne 2
turnusban, az egésznapos programok mel-
lett kirándulást tettünk Tokajba, Nyíregy-
házára és Sárospatakra. Július első hetében
Fonyódligeten élvezhette a vízpartot 50 ta-
nuló, akikre gazdag programok, műsorok
vártak, a táborbajnokságon sikeresen kép-
viselték iskolánkat, számos éremmel, okle-
véllel érkeztünk haza. Anyáron melegétke-

Ovi hírekOvi hírek

Tombol a vakáció az iskolábanTombol a vakáció az iskolában

zésben részesülnek a rászoruló tanulóink. A
meghirdetett álláspályázataink közül 3 lett
eredményes, így szeptemberben új kollé-
gákat köszönthetünk tantestületünkben. A
szünet további részében a tisztasági mesze-
lésekre, az udvari padok felújítására kerül
sor, valamint augusztus hónapban a javító-,

osztályozó vizsgákra készítjük fel az érin-
tetteket.

Remélem, hogy a 15 javítóvizsgázó és a
magántanulóink eredményes vizsgát
tesznek augusztus végén.

Némethné Szendrei Csilla
intézményvezető

Erzsébet-Tábor Fonyódligeten
2017.07.02-07. között Fonyódligeten táboroztam 49 iskola-

társammal. Izgatottan készülődtem a hosszú útra, melyet már nem
először tettem meg. Az elmúlt évekhez képest a tábor fejlődött fel-
szereléseiben, programjaiban. A sárga altáborban kaptunk helyet
közel a bejárathoz. Ajándékkal vártak bennünket: kulacs, töröl-
köző, sapka, póló, táska, melyek mind sárgák voltak, és az Erzsé-
bet-Táborok logóját viselték. Igyekeztünk minél több programon
részt venni, ezáltal új élményeket szerezni, még inkább izgalmassá
tenni ezt a hetet. Kipróbáltuk a vitorlázást, „megtanultunk” evezni
a sárkányhajóban, gyönyörködtünk sétahajózás alkalmával a bala-

toni táj szépségeiben, játszottunk a vízi kalandparkban, falat mász-
tunk, sportvetélkedőkön vettünk részt, elmerültünk a fizika csodá-
latos világában, tableten oldottunk meg feladatokat, játszottunk,
megmutattuk tehetségünket a Ki mit tud? alkalmával, ügyességün-
ket az 1 perc és nyersz során. Tellett az erőnkből éjszaki túrára,
trambulinozásra, focira, röpire, táncra, ismerkedésre és persze für-
dőzésre is. Avetélkedőkön legtöbbször jól szerepeltünk, oklevelet,
érmet kaptunk jutalmul. Ehhez az erőt próbáló feladathoz ener-
giára volt szükségünk, melyet a napi háromszori étkezés biztosított
és persze a tábori büfében a pizza. :) Rengeteg élménnyel gazda-
godtam a tábor során, társaimmal nagyon jól éreztük magunkat.

Köszönjük tanárainknak és a tábor szervezőinek, a TESOK-
nak a hatalmas élményt, szép emlékeket! Táborozók
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B-A-Z Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Cigándi
Tagintézményének 2016/17-es tanévi összefoglalója

Személyi feltételek
A 2016-17-es tanévet intézményünkben 8 fővel kezdtük meg és

9 fővel zárjuk. A tanév során távozott 1 fő logopédus, érkezett 2 fő
gyógypedagógus.

Dolgozóink jelenleg:
Kopasz Gáborné – gyógypedagógus - tagintézmény-igazgató
Bajkó Ágnes – gyógypedagógus
Balla Enikő – gyógypedagógus
Fazekas Tünde – fejlesztőpedagógus
Hetesi-Gál Adrienn – fejlesztőpedagógus
Nagy-Tóbiás Katalin – fejlesztőpedagógus
Rohályné Hegedűs Judit – pszichológus
Terjék Istvánné – gyógypedagógus-logopédus
Vicickóné Papik Adrienn – szakszolgálati titkár
Munkánkat nagymértékben segítik:
Gál Etelka Zsuzsanna – kisegítő dolgozó
Linkner Tamás – rendszergazda
Távozott intézményünkből a tanév folyamán:
Szemán Majer Éva – gyógypedagógus-logopédus
Jelenleg tartós távollévő:
Hetesi-Gál Adrienn fejlesztőpedagógus, aki a következő tanévet

nem tölti velünk, mivel anyai örömök elé néz.
Új dolgozónk: Bajkó Ágnes, autista területen végzett gyógype-

dagógus és szordopedagógus, aki 2017. július 10-től erősíti csapa-
tunkat.

Óraadóink:
A tanév során 2 fő óraadó segítette munkánkat, Harsányiné Pet-

neházi Ágnes pszichológus, és Czinkéné Gál Anikó szurdopeda-
gógus, akik összesen heti 12 órában dolgoztak intézményünknek.

Ellátott feladataink, ellátotti létszámunk:
Dolgozóink 11 óvodában és 11 iskolában biztosítanak kihelye-

zett ellátást, ugyanakkor intézményünkben a Cigándi Járáshoz tar-
tozó minden településen élő 0-18 éves korú gyermekét, tanulóját
ellátjuk. A tanév során 5 szakfeladat ellátását tudtuk megoldani, az
alábbi ellátotti létszámok mellett:

Nevelési tanácsadás: Fejlesztőpedagógusaink 220 gyermek
tanév eleji szűrővizsgálatát végezték el szeptember folyamán,
majd a tanév során 363 gyermek részesült fejlesztésben, 30 fő járt
pszichológiai terápiás foglalkozásokra. Nagy örömünkre szolgál,
hogy 2017. januártól már a 3-4 éves gyermekek korai intervenciós
ellátását is tudtuk biztosítani, melynek keretében 13 gyermek korai
megsegítése történhetett meg.

Logopédiai ellátás: 2016. szeptemberben 255 gyermek logo-
pédiai szűrése zajlott le, majd a tanév során 135 gyermek kapott
logopédiai ellátást. Fontos megemlíteni, hogy a kötelező óvodai
ellátás mellett több iskolában is meg tudtuk oldani a logopédiai
foglalkozásokat.

Korai fejlesztés: Korai fejlesztésben 4 gyermek vett részt ebben
a tanévben. A korai fejlesztést igénylő gyermekek számra évről
évre növekszik, de a szakalkalmazotti létszám bővítése lehetővé
teszi a megfelelő, mennyiségi és minőségi ellátást is. Együttműkö-
dünk a térség Biztos Kezdet Gyerekházaival, ahol kihelyezett
ellátást biztosítunk, az ott élő, korai fejlesztésre jogosult gyerme-
kek számára.

Tehetséggondozás: A tanév eleji szűrések, valamint az előző
tanévekben megkezdett ellátás alapján a 2016/17-es tanévben 54
fő tehetséggondozását tudtuk ellátni. Ebből 41 fő iskolás tanuló a
nyelvi/interperszonális területen, 13 fő óvodás gyermek pedig vi-
zuális területen részesült tehetséggondozásban.

Szakértői bizottsági tevékenység: 103 gyermek szakértői bi-
zottsági vizsgálatára került sor ebben tanévben. Sajnos nagyon sok
a várakozó gyermek, így nem tudtunk minden vizsgálatra várót

megvizsgálni. Erre a szakterületre sokkal több órát szeretnénk
szánni, ehhez azonban nagy szükségünk lenne még 1 fő főállású
pszichológus szakemberre. Pozitív változás azonban, hogy már ki-
helyezett vizsgálatokat is végzünk, Pácin településen, ahová azok-
ról a településekről hívjuk a gyerekeket, ahonnan nem, vagy csak
nehezen közelíthető meg Cigánd.

A gyógytestnevelési ellátás ebben a tanévben sajnos nem volt
megoldott, mivel nem rendelkezünk főállású gyógytestnevelővel,
és óraadót sem tudtunk bevonni.

Nyitva tartás:
Intézményünk az év minden munkanapján nyitva tart, a tanítási

szünetekben eltérő nyitva tartási renddel.
2017. július 1. – augusztus 23. között szerdai napokon 8.00 órá-

tól 13.00 óráig, a többi munkanapon 8.00 órától 12.00 óráig tartunk
nyitva. Nyitvatartási időben a nyári szünet ideje alatt is fogadjuk
klienseinket, valamint biztosítjuk az ellátást lehetőségeinkhez
mérten, dolgozóink szabadságolásához igazítva.

Tanítási időben hétfőtől-csütörtökig 8.00 órától 17.00 óráig,
pénteken 8.00 órától 13.00 óráig tart ügyfélfogadási időnk.

Rendezvények:
Dolgozóink igyekeznek Cigánd Város rendezvényein kívül min-

den olyan szakmai programon részt venni, mely elősegíti szakmai
fejlődésüket.

Ebben a tanévben 2 fő vett részt a Magyar Tehetséggondozó Tár-
saság 27. országos konferenciáján Kisvárdán, és ugyancsak 2 fő
volt jelen a Deák Úti Általános Iskola által szervezett szakmai kon-
ferencián Sátoraljaújhelyben. Ezen kívül részt veszünk a megyei
munkaközösségek által szervezett értekezleteken is.

Valamennyi dolgozónk képviselte intézményünket a Kazincbar-
cikán megrendezett megyei szakszolgálati ünnepségen, melyen 1
fő részesült tagintézményünkből főigazgatói elismerésben.

Továbbképzések: A különböző rendezvényeken való részvétel
mellett több dolgozónk is tanulmányokat folytat a szakmai fejlődés
elősegítése végett. Jelenleg 1 fő vesz részt szakvizsgás képzésben,
1 fő pedig a következő tanévben kezd szakvizsgára irányuló tanul-
mányokat. 2 fő jelentkezett újabb diploma megszerzésére irányuló
képzésre. De minden évben több szakalkalmazott is végez 30-60
órás továbbképzéseket.

Terveink a következő tanévre:
További terveink közt szerepel a jelenleg ellátott szakfeladatok

további, magas színvonalú biztosítása. Törekszünk a szakalkalma-
zotti létszám bővítésére, a jelenleg ellátatlan gyógytestnevelési el-
látás megszervezésére.

Kopasz Gáborné tagintézmény-igazgató

A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT HÍREI

Tisztelt Cigándiak!
Lassan itt a szeptember, és az új tanév. Cigánd Város Ön-

kormányzata kiemelt fontosságú ügyként kezeli az oktatást.
Valljuk, hogy minden gyermeknek joga van a tanuláshoz, a
tehetsége és szorgalma által meghatározott élethivatás meg-
szerzéséhez. Ehhez az alapokat az általános iskola jelenti.
Deklarált célunk, hogy egyetlen cigándi gyermek se induljon
hátránnyal az iskolában, ezért – a korábbi évek gyakorlatának
megfelelően – minden általános iskolás cigándi gyermek in-
gyenesen kapja meg az évkezdéshez szükséges füzet- és
tanszercsomagot. A csomagokat a tanév első napján az álta-
lános iskolában lehet majd átvenni. Magam és Cigánd Város
Önkormányzat Képviselő-testülete nevében kívánok minden
szülőnek és iskolásnak eredményekben és élményekben gaz-
dag 2017./2018-as tanévet!

Oláh Krisztián polgármester

Füzet- és tanszercsomag ingyen



A húsvéti ünnephez közeledve tartottak játszóházat a Városi
Könyvtárban, Cigándon 2017. április 12-én. A rendezvényen a
Kántor Mihály Általános Iskola diákjai vettek részt, akik húsvéti
rajzokat készíthettek, valamint húsvéti színezőket színezhettek.

A gyerekek megismerkedtek az ünnephez kapcsolódó szoká-
sokkal is, melyet Bötykösné Fodor Kitti könyvtárvezető ismerte-
tett a tanulóknak. Viszonzásképpen a fiúk mondták el azokat a
locsolóverseket, amelyekkel locsolkodni indulnak húsvét hétfőn.

Ragyogó idő, szikrázó napsütés fogadta a látogatókat a Bodrog-
közi Múzeumporta rendezvényén 2017. április 17-én, húsvéthét-
főn. A programra kilátogatók változatos dolgokat próbálhattak ki.
Kicsik és nagyok egyaránt játszhattak a nép játékokkal, „A Bod-
rogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány önkénteseivel tojást festhet-
tek, az intézmény területén található állatokat megnézhették, meg-
simogathatták.

A gyerekek tojáskereső és nyuszifogó versenyen vehettek részt.
Anyuszifogó versenyre öt korosztályban lehetett nevezni. Korcso-
portonként az a gyerek, aki elkapta a nyuszit, haza vihette az ál-
latot.

A nap fénypontja a húsvéti pályázat eredményhirdetése volt,
amelyre a szervezők különböző technikákkal készült, egyedi el-
gondolású húsvéti díszeket, dekorációkat vártak. A pályázatra öt
kategóriában lehetett nevezni. Minden pályázó a Bodrogközi
Múzeumporta termékeit kapta ajándékba.

Húsvéti játszóház a Városi Könyvtárban

Húsvétolás a Bodrogközi Múzeumportán

A Költészet Napja alkalmából szervezett kistérségi szavaló ver-
senyt a Kántor Mihály Általános Iskola és a Cigándi Városi Műve-
lődési Központ 2017. április 11-én. A versenyen Arany János szü-
letésének kettőszázadik évfordulójának emlékére az egykori költő
verseit hallhatta a zsűri.

Az eredmény a következőképpen a alakult:
Első korcsoport 3-4. osztály: 1. helyezett: Sohajda Laura, 2.

helyezett: Szabó Bianka Lili, 3. helyezett: Kanda Leila
Második korcsoport 5-6. osztály: 1. helyezett: Félegyházi

Bence, 2. helyezett: Tódi Amanda, 3. helyezett: Filep Tímea,
Különdíj: Makkai Szabolcs

Harmadik korcsoport 7-8. osztály: 1. helyezett: Nagy Armand
László, 2. helyezett: Gecse Lilla, 3. helyezett: Keserű Boglárka

Kistérségi szavaló verseny Cigándon

A gyógyfüvekről, azoknak jótékony hatásairól tartott előadást a
„mádi füves emberként” is ismert Leskó István.

2017. április 19-én, a Városi Könyvtárban megtartott előadáson a
jelenlévők számos érdekes, és hasznos információt hallhattak a
gyógyfüvekről.

A résztvevők egy különleges tizenhárom fajta gyógynövényből
készült teakeveréket is megkóstolhattak.

Leskó István előadása a Városi Könyvtárban

Pünkösd vasárnapján tartották meg a cigándi Bodrogközi Mú-
zeumportán a Pünkösdi virtuskodás címet viselő rendezvényt.

Ameleg időjárás ellenére sokan látogattak el a programra, ahol a
tavalyi évhez hasonlóan ismét kiderült ki a legügyesebb ifjú, le-
gény, leány, asszony és férfi. A teljesítendő feladatok között szere-
pelt nyújtófa dobás távolba, nyújtófa célba dobása, íjászat, kötél-
mászás, és karikás ostorral való próbálkozás.

Pünkösdi virtuskodás

Negyedszer is megválasztották az „Év íróját” és az „Év költőjét”
Immár negyedik alkalommal hirdette meg a Cigánd Városi Mű-

velődési Központ az író-költő pályázatot, melynek eredményhir-
detését 2017. április 8-án tartották Cigándon, a Városi Könyvtár-
ban. A pályázatra vers és elbeszélés kategóriában lehetett nevez-
ni, kategóriánként három korosztályban: 18-35 év között, 35-60
év között és 60 év fölött. Az idén összesen 25 pályázó 63 alkotása
közül kerültek ki a díjazottak, akik az ország több pontjáról (és
Angliából, Londonból küldték el írásaikat.

Avégeredmény a következőképpen alakult:
Vers kategória 18-35év között:
Év költője: Szarka Norbert (Onga), 2. helyezett: Kovács Gábor

(Cigánd), 3. helyezett: Sós Ádám (Békés)

35-60 év között: Év költője: Farkas Eleonóra (Sajónémeti), 2.
helyezett: Rolyák Géza (Révleányvár), 3. helyezett: Fazekasné
Szabján Erika (Ózd)

60 év fölött: Év költője: Kovács Gáborné Szűcs Ilona (Mis-
kolc), 2. helyezett: Galgóczi Ferencné (Szerencs-Ond) 3. helye-
zett: Lévai Béla (Debrecen)

Elbeszélés kategória 35-60 év között:
Év írója: Jerney Gábor (Bodrogolaszi), 2. helyezett: Ilku Imre

(Mezőnagymihály), 3. helyezett: Gyüre Ferencné (Sárospatak)
60 év fölött: Év írója: Kovács Gáborné Szűcs Ilona (Miskolc),

2. helyezett: Emri Gézáné (Mikóháza), 3. helyezett: Juhász János
(Bekecs)

2017. augusztus
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Kissé hűvös idő fogadta a látogatókat és a fellépőket a Bodrog-
közi Múzeumportán 2017. április 30-án a Zöldágjárás című ren-
dezvényen. A borús idő ellenére szép számú vendégsereg gyűlt
össze. A programon részt vett a budapesti Csodakút óvoda nevelő-
testülete és cigándi születésű vezetője Szűcsné Gál Etelka. Az ün-
neplők színes szalagokkal díszített ágakkal énekelve, táncolva vo-
nultak végig a település utcáin.

Areformátus gyülekezeti terem elé érve a néptáncos lányok Tég-
lás Dezső citera muzsikájára mutatták be a hagyományos zöldág-
járást. A bemutatót követően Kristóf István református lelkész ol-
vasott fel egy részt a Bibliából. A Bodrogközi Múzeumporta NÉPI
színpadán felléptek Cigánd város amatőr művészeti csoportjai.

A rendezvény időtartama alatt az idelátogatók megízlelhették a
méltán "HÍR"-es cigándi apróbélest, népi játékokon játszhattak a

Zöldágjárás

Ismét bizonyítottak a cigándi “PETKALÓZOK” az idei Pet Kupán!
2017. 07. 03-án újra csatába indult (immár harmadszor) a

cigándi csapat “meglePETés”-nek keresztelt hajója a: “megle-
PETés 3”!

Közel 71 km megtétele után naponta kb. 1,5 tonna pet palackot
sikerült összeszedni/kiszedni/előkotorni a Tisza árteréből annak a
közel 250 főből álló önkéntes csapatnak, akik ismét arra áldoztak 1
hetet az életükből, hogy megtisztítsák szeretett Tiszánkat a fel-
gyülemlett szeméthalmoktól. A túra Dombrádról indult és Tisza-
lökön ért véget.

A csapatok kánikulában, esőben, sárban is óriásit küzdöttek az
ártéri erdőkben összegyűlt szemétkupacok ellen, dacolva a szú-
nyog- és csaláncsípésekkel, valamint az ágak okozta sérülésekkel.

Köszönet mindenkinek akik támogattak minket és mellettünk
álltak az elmúlt napokban.

Ez a kezdeményezés teljesen nyitott bárki számára és vélhetően
addig tart, amíg a Tiszában szemét van. A Pet Kupának egyre több
követője van, ami felkeltette nemcsak a hazai média, hanem a kül-
földi csatornák figyelmét is, amelyek élőben tudósítottak az ese-
ményről (Euronews, National Geographic, M1, RTLKlub, stb.).

Városvezetőként fontosnak tartom, hogy településünk ilyen té-
ren is példát mutasson az országnak és a tiszamenti településeknek,
hiszen ez a folyó mindig is életet, munkát, megélhetést jelentett az
itt élőknek életünk során.

Fontos, hogy gyermekeink is tisztában legyenek a ránk hagyott,
az őseinktől "kölcsön kapott" örökségünk fontosságával, és szere-
pével. Ezt pedig, hogy ők is megértsék, csak példamutatással és tet-
tekkel lehet végrehajtani. Éppen ezért jövőre újra indulunk! Aki-
nek kedve van, bátran csatlakozhat hozzánk, de akár saját hajót
építve szintén kiveheti részét a "csatából".

A cigándi csapatot az alábbi személyek alkották: Ablonczy
Dániel, Némethy Andris, Oláh Tamás, Németh Csaba, Linkner Ta-
más, Kovács Gábor, Gönczi Zoltán, Tóth István, Márk György,
Benjamin Balla, Nagy Dávid, Oláh Ajsa, Oláh Koppány, Ablonczy
Csanád, Ablonczy Lili és jómagam. Akik a hajó építésben,
összeszerelésben és szétszedésében segédkeztek: Fodor Dávid,

gyerekek, „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány önkéntesei-
vel kézműves technikákat mutattak be. Az ETELE Hagyomány-
őrző Lovas és Szabadidő Egyesület tagjaival pedig a bátrabbak lo-
vagolhattak és íjászkodhattak is. Afellépő csoportokat Linkner Ta-
más jóvoltából finom gulyásleves várta.

Putnokon rendezték meg a III. Megyenapot 2017. június 17-én.
A rendezvényen Cigándot „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Ala-

pítvány képviselte; HÍR védjegyes cigándi apróbélessel és cigándi
kásás káposztával kedveskedtek a kilátogató érdeklődőknek.

Aprogramon Oláh Krisztián az önkormányzat, és Nagy Józsefné
az alapítvány képviseletében vehetett át díjat Bánné Dr. Gál Bog-
lárkától a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság elnö-
kétől, melyet Turizmus, vendéglátás kategóriában a cigándi kásás
káposzta érdemelt ki.

A színpadi programban a Sarkantyús Néptáncegyüttes is részt
vett, ők a cigándi keménycsárdást mutatták be a jelenlévőknek.

Szívből gratulálunk a díjhoz!

Rangos gasztronómiai elismeréssel gazdagodott Cigánd

Gönczi Zoltán, Gönczi Zsolt, Szabó Károly
Köszönet Dávid Attila Molnár, Hankó Gergely, a Pet Kupa

megalkotóinak, ötletgazdáinak és minden jószándékú
önkéntesnek, aki velünk volt az elmúlt napokban, hogy
szívükön viselik szeretett folyónk sorsát!

Oláh Krisztián polgármester
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Egészségügyi dolgozók Semmelweis-napi ünnepsége
2017. június 30-án Semmelweis-napi ünnepségen vettek

részt Bodrogköz egészségügyi dolgozói. Jelenlétükkel megtisz-
telték a rendezvényt Cigánd Polgármesteri valamint Járási
Hivatalának vezetői. Az alapellátásban működő háziorvosok,
védőnők, fogorvosok, gyógyszerészek, asszisztensek, szakor-
vosok mindnyájan megjelentek.

Meglepő volt látni, milyen nagyszámú ez a réteg, ritkán adatik
alkalom arra, hogy így összejöjjünk, hiszen folyamatos munka-
rendben dolgozunk. Bensőséges, egyszerű, de mégis színvonalas
ünneplés kerekedett a megemlékezésből, amiért hálás köszönet
illeti a Múzeumporta vezetőit és dolgozóit, valamint a szakácsot,
Linkner Tamást.

Elsőként egy zongoradarabot adott elő György Laura. Ünnepi
köszöntőt mondott Bodnár Andrásné, üdvözölte az összegyűlteket
és tájokoztatást adott az egészségügyi fejlesztésekről Oláh Krisz-
tián polgármester. Egy meghitt kitüntetési ceremónia keretében
oklevelet, és Doronyné Jenei Mária által készített Semmelweis
Ignác arcképpel díszített emlékérmet kaptak több évtizedes odaadó
munkájuk elismeréséül Dócs Andrásné, Nagy Dezsőné, Szabó Ká-
rolyné körzeti ápolónők, DR. Angyal Angéla háziorvos. Vendéglá-
tást követően az érdeklődők megtekintették a Sőregi-házat. Az
alábbi gondolatok hangzottak el:

Semmelweis Ignác 1818. július 1-én született Budán, 1865.
augusztus 13-án hunyt el Bécsben. Az orvostudomány egyik leg-
nagyobb alakja, a gyermekágyi láz kóroktanának megalapozója, az
anyák megmentője. A várbeli katolikus gimnáziumban kezdte ta-
nulmányait, majd a pesti egyetemen bölcsészetet hallgatott 2 éven
át. Később Bécsben a jogi karra, majd az orvostudományi karra
járt. Itt vett részt boncolásokon. Elvégezte a szülészmesteri tanfo-
lyamot, 1846-ban tanársegéd a bécsi szülészeti klinikán, ahol na-
ponta szembesül a gyermekágyi láz tragédiájával. Akkoriban még
nem ismerték fel a szülészeti higiénia fontosságát. Semmelweis
vette észre elsőként, hogy a betegség fertőzés következménye és a
boncolást végző orvosok terjesztik. A hozzá beosztott orvosokat
kötelezte a fertőtlenítő szerekkel végzett kézmosásra. Felfedezé-
sével ellenségeket szerzett. Illik rá Szentgyörgyi Albert megállapí-
tása: „Felfedezni annyit tesz, mint látni és közben arra gondolni,
amire senki!”Hazánkban elsőként végzett petefészek műtéteket,
1851-ben a Rókus kórház főorvosa, 1855 a Szülészet és Nőgyó-
gyászat professzora a Pesti Tudományegyetemen.1858-ban orvosi
hetilapokban publikálja nézeteit, amit kevesen fogadnak el. Pro-
fesszor társai meg akartak szabadulni tőle, akarata és tudta nélkül a
bécsi tébolydába vitték. Megpróbált kitörni, 6 alkalmazott aka-
dályozta meg ebben, szó szerint agyonverték. Vérmérgezésben
hunyt el, nem hívtak papot, a család értesítése nélkül temették el.

Tiszteletére emlékezünk minden évben az egészségügyi dolgo-
zókról. Tanítása maradandó kincse az egészségügynek, mint tudo-
mányos tétel, sziklaszilárdsággal áll előttünk, mint gyakorlati tétel,
százezrek életét mentette meg! Szeretettel üdvözlünk mindenkit,
jóleső érzés, hogy egyre többen gyűlünk össze, és örömmel kö-
szöntjük egymást. Ritkán találkozunk ilyen körülmények között és
ennyin. Megszállottak gyülekezete ez, sámánok, mint a gyógyítás
kezdetén az ősidőkben. Csodabogarak vagyunk ma is, nem illünk
az átlagos emberi normák közé. Nekünk többet kell adni magunk-
ból, hiszen mások segítségért fordulnak hozzánk és gyakran akkor,
amikor élet-halál a TÉT!

Az egészségügybe azok menjenek dolgozni, akiknek érzelmi és
fizikai szabadgyökei vannak. Nem csak a családoddal, nem is csak
a közeli- távoli ismerőseiddel, de minden hozzád segítségért for-
dulóval foglalkoznod kell. Felesküdtél erre. Ez nem egy szakma,
nem hivatás, ez egy szolgálat, ami meghatározza az életformádat.
Minden időben és minden helyen rendelkezésre kell állnod. Na-
gyon gyakran a saját családod sínyli meg ezt a fajta életmódot.
Nincs ismétlési lehetőségünk, beavatkozásaink egyszeriek, meg-
ismételhetetlenek és minden körülmények között vállalnunk kell
annak következményeit. Nem tudunk mégsem változtatni visel-
kedésünkön, mert belső kényszerként, függőségként jelentkezik a

gyógyítás igénye. Nyugodtan be lehetne sorolni az addikciók közé.
Ez egy narkó, ez hoz kielégülést a számunkra, így érezzük jól ma-
gunkat, tehát egyfajta önzés is. Számunkra minden ember egyfor-
ma, faji, vallási, politikai hovatartozás nélkül. Tisztelnünk kell a
betegeket, kollégáinkat. Alázattal illik viseltetni a szakma iránt, és
méltóság szükségeltetik saját magunk irányába. Túlságosan ref-
lektorfényben élünk és dolgozunk, munkánkkal és magatartásunk-
kal követendő példát kell, mutassunk másoknak. Nehéz elfogadni,
hogy megbecsültségünk a mai napig nem megfelelő. Erről talán mi
is tehetünk. Az erősen anyagi centrikus világnézet felhígította a
közösséget, és egy-egy negatív példa alapot nyújt az általánosí-
tásra. Az egészségügy komoly gondokkal küzd jelenleg is. Ezek a
szakemberhiány, finanszírozási problémák, betegbiztosítási
anomáliák. Az egészségügyi kultúra nagyon alacsony, nincs az
általános iskolákban egészségtudomány tantárgy. Az egészségben
eltöltött évek száma a férfiak körében 55, nők esetén 57 év Ma-
gyarországon. Ez a statisztikai adat 5-7 évvel alacsonyabb, mint az
uniós átlag. Az egészségügyi szakszemélyzet erején felül teszi a
dolgát, a probléma az emberek gondolkodásmódjában keresendő.
Általános nézet, hogy az orvos adjon egy tablettát, nekem személy
szerint ne legyen semmilyen felelősségem saját életemmel kap-
csolatban, ne kelljen kevesebbet és mást ennem, több vizet innom
és szó sem lehet a mozgásról, lemondani a dohányzásról, kávéról,
alkoholról, na, még mit nem! Finanszírozási szempontból vizsgál-
va az egészségügy költségvetése a GDP 6%-a, jól működő rend-
szereknél ez legalább 9%. A vizitdíj bevezetésének évében nem
volt veszteséges az ágazat. Egyelőre nem sikerült megtalálni a
megfelelő betegbiztosítási formulákat. Sok a potyautas, aki nem
fizet az ellátásért. Mivel az egészségügyi piac háromszereplős, a
hiányosságok felderítése nehézkesebb. A szakrendelő betegeinek
egy tetemes része nem fizikális problémáival jár hozzánk, társa-
ságra vágyik, szeretne kommunikálni más emberekkel. Nagy gond
a szakmai féltékenység. Ha valaki önmagát dicséri az narcisztikus
személyiségre vall, tegyék ezt meg a betegeink. Talán egymást is
jobban kellene, becsüljük és ismerjük. Hétköznapi hősök vagyunk,
ritkán kapunk kitüntetéseket, csak tesszük a dolgunkat megszállot-
tan. Aztán jön a Burnout, a szakmai kiégés, hiszen annyi tragé-
diával találkozunk. (Folytatás a következő oldalon.)



112017. augusztus

(Az előző oldal folytatása.) Egy-egy betegtársunk, kollégánk el-
vesztését gyakran éppoly nehéz feldolgozzuk, mint a családtag-
jainak. Vannak azért sikerélményeink is, a gyógyulás, vagy egy új
élet világrajövetele. Ez a valós elismerés, betegeink felépülése.
Örömmel fogadjuk, hogy a sportfejlesztések mellett számtalan
egészségügyet támogató pályázati is kiírásra kerül. Így bízhatunk a
technikai, strukturális fejlődésben, a humánerőforrás képzésének
erősödésében. Hiteles gyógyító abból válik ezután is, akinek van
lelke, önzetlen, rendelkezik empátiával és intelligenciával. Le-
gyünk büszkék arra, hogy ehhez a kaszthoz tartozunk, mutassunk
példát az életvezetésünkkel, és akkor talán munkánk eredménye-
ként, Bodrogköz egészségtudatosabb környezetté válik.

“Te aztán tényleg valaki vagy, tudod?
, bármi veled a mindennapok sodrábanTörténjen

ugyanúgy állsz helyeden: megpróbálsz adni, s az

értékeid szerinti legjobb életet élni. Hát maradj olyan
lelkes, mint voltál, s ügyelj a dolgokra, mint eddig.
Minden rendbe jön.

Végigküzdöttel már sok-sok nehéz időt, ugye?
Bizony. Te talpra estél. Talán nem volt leányálom, s
nem is tudtad mindig, mit tegyél. De sikerült kitalálnod,
merre lépj. Különösen, ha sikerült megőrizned
humorod, s nem veszett el mosolyod.

Ha belegondolsz, rájössz magad is, hogy milyen erős
a személyiséged. Vannak emberek, akiknek nincs
mindenre válaszuk, de legalább megpróbálnak
reménykedni és hinni. Az ember látja az utat, bármi
várja is; minden csak attól függ, hogyan áll hozzá. S ha
rád nézek, tényleg… ”egy varázslatos embert látok.

Ceal Carson

Interjú a nemzeti kisebbségi önkormányzat elnökével
Dancs-Oláh Attila úrral, a Cigánd Város

Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöké-
vel beszélgetünk nemzetiségi önkormány-
zat életében történt eseményekről.

- Mióta tölti be a nemzeti kisebbségi
önkormányzat elnöki tisztségét?

- Az elnöki tisztségemet 2014 óta sikerül
betöltenem, mely nagy örömömre szolgál,
hiszen a roma nemzetiség segítése, és
annak sikere, nagyon fontos számomra.

- Elnökként milyen teendői vannak?
- Visszatekintve az elmúlt három évre,

folyamatosan próbáltam, olyan programo-
kat, és lehetőségeket kiépíteni, mind a gyer-
mekek, mind pedig a felnőttek részére,
amellyel, nem csak élményeket nyújtok
számukra, hanem ösztönzöm is őket a
fejlődés irányába.

Cigánd Város Önkormányzatának segítsé-
gével valósultak meg.

Legnagyobb sajnálatomra, az elmúlt
években nem tudtam a fenti munkálatokat
tovább vinni, mivel a kisebbségi önkor-
mányzat képviselői, tavaly és az idén sem
járultak hozzá mind ezek folytatásához.
Sajnos így még a tavalyi költségvetésünket,
amit a lakásfelújításra kaptunk azt sem tud-
tam felhasználni.

- Mit tud tenni ebben a helyzetben?
A lehetőségeimhez képest a legtöbbet ki-

hozni munkámból, igyekszem minden le-
hetőséget megragadni, hogy minél több do-
logban tudjak segíteni embertársaimnak.

- Köszönöm szépen az interjút.

- Milyen programok, események tör-
téntek az eltelt időszakban?

Számos eseményt tudtam elindítani, mint
pl.: a cigánytánc oktatása – ez elég sikeres-
nek bizonyult a fiatalok körében, aztán
százhúsz gyermekkel sikerült ellátogat-
nunk a nyíregyházi állatkertbe. Hetven
sportesemény valósult meg. Ezen kívül hu-
szonkét család lakásán végeztünk kisebb-
nagyobb felújításokat, amely munkálatok

Tanuszoda épül Cigándon a bodrogközieknek!
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program

II. ütemének keretében összesen 26 járásszékhely városban,
köztük Cigándon épül tanuszoda.

2017. június 22-én, Oláh Krisztián polgármester meghívására
Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő és Turi Attila Ybl-
díjas építész helyszíni megbeszélést és bejárást tartottak.

Több lehetséges helyszín megtekintése után a Fő utca 95-97.
szám alatti ingatlanon épülhet fel a Bodrogköz és a Cigándi járás
történetének első tanuszodája.

A tanuszoda fejlesztések előfeltétele a megfelelő közmű-ellá-
tottság, a rendezett tulajdonviszony és az, hogy az önkormányzat a
fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlant ingyenesen az állam
tulajdonába adja. Tervezett befejezési határidő: 2018.12.31.

Tanévzáró koncertet tartottak a cigándi Széptan Művé-
szeti Iskolában 2017. május 30-án.

Az ünnepi délutánon az iskola hegedű, zongora, citera tansza-
kos növendékei mutatták meg tudásukat, illetve a rajz szakos
gyerekek alkotásait tekinthették meg a vendégek az iskola előte-
rében.

Némethy Viktória, a zeneiskola vezetője köszöntötte a diáko-
kat, szülőket és a megjelent vendégeket. Röviden összefoglalta
az évben történt eseményeket, kiemelve azokat a diákokat és a
TriAngel Majorette Tánccsoportot, akik nagyon szép eredmé-
nyeket értek el az idei versenyeken.

A koncert záró elemeként a sátoraljaújhelyi Hangász Négyes
műsorát követhették figyelemmel a jelenlévők.

Évzáró koncert a Széptan Művészeti IskolábanÉvzáró koncert a Széptan Művészeti Iskolában
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Az elmúlt évekhez hasonlóan a Nemzetgazdasági Minisztérium
koordinálása mellett a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Foglalkoz-
tatási Főosztálya és a Cigándi Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztálya megvalósításával ismét elkezdődött Cigándon a „Nyári
diákmunka”!

Megkezdődött a nyári diákmunka Cigándon!

A központi program keretében az önkormányzat 100%-os támo-
gatást igényelhetett a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói
vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó helyi
diákok foglalkoztatásához. A 45 diákmunkásunk 2 turnusban ér-
kezik hozzánk július és augusztus hónapokban.

Idén nyáron sem pihenhetnek sokat a Sarkantyús Néptánc-
együttes tagjai.

A heti próbák mellett a csoport számos fellépésnek tett eleget az
elmúlt hetekben, szinte minden hétvégén színpadra léptek külön-
böző kulturális rendezvényeken. De még koránt sincs vége a fellé-
pések sorozatának.

Nagy örömére szolgál a csoportnak az, hogy a jelenlegi tizen-
kettő felnőtt táncos mellé csatlakozott nyolc tehetséges gyermek is,
akik a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola Cigándi tagozatán
tanulnak. Ők kitartásuknak, szorgalmuknak köszönhetően már
számos alkalommal léptek fel közösen a felnőttekkel, így pallé-
rozva tovább tudásukat, szerezve egyre több színpadi rutint.

Fellépésekkel teli a nyár a Sarkantyús Néptáncegyüttesnek
A csoport eddigi nyári fellépései:

2017. június 24. – Falunap, Alsóberecki
2017. július 1. – Kanyári napok, Tiszakanyár
2017. július 8. – XX. Bodrogközi Napok, Pácin
2017. július 15. – Falunap, Szeszta – Szlovákia
2017. július 29. – Csülökfesztivál, Pálháza
2017. augusztus 05. – III. Szerdahelyi nyár,

Bodrogszerdahely – Szlovákia
2017. augusztus 12. – Falunap, Nagyrozvágy
2017. augusztus 12. – Vasmegyer

A Cigánd Város Önkormányzata üzemeltetésében működő,
hatóságilag engedélyezett Kisforgalmú Vágóhíd térségünkben
egyedüliként biztosítja a mezőgazdasági programok keretében
tenyésztett sertésállomány jogszabályi feltételeknek megfelelő
vágását. A telephelyen lehetőség van a beszállított sertések
pihentetésére, a felhasznált technológia pedig biztosítja az álla-

tok gyors és fájdalommentes vágását. A leölt állatok feldolgo-
zása a testek kettéhasítása után a fej levételével végződik. A
vásárlók részére a húst – a kötelező vizsgálatok elvégzése után -
hűtött állapotban adjuk át a telephelyen.

Avágás díja: 10 000 Ft+ÁFA/sertés.
Fontos megjegyezni, hogy kizárólag vágóhídi fülgombbal el-

látott állatok vágását tudjuk elvégezni!
A bérvágás egyéb feltételeiről Lőrincz János nyújt fel-

világosítást a 70/364-3511 telefonszámon.

Vágópont információ

Bodnár Karola, Boricza Bálint, Csáki Csaba, Dócs Edina, Gecse Gá-

bor, Géresi Gabriella, Harsányi Kitti, Horváth Attila, Horváth Julianna

Etelka, Kopasz Dóra, Kovács Balázs, Kovács Petra, Kovács Viktória,

Körmöndi Anasztázia, Lakó László Árpád, Lehóczki Cintia, Mándi

Klaudia, Pocsai Barbara, Pokol Dávid, Sándor Szilvia, Sándor Zoltán,

Szita Klaudia, Terjék Ágnes, Terjék Emese, Wang Noémi.

Balla Evelin, Balla Vivien, Bodnár Laura, Boricza Csilla, Csáki Péter,

Filep Boglárka, Fodor Ákos, Fodor Ákos, Fodor Barbara Zsófia, Gecse

Dóra, György Noémi, Harsányi Zsófia, Kovács Boglárka, Kovács Enikő,

Kopasz Nóra, Mády Dávid Sándor, Nagy Gábor, Oláh Zsuzsanna, Szilvási

Mercédesz Inez, Tóth Beatrix.

(Képek a következő oldalon.)
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Az elmúlt évekhez hasonlóan, 2017-ben is csatlakozott Ci-
gánd városa a Kihívás napja nemzetközi eseményhez, melyet
minden év május utolsó szerdáján rendeznek meg.

A város szinte valamennyi intézménye kapcsolódott a prog-
ramhoz.

A bölcsődében, az óvodában, az iskolában és az Idősek Klubjá-
ban közös tornákat szerveztek. Az iskolában ezen felül számos
sportfeladat állította kihívás elé a tanulókat (futás, kerékpározás,
kosárlabda, labdarúgás stb.), melyeket a tanárok felügyeletével vé-
geztek a diákok.

Nagy élményben lehetett része azoknak a gyerekeknek, akik a
program keretén beül a Cigánd SE NB II-es labdarúgó csapatának
edzésén vehettek részt a városi stadionban.

A Cigánd SE utánpótlás labdarúgói-
nak szerveztek szezonzáró vacsorát
2017. június 13-án Cigándon az iskola
étkezdéjében.

A megjelent játékosokat, szülőket, edző-
ket, a klub vezetését Oláh Krisztián, Cigánd
város polgármestere köszöntötte, aki el-
mondta, mennyire fontos szerepe van a vá-
rosnak a térségben a sport, ezen belül a lab-
darúgás területén. Beszédében elmondta,
hogy a város képviselő-testülete nagyon
fontosnak tartja minden cigándi gyermek

egészséges fejlődését, és azt, hogy gyerme-
keink ilyen nagyszerű közösségben, szer-
vezett körülmények között sportolhatnak!

Sok embernek kitartó, és áldozatos mun-
kája szükségeltetik ehhez. Ezen kívül ki-
emelte a felnőtt NB II-es futballcsapat sze-
zonját, ami sajnos nem sikerült "túl ered-
ményesen", mégis olyan folyamatokat in-
dított el, melyek a jövőt tekintve fontos sze-
repet töltenek be a gyerekek töretlen fejlő-
désében, a helyi, térségi sportéletben.

Majd Nagy Gábor elnök vette át a szót.

Beszédében kifejtette a cigándi labdarú-
gásban az elmúlt 10 év alatt történt változá-
sokat, az elért eredményeket, valamint az
utánpótlás csapatok fontosságát, szerepét,
eredményeit, a játékosok és edzők várható
sorsát.

A csapatok edzői rövid értékelést mond-
tak a szezonról, köszönetüket fejez- ték ki a
játékosok, szülők és a klub vezetése iránt.

Az edzői felszólalások után a legjobb
játékosok és az edzők vehették át ajándé-
kaikat :

Alegjobb játékos:
U-7 korosztály: Szigeti Soma, U-9 kor-

osztály: Ablonczy Csanád, U-11 korosz-
tály: Kovács Dániel, U-13 korosztály:
Szigeti Zalán, U-14 korosztály: Kovács
Zsombor, U-15 korosztály: Kerekes Dávid,
U-17 korosztály: Szűrös Tamás, U-19
korosztály: Horváth Attila, Cigánd SE II;
U-21 korosztály: Béres Máté, Lány U-15
korosztály: Ondó Bernadett, Lány U-18
korosztály: Kardosi Blanka

Edzők akik segítették a csapatokat a
felkészülésben:

U-7: Dócs Gergő, U-9: Paronai Tamás,
U-11: Kovács Csaba, U-14/15: Vachter Ta-
más, U-17/19: Jurkó Tamás és Deme Béla,
Cigánd II/U-21: Nagy Gábor, U-15 lány:
ifj. Dócs Károly, U-18 lány: Balogh Tamás.

Kihívás napja

Utánpótlás csapatok évzáró estje

Vágópont információ
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A Nyíregyházán megrendezett Országos Polgárőr Napokon
vett részt a Cigánd Városi Polgárőr Egyesület delegációja 2017.
június 24-én. A tartalmas napon új ismeretségre, barátokra
tettek szert az egyesület tagjai.

Az országos rendezvényt követően Sajóládon tartották meg a
Megyei Polgárőrnapot 2017. augusztus 5-én, ahol Lehóczki Sán-
dor a Cigánd Városi Polgárőr Egyesület tagja átvehette az Orszá-
gos Polgárőr Szövetség által odaítélt „Polgárőr érdemkereszt”
ezüst fokozatát.

Lehóczki Sándor elmondta a kitüntetés kapcsán: „ Több mint
húsz éve vagyok polgárőr a településen. Szolgálataim során min-
dig igyekeztem a köz javát szolgálni. A kitüntetés nagyon várat-
lanul ért, melyet nagy örömmel és büszkeséggel vettem át. Eddigi
munkámat koronázta meg ez az elismerés. Tevékenységemet ez-
után is igyekszem tisztelettel és becsülettel tovább folytatni.”

Varga László, a Cigánd Városi Polgárőr Egyesület elnöke meg-
jegyezte: „ Igyekszünk mi polgárőrök megfelelni a település lakos-
ságának, de mindenütt mi sem lehetünk ott. Jogköreink behatá-
roltak.

Több, mint húsz éves polgárőri munkásságáért tüntették ki Lehóczki Sándort

Szívből gratulálok Lehóczki Sándornak a kitüntetésért! A
2014-ben alakult új polgárőr egyesület munkáját már második
alkalommal ismerik el ilyen magas kitüntetéssel.”

A műszaki átadás-átvétel után a Ci-
gánd SE labdarúgói birtokba vették a
nagyméretű műfüves futballpályát
Cigándon a Vasút utcai sporttelepen.

A beruházás a Magyar Labdarúgó Szö-
vetség Országos Pályaépítési Program-
jának részeként valósult meg.

A 105x68 m méretű, világítással, labda-
fogó hálóval, mobil futball kapukkal, játé-
kos cserepaddal és lelátóval rendelkező
sportpálya a felnőtt- és az utánpótlás labda-
rúgó csapatoknak is óriási segítséget nyújt
mind a felkészülésben, mind a bajnokság-
ban.

A beruházás végösszegéből 70%-ot a
Magyar Labdarúgó Szövetség, 30%-ot a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fedezett.

Átadták a nagyméretű műfüves pályát és a CISE új csapatbuszát
A létesítményt a későbbiekben bérelni is

lehet.
A műfüves pálya mellett hamarosan el-

kezdődnek az utánpótlás központ további
létesítményeinek építési munkái is; először
a nagyméretű élőfüves futballpálya épül
majd meg. A CISE utánpótlás központ-
jának hivatalos átadási ceremóniáját ezt kö-
vetően rendezik meg.

További jó hír, hogy egy Opel Vivaro
típusú kilenc személyes kisbusszal gyara-
podott a Cigánd SE gépjármű flottája. Az
autót TAO-s forrásból vásárolta a klub,
mely az utánpótlás játékosok utaztatását
szolgálja ki.
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Cigánd SE mindkét felnőtt csapatát elindítja a jövő évi baj-
nokságban. Első csapatunk egy osztályt lejjebb lépett, ezért az
NB III-ban, második csapatunk pedig bajnokságot nyerve a
megyei másodosztályban jogosult indulni. A két csapat célja,
hogy a maximumon teljesítsenek.

AMagyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottság Elnöke ál-
tal kijelölt versenytanács hivatalosan is elfogadta NB III-as
nevezésünket.

Az idei évben 3×16 csapat vesz részt a harmadosztály küzdel-
meiben – úgy tűnik ez lesz az NB III végső formája. Az idén is a
három csoport bajnoka jut fel az NB II-be, a csoportok utolsó há-
rom helyezettje (14-16.), valamint a legrosszabb 13. helyezett (az-
az összesen 10 csapat) esik ki a megyei bajnokságokba, illetve a
budapesti I. osztályú bajnokságba.

ACigánd SE természetesen a Keleti-csoportba kapott besorolást
– többek között öt feljutó és két ligacsapat társaságában.

ACSOPORTBEOSZTÁSOK:
Keleti-csoport: Cigánd SE, Balassagyarmati VSE, Debreceni

EAC, Diósgyőri VTK II, ESMTK, Termálfürdő FC Tiszaújváros,
Füzesgyarmati SK, Gyöngyösi AK, Jászberényi FC, Monori SE,
MTK Budapest II, Nyírbátori FC, Putnok FC, STC Salgótarján,
Tállya KSE, Tiszafüredi VSE.

Elfogadták nevezésünket

A Darazsak az NB I-es Debrecennel kezdték az
edzőmérkőzések sorát.

1. FORDULÓ 2017.08.12. SZOMBAT
Cigánd SE – Füzesgyarmati SK 17:30
2. FORDULÓ 2017.08.19. SZOMBAT
Putnok FC – Cigánd SE 17:30
3. FORDULÓ 2017.08.26. SZOMBAT
Cigánd SE – Nyírbátori FC 17:30
4. FORDULÓ 2017.09.02. SZOMBAT
Monori SE – Cigánd SE 17:30
5. FORDULÓ 2017.09.10. VASÁRNAP
Cigánd SE – MTK Budapest II 16:30
6. FORDULÓ 2017.09.17. VASÁRNAP
Jászberényi FC – Cigánd SE 16:30
7. FORDULÓ 2017.09.24. VASÁRNAP
Cigánd SE – DVTK II 16:00

A 2017/18-as bajnokság őszi menetrendje

Az alaposan kicserélődött felnőtt csapatunk 19+2
fős kerettel vág neki az NB III-as bajnoki szezonnak

Érkezők: Balla János (Tiszakanyár), Benke Bálint (Dunaha-
raszti), Certicky Márk (Cigánd SE U-19), Deme Tamás (Cigánd
SE U-19), Horváth Attila (Cigánd SE U-19), Jáger Csaba (Cigánd
SE II), Kovács Gergő (Hajdúböszörmény), Makkai Ádám (Cigánd
SE U-19), Molnár László (Tiszaújváros), Molnár Tamás (Hajdú-
böszörmény), Németh Szabolcs (Hatvan), Oravecz Zénó (Cigánd
SE II), Ötvös Bence (Nyíregyháza), Pásztor Alex (Cigánd SE II),
Sánta Kázmér (Cigánd SE II), Szöllősi Ferenc (Jászberény), Toma
György (Kisvárda).

Távozók: Angyal Norbert (Szolnok), Balogh Alex (Putnok), Ba-
logh Tamás (Békéscsaba), Barcsay Márk (Sényő), Csicsvári Milán
(Putnok), Egyed Balázs (Putnok), Kasza Dániel (REAC), Katona
György (Szolnok), Kuti Krisztián (DVSC), Molnár Róbert (Szol-
nok), Nicorec Onisor (Szeged), Oltean Sergiu (Kisvárda), Popa
Ovidiu (Románia), Popescu Robert (Füzesgyarmat), Raducu Sorin
(Otelul Galati), Sándor Tamás (Dunaújváros), Szilágyi Lóránd
(Spanyolország), Varga Kevin (DVSC).

ACigánd SE 2017-2018. évi őszi bajnoki kerete:
Játékosok:
Kapusok (2): Védők (6):Deme Tamás, Sánta Tibor. Baksa Zol-

tán, Horváth Attila, Jáger Csaba,Kovács Gergő,Oravecz Zénó,
Pásztor Alex. Balla János, Benke Bálint,Középpályások (10):
Certicky Márk, Gönczi Zoltán, Molnár László, Oláh Levente, Öt-
vös Bence, Sánta Kázmér, Szöllősi Ferenc, Toma György.

Csatárok (3): Makkai Ádám, Molnár Tamás, Németh Szabolcs
Szakmai stáb:
Szakmai igazgató: Kapusedző:Szénay Péter. Petranics Szer-

gej. Révész Zoltán. Dócs Károly.Masszőr: Szertáros: Technikai
vezető: Terjék Sándor

8. FORDULÓ 2017.09.30. SZOMBAT
Tállya KSE – Cigánd SE 16:00
9. FORDULÓ 2017.10.08. VASÁRNAP
Cigánd SE – DEAC 15:00
10. FORDULÓ 2017.10.15. VASÁRNAP
ESMTK – Cigánd SE 15:00
11. FORDULÓ 2017.10.21. SZOMBAT
Cigánd SE – Gyöngyösi AK 14:30

12. FORDULÓ 2017.10.28. SZOMBAT
Tiszafüredi VSE – Cigánd SE 14:30
13. FORDULÓ 2017.11.04. SZOMBAT
Cigánd SE – STC Salgótarján 14:30
14. FORDULÓ 2017.11.11. SZOMBAT
Balassagyarmati VSE – Cigánd SE 13:30
15. FORDULÓ
2017.11.18. SZOMBAT
Cigánd SE – Termálfürdő FC

Tiszaújváros 13:30
16. FORDULÓ
2017.11.25. SZOMBAT
Füzesgyarmati SK – Cigánd SE 13:00
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Egy évvel ezelőtt izgatottan készült felnőtt labdarúgó
csapatunk az első NB II-es szezonjára. Sajnos mára kiderült,
hogy nem sikerült a megkapaszkodás a honi másodosztályú
pontvadászatban. A 19. pozícióban zártuk a 38 fordulóból álló
bajnokságot. Pár vélemény a történelmi szezonról.

Oláh Krisztián, polgármester:
– Nagyon hasznos volt számunkra az elmúlt szezon, annak el-

lenére, hogy végül búcsúztunk. Voltak az elmúlt hónapokban cso-
dálatos sikerek, kihívások és sok olyan dolog, amire nem számí-
tottunk. Természetesen fáj a kiesés, rosszulesik mindenkinek, mert
nem így készültünk… Az elején jó páran leírtak bennünket, de
utólag is azt lehet mondani, látva a többi csapat teljesítményét: nem
voltunk rosszabbak az átlagnál, viszont sok döntetlenünk született
és egygólos vereség. Hátrányosan érintett bennünket az is, hogy a
szezon elején nem volt kész a pályánk, idegenben, Balmazújvá-
rosban vívtuk a hazai meccseket. Büszkék lehetünk arra, hogy egy
ilyen, 3200 lakosú kisváros elérte, amit elért, köszönöm ezúton is
mindenkinek, aki az elmúlt tíz évben segítette a cigándi labda-
rúgást. Hiszen a tavalyi feljutásunk, az idei NB II-es szereplésünk
egy folyamatnak a kiteljesedése volt, amely egy évtizede kez-
dődött, s amiben részt vettek játékosok, edzők, szurkolók, barátok,
segítők, szponzorok.

Tóth István, ügyvezető:
- Nagyon nagy kihívás volt ez az év, mind a szakmai stábnak,

mind játékosoknak, mind a vezetőségnek. Egy évre igazi profi
klubbá válhattunk egy olyan erős NB II–ben, amilyen eddig még
nem volt. Sajnos a kiesést nem lehet csak azzal magyarázni, hogy a
játékosok nem úgy játszottak, ahogy az elvárható lett volna,
ugyanis nagyon nehéz dolga volt a szakmai stábnak a szezon ele-
jétől kezdve megszervezni az edzéseket, mérkőzéseket úgy, hogy
sokáig nem volt saját pályánk. Bíztunk abban, hogy ha hazaköl-
tözünk jönnek majd a pontok. Sajnos a téli erősítések ellenére sem
sikerült több pontot gyűjtenünk tavasszal, sőt… Az biztos, hogy
így egy szezon után tanulva a hibákból, látva a lehetőségeket biz-
tosan másképp alakultak volna a dolgok. Tanuló év volt, de a csapat
játékát látva elmondhatjuk, hogy 1-2 meccs kivételével minden
meccsen partiban voltunk és véleményem szerint, ha kicsit jobban
koncentrálnak a játékosok, jobban odafigyelnek a mindennapi pro-
fi életvitelre és odateszik magukat, megvan a bennmaradás.

VOLT EGYSZER EGY NB II!

Szénay Péter, szakmai igazgató:
– Nem sikerült bennmaradnunk az NB II-ben, aminek több oka is

van. Természetesen mindezért a szakmai igazgató és a vezetőedző
a felelős, ami nálunk egy személyben én vagyok. Amikor a múlt
nyáron Cigándra jöttem, mindenki örült, hogy a csapat az NB II-
ben fog indulni. Utána lassan és gyakran azt hallottam, hogy a játé-
kosok és az edzők profik, s nem teljesítenek. Azonban nem kell el-
felejteni, hogy ezek a játékosok és azok, akik már nincsenek a klub-
nál, kiharcolták a feljutást, amiért a klub megkapta a támogatást:
megújult az öltöző, a pálya, van új eredményjelző és épülnek az ed-
zőpályák. NB II az idén nem lesz Cigándon, de ezek a dolgok meg-
maradnak a jövő generációinak. Még többet kell dolgozni minden-
kinek, összetartani, hogy újra feljusson a csapat a másodosztályba

Terjék Sándor, technikai vezető:
- Kiestünk, de… történelmet írtunk, mert soha nem játszottunk

még korábban az NB II-ben, elmondhatjuk, hogy egy évig Ma-
gyarország 32 legjobb csapata közé tartoztunk. Egy éves másod-
osztályú tagságunk alatt számos infrastrukturális fejlődést láthat-
tunk, óriási szakmai tapasztalattal gyarapodtunk, és még sorol-
hatnánk… Büszke vagyok rá, hogy egy ilyen kis városként, ilyen
"nagy helyen" jártunk. Köszönet jár ezért a szakmai stábnak, a játé-
kosoknak, városunk önkormányzatának, támogatóinknak, akik
mindent megtettek azért, hogy zökkenőmentesen működjön a
klub, és természetesen a szurkolóinknak az egész éves biztatásért.

Felelős kiadó: Cigánd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete

Tóth MihályFelelős szerkesztő:
Szerkesztőség:

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