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Tisztelt cigándi lakosok!

Most amikor szeretett városunk utcái 
ünneplőbe öltöztek, és talán jut egy kis 
idejük pihenésre, olvasásra, beszélgetés- 
re, kérem engedjék meg nekem, hogy egy 
pár perc erejéig - ígérem utoljára ebben 
az évben - én is feltartsam Önöket kö- 
szöntőm elolvasásáig.

A karácsonyra való készülődés mindig 
megváltoztat bennünket. Ilyenkor jobban 
vágyunk a csendre, a nyugalomra. Vissza- 
térünk azokhoz az értékekhez, amelyek 
igazán fontosak számunka és előtérbe kerül 
a család!

A mi családunk egyben településünk la- 
kosságát is jelenti, hiszen együtt töltjük a 
mindennapok legnagyobb részét, ahogyan 
mondani szokták: jóban-rosszban.

A mögöttünk álló év, a polgármester, a 
képviselő-testület, és a hivatali dolgozók 
rátermettségét ismét vizsgáztatta. Úgy gon- 
dolom, mindent összevetve jó évet tudha- 
tunk magunk mögött, hiszen kitűzött célja- 
inkat javarészt megvalósítottuk. Mégsem 
lehet elégedetten hátradőlni, hiszen nagyon 
sok kihívás és feladat van még előttünk.

Ha az idei év mozgalmas, munkás év 
volt, 2018 pedig még inkább az lesz!

(Folytatás a következő oldalon.)

Miért jött Jézus?
Mert azért jött az Embernek Fia, hogy 

megkeresse és megtalálja ami elveszett. 
Lukács 19,10

Karácsony az Úr Jézus születésének ün- 
nepe. A Biblia gazdag eseménysorozat ke- 
retében ismerteti meg velünk Jézus szüle- 
tését. Látjuk Józsefnek és Máriának Betle- 
hembe való zarándoklását, a betlehemiek 
szívtelenségét. Előttünk áll az istálló és a 
jászolban az újszülött gyermek. Fény gyúl 
ki a mezőn, angyalok kara adja hírül a pász- 
toroknak, hogy megszületett a Megtartó 
Krisztus. Egy különös csillag megjelenését 
követően bölcsek indulnak el távol keletről, 
megtalálták a gyermeket anyjával és aján- 
dékot adtak át: aranyat, tömjént és mirhát.

Mi magunk is az év legkiemelkedőbb 
napjává akarjuk tenni ezt az ünnepet a csa- 
ládunkban. Nincs olyan ember, akiben ne 
mozdulna meg egy kis szeretet és ne adna 
valamilyen ajándékot szeretteinek. Megte- 
lik szívünk szeretettel és békével. Gyerme- 
keink, testvéreink hosszú utat tesznek meg, 
csak hogy velünk együtt ünnepelhessenek.

Miért is tartjuk ezt a gazdag ünnepet? 
Úgy vélem, hogy ezzel mindenki tisztában 
van, ha a legkisebb gyermeket kérdezzük 
meg: Miért ünnepeljük a karácsonyt?- biz- 

tos a válasz: ezen a napon született Jézus 
Krisztus. 

Bibliai idézetünk a Zákeus történetéhez 
kapcsolódik: „Mert azért jött az Embernek 
Fia, hogy megkeresse és megtalálja ami el- 
veszett.” Jerikóban, Jézus érkezésének hí- 
rére nagy tömeg tódul ki az utcára. Közte a 
pénzéhes, mindenkitől utált vámszedő, Zá- 
keus is. Jézus éppen őt szólította meg, s kö- 
zölte vele, hogy felkeresi otthonában. Ő pe- 
dig boldogan fogadta. Otthon, Jézus mellett 
rádöbben bűnösségére, kész volt megtérni 
és ezt cselekedetekkel bizonyítani. Nagyon 
vigasztaló, hogy a megtérő bűnös által 
egész családja részesül az üdvösség- 
ben:”Ma lett üdvössége ennek a háznak”.

Megkeresni - azt jelenti, hogy megszólí- 
tani, hívni a céltalan, a bűnös embert az el- 
veszettségből, hogy része legyen a megtar- 
tásban. Jézus minden elveszettet keres. Ez- 
ért jött, teljesítette Isten kegyelmes akara- 
tát, „aki azt akarja, hogy minden ember üd- 
vözüljön és az igazság ismeretére eljus- 
son”(1Tim.2,4). Minket is keres, még min- 
dig keres. Engedjük-e, hogy megtaláljon? 
Még mindig tart a kegyelmi idő! Vigyáz- 
zunk hát, hogy meg ne keményítsük szí- 
vünket, mikor keres bennünket és szól hoz- 

zánk! Igénk egybecseng a karácsony éjjeli 
angyal boldogságot adó híradásával: ”Ne 
féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy 
örömet, mely az egész népnek öröme 
lészen. Mert született néktek ma a Meg- 
tartó, aki az Úr Krisztus”. 

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Bol- 
dog Új Évet kívánok településünk min- 
den lakójának!

Kristóf István, lp.

Ünnepi köszöntő
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Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött 
személyek száma: 449 fő (63,5 év felettiek)

Ebből 70 év alatt 344 fő van, 80 év felett 
pedig 93 fő.

A 90 év felettiek (12) megérdemlik, hogy 
név szerint említsük őket, és kívánjunk 
nekik hosszú, boldog életet szeretetben és 
békességben.

90 éven felüli cigándi lakosaink: So- 
hajda János, Csáki Miklós, Petró Józsefné, 
Vajda Bertalanné, Bodnár Sándorné, 
Németh Károlyné, Szabó Ferencné, Nagy 
Béla, Gönczi Istvánné, Kalyibás Gyula, 
Balla Dezsőné, Fülöp Károly. 

Cigánd Város legidősebb embere: 
SOHAJDA JÁNOS (Erzsébet út) aki idén 
lett 95 éves, Isten éltesse őt még nagyon so- 
káig!

A fentiekben már szó esett arról, hogy 
gyarapodott városunk, ezért egy újabb fon- 
tos statisztikát osztok meg Önökkel. 2017 
évben 15-en házasodtak városunkban, ami 
azt jelenti, hogy egy házassággal több 
köttetett mint 2016-ban. 

De hogy a még fiatalabbakról is szót ejt- 
sünk, általános iskolába 381-en járnak, 
óvodába 140-en, és  bölcsődébe 24-en. 

A középiskolások száma: 131 fő, a felső- 
fokú intézményekben 29-en tanulnak. Ez 
utóbbi szám viszont nagyon kevés. Az 
arány javítására több intézkedést is meg- 
tettünk, csatlakoztunk a BURSA HUNGA- 
RICA Felsőoktatási Ösztöndíj Rendszer- 
hez, és több kimagasló tehetségű diák ré- 
szére biztosított ösztöndíjat az önkormány- 
zat.

Közfoglalkoztatottként közel 300 főt al- 
kalmaztunk az év során.

Ők azok akikre számíthatunk, ha esik a 
hó, ha virágot kell ültetni/locsolni a város- 
ban, ha füvet kell nyírni, vagy ha épp javí- 
tásra, felújításra szorul egy-két intézmé- 
nyünk.

Emberfeletti munka folyik a fóliasátrak- 
ban, a kertekben, a savanyítóüzemben és a 
vágóponton is. A savanyítóüzemünk maxi- 
mális kihasználtsággal üzemel egész 
évben, a dolgozóink által megtermelt zöld- 
ségeket itt formáljuk késztermékké. A vá- 
gópont is megkezdte a működését, igaz a 
maximális kihasználtság eléréséhez még 
egy kis időre van szükség. 

Szépen termeltek a fóliasátrak is. Váro- 
sunk parkjait, tereit, intézményeit innen lát- 
juk el virággal, emellett szép bevételt köny- 
velhetünk el az eladási oldalon is.

Folytattuk a kátyúzásokat, az útfelújítá- 
sokat is lehetőségünk szerint. Elkészült az 
új járda és útburkolat az Új élet utcán, és a 
Határ utca bevezető részén. Tudom, hogy 
sok még a kátyú és a rossz út, ám sajnos pá- 
lyázat nélkül, számottevő saját bevétel hi- 
ányában önerőből nagyon nehéz ebben az 
ügyben látványosat alkotni. 

Új biciklitárolót kaptak a Bölcsőde  és a 
Szociális Szolgáltató Központ látogatói is.

Örömteli hír, hogy a nyár eleje óta, 25 év 
elteltével ismét használhatjuk a kompot Ci- 

gánd és Dombrád között, amely 2018-tól  
tavasztól-őszig fogja szolgálni továbbra is 
az igényeinket.

Fiatal sportolóink számára átadtunk egy 
nagyméretű műfüves pályát, és pályázati 
forrásból sikerült nekik új kisbuszt is vásá- 
rolnunk. Valamint felújítottuk a Szabadidő 
központ vizesblokkjait.

De talán minden fejlesztés mellett, a leg- 
nagyobb örömre a bútorüzem átadása adhat 
okot, hiszen 22 dolgozónk számára, biztos 
megélhetést jelent az üzem. Régóta várunk 
egy hasonló eseményre! Reméljük – a mon- 
dással ellentétben - az első fecske nálunk 
mégis „nyarat csinál”, lesz követője a beru- 
házásnak, és egyre többen látnak majd fan- 
táziát az ipari területünkben.

Természetesen idén is támogattuk a fiata- 
lokat. Több mint 40 diákot foglalkoztattunk 
diákmunka keretén belül. Ezenfelül min-
den cigándi diák - a korábbi évekhez hason- 
lóan - ingyen jutott a füzet, illetve a könyv- 
csomagokhoz. A középiskolások, főiskolá- 
sok és egyetemisták tanévkezdéséhez 
pénzbeli támogatással járultunk hozzá. 
Szociális téren óriási segítség a Szociális 
Szolgáltató Központ mellett a település 3 
pontján lévő szolgáltató ház, ahol a dolgo- 
zók fantasztikus munkát végeznek.

A Polgármesteri Hivatalban a legna- 
gyobb változást az jelentette, hogy 41 év 
közszolgálatban eltöltött év után Gál Béla 
jegyző urat Dr. Szepesy Márk váltotta fel 
tisztségében. Fiatalsága ellenére hála Is- 
tennek napról napra bizonyítja rátermett- 
ségét, és odaadását a településünk iránt. 
Szűcs Erika személyében új vezetője lett 
óvodánknak is, aki szintén nagy lendület- 
tel vetette bele magát az intézmény veze- 
tésébe.

Ami a sportot illeti:
Lassan véget érnek azok a sportberuhá- 

zások amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 
250 gyermek labdarúgót tisztességes körül- 
mények között tudjuk kiszolgálni, és ezzel 
egy sok éves fejlesztési folyamatot zárha- 
tunk le. Lassan beérik a sok befektetett 
munka eredménye, ugyanis a felnőtt csa- 
patunk 20 fős keretébe, 11 saját nevelésű 
játékost tudtunk beépíteni, akik megállják a 
helyüket az idősebbek között. 

Sokszor kaptunk kritikát, hogy „csak” a 
focira összpontosítunk. A legnagyobb kriti- 
kák ellenére is azt gondolom, hogy a legna- 
gyobb tömeget a focival tudjuk megmoz- 
gatni. Számunkra nem lehet fontosabb an- 
nál, hogy minél több egészséges gyermek 
nőjön fel településünkön. Az idősebbek 
tudják, hogy nincs ennél fontosabb, és az 
idő haladtával erre mindenki rájön.

Akinek van a családjában iskolás korú 
gyermek, az pontosan tudhatja, hogy a 
gyermekeinket manapság kevésbé érdeklik 
a sport, a mozgás öröme, a legtöbben ha te- 
hetik, akkor az internet és számítógép bű- 
völetébe esnek. Sajnos a tapasztalat azt mu- 
tatja, hogy ebben ráadásul a szülők is sok- 
szor partnerek, hiszen addig is „elvan a gye- 
rek” - mondják.        (Folyt. a köv. oldalon.)

(Az előző oldal folytatása.)
Rengeteg fejlesztési pályázatunk van 

elbírálás alatt, amit 2017-re reméltünk, de a 
megvalósításuk 2018-ra tolódik át. Remé- 
nyeink szerint ezek eredményeként 1,3 mil- 
liárd forinttal gazdagodik településünk, és 
ebbe még nem számoltam bele a városi 
uszoda kivitelezését, ami várhatólag 500 
millió forintnyi fejlesztést jelent!

Egyedül dolgozni nem lehet, sőt képte- 
lenség! Ennyi intézményt napi szinten el- 
lenőrizni, és egységessé tenni őszintén mon- 
dom embert-próbáló feladat. Fontos, hogy a 
mindennapokban olyan csapat legyen mö- 
göttem, amelyik töretlen lendülettel, el- 
szántsággal, tisztességgel, és a kellő tudás- 
sal felvértezve, egymással összefogva tud 
segíteni, dolgozni a településünk jövőjén.

Hála Istennek, napi 24 órában számítha- 
tok a képviselő testületre, a kollégáimra. 
Mivel mindannyian más és más emberek 
vagyunk, ezért a véleményünk is sokszor 
különbözhet. De egy biztos, mindenki 
egyet szeretne, mégpedig azt, hogy egy fej- 
lődő, szerethető, békés településen élhes- 
sünk.

A helyi társadalom kohéziója nagyon jó, 
amelyet a helyi civil szervezetek, és egyhá- 
zak is erősítenek. Az aktívan működő 9 ci- 
gándi civil szervezet oroszlánrészt vállal a 
közösség a mindennapi életének szervezé- 
sében. Ezen felül jelentősen megkönnyítik 
az együttes gondolkodást, és a közös jövő- 
tervezés lehetőségét - ezzel is erősítve a la- 
kosság és az intézmények közötti kommu- 
nikációt. Nincsenek korlátozva gondolata- 
ik, velünk együtt tervezhetnek, és igenis 
számít a véleményük!

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, 
hogy olyan településen élhetünk, ahol akár 
az idősek, akár a fiatalok úgy tudnak végig- 
menni a településen, hogy nem kell semmi- 
től tartaniuk. A közbiztonság kitűnő! Kö- 
szönhető ez a 44 térfigyelő kamerának, a 
2010 óta működő településőrségünknek és 
végül, de nem utolsó sorban a cigándi ren- 
dőrőrs képzett állományának.

A tűzoltóknak hála Istennek az éven nem 
volt sok tennivalójuk városunkban, de en- 
nek inkább örüljünk, hiszen a keserves 
munkával megtermelt javainkat mind- 
annyian ugyanúgy féltjük.

Egy kis statisztika:
2016. január 1-jén városunk lakossága: 

3206 fő
2017. január 1-jén városunk lakossága: 

3232 fő.
Tehát mindannyiunk legnagyobb örö- 

mére, a tavalyi év óta 26 fővel gyarapodott 
városunk. A Jóisten áldásának köszönhe- 
tően 48-an születtek, de sajnos 34-en haltak 
meg. Mint azt a  fenti számok mutatják, az 
országos átlaghoz képest szerencsésnek 
mondhatjuk magunkat, hiszen a születések 
száma 14 fővel, megelőzi az elhalálozások 
számát. Úgy hiszen ez, valóban egyedülálló 
dolog az ország legnagyobb népesség- 
csökkenést elszenvedő megyéjében!
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Megvalósult projektek 2017-ben: 
Új nagyméretű élőfüves pálya kialakí- 

tása, sportöltöző felújítása, átalakítá- 
sa,eredményjelző telepítése,hangosítás 
kiépítése,pályakarbantartó gépek beszer- 
zése, Cigánd Város Önkormányzata ASP 
központhoz való csatlakozása, új fogászati 
röntgengépeket kapott a szakrendelő.

Megvalósítás alatt levő projektek: 
A centerpálya főépületének kialakítása, 

”kistornaterem” felújítása, egészségügyi 
alapellátás fejlesztése Cigánd települé- 
sen,közösségi aktivitás ösztönzése Gődény 
városrészben,naperőmű építése közcélú 
villamos hálózati csatlakozással,Cigánd 
központú agglomeráció szennyvíztisz- 
tításának korszerűsítése.

Elbírálásra váró pályázataink: 
Iparterület fejlesztése Cigándon:
Jelen projekt célja a cigándi ipari terület 

továbbfejlesztése, a szabadvállalkozási zó- 
na adta lehetőségek elősegítése, vállalko- 
zóbarát környezet kialakítása, a helyi fog- 
lalkoztatási kínálat bővítése, az ipari park 
cím pályázat elősegítése. A projekt első 
pillérében iparcsarnok bővítése történik 
meg. A bővítményben egy gyümölcsfel- 
dolgozó-üzemet kívánunk létrehozni a 
szükséges technológiai és egyéb eszközbe- 
szerzésekkel. Az így kialakított komplett 
üzemet kívánjuk üzemeltetésre bérbe adni. 
A projekt második pillérében ingatlanvá- 
sárlás, művelési-ágváltás, belterületbe vo- 
nás és telekalakítás után a cigándi iparte- 
rület továbbfejlesztése történik meg. A pro- 
jekt harmadik pillére egy „Galenusi” mére- 
tű gyógyszergyártásra alkalmas, gyógy- 
szergyártási engedéllyel rendelkező üzem – 
teljes technológiai gépsorral és a szükséges 
eszközökkel - építése. A komplett üzemet 
kívánjuk üzemeltetésre bérbe adni. Mind- 
két megvalósítási helyszín esetén jövőké- 
pünk egy-egy export erős vállalat Cigándra 
csábítása, amelyek képesek a nemzetközi 
piaci igények ellátására is, jellemzően ci- 
gándi és bodrogközi őstermelőktől és vál- 
lalkozásoktól szerzik be a felhasználni kí- 
vánt jó minőségű alapanyagokat és jellem- 
zően cigándi, bodrogközi humánerőforrást 
vesznek igénybe.

A Bodrogközi Múzeumporta attrakció 
bővítése:

Jelen projekt célja a Bodrogközi Múze- 
umporta továbbfejlesztése (2. ütem). En- 
nek keretében meglévő lakóépület funkció- 
váltással történő bővítése, Iskola u. 7. szám 
alatt kiállítótér kialakítása.

Bölcsődei és óvodai intézmény felújí- 
tása, illetve bővítése:

A bölcsőde épület bővítése történik meg 
annak érdekében, hogy egy új csoport 
kezdhesse meg működését. A projekt kere- 
tében napelem kerül a bölcsődére. A böl- 
csődénél megvalósul a kerítés felújítása és 
bővítése.

Fenntartható települési közlekedésfej- 
lesztés Cigándon:

A fejlesztés egyik célja, hogy egy új 
kerékpárút kivonja a kerékpáros forgalmat 
a Fő utca egyre zsúfoltabb szakaszairól. Az 
új kerékpárút kapcsolatot biztosít a Vasút 
utcai meglévő kerékpárúthoz és a Fő utca 
meglévő kerékpársávjához. További csat- 
lakozási pont az Iskola utca tervezett új ke- 
rékpáros sávja. További cél a forgalomcsil- 
lapítás a Fő utcán a művelődési ház és a 
székelykapu közötti szakaszon burkolat- 
váltással és gyalogátkelőhelyekkel. A fő 
közlekedési utak mentén forgalomlassító 
céllal 3 db napelemes sebességmérőt ter- 
vezünk telepíteni. Gyalogátkelőhelyeket 
építünk. A város területén található KRESZ 
táblákat cseréljük, pótoljuk. A Szabadidő 
központ parkolóját felújítjuk. Buszöblöket 
építünk a szabadidő központ elé és a 
Felszabadulás utcához. Buszvárókat 
építünk a körforgalomhoz (4 db) és a Hősök 
teréhez (1 db). Az új építésű kerékpárúttal 
párhuzamosan a körforgalomtól a volt Ga- 
garin térig terjedő kb. 1 km hosszú szaka- 
szán elvégezzük a szükséges útfelújítást, 
útszélesítést, padkarendezést, felfestést és 
táblázást. Fedett kerékpártárolókat építünk.

Cigánd szociális alapszolgáltatásainak 
fejlesztése:

A projekt egyik célja a Cigánd József 
Attila u. 3. szám alatti önkormányzati tulaj- 
donú, de a BTKT fenntartásában működő 
intézmény átalakítása. Az épületbe a fej- 
lesztést követően költözik be a Fogyatékkal 
élők nappali intézménye. Ennek a funkció- 
nak a befogadásához történnek meg az épí- 
tészeti átalakítások és az eszközbeszer- 
zések: új helyiségek kialakítása, akadály- 
mentesítés, kerítés építése, bútor-, játék és 
IT eszközök beszerzése. A Fő utca 90. szám 
alatti épületegyüttes fejlesztése a projekt 
másik pólusa. Itt a régi épületszárny bőví- 
tésével új irodákat, raktárakat és tárgyalót 
alakítunk ki, meglévő garázs elbontásával 
és ingatlanvásárlással egybekötött telekala- 
kítás után. A szolgálati gépjárművek táro- 
lására fedett kocsibeálló és garázs épül, míg 
a környezeti fenntarthatóságot új napele- 
mek biztosítják. Eszközbeszerzés ennél a 
pólusnál is történik, ugyancsak bútorbe- 
szerzés, IT- és közösségi célokat kiszolgáló 
eszközök tekintetében. A projekt keretében 
megvalósulhat egy 9 személyes akadály- 
mentesített kisbusz beszerzése is.

Cigánd szociális városrehabilitációja – 
II. ütem:

Bérlakás felújítás. Közösségi ház fejlesz- 
tése - felújítása, bővítése, kapcsolódó esz- 
közbeszerzés -, benne a nemzetiségi önkor- 
mányzat -, és a TOP 5.2.1 program megva- 
lósításában közreműködő szociális munká- 
sok irodájának kialakításával. 

Térfigyelő rendszer kialakítása az akció-
területen. 

(Folytatás a következő oldalon.)

Véleményem szerint - és nem célom 
megsérteni senkit – nagyon rossz és 
helytelen hozzáállás az ilyen. A mi egyik 
legfőbb tervünk/feladatunk az, hogy 
megfelelő körülményeket biztosítsunk a 
gyerekek sportolásához, így remélhetőleg 
többen kedvet kapnak a mozgáshoz.

Itt említeném meg városunk legújabb 
sportfejlesztését, a járási tanuszoda kialakí- 
tását.

A tanuszoda kialakítása többek között 
arra is lehetőséget kínál, hogy jó úszókat 
esetleg vízilabdázókat nevelhessünk. Mint 
azt a legtöbben tudjuk az úszást nemtől füg- 
getlenül bárki végezheti, így a foci mellett 
újabb sportágakat is űzhetnek majd a gyen- 
gébbik nem képviselői. Őszintén remélem, 
hogy lesz „gazdája” a vízi sportoknak is, 
mert jó edzők nélkül szinte haszontalan a 
befektetés.

Kultúra:
Őszinte büszkeséggel elmondhatjuk, 

hogy a Bodrogközi Múzeumporta lassan 
beérik, hiszen az intézmény egyre több lá- 
togatót tudhat magáénak. Az elmúlt éven a 
tervhez képest 200%-kal túlteljesítették az 
elvárásokat.

Kiemelt jelentőséget fordítottunk a helyi 
értékek megőrzésre.

Három kiadvánnyal is gazdagodtunk az 
idén, melyből kettő – a „Keskeny úton jár- 
va” és az „Azok az 50-es évek” című köny- 
vek - Nagy István tanár úr keze munkáját 
dicséri. Kiadásra került Fejős Zoltán „Mert 
abban az időben lehetett vándorolni” a ci- 
gándi amerikások emlékezte című könyv 
is. Az említett kiadványok a városi könyv- 
tárban beszerezhetők, kölcsönözhetők, a 
„Keskeny úton járva” című könyv a paró- 
kián is kapható. Tisztelettel ajánlom figyel- 
mükbe e három kötetet.

Az elmúlt évben közterületeink is gyara- 
podtak. Amellett hogy felújítottuk az I. Vi- 
lágháborús szobrot, több új kültéri alkotás- 
sal is gazdagodott településünk. Kálvin Já- 
nos (Czigándy Varga Sándor alkotása) 
szobrát a református templom kertjében ál- 
lítottuk fel, Nagy Dezső (Czigándy Varga 
Sándor alkotása) mellszobra pedig a Műve- 
lődési ház előtt állít emléket az intézmény 
névadójának. Pályázati forrásból megvaló- 
sítani az 56-osok emlékművét (Borsi Antal 
alkotása) a volt Gagarin téren.

A fent leírtak tükrében kijelenthetjük, 
hogy valóban mozgalmas év van mögöt- 
tünk!

Ezen gondolatok mentén köszönöm azok 
munkáját, akik bármilyen formában 
segítették szeretett városunkat 2017-ben!

Kívánok minden cigándi embertár- 
samnak békés, boldog és szeretetteljes 
karácsonyi ünnepeket a Jóisten kegyel- 
mében bízva!

“Cigánd, Értékből Lendület”

Tisztelettel:                     Oláh Krisztián
Cigánd Város Polgármestere



Varga László
1959-2017

Mély megrendüléssel adjuk to- 
vább a hírt, hogy életének ötven- 
nyolcadik évében elhunyt Varga 
László nyugalmazott rendőr fő- 
törzszászlós, a Cigánd Városi Pol- 
gárőr Egyesület elnöke.

Varga László Ricsén született 
1959. november 14-én. 

1989-től körzeti megbízott rendőr- 
ként évekig szolgálta és védte a Bod- 
rogköz és Cigánd lakosságát, őrizte a település nyugalmát. Jól vég- 
zett munkájáért több alkalommal jutalomban és dicséretben ré- 
szesült. 2004-ben nyugállományba vonult, majd civilként a cigán- 
di polgárőrség létrehozásában és működésében tevékenykedett, 
2014-től a polgárőr egyesület elnöke volt. 2017. november 22-én - 
alig egy héttel születésnapját követően - egy nagy műtét után kór- 
házban hunyt el Budapesten. 

Halálával újabb értékes embert vesztett el Cigánd városa, osz- 
tozunk családja gyászában. Nyugodjon békében.
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ANYAKÖNYV – HÁZASSÁG

ANYAKÖNYV - SZÜLETTEK 

ANYAKÖNYV  - ELHUNYTAK -

POCSAI NIKOLASZ ISTVÁN   
HORVÁTH NOLEN     

SÁNDOR ATTILA BRÁJEN  
GÁL ZOLTÁN  

JÓNÁS ADRIENN GABRIELLA   
HORVÁTH PAMELA    

NÉMETH LUCA    
DARUK ISTVÁN    

KISS FANNI     
OLÁH DENISZ     
TÓTH ESZTER     

JÓNÁS DENISZ    
GERI FRUZSINA    

HÁDA NOEL     
DANCS OLÁH JÁZMIN   

KOVÁCS ÁMINA DZSESSZIKA  
BORSZEGI MIKLÓS FERENC    

HORVÁTH NIKOLASZ MÁRK   
BORCSIK ZSOMBOR    

TÓTH LAURA LILLA    
RAB BENCE     

SÁNTA MIRA DORKA    
JUHÁSZ NIMRÓD PATRIK    

BODNÁR ZSOMBOR    

AN: SÁNDOR IBOLYA
AN: SÁNTA MELINDA 
AN: SÁNDOR KLAUDIA
AN: FODOR BERNADETT
AN: JÓNÁS JOLÁN MARIANN
AN: HORVÁTH EDINA EMMA
AN: OLÁH ORSOLYA
AN: NÁDASI ERZSÉBET
AN: TAKÁCS ORSOLYA
AN: HORVÁTH BETTINA
AN: LUSÁNSZKI BRIGITTA
AN: JÓNÁS ERIKA
AN: BÁNYÁSZ MARIETTA
AN: SZABÓ TÜNDE
AN: KÁDÁR CINTIA
AN: KOVÁCS BRIGITTA
AN: HORVÁTH MELINDA 
AN: SÁNDOR ELIZABET
AN: HORVÁTH ANDREA
AN: MÁRTON TAMARA
AN: GYÖRGY ANIKÓ
AN: SÁNTA MÁRIA
AN: JUHÁSZ NIKOLETTA 
AN: TÓTH RENÁTA

TERJÉK JÓZSEF    
FODOR DÁNIELNÉ SZN: GYÖRGY JOLÁN 
DÓCS BÉLA     
OLÁH ISTVÁNNÉ SZN: HORVÁTH ILONA 
NAGY ISTVÁN     
FODOR BÉLÁNÉ SZN: VARGA ILONA  
FODOR JÁNOSNÉ SZN: PAPP JOLÁN  
JUHÁSZ ISTVÁN    
VARGA LÁSZLÓ    

( 80 ÉVES )
( 86 ÉVES )
( 86 ÉVES )
( 61 ÉVES )
( 66 ÉVES )
( 93 ÉVES )
( 84 ÉVES )
( 53 ÉVES )
( 58 ÉVES )

LANTOS ERIKA ANITA – VILÁGI ÁRPÁD
SÁPI VALÉRIA – BODNÁR ZOLTÁN

FAZEKAS ANDREA – CSERCSA JÁNOS
BODNÁR ERZSÉBET – TARI NORBERT

VÁRADI TÍMEA – SZÉKELY TIBOR
KOZMA ILONA - LAKATOS JÓZSEF

Pájer Ferenc
1949-2017

Mély megrendüléssel fogadtuk a 
hírt, miszerint életének hatvan- 
nyolcadik évében elhunyt Pájer 
Ferenc.

Pájer Ferenc Cigándon született 
1949. január 22-én. Fontosnak tar- 
totta a Bodrogköz épített örökségé- 
nek és népi kultúrájának megőrzését. 
2000-ben a frissen átadott cigándi 
falumúzeum gyűjteményét látva A 
„Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány létrehozását szorgal- 
mazta, mint alapító és a továbbfejlesztéshez nagy összegű támoga- 
tást nyújtó. Folyamatosan figyelemmel kísérte az alapítvány mun- 
káját, melyhez a távolból szakmai támogatást biztosított. Erőfeszí- 
téseit 2013-ban Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Cigándért díj adományozásával ismerte el. 2017. októ- 
ber 13-án 13.00 órakor Budapesten, a Farkasréti temetőben vet- 
tünk végső búcsút tőle.

Cigánd városa egy nagyon értékes embert vesztett el az ő halá- 
lával és osztozunk a család gyászában. Nyugodjon békében.

Gyászhírek

Iski Erzsébet – Kelemen László  

50. házassági évfordulójukat ünnepelték
Kalyibás Gyula Kalyibás Gyula 

90 éves90 éves
Kalyibás Gyula 

90 éves

Balla DezsőnéBalla Dezsőné
90 éves90 éves

Balla Dezsőné
90 éves

(Előző oldal folytatása.)
Közösségi gyakorlókert kialakítása - udvarrendezés- 

sel, kerítésépítéssel, szerszámtároló létesítésével, és 
kútfúrással (öntözéshez). Fő utca aszfaltcseréje - Határ 
utca pormentes útburkolatának kialakítása - Busz- 
forduló és buszmegálló kialakítása - Fő utca mentén 
ivóvíz gerincvezeték cseréje. Önkormányzati energia- 
takarékos közvilágítás kialakítása a Határ utcán min. 11 
db, a Petőfi utcán és Jókai utcákon 4 db oszlop tele- 
pítése LED lámpákkal. Játszótér építése.

Sportinfrastruktúra fejlesztés: 
Világítás és öntözőrendszer kiépítése a centerpá- 

lyán,valamint kiszolgáló helységek építése a Vasút ut- 
cai sport telepen,a kisméretű műfüves pályapalánk cse- 
réje.
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TESTÜLETI HÍREK
A Képviselő- testület:
A 2017. július 11.-én tartott ülésén:
Döntött:
1. Helyi önkormányzatok 2017.évi rendkívüli szociális támoga- 

tása című pályázat benyújtása
2. Polgármester szabadságolási ütemtervének megállapítása
3. Ablonczy Dániel főállású alpolgármester részére idegen- 

nyelv-tudási pótlék megállapítása
4. Polgármester illetményének módosítása
5. Alpolgármester illetményének módosítása
A 2017. augusztus 3.-án tartott ülésén:
Döntött:
1. Pályázat benyújtása szociális célú tüzelőanyag támogatására 61
2. Rendelet a partnerségi egyeztetés szabályairól
3. Hulladéklerakók állapotának ismételt felmérése
4. Ösztöndíj kérelemről döntés 
5. Általános iskolai tanulók iskolakezdési támogatása 
6. Cigándi Futball Club Kft. törzstőke emelése 
7. Településrendezési terv, és a helyi építési szabályzat módosí- 

tásának kezdeményezése
8. TOP-4.2.1-16-BO1 - Szociális alapszolgáltatások infrastruk- 

túrájának bővítése, fejlesztése című felhívásra pályázat benyújtása
A 2017. augusztus 29.-én tartott ülésén:
Döntött:
1. A Képviselő-testület II. félévi munkatervének elfogadása
2. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választó- 

polgárok számáról szóló rendelet elfogadása
3. Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 8/2015. 

(III.24.) önkormányzati rendelet módosítása
4. 4/ 2015. (II.26.) Képviselő-testületi rendelet módosítása 
5. Iskolakezdési támogatás közép-és felsőfokú tanulmányokat 

folytató tanulók részére
6. Bodrogköz Kincsei Bölcsőde szakmai programjának elfoga- 

dása
7. Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde pedagógiai program- 

jának elfogadása
8. ÖNHIKI pályázat benyújtása
9. TOP-1.1.1-16-BO1-Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-cí- 

mű felhívásra pályázat benyújtása
10. TOP-1.2.1-16-BO1-Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés- című felhívásra pályázat benyúj- 
tása

11. TOP-3.1.1-16-BO1-Fenntartható települési közlekedésfej- 
lesztés- című felhívásra pályázat benyújtása

12. TOP-1.4.1-16-BO1-A foglalkoztatás és az életminőség javí- 
tása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgál- 
tatások fejlesztésével című felhívásra pályázat benyújtása

13. TOP-4.2.1-16-BO1-Szociális alapszolgáltatások infrastruk- 
túrájának bővítése, fejlesztése- című felhívásra pályázat benyújtá- 
sa

14. TOP-5.3.1-16-BO1- A helyi identitás és kohézió erősítése cí- 
mű felhívásra pályázat benyújtása

15. „A LEADER- Helyi Akciócsoportok együttműködési tevé- 
kenységeinek előkészítése és megvalósítása” című (VP-6-19.3.1-
16 kódszámú) felhívásra pályázat benyújtása 

16. Döntés tanulmányi szerződésről
17. Városi Polgárőr Egyesülettel való együttműködési megálla- 

podás
18. Közétkeztetés közfeladat szolgáltatás keretében történő biz- 

tosításáról szerződés megkötése
A 2017. szeptember 15.-én tartott ülésén:
Döntött:
1. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati 

ösztöndíjpályázathoz

2. Cigánd központú agglomeráció szennyvíztisztításának kor- 
szerűsítése - KEHOP-2.2.2-15-2016-00101- projekt feltételes ki- 
vitelezési szerződésének megkötése

3. Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület támo- 
gatási kérelme

4. A szociális ellátások intézményi térítési díjának megálla- 
pításáról szóló 8/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása

5. Cigánd Város településszerkezeti terv és leírása, valamint he- 
lyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása környezeti 
vizsgálat szükségességének eldöntése tárgyában

6. Cigánd Város településszerkezeti terv és leírása, valamint he- 
lyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása partnerségi 
szabályozás lezárása tárgyában.

A 2017. szeptember 27.-én tartott ülésén:
Döntött:
1. Cigánd belterület 1108 és a 1109 hrsz. alatti ingatlanok Ma- 

gyar Állam részére történő térítésmentes átadása
2. A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, al- 

kalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a 
településképi bejelentési eljárásról szóló rendelet elfogadása

A 2017. október 5.-én tartott ülésén:
Döntött:
Beszámoló Cigánd Városi Művelődési Központ 2016 – 2017. évi 

munkájáról
A Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 2016-2017-es szak- 

mai munkájának beszámolója
Beszámoló Cigánd Város közbiztonságáról 2016. évben
A 2017. november 6.-án tartott ülésén:
Döntött:
Kántor Mihály Általános Iskola vezetői kinevezésének meg- 

hosszabbítása
A 2017. November 8.-án tartott ülésén:
Döntött:
Tájékoztató a 2017. évi költségvetés III. negyedévi végrehaj- 

tásáról
Az Önkormányzat 2017. évi költésvetéséről szóló 3/2017. 

(II.23.) rendeletének módosítása
Javaslat a 2018. évi belsőellenőrzési terv elfogadására
Helyi Esélyegyenlőségi Program időszakos felülvizsgálata
Rendelet a 2017. évi szociális tűzifa juttatásáról
A 2017. december 6.-án tartott ülésén:
Döntött:
1. A 2017-2018. évi BURSA HUNGARICA pályázatok elbírá- 

lása
2. Döntés az önkormányzati bérlakások bérleti jogáról
3. A kötelező kéményseprő ipari közszolgáltatás 2017. évi díjá- 

nak jóváhagyása
Dr. Szepesy Márk Zoltán  jegyző

Tisztelt Cigándiak!
Önkormányzatunk az előző évek gya- 

korlatának megfelelően részt vesz a bel- 
ügyminisztérium szociális tűzifa program- 
jában. Az elnyert pályázati keretösszegnek 
köszönhetően 2017-ben a korábbi években 
kiosztottnál előre láthatólag másfélszer nagyobb mennyiségű 
tűzifával tudunk segíteni a rászoruló családokon. 

3Ezek alapján ingyenesen 1 m  tűzifára jogosult minden rá- 
szoruló cigándi lakos, aki 

- aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
gyermeket nevel illetve az ellátás saját jogon illeti meg, vagy 

- 65. életévét betöltötte és 
lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biz- 

tosítja.
Az igényeket 2017. február hó 15. napjáig lehet benyújtani az 

önkormányzattól beszerezhető formanyomtatványon.
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Változékony időjárás fogadta a Ci- 
gándra érkező vendégeket 2017. augusz- 
tus 20-án az államalapítás ünnepén meg- 
tartott városnapon. 

A nap folyamán párhuzamosan zajlottak 
az események a Bodrogközi Múzeumpor- 
tán és a szabadtéri színpadon és a reformá- 
tus templomban. A református templomban 
megtartott ünnepi istentiszteleten Kristóf 
István és Takács Albert, református lelké- 
szek áldották meg az új kenyeret. A tavalyi 
évhez hasonlóan idén is lehetett nevezni a 
Cigánd Legerősebb Embere versenyre, 
mely idén is kiélezett küzdelmet hozott a 
résztvevők között. A versenyzők dolgát ne- 

hezítette a folyamatosan erősödő eső is. A 
szabadtéri színpad kulturális műsorát a 
Bodrogközi Cigányzenekar előadása nyi- 
totta meg. Ezt követően a cigándi amatőr 
művészeti csoportok léptek színpadra: 
Csárdás Citerazenekar és Asszonykórus, 
TriAngel Majorette Tánccsoport, Sárospa- 
taki Alapfokú Művészeti Iskola modern- 
tánc tagozatos növendékei, Cigándi Gyer- 
mektánccsoport.

A csoportokat a tv-ből már jól ismert elő- 
adó Mohácsi Brigi mulatós műsora követte, 
akivel a hideg időjárás ellenére sokan éne- 
keltek együtt. A mulatós műsor után az Éj- 
jel-nappal Budapest egykori szereplője, a 
Reginát alakító Polyák Rita lépett színpad- 

ra, aki szintén hatalmas sikert aratott a ra- 
jongók körében. A zenei produkciók után 
ismét a táncé volt a főszerep, hiszen a Sar- 
kantyús Néptáncegyüttes tagjai léptek szín- 
padra. Ünnepi köszöntőt mondott Oláh 
Krisztián polgármester úr és Dr. Hörcsik 
Richárd országgyűlési képviselő úr.

A hivatalos program után az erdélyi test- 
vértelepülés, Magyaró tánccsoportja adott 
színvonalas műsort. A kulturális műsort kö- 
vetően Szabó Ákos és csapata fokozta az 
izgalmakat, akik motoros bemutatójukkal 
ejtették ámulatba a nézőket. 

Rövid technikai átállást követően az este 
sztárvendége, a Kárpátia együttes remekbe 
szabott koncertjét élvezhette a publikum.

Államalapítás ünnepe Cigándon

(További képek a következő oldalon.)
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Az idén is folytattuk a hagyományőrzést és értékmentést a 
szellemi és tárgyi kultúránk megőrzésében és tovább örökí- 
tésében. Több alkalommal mutattuk be értékeinket  a Csárdás 
Citerazenekar és Asszonykórus, valamint a Sarkantyús Nép- 
táncegyüttes tagjaival.

2017. március 15-én Cigánd Város Képviselő-testülete az alapít- 
vány munkáját Kántor Mihály emlékplakett díj adományozásával 
ismerte el. Az általunk kapott pályázati források, a személyi jöve- 
delem adó 1%-a, és a támogatásokból  befolyt összeg jelentősen  
hozzájárul a  Bodrogközi Múzeumporta folyamatos működéséhez, 
az EFOP-1.3.5-16 számú  pályázaton elnyert összeg a következő 2 
év munkáját segíti.

Önkénteseink kitartó munkája nagyban hozzájárult a hagyo- 
mányőrző rendezvények színvonalas megvalósításához, melyért 
valamennyiüknek köszönetünket fejezzük ki.

Évek óta legnagyobb hagyományőrző rendezvényünk a Béles- 
fesztivál, melyet az idén két sikeres pályázatból tudtuk megvaló- 
sítani: 

- „A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerű- 
sítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának” 
című Hung-2017 pályázat -  Bélesfesztivál

- „Gasztronómia és hagyományőrzés Cigándon” NEA-NO-17-
SZ-1420.

Lehetőséget adunk más települések  hagyományainak bemuta- 
tására. A fesztiválra a Hajdúböszörményi Civilek a Lakóhelyért 
Egyesület HÍR védjegyes termékeivel látogatott el. Vezetőjük sze- 
rint példaértékű a Cigándon folyó hagyományőrző tevékenység, 
amelyet az önkormányzat, az intézmények és a civilek  végeznek.

A következő településen kívüli rendezvényeken vettünk 
részt:

- Duna Tv élőközvetítés Család-barát magazin hagyományos 
ételek készítése és kézműves bemutató 2017. április 28.

- Észak-Magyarországi Regionális Tájháztalálkozó Szihalom 
Magyar –Tár-Ház 2017. június 9.

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéknap Putnok 2017. június 
17. a „Kincseink-Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értékdíj” pá- 
lyázat turizmus és vendéglátás szakterületi  kategória nyertese.

- Tájházak Vendégségben Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szent- 
endre 2017. szepte mber 23. 

- XII. Bélesfesztivál HÍR védjegyesekkel  Cigánd 2017. október 
14.

- Termelői közösségek napja Budapest 2017.12.07.
Miniszteri elismerő oklevél
- „Megyei Hucul Lovas Nap”  Jósvafő 2017.12.08.
- I. Kisvárda mézeskalács  kiállítás Kisvárda 2017.11.30-

2017.12.23.
Közösség építő programjaink: hagyományos ételek készítése és 

népi kézművesség tovább adása.
- EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a 

közösségek fejlesztésével projekt
- TOP 5.2.1-15-2016-00007 „Közösségi aktivitás ösztönzése 

Gődény városrészben” című projekt
Áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet Kívánunk 

A „Bodrogközi Tájmúzeumáért” Alapítvány  kuratóriuma

+ fotók alapítvány 1, 2, 3.

A „Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány 2017. évi munkája
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Immáron tizenkettedik alkalommal rendezték meg a Béles- 
fesztivált Cigándon a Bodrogközi Múzeumportán 2017. októ- 
ber 14-én. 

A hagyományoknak megfelelően az idén is rengeteg gasztronó- 
miai különlegességet kóstolhattak meg a rendezvényre kilátoga- 
tók, de kézműves termékek is kiállításra kerültek. Idén tiszteletét 
tette a programon a Civilek a Lakóhelyükért Egyesület Hajdúbö- 
szörmény delegációja, akik a saját HÍR - védjegyes termékeiket 
készítették és kínálták a vendégeknek.

A cigándi bélesek számos fajtájával várták a szervezők a gasztro- 
nómia szerelmeseit, de a helyi HÍR – védjegyes termékekkel a ci- 
gándi apróbélessel és a cigándi kásáskáposztával kedveskedtek a 
meghívottaknak, emellett lepcsánkát is kóstolhattak a vendégek.  
A Savanyító üzem dolgozói a helyi zöldségekből készült termé- 
kekkel várták a látogatókat. Mindezek mellett lovaglási, íjászko- 
dási, kézműveskedési lehetőség is nyílt mindenki számára, vala- 
mint a játszótéren felállított nép játékokat is kipróbálhatták kicsik 
és nagyok egyaránt. A Sőregi-ház kiállítóterme állandó és két idő- 
szaki kiállítással várta látogatókat, közte egy új az 500 éves refor- 
mációval és a cigándi református egyház kegytárgyait bemutató- 
val.

Köszöntőt mondott Szabóné Horváth Eszter a Bodrogközi Mú- 
zeumporta vezetője, Dr. Hörcsik Richárd Abaúj-Zemplén ország- 
gyűlési képviselője, valamint Csáki Balázsné, a „A Bodrogköz 
Tájmúzeumáért” Alapítván kuratóriumának elnöke. Kulturális 
műsort adott a Cigándi Tündérkert Óvoda, a Csárdás Citerazenekar 
és Asszonykórus valamint a Sarkantyús Néptáncegyüttes.

Az idei bélesfesztivál különlegessége volt, hogy ezen a napon 
rendezték meg a Bodrogközi Kistérségi Többcélú Kistérségi 
Társulás Idősek Klubja találkozóját, melyen a térségben működő 
klubok tagjai adtak elő zenés-, táncos produkciókat, nagyon jó 
hangulatot teremtve a nézők körében. Munkájukat, részvételüket 
Dakos Jánosné intézményvezető köszönte meg.

A rendezvény két sztárvendége László Attila és Peter Srámek 
volt, akik előadásukkal emelték a nívós esemény színvonalát. A 
fesztivált a Zsindely Népzenei Együttes közreműködésével tánc- 
ház zárta a táncpajtában.

Bélesfesztivál

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után, az aradi 
várban kivégzett tizenhárom honvédtábornok, valamint 
Batthyány Lajos egykori miniszterelnök kivégzésének 168. 
évfordulóján emlékeztek meg a hősökről Cigándon a Városi 
Könyvtár előtti kopjafánál 2017. október 6-án.

A megemlékezésen a város elöljáróin kívül a település intéz- 
ményeinek képviselői és a Kántor Mihály Általános Iskola diákjai 
és pedagógusai vettek részt. A forradalom hősei előtt az iskola 8. 
osztályos tanulói emlékeztek meg egy rövid irodalmi műsorral.

Ezt követően koszorút helyeztek el a kopjafánál:
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Cigándi 

Járási Hivatal nevében Stumpf Attila hivatalvezető
- Cigánd Város Önkormányzata nevében Oláh Krisztián polgár- 

mester, Dr. Szepesy Márk jegyző
- Cigánd Városi Művelődési Központ nevében Némethy András 

igazgató, Szabóné Horváth Eszter a Bodrogközi Múzeumporta 

Az aradi vértanúkra emlékeztek Cigándon

vezetője
- Cigándi Tündérkert Óvoda és a Bodrogköz Kincsei Bölcsőde 

nevében Terjék Károlyné vezető óvónő és Fegyváriné Németh Ilo- 
na szakmai vezető

- Kántor Mihály Általános Iskola nevében Némethné Szendrei 
Csilla igazgató és Iski Dezső igazgatóhelyettes
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A 61 évvel ezelőtt történt forradalom és 
szabadságharc eseményeire emlékeztek 
meg Cigándon. 

Az ünnepség a Nagy Dezső Művelődési 
Ház dísztermében kezdődött, a résztvevő- 
ket Pikó Sándor köszöntötte. A Kántor Mi- 
hály Általános Iskola hetedik osztályos ta- 
nulói és az iskola énekkara emlékezett meg 
a hősökről. Az irodalmi és zenés műsort kö- 
vetően Oláh Krisztián Cigánd város polgár- 
mestere köszöntötte a vendégeket. 

Elmondta: „Ma elsősorban azok emléke 
előtt tisztelgünk, akik azért áldozták fel kar- 
rierjüket, szabadságukat, sőt életüket is, 
hogy megteremtsenek egy szabad, függet- 
len, demokratikus országot."

Polgármester úr köszöntője alkalmával 

az '56-osok terén felállított emlékművet is 
bemutatta, mely méltó emléket állít a forra- 
dalom és szabadságharc hősei előtt. Az 
alkotás megvalósítóját, Borsi Antalt, Pikó 
Sándor méltatta. 

A polgármester úr szavait Wittner Mária, 
1956-os szabadságharcos, egykori ország- 
gyűlési képviselő beszéde követte, aki a 
forradalom alatt személyesen átélt élmé- 

"Bátorság, reménység, szabadság” - Az 1956-os forradalom 
és szabadságharc eseményeiről emlékeztek Cigándon

nyeiről, annak üzenetéről beszélt. Wittner 
Mára után Dr. Hörcsik Richárd Abaúj-
Zemplén országgyűlési képviselője mon- 
dott ünnepi beszédet, majd Kristóf István 
lelkész mondott áldást. A megemlékezésen 
Sándor Bianka, Tollas Tibor: Túlélők című 
versét, valamint Iski Tünde, Gazdag Erzsi: 
Ifjúság te vagy csillagunk című versét hall- 
hatták a megjelentek.

Az ünnepség végén a rossz időjárás elle- 
nére a meghívott vendégek egy-egy koszo- 
rú elhelyezésével adóztak az 1956-os ese- 
mények, annak áldozatai emléke előtt a 
frissen felavatott '56-os emlékmű előtt. 

Ahol a hősüket nem felejtik mindig 
lesznek újak.
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Bölcsődei életképek
A Bodrogköz Kincsei Bölcsőde „már” ötödik éve fogadja a 

bölcsődés korú gyermekeket, mint minden év, így a 2017-18-as 
gondozási-nevelési év is az újonnan érkező apróságok be- 
szoktatásával kezdődött. 

Ez az időszak - tudjuk jól - nem könnyű sem a gyermekeknek, 
sem az anyukáknak. Ezért mi - a kisgyermeknevelők - minden 
szakmai tudásunkkal azon vagyunk, hogy próbáljuk megköny-
nyíteni ezt az időszakot.

Mára már egyre magabiztosabb, mosolygós kis bölcsődéseket 
köszönthetünk reggelente.

Kihasználva a szép őszi napsütést, a közeli parkban tettünk sétát, 
színesebbnél színesebb faleveleket, tobozokat, gesztenyét gyűj- 
töttünk, amelyeket a későbbiekben felhasználva bölcsődénket dí- 
szítettük.

A gyerekek már nagyon várták a „Tök-napot”, az apró kis kezek 
roppant ügyesen faragták a tököket és az időjárás is nagyon kedve- 
zett nekünk ezen a napon is. A gyerekek által, és természetesen a 
kisgyermeknevelők által is kifaragott tökök, szintén bölcsődénk 
dekorációjául szolgáltak.

November 15.-én a kisvárdai Csigaház Fejlesztő Központba 
kaptunk meghívást. E kedves invitálásnak eleget téve, hét kis 
bölcsődésünk és 3 kisgyermeknevelő utazott e „rövid” látogatásra. 

A gyerekeknek külön élményt jelentett az utazás, sok gyerkőc 
először utazhatott busszal. A „Csigaházban” először az ott lévő, 
különböző kis és nagy mozgást fejlesztő eszközöket próbálhatták 
ki a gyerekek, majd egy bábelőadáson vehettünk részt. A gyerme- 
kek és mi kisgyermeknevelők is sok maradandó, pozitív élménnyel 
gazdagodtunk.

Szeretném megragadni alkalmat és itt is szeretnénk köszönetet 
mondani fenntartóknak Cigánd Város Önkormányzatának, hiszen 
november végén már használatba vehettük a Kht. által készített, 
nagyon szép kerékpártárolónkat.

(Folytatás a következő oldalon.)
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A Cigándi Tündérkert Óvoda és a Bodrogközi Múzeumporta 
közösen indította el az Ovi-kert programot az elmúlt nevelési 
évben. 

A program célja az óvodás korú gyermekek egészséges táplál- 
kozásra, valamint a munkára, növénygondozásra való nevelése.

Az óvoda hat csoportjának saját parcellái voltak, melyben hagy- 
mát, sárgarépát, petrezselymet, borsót, paradicsomot, paprikát, 
retket és káposztát neveltek az ovisok. A gondozási munkák végén 
az ovisok a múzeumporta játszóterein pihenték ki a fáradalmakat. 

A megtermelt zöldségeket folyamatosan el is fogyasztották vala- 
mint a nevelők segítségével vegyes vágott savanyúságot és lecsót 
készítettek.

Szeptember 1-jétől a Tiszacsermelyi Általános Iskola az in- 
tézményünk telephelyeként működik a továbbiakban.  

Tiszacsermelyen az alsó tagozatos tanulók tanulnak, a felső ta- 
gozatos diákok a gesztorintézményben folytatják tanulmányaikat. 
A Kántor Mihály Általános Iskola tanulóinak összlétszáma: 460 
fő. A vezetők létszáma növekedett az új telephely feladatellátása 
végett, Gál Mariann intézményvezető-helyettesi megbízást kapott. 
A meghirdetett álláshelyek részben betöltésre kerültek, új peda- 
gógusaink: Borbélyné Fehér Andrea, Orosz Bianka tanítónőkkel, 
Thuróczy Róbert matematika-testnevelés szakos tanárral.  Ebben a 
tanévben minden tanuló ingyen tankönyvcsomagban részesült, va- 
lamint az Önkormányzat jóvoltából induló füzetcsomagot kapott.. 
Ismételten bekapcsolódtunk az „iskolagyümölcs” és „iskolatej” 

programba. 4 napközis és 4 tanulószobai csoportot indítottunk. Az 
iskolai szakkörökön kívül a SZÉPTAN AMI, a SAMI és a CISE 
foglalkozásaiból is választhatnak érdeklődő diákjaink. Az első ne- 
gyedév folyamán megtartottuk a munkatervben foglalt esemé- 
nyeiket: október 6., október 23., Halottak napja, pályaválasztási 
nap, kistérségi futballbajnokság. Alapítványuk jóvoltából a Miku- 
lás Varga Feri & Balássy Betty koncertet hozott a puttonyában a 
gyerekeknek, a fenntartónk mikuláscsomaggal kedveskedett ne- 
kik. November 1-jétől indítottuk nyertes pályázatunkat, az EFOP-
3.1.8.-17 /Testvériskolai kapcsolat erősítése a bélyi általános is- 
kolával/, melyre 14 000 000 Ft használunk fel a 2 pályázati év alatt. 
Lelkesen készülünk az adventre és az iskolagálára, melyre min- 
denkit szeretettel várunk.

Magam és az intézmény valamennyi dolgozója nevében 
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

Az új nevelési év szeptember 4-én vette kezdetét. 42 új gyer- 
mek érkezett óvodánkba. 

A beilleszkedés zökkenőmentesen zajlott. Jelenleg 138 gyermek 
jár hozzánk.  Szeptember 21-én tartottunk szülői értekezletet. Az 
óvodába járó gyermekek szülei közül kb. a fele volt jelen a szülői 
értekezleten. Szeptember 26-án postatörténeti kiállításon vettünk 
részt a gyerekekkel. Október 20-án a nevelőtestület egy része ellá- 
togatott a csepeli Csodakút óvodába szakmai továbbképzésre. Az 
ottani óvodavezető Cigándról elszármazott hölgy, Gál Etelka meg- 
hívásának tettünk eleget. Tartalmas 3 napot töltöttünk Csepelen. 
Halottak napja alkalmából az óvodások mécsest gyújtottak a világ- 
háborúkban elhunytak emlékműveinél. November hónapban egy 
csoport ellátogathatott Kisvárdába, a Csigaház korai fejlesztőköz- 
pontba, ahol bábelőadást tekinthettek meg a kicsik, illetve játszó- 
házas foglalkozásuk volt.December 1-jén az Országos Magyar 
Méhészeti Egyesület  jóvoltából „mézes” reggeliben volt része a 
gyermekeknek. December 3-án mi gyújtottuk meg az adventi 
koszorú első gyertyáját. Mindannyian nagyon vártuk a Mikulást, 
illetve a karácsonyt.

Ezúton is szeretnénk minden cigándi lakosnak szeretetteljes 
karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új évet kívánni.

A Cigándi Tündérkert Óvodai dolgozói

A Cigándi Tündérkert Óvoda eseményei

Ovi-kert program a múzeumportán!

Iskolánk új telephellyel bővült 

(Az előző oldal folytatása.)
Az előttünk álló decemberi hónap is számos programmal, 

eseménnyel kecsegtet minket. 
December 6.-án érkezett a Télapó, akit már énekekkel, mon- 

dókákkal nagyon vártunk, mézeskalácsot készítettünk, amelyben 
nagy segítségünkre voltak a kis bölcsődéseink, fenyőfát díszítet- 
tünk és nagy izgalommal várjuk a Jézuska érkezését.

Bölcsődénk valamennyi dolgozója nevében kívánunk:
 Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Áldott, Békés, Új Esz- 

tendőt!
Fegyváriné Németh Ilona Bölcsődevezető
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Széttáncolt cipők – 10 éves a Sarkantyús Néptáncegyüttes – 
interjú Lőrincz Lászlóval

- Készült-e a csoport valamilyen előadással ez alkalomból?
- Természetesen igen. Több ötlet felmerült, végül a Széttáncolt 

cipők mellett tettük le a voksunkat, ami egy ismert mesének a fel- 
dolgozása. Abszolút nem bántuk meg, hogy ezt választottuk, hi- 
szen táncosokként pont illik ránk. A történetet Nagy-Tóbiás Katalin 
álmodta meg, ő volt az, aki a táncok közötti jeleneteket megren- 
dezte, ezzel egy keretet adva a műsornak. A próbák nem mindig 
zajlottak zökkenőmentesen, sok-sok idegeskedés volt mind Kata, 
mind a táncosok részéről, de az apró hibáktól eltekintve hál' Is- 
tennek fantasztikus, vagy ahogyan többen is mondták, fenomenális 
előadást sikerült színpadra vinnünk. 

- Mikor volt a bemutatója a produkciónak?
- Itt is több időpont felvetődött. A nyarunk telis-tele volt fellé- 

péssel, így nem volt időnk a gálára készülni. Mivel tíz évvel ezelőtt 
ősszel alakult meg a csoport, így ez az időszak volt a kézenfekvő. A 
zenekarral való egyeztetést követően végül Katalin napkor, 2017. 
november 25-én mutattuk be a műsorunkat. 

- Ha már a zenekart szóba hoztad. Kik muzsikáltak a gálán?
- A méltán híres Dűvő zenekar, akik az ország egyik legjobb 

népzenei együttese. Nem csak Magyarországon, de szerte a nagy- 
világban is óriási elismerésnek örvendenek. Megtiszteltetés volt 
számunkra velük egy színpadon szerepelni. Amellett, hogy kiváló 
muzsikusok, kiváló emberek is. Nagyon szimpatikus benyomást 
keltettek, öröm volt tánc közben kinézni rájuk. Remélem lesz még 
alkalom a jövőben a közös munkára. Engedjék meg az olvasók, 
hogy bemutassam őket név szerint: Hrúz Dénes (hegedű), Hrúz 
Szabolcs (hegedű), Nagy Zsolt (brácsa), Mohácsy Albert (nagybő- 
gő). Had említsem meg, hogy a Dűvő zenekart Gyöngy Marci 
táncosunk, barátunk javasolta, ami mellett végig kitartottunk és 
egyáltalán nem bántunk meg, sőt..

- Az együttes jelenlegi tagjain kívül kik léptek fel a műsor- 
ban?

- A tíz év folyamán közel 70 fő táncolt az együttesben. Mindenki- 
vel felvettük a kapcsolatot, sajnos csak 27 régi-új tag tisztelt meg 
minket azzal, hogy nem kevés időt és energiát fektessen a pro- 
dukcióba. Vannak olyan táncosok, akik a távolság (külföldön él- 
nek, vagy Magyarország távolabbi pontján), vagy gyermekáldás, 
gyermeknevelés miatt nem tudtak részt venni a gálán.

Sajnos egy volt táncosunk nagyon fiatalon távozott az élők sorá- 
ból, Halász-Becske Máté nyugodjon békében. Volt táncosaink, 
Szépné Varga Henrietta és Deák-Varga Gabriella a közelmúltban 
tragikus hirtelenséggel veszítették el édesapjukat. Ezúton szeret- 
nék a Sarkantyús Néptáncegyüttes nevében őszinte részvétet nyil- 
vánítani a családnak. Természetesen mindezeket figyelembe vet- 
tük a műsor előkészítésekor. De az nagyon elszomorít nem csak 
engem, hanem a csoport többi tagját is, hogy Cigándon vagy Ci- 
gánd környékén élő egykori táncosok nem vállalták a szereplést.

Mindennek ellenére nagy örömömre szolgált, hogy a közel egy 
éve újonnan megalakult Hegyalja Népi Együttes ha nem is teljes 

létszámmal, de öt párral eljöttek, és fergeteges produkciójukkal 
emelték a műsorunk színvonalát. 

Az előadás első számát a Cigándi Gyermek Néptánccsoport 
jelenlegi tagjaival közösen adtuk elő, bízva abban, hogy egyre több 
tehetséges gyereket tudunk beépíteni a felnőttek közé.

Nem utolsó sorban a már fentebb említett Nagy-Tóbiás Katalin, 
aki a mesét feldolgozta és az együttesre formálta.

- Mik a tervek a jövőt illetően? 
- Mindenképpen a megfelelő utánpótlás kinevelése, a jelenlegi 

tagok megtartása, a műsor sikerén felbuzdulva a régiek visszacsá- 
bítása. 

- Mi lesz a következő nagyszabású műsor?
- Természetesen eleget teszünk a városi rendezvényekre való fel- 

kéréseknek, így 2017. december 24-én a negyedik adventi gyertya- 
gyújtáson tekinthetnek meg minket a református templomnál. 
Emellett a már hagyományosnak mondható és közkedvelt farsangi 
bálunkat rendezzük meg 2018. február 16-án, immáron negyed- 
szer. Műsorainkra várunk mindenkit szeretettel.

Idén ünnepli fennállásának tizedik évfordulóját a cigándi 
Sarkantyús Néptáncegyüttes.

A jubileum alkalmával 2017. november 25-én a Nagy Dezső 
Művelődési Ház színháztermében Széttáncolt cipők címmel gála- 
műsort mutatott be az együttes, amin az elmúlt tíz év legsikeresebb, 
legkedveltebb koreográfiái, valamint szóló produkciók kerültek 
színpadra. A jelenlegi tagok mellett volt táncosok és gyerekek is 
színpadra léptek. Az ünnepi előadáshoz a salgótarjáni Dűvő zene- 
kar szolgáltatta a muzsikát, játékuk hatalmas sikert aratott. A mű- 
sor végén a csoport tagjai megköszönték valamennyi közremű- 

Széttáncolt cipők – 10 éves a Sarkantyús Néptáncegyüttes
ködőnek, támogatónak, szervezőnek és a közönségnek a segítséget 
és a részvételt. Oláh Krisztián Cigánd Város polgármestere külön 
gratulált a Sarkantyús Néptáncegyüttesnek majd átadta a szüle- 
tésnapi tortát. 

A Csárdás Citerazenekar és Asszonykórus nevében Téglás De- 
zső adott át ajándékot, majd a nagykaposi Komócsa Táncegyüttes 
képviselői kedveskedtek egy ajándék kosárral. 

A gála után táncház várta a vendégeket az iskola étkezdéjében.
Gratulálunk és további sok sikert és jó egészséget kívánunk az 

együttes valamennyi tagjának!

Idén ünnepli fennállásának tizedik évfordulóját a cigándi Sarkantyús Néptáncegyüttes
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A Márton napi Libavacsorával megkezdődött a báli szezon 
Cigándon. 

Cigánd Város Önkormányzata és a Cigánd Városi Művelődési 
Központ közös szervezésben valamint „A Bodrogköz Tájmú- 
zeumáért” Alapítvánnyal partnerségben 2017. november 11-én 
Márton napi bált szervezett.

A vendégeket Szabóné Horváth Eszter, a Bodrogközi Múzeum- 
porta vezetője köszöntötte. Az est színvonalát a Cigándi Gyermek- 
tánccsoport műsora emelte.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megszervezték a köz- 
foglalkoztatott dolgozók kiállítását Miskolcon 2017. szep- 
tember 8-án.

A város delegációjának standján a cigándi Savanyító üzemben 
előállított termékek, valamint a START programon belül meg- 
termelt zöldségfélék, mák, bab, paprika stb. voltak láthatóak.

A Bodrogközi Múzeumporta képviselői az intézmény dolgozói 
által készített agyag tárgyakat, szőtteseket, kreatív termékeket vit- 
ték el a programra.

Örömünkre szolgál, hogy a cigándi stand az elmúlt évekhez ha- 
sonlóan ismét nagyon sikeresen képviselte városunkat. 

Az eseményen részt vett Oláh Krisztián, Cigánd város polgár- 
mestere, Stumpf Attila, a Borod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor- 
mányhivatal Cigándi Járási Hivatalának vezetője, valamint Tóth-
Főző Klaudia a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Cigándi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetője.

Református népünk között meghonosodott, hogy kálvinistáknak 
is nevezzük magunkat. Azért van létjogosultsága ennek a megne- 
vezésnek, mert református hitünkre a reformátorok közül Kálvin 
János munkássága gyakorolta a legnagyobb hatást. Ez motiválta a 
cigándi református egyházközséget abban, hogy a Reformáció 
500. évfordulóján a nagy reformátornak állítsanak méltó emléket 
Cigándon, a templom kertjében. Istennek legyen hála, az egyház- 
közösség terve beleillett a város vezetőségének elképzelésébe. Az 
önkormányzat támogatásával valósult meg Kálvin János szobra, 
melyet Czigándi Varga Sándor képzőművész készített el. Cigán- 
don sok alkotás fűződik a nevéhez.

A szoborral együtt megújult a templom környezete: térkövezési 
munkálatokat végeztünk, a cigándi tanösvény egyik legfontosabb 
állomásához, a templomhoz is információs tábla került, ezek ered- 
ményeként megváltozott a templom külső tere is. A Cigándi Refor- 
mátus Egyházközség köszöni városunk vezetőségének a támoga- 

Erzsébet királynő születésének 180., első magyarországi lá- 
togatásának 160., magyar királynévá koronázásának 150. év- 
fordulójának alkalmából nyitottak emlékkiállítást a Bodrog- 
közi Múzeumporán 2017. szeptember 9-én. 

A kiállítást Tóth Andrásné, szolnoki magángyűjtő tulajdoná- 
ban lévő tárgyakból, közöttük számos eredeti darabból állították 
össze.

Az ünnepi megnyitón Szabóné Horváth Eszter köszöntötte a vá- 
ros elöljáróit és a megjelent vendégeket. Vámosi Katalin művé- 
szettörténész-muzeológus, a miskolci Herman Ottó Múzeum mun- 
katársa osztotta meg gondolatait Erzsébet királynéról. Tóth And- 
rásné és a királynét megformáló Kordásné Szász Melinda, 
Erzsébet királyné leveleiből olvastak fel a vendégeknek. 

A megnyitót követően a vendégek megtekinthették a kiállítást, 
valamint kötetlen beszélgetés formájában oszthatták meg gondo- 
lataikat a gyűjtővel.

A vacsorán az ilyenkor hagyományos libaételek kerültek az asz- 
talra: libaleves, töltött libanyak, libasült, ludaskása. A vendégváró 
cigándi apróbélest ezúton is köszönjük „A Bodrogköz Tájmú- 
zeumáért” Alapítványnak, az asztalra felkerült kőtteseket a Cigánd 
Város Művelődési Központ dolgozóinak.

A bál bevételét a Bodrogközi Múzeumporta látványkonyhájának 
kialakítására fordítjuk!

A szervezők nevében köszönjük minden partnernek, támo- 
gatónak a felajánlásokat, a fellépőknek az előadást, a ven- 
dégeknek pedig, hogy jelenlétükkel megtisztelték rendez- 
vényünket!

Kálvin János szobor avatása

tását és mindazoknak a munkáját, akik hozzájárultak ahhoz, hogy 
épüljön és szépüljön a Református Anyaszentegyház.

Istené legyen a dicsőség.

Megkezdődött a báli szezon Cigándon

Közfoglalkoztatottak kiállítása Miskolcon „isszonyú magyar honvágyam van…”
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- Hol élte gyermekéveit?
- Gyermekkoromat Dombrádon, ill. nagyszüleimnél, Kékcsén 

töltöttem. Majd szüleimmel Kisvárdára költöztünk, az általános 
iskolát már ott fejeztem be, ill. középiskolába is ott jártam. Az 
orvosi egyetemet Debrecenben végeztem el. Fél évet volt szeren- 
csém az egyetemi évek alatt ösztöndíjjal Rómában tölteni. Életem 
legmeghatározóbb élménye volt. Közben megtanultam olaszul – 
egy középfokú nyelvvizsgára elegendő szintig- és közben rájöt- 
tem, hogy nem akarok külföldön dolgozni orvosként. Itthon is meg 
tudja az ember találni a számítását, csak keresni kell!

- Mi szeretett volna lenni gyermekként?
- Mióta az eszemet tudom, gyermekorvos akartam lenni. A pá- 

lyaválasztásnál nem kellett sokat gondolkodnom. Az orvosi pályán 
kívül nem is jött más számításba.

- Hogyan került Cigándra?
- A férjemmel mindketten 12 órás váltott műszakban jártunk 

dolgozni. Egyre nehezebb volt összehangolni a munkát és a családi 
életünket. Sokszor váltottuk egymást, hogy a gyermekünk felü- 
gyeletét egyáltalán meg tudjuk oldani. Úgy éreztem, eljött az ideje 
a munkahelyváltásnak. Pont ekkor találkoztam egyik ismerősöm- 
mel, aki felhívta a figyelmemet, hogy a Cigándi 2. háziorvosi 
körzet betöltetlen. Úgy gondoltam, hogy a sürgősségi ellátásban 
szerzett tapasztalataimat jól tudnám kamatoztatni a háziorvosi el- 
látásban. 

- Milyen tapasztalatokat szerzett a lakosság egészségügyi 
állapotáról?

- A betegeimmel nagyon sokat kell még dolgoznunk, hogy 
egészségtudatosabban legyenek. A genetikai hajlam csak 30-40%-
ban felelős a betegség kialakulásáért, az életmódnak sokkal na- 
gyobb szerepe van, mint az ember azt gondolná. A táplálkozási 
szokás megváltoztatásával, a dohányzás abbahagyásával, a rend- 
szeres mozgással sokat tehetünk egészségünk fenntartásáért. Az 
évek alatt kialakult szokásokat azonban igen nehéz átformálni. De 
próbálkozunk. És könyörgöm: ne adjanak a kisgyerekeknek (a 2 
évesnek pláne!) Chipset és pufit meg üdítőt. Semmi szüksége rá! A 
rendes kaját nem fogja megenni és a vizet sem fogja meginni! 

- Mi a legszembetűnőbb különbség a sürgősségi ellátás és a 
háziorvosi munka között?

- Nem áll a két szakma messze egymástól. A sürgősségi osztá- 
lyon megforduló betegek nagyobb része háziorvosi ellátás és szak- 
rendelés keretein belül kezelhető és kivizsgálható, a betegek 30 %-
a volt igazán sürgős ellátást igénylő. Szerintem a jó háziorvosnak 
azt kell észrevenni, hogy mely állapotot lehet otthon is kezelni, és 
ki szorul intézeti ellátásra. Az igazán beteg kerüljön kórházba, de 
az feltétlenül. 

A háziorvosi ellátás sokkal személyesebb, végig tudom követni a 
beteg útját, gyógyulásának menetét. A legnagyobb elismerés, ha a 
beteg néhány nap múlva gyógyultan jelentkezik a rendelőben kont- 
rollra. 

- Mik a jelenlegi tervei a praxisban?
- A legnagyobb kihívás az egészségtudatos életmód megtanítása. 

Már gyermekkorban is. Könnyebb megelőzni a betegséget, mint 
azt kezelni. Ez a példamutatással kezdődik. A betegeknek igyek- 
szem minél több hasznos tanácsot adni, erre mindig rászánom az 
időt. Így sokszor elhúzódik a rendelési idő, de hosszú távon sze- 
rintem megéri. 

- Elégedett-e az asszisztenciával?
- Maximálisan! Szerencsés vagyok, hamar megtaláltuk a közös 

hangot, így gördülékenyen mennek a dolgok. Nagyon kedvesek, 
segítőkészek. Nagyon jó a kollektíva! Csak jót mondhatok róluk!

- Nem fárasztja az ingázás?
- Biciklivel már nem tudok dolgozni járni. Az kicsit hosszú és 

veszélyes mutatvány lenne. Be kell érni az autóval. Az út háztól-

házig 45 perc. Szerencsére végig jó minőségű az út. Persze a hótól 
és az őzikéktől tartok egy kicsit.

- Hogy érzi magát nálunk?
- Ez egy hosszabb folyamat lesz, igyekszem. Nem ez az első 

munkahelyem, így van összehasonlítási alapom. Az ember meg 
tanulja értékelni a jót. 

- Segít-e a Szakrendelői háttér?
- Nagyon sokat segít, hogy a szakrendelő épületében van a házi- 

orvosi rendelés. A labor-, a röntgen- és ultrahangvizsgálat lehető- 
sége sokkal könnyebbé teszi a diagnózis felállítását. Csökkenthető 
a felesleges kórházi beküldések száma, ill. segítséget is ad a szak- 
ellátóknak, hogy már egy kivizsgált beteg érkezik hozzá a kór- 
házba. A betegeknek is sokkal könnyebb, hogy a szakrendelő itt 
helyben van, nagyon jó szakemberekkel. Nem kell sokat utazgatni 
a vizsgálatokért és persze időpontot nem hónapok múlva kapnak. A 
betegek így nagyobb hajlandóságot mutatnak arra, hogy elmen- 
jenek egy vizsgálatra, mintha 30-40 km-t kellene utazni miatta. 
Jobb így az együttműködés az orvos-beteg között. 

- Leggyakoribb betegségek?
- Nyáron a leggyakoribb az allergia, rovarcsípés, derékfájás. 

Télen persze a légúti fertőzések viszik magasan a pálmát. Nagyon 
sok munka lesz még, hogy megtanulják a betegek, hogy ha fáj a 
torkuk, ne azonnal az otthon megmaradt antibiotikumot kapdossák 
be, mert ezzel sokat árthatnak. Nem győzöm mondani, ahogy rek- 
lámban is szó van róla: a torokgyulladások többségét vírus okozza! 
A vírusfertőzésre nem hat az antibiotikum, az csak a baktériumok 
számát tudja csökkenteni. A torokfertőtlenítő és a fájdalomcsilla- 
pító szedése 2 nap alatt megválasztja, hogy hova alakul a fertőzés. 
Elmúlik, vagy felülfertőződik. De azt látni kell. Mindenkit bátorí- 
tok, hogy jöjjön el vizsgálatra, ha panasza van. A távgyógyítás meg 
az üzengetés nem jó módszer.

(Folytatás a következő oldalon.)

Bemutatjuk Dr. Miskolczi Ivettet, az új háziorvosunkat



152017. december

A Szociális Szolgáltató Központ ellá- 
tottjai és dolgozói ismét tartalmas idő- 
szakot tudhatnak maguk mögött.

A klubtagok közül sokan Erdélyi túrán 
vettek részt Szeptember 11-14. között a 
Református Egyházközséggel közös szer- 
vezésben. A látnivalókban, élményekben, 
programokban bővelkedő kirándulás, szer- 
vezője, és idegenvezetője Kristóf István 
Tisztelendő Úr volt.

Október 05.-én a Nagy Dezső Művelő- 
dési Ház adott otthont az idősek világnapja 
megünneplésének, ahol Dakos Jánosné 
Intézményvezető köszöntötte a klubtago- 
kat, és ezt követően az aktívabb klubtagok 
és a gondozónők a „Kőkása című” jelenetet 
adták elő megörvendeztetve ezzel a többi 
klubtagot. A jelenetet Nagy - Tóbiás Kata- 
lin tanította be, a főszereplő vándorlegény 
pedig Kovács Gábor volt. Ezúton is kö- 
szönjük a munkájukat.

Október 14.-én került sor városunkban a 
Reformáció 500. évfordulójának megün- 
neplésére, és a kistérségi Klubtalálkozóval 
egybekötött Béles fesztiválra. Az intéz- 
mény ellátottjai, és dolgozói mindkét ren- 
dezvény lebonyolításában aktívan részt 
vettek.

November 06.–án a már hagyományos 
Őszi mulatság megrendezésére került sor 
az Étkezdében.

November 10.-én a Szociális Munka 
Napja alkalmából a Bodrogközi Többcélú 
Kistérségi Társulás, mint a Szociális Szol- 
gáltató Központ fenntartója, szervezett jó 
hangulatú délutánt az intézmény dolgozó- 
inak. A rendezvényen köszöntőt mondott 
Dakos Jánosné intézményvezető és Oláh 
Krisztián, Cigánd Város polgármestere. 
Munkájuk elismeréseként a központ vala- 
mennyi dolgozója ajándékcsomagot vehe- 
tett át a fenntartó jóvoltából, valamint kü- 
lön elismerésben részesültek a Központ 10 
éves fennállása alkalmából azok a dolgo- 
zók, akik alapítói voltak az Intézménynek. 

A 10 éves jubileumukat ünneplő Ci- 
gándi dolgozók: Balla Adrienn, Balla Ist- 
vánné, Berta Józsefné, Géresi Gábor, Illés 
Tamásné, Kertész-Papp Brigitta, Kertész 
Zoltán, Lakatos Bertalan. Áldozatos mun- 
kájukat ebben a formában is szeretnénk 
megköszönni.

December 08.-án kerül megrendezésre, 
a Városi Önkormányzat és a Szociális Szol- 
gáltató Központ közös szervezésében az 
Idősek és Fogyatékkal Élők napja az étkez- 
dében, ami idén először lesz egy összevont 
rendezvény, hiszen a már hagyományos 
Fogyatékkal Élők Napját is ezen a napon 
ünnepeljük meg. Az rendezvény nyitása- 
ként a Fogyatékkal Élők Nappali Intézmé- 
nyének tagjai adnak elő egy közös produk- 
ciót a TriAngel majorette csoporttal, ami 
Kopasz Gáborné és Némethy Viktória 
segítségével jöhetett létre. Ezt követően pe- 
dig egy régi ismerős Újvári Marika fogja 
szórakoztatni az egybegyűlteket. A va- 
csorát követően a zenét Kolozsvári Zoltán 
szolgáltatja majd. Az adventi időszakban 
a cigándi Idősek Klubjának énekkara a 
Nefelejcs kiskórus tagjai gyújtják meg a 
harmadik adventi gyertyát Református 
templom előtt.

(Az előző oldal folytatása.)
- Mi hiányzik Cigándról?
- Hogy közelebb legyen Nyíregyházához  
- Kedvenc időtöltés?
- Ha nem dolgozom, nem vezetek, nem a házimunkát csinálom 

(ami sosem akar elfogyni), akkor a családommal vagyok. Kisgye- 
rek mellett nem nagyon lehet unatkozni. Játék, játék, játszótér… 
Míg nem volt gyerekünk, szerettem olvasni, színházba, moziba 
járni. Ez mostanában jelentősen visszaszorult. Havi egyszer ma- 
radt a színház. 

- Kedvenc sport, zene, étel, könyv?
- Régebben rendszeresen futottam, kondizni jártam, de gerinc- 

bajaim miatt maradt a lépcsőzés és a biciklizés. Nagyon szeretem 
az olasz pop-ot, pl. Eros Ramazotti. De a soul, funky stílus sem áll 
távol tőlem. A mediterrán ízek rajongója vagyok, különösképpen 
az olasz konyháé. A könnyed ételek, a sok zöldség, az olívaolaj, a 

finom fagyik. Lehet, hogy egy kicsit délebbre kellett volna 
születnem. Szeretem az olaszok papírvékony tésztájú pizzáját, a 
halakat. Nagyon sok jó könyvet olvastam régebben, mostanában 
sajnos erre nincs időm. Kedvencet nem is tudok mondani. Mikor 
befejeztem például a Zabhegyező, a Büszkeség és balítélet vagy 
Coelho 11 percének olvasását, mindegyik esetében azt mondtam 
magamban, hogy ez jó volt. 

- Példakép?
- Példaképet nem tudok megnevezni. Az adott helyzetből mindig 

a legjobbat igyekszem kihozni. Nem lehet csak egy példát követni 
tűzön vízem át. Ebben nem hiszek. 

- Tanács a tél közeledtével?
- Az ünnepek közeledtével csak azt kérem: ne egyék túl magukat, 

mert rosszul lesznek. Mértéktartás!!!
- Nagyon köszönöm az interjút!

Bodnár Andrásné

A Szociális Szolgáltató Központ hírei

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szol- 
gálatnál December 12.-én kerül Sor a „Rá- 
szoruló Személyeket Támogató Operatív 
Program” keretében a november-december 
havi élelmiszer csomagok osztására, a jo- 
gosultak részére. 

A város három közösségi házában is 
várják a házvezetők az érintett település- 
részeken élő gyermekeket, mikulás és ka- 
rácsony alkalmából szervezett játszóháza- 
kon, közösségi programokon. 

A Szociális Szolgáltató Központ vala- 
mennyi dolgozója, Békés Boldog Kará- 
csonyt, és Sikerekben Gazdag Új Évet 
Kíván a város lakosságának!
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Szeptember hónapban a Bodrogköz Kincsei Bölcsőde gyer- 
mekei és nevelőik, a Cigándi Tündérkert Óvoda óvodásai és az 
óvónők, valamint a Kántor Mihály Általános Iskola diákjai 
látogattak el a Városi Könyvtárba. 

Októberben a Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének tagjai 
tettek látogatást az intézményben.

Bötykösné Fodor Kitt könyvtárvezető mutatta be a könyvtár mű- 
ködését, szabályzatát valamint azt is elmondta, milyen feltételek 
mellett lehet valaki a könyvtár olvasója.

A könyvtár könyvállománya is gyarapodott. 
A Tinta Kiadó ezen az éven is meghirdette a Wekerle Sándor 

könyvtári állománygyarapítási pályázatot, melynek célja volt a 
magyarországi könyvtárak ellátása a magyar nyelv új, korszerű 
szótáraival, valamint hogy a magyar könyvtárakban széles körben 

B-A-Z Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Cigándi Tagintézményének hírei
A 2017/18-as tanévet 8 fő szakalkalmazottal, 1 fő adminiszt- 

rátorral és 1 fő kisegítő dolgozóval kezdtük meg.
Jelenleg egy fejlesztőpedagógus kolléganő CSED-en van, ezú- 

ton is gratulálunk kisbabája születéséhez.
A tanév elején 1 fő fejlesztőpedagógus távozott tagintézmé- 

nyünkből, helyére szintén fejlesztőpedagógus munkatárs érkezett, 
így az ellátás zökkenőmentesen folytatódott tovább.

Szeptember-október folyamán lezajlottak a tanév eleji szű- 
rővizsgálatok az óvodákban és iskolákban egyaránt. 

Nevelési tanácsadás keretében több mint 300 gyermek szűrése 
történt meg. A szűrővizsgálati eredmények és a pedagógusokkal 
történő konzultációk alapján megtörténtek a csoportbeosztások és 
megkezdődött a terápiás ellátás a tanulási nehézségek megelőzése, 
vagy kezelése céljából. 

Logopédiai ellátás keretében a jogszabályváltozások következ- 
tében az 5 évesek mellett a 3 évesek is szűrővizsgálatban részesül- 
tek. Így 380 fő szűrése zajlott le összesen. Szeptemberben az 5 éve- 
sek artikulációs szűrésére került sor, melynek eredményei alapján 
a beszédhibás gyerekek megkapják a logopédiai ellátást. Október 
folyamán pedig a 3 évesek nyelvi késésre irányuló szűrése történt 
meg. 

Tehetséggondozás területen 44 tanuló szűrővizsgálatára került 
sor a Cigándi Járásban. 3 településen tudtunk tehetséggondozó 
foglalkozásokat indítani a szűrések eredményei alapján beváloga- 
tott és a korábban már ellátott tanulók számára.

A tanév során folyamatosan zajlanak a korai intervenciós foglal- 
kozások a megkésett beszéd-, mozgás, vagy kognitív fejlődést mu- 
tató gyermekek számára. Az ellátást a szakértői bizottsági vizs- 
gálat eredményei alapján lehet igénybe venni. 

A korai fejlesztésre jogosult gyermekek száma egyre nő, jelenleg 

7 gyermek jár korai fejlesztő foglalkozásokra, melyet a gyógype- 
dagógus szakemberek végeznek. 

A szakértői bizottsági vizsgálatok a várakozók számára való 
tekintettel szinte minden nap zajlanak intézményünkben, felhívjuk 
a figyelmet a vizsgálaton való megjelenés fontosságára, hiszen az a 
gyermekek/tanulók érdekeit szolgálja.

Óraadó bevonásával a gyógytestnevelési ellátás is beindulhatott 
novemberben.

Rendezvényeink: 
Októberben a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondo- 

zása szakfeladatunkkal kapcsolatosan tartottunk előadást az intéz- 
ményvezetők és pedagógusok számára.

Novemberben pedig a logopédiai és a korai intervenciós ellátás- 
ról tartottunk tájékoztató előadást az óvodavezetők, óvodapeda- 
gógusok részére. Köszönjük a megjelent pedagógusoknak az ér- 
deklődést és a figyelmet!

Kopasz Gáborné, tagintézmény-igazgató

A B-A-Z Megyei Pedagógiai Szakszolgálat valamennyi dol- 
gozója nevében kívánok áldott, békés, szeretetteljes karácso- 
nyi ünnepeket!

A szentendrei Skanzen alapításának 50. évfordulójához kap- 
csolódva rendezték meg a Tájházak Vendégségben című ren- 
dezvényt, melyen az ország négyszáz tájháza közül tizenöt vett 
részt 2017. szeptember 23-án.

A Cigándi Tájházat a „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapít- 
vány, a Múzeumporta, a Csárdás citera zenekar, a Sarkantyús Nép- 
táncegyüttes képviselte. 

A nap folyamán a HÍR-védjegyes „cigándi apróbélest” és „ci- 
gándi kásáskáposztát” kóstoltattak,minden vendég örömére. Az 
üstben főtt a szilvalekvár, melyet folyamatosan kavartak és ízleltek 
az odaérkezők. Az érdeklődök nem csak a gasztronómiai és tárgyi 
értékeinket csodálhatták meg, a Sarkantyús Néptáncegyüttes a ci- 
gándi keménycsárdást Téglás Dezső citera kíséretével mutatták be.

Az látogatók kipróbálhatták a kötélverést, a madzagszövést és 

különböző fonatok készítését, melyet övnek, karkötőnek, hajdísz- 
nek használhatnak. Nagy sikere volt a szösz fonásnak a gyerekek 
és a felnőttek körében egyaránt.

Reményeink szerint a következőkben a Bodrogközi Múzeum- 
portára sok-sok látogató érkezik.

Könyvtári hírek

elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szó- 
tárak.

Könyvtárunk sikeresen vett részt ebben a pályázatban, mely- 
nek eredményeként új szótárakkal gazdagodott az intézmény 
könyvállománya.

Tájházak Vendégségben
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„Térségünk, a Bodrogköz az ország leghátrányosabb hely- 
zetű térsége. 

A rosszminőségű úthálózat és a természeti adottságok hiánya mi- 
att nincsenek tőkeerős, sok embert foglalkoztató vállalkozások, 
nincs olyan fogyasztói réteg sem, amely igényei kiszolgálására ko- 
moly szolgáltatóipar működhetne. Térségünkben a fejlesztések és 
a munkahelyteremtés az önkormányzatok feladatává lett. Tapasz- 
talataink azt mutatják, hogy a kormány is kész ehhez segítséget 
nyújtani. A megalapozott elképzelésekkel, megfelelő tervezéssel 
előkészített, életképes projektek megvalósításához igenis lehet 
forrásokat szerezni! Cigánd Város Önkormányzata évek óta sike- 
resen pályázik közfoglalkoztatási programok keretében. A járási 
start mintaprogramok adta lehetőségeknek köszönhetően sikerült 
létrehozni településünkön zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üze- 
met, vágóhidat, térkőgyártó üzemet és asztalosműhelyt. 

A következő logikus lépés egy bevételt termelő tevékenység be- 
indítása volt. Ez kettős céllal történt. Egyfelől forráshiányos ön- 
kormányzatunknak minden megszerezhető saját bevételre szük- 
sége van. Másfelől egy ilyen tevékenység huszonkét embernek és 
rajtuk keresztül huszonkét családnak nyújt biztos megélhetést! 

A program forrását itt is kormányzati támogatásból tudtuk bizto- 
sítani. Az előzetes piackutatás eredményeként a tervezett üzem tel- 
jes kapacitását sikerült lekötni. A térség valamennyi bútorkereske- 
delemmel foglalkozó kiskereskedője jelezte, hogy kész átvenni az 
elkészített termékeinket. Több vendéglátással és szálláshely szol- 
gáltatással foglalkozó partnerünkkel megállapodásban rögzítet- 
tük, hogy esedékes bútorbeszerzéseiket rajtunk keresztül valósít- 

ják meg. Megállapodtunk egy országos beszállítói hálózattal ren- 
delkező nagykereskedelmi céggel is, amely vállalta termékeink 
felvásárlását. 

Az eddigi gyakorlati tapasztalatok kedvezőek. Üzemünkben be- 
indult a termelés, dolgozóink képesek teljesíteni az elvárt minőségi 
és mennyiségi előírásokat. Az előállított bútorokat pedig sikerült 
egytől-egyig eladni, az első, termékeinkkel megrakott kamion már 
úton van a megrendelőkhöz!

Mindezek alapján úgy véljük bebizonyosodott, hogy van fejlesz- 
tési potenciál a térségben! A közfoglalkoztatás pedig olyan lehe- 
tőség amely valódi eszközt biztosít a megalapozott elképzelések 
megvalósításához!"

Faipari és kárpitosmunkák értékteremtése Cigándon

Öt éves a Cigándi REÁL üzlet
Öt éves a Cigándi REÁL üzlet. Ebből az apropóból kérdezem 

Valler Zoltán cégvezetőt. 
- Milyen volt az indulás, hogyan fogadta a lakosság?
- A Kispatak-2000. Ker. Kft. 2012. 11. 20-án nyitotta meg Reál 

Élelmiszer üzletét Cigándon. A cél a város és a környező telepü- 
lések lakosságának minél jobb áruellátása volt. Reméltük, hogy 
sokan döntenek úgy, hogy a távolabbi nagyvárosok helyett inkább 
helyben fognak bevásárolni. Nyitás után folyamatosan jegyeztük a 
vásárlói igényeket, és bővítettük a termékkört. A lakosság részéről 
egyértelműen kedvező fogadtatásra talált az üzlet. 

- Hogyan alakult az alkalmazotti létszám?
- Az üzlet 10 fővel indult. Nyitás előtt a sárospataki és sátoralja- 

újhelyi Reál üzletekben szereztünk tapasztalatot a hálózat szakmai 
elvárásairól és a cég üzleteinek elszámolási rendjéről.

- Termékkör, választék, szállítás gyakorisága?
- Az üzlet több ezer féle terméket forgalmaz, melyeket a gyártók 

2a 6000m -es sárospataki logisztikai központba szállítanak, ahon- 
nan naponta érkezik hozzánk áru. Közvetlen beszállítóink /kenyér, 
hús/ terv szerinti napokon, rendszeresen szállítanak.

- Örömmel tapasztaltuk az üzlet átalakítását.
- Az eltelt évek bebizonyították, hogy egyre többen választják az 

üzletet nagyobb bevásárlásra is. Különösen hétvégeken és ünne- 
pek előtt az üzlet befogadó képessége már nem tudta biztosítani a 
kényelmes, zavartalan vásárlást. Idén kerülhetett sor az üzlet bőví- 
tésére. 

- Ki a tulajdonos, mit lehet tudni róla, mióta foglalkozik ke- 
reskedelemmel? 

- A tulajdonos a Kispatak 2000 Ker. Kft., ami egy sárospataki 
családi vállalkozás. Az alapító Valler János már több mint 50éve a 
kereskedelemben dolgozik. A cég mára megyénk élelmiszer-ke- 
reskedelmének egyik meghatározó szereplője.

- Milyenek a vásárlói szokások Cigándon?
- Évtizedes kereskedelmi tapasztalatom alapján azt mondhatom, 

hogy az elmúlt egy-két évben a fogyasztói igények a magasabb 

minőségű és egészségesebb termékek felé fordultak. Az üzlet 
átalakításával, a választék folyamatos módosításával ezeknek az új 
igényeknek szeretnénk minél inkább megfelelni.

- További fejlesztési tervek?
- A kibővítés után a Bodrogköz legnagyobb üzletévé váltunk, 

ugyanakkor a munka még nem fejeződött be teljesen. Még sok 
tennivaló van hátra, dekorációs, üzletberendezéssel kapcsolatos 
feladatok, először ezeket szeretnénk befejezni. Lényegesnek tart- 
juk, hogy az üzlet tulajdonosai is elégedettek az üzlet működé- 
sével, hosszú távra terveznek, szeretnék az egész Cigándi közösség 
megbecsülését kivívni. Ennek jegyében például rendszeresen 
segítjük a helyi rendezvényeket, illetve a Cigándi sportegyesületet 
is több millió forinttal támogattuk az elmúlt években.     

Mindnyájunk nevében gratulálunk az üzlet vezetőinek, alkal- 
mazottainak! Köszönjük a készséges kiszolgálást, további sike- 
reket, erőt, egészséget kívánunk!                      Bodnár Andrásné



A reformáció 500. évfordulójának és a református templom 
felújítása alkalmából tartottak ünnepi istentiszteletet 2017. 
október 14-én Cigándon.

Az ünnepi alkalomra érkezőket forró tea és kőttes béles várta, 
melyet a Sarkantyús néptáncegyüttes népviseletbe öltözött tagjai 
kínáltak. 

Az istentiszteleten liturgiai szolgálatot végzett nagytiszteletű 
Mészáros István, a Zempléni Református Egyházmegye esperese.

A jeles alkalmon igét hirdetett főtiszteletű Csomós József, a 
Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke.

A templom felújításáról Kristóf István lelkipásztor számolt be a 
gyülekezet tagjainak és köszönte meg mindenkinek a segítséget, 
akik hozzátették a munkájukat a templom felújításához.

A megjelenteket Oláh Krisztián, Cigánd város polgármestere is 
tisztelettel köszöntötte. Kálvin János életéről és munkásságáról 
Bátoriné Dr. Misák Marianna, a Sárospataki Református Teológiai 
Akadémia tanára tartott előadást.

Az ünnepi délelőttön előbb ifj. Némethy András trombita mű- 
vész, majd László Attila előadását hallhatták a jelenlévők. Králik 
Réka pedig egy vers elszavalásával kedveskedett a publikumnak.

Világi Eszter, Nagy István legújabb kiadványát mutatta be, mely 
A keskeny úton járva címet viseli.

Az istentiszteletet követően a templom előtt gyönyörűen felújí- 
tott téren avatták fel Kálvin János szobrát. 

A konfirmandusok rövid műsorral készültek ez alkalomból, me- 
lyet nagy figyelemmel követtek a jelenlévők. Az alkotót Czigándi 
Varga Sándort, Világi Eszter méltatta. Ezt követően Csomós József 
püspök és Oláh Krisztián polgármester leplezték le Kálvin János 
szobrát, melynél koszorút helyezett el:

- Cigánd Város Önkormányzata nevében Oláh Krisztián polgár- 
mester és Ablonczy Dániel alpolgármester

- az esperesi hivatal nevében Nt. Mészáros István esperes és Saj- 
tos László egyházmegyei főgondnok

- a püspökség nevében Ft. Csomós József püspök
- a Cigándi Református Egyházközösség nevében Kristóf István 

lelkipásztor és Dócs György egyházközségi gondnok
A jubileumi évforduló alkalmából a Bodrogközi Múzeumportán 

nyílt kiállítás a „Reformáció 500 éve” címmel. 
Az ünnepség zárásaként a vendégek „A Bodrogköz Tájmú- 

zeumáért” Alapítvány jóvoltából szeretetvendégségen vettek 
részt a Bodrogközi Múzeumportán.

2017. október 28.-án, a Nagyvárosi Bűnmegelőzési Program 
keretében Nyíregyházán, Králik János és Horváth András ci- 
gándi polgárőrök, munkájuk elismeréséért elnöki dicséretben 
részesültek!

Az elismerést személyesen Dr. Túrós András elnök úrtól vehet- 
ték át polgárőreink. Városunk képviselő testülete nevében gratu- 
lálunk az elismerésért, és kívánunk jó egészséget, nyugodt szolgá- 
latot, minden cigándi polgárőrnek akik a hét mindennapján teljesí- 
tenek szolgálatot településünkön.
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A Postamúzeum és a Magyar Posta utazó kiállítással emléke- 
zett az önálló magyar posta megalakulásának 150. évfordu- 
lójára.

A Magyar Posta egyik teherautójában berendezett kiállítása má- 
jus 4-én indult országjáró útjára, hogy felkeresse azokat a települé- 
seket, amelyeken 150 éve postahivatal nyílt meg.  

Bár a cigándi postahivatal nem az éven ünnepli ezt az évfordulót, 
a kiállítás 2017. szeptember 23-án ellátogatott városunkba és a 
Bodrogközi Múzeumporta előtti parkolóban várta a látogatókat

A kiállítás bemutatja a függetlenné válás történetét, a posta egye- 
sítését a távíróval és távbeszélővel, valamint azt, hogy hogyan ala- 
kult ki a századfordulóra a világ egyik legjobb postaszolgálata. A 
legmodernebb kiállítási technika, az Augmented Reality segítsé- 
gével 150 éves múltunk egy jellegzetes figuráját is a teherautóba 
varázsoltuk, aki így életnagyságban, szemtől-szemben jelenik meg 
a látogatóval.

Kitüntetést kaptak a cigándi polgárőrök Történelmet kézbesítünk

Hálaadó istentisztelet Cigándon
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Fejős Zoltán etnográfus, kulturális 
antropológus legújabb szerzeményét, az 
Amerikai Egyesült Államokba kivándo- 
rolt cigándi emberek történetét feldolgo- 
zó „Mert abban az időben lehetett 
vándorolni” A cigándi amerikások törté- 
nete című könyv bemutatójára került sor 
a Városi Könyvtárban 2017. november 
10-én.

A program nyitásaként a Széptan Alapfo- 
kú Iskola növendékei Szigeti Zalán és Kris- 
tóf Gellért adtak elő egy-egy zeneművet, 
majd Kristóf Gellért szavalt verset. Kö- 
szöntőt mondott Ablonczy Dániel, Cigánd 
Város alpolgármestere, majd Viga Gyula 
etnográfus, muzeológus méltatta a szerzőt, 
és mutatta be a kiadványt. Téglás Dezső, 
nyugalmazott iskolaigazgató rövid vissza- 
emlékezésében osztotta meg a könyvben is 
szereplő amerikás dédapjáról megmaradt 
emlékeit, valamint felcsendült a Cigándi 
föld, cigándi föld című dal is a Csárdás Ci- 
terazenekar és Asszonykórus tagjainak 
közreműködésével. 

A könyvbemutatót könyvdedikálás és 
kötetlen beszélgetés zárta.

A 19. és 20. század fordulójára jellemző 
interkontinentális migrációt „alulról”, a 
résztvevők szemszögéből tárgyalja. Fő cél- 
ja, hogy a mai cigándiakat megismertesse 
múltjuk egy elfeledett darabjával. Kisci- 
gánd és Nagycigánd példáján azoknak a 
vándormunkásoknak, cselédlányoknak és 

mozgalom a „két Cigánd” egész lakosságá- 
ra kiterjedt, illetve közvetve vagy közvet- 
lenül majd mindenkit érintett. Mindenki 
persze nem vált kivándorlóvá vagy idegen- 
ben próbálkozó időleges vándormunkássá. 
Lényeges, hogy a migrációban nemcsak a 
törzsökös lakosság vett részt, hanem a 19. 
század végén kialakult uradalmi majorok és 
tanyák népe is. Közigazgatásilag és aprán- 
ként társadalmilag ők is cigándiak lettek, a 
kettős településhez tartoztak, miként a be- 
települt zsidóság is. Hivatalosan, a kor jogi 
nyelvén a községi illetőség mindenkire 
vonatkozott, aki állandó jelleggel legalább 
két éve itt lakott. függetlenül attól, hogy hol 
volt szülőhelye. Ez a könyv példát szeretne 
mutatni arra, hogy az Egyesült Államokba 
irányuló „régi” kivándorlás múltja megis- 
merésre érdemes. Leginkább azért ajánla- 
tos kiemelni a feledés homályából, hogy 
megértsük, mit jelent az, amikor valaki ide- 
genben kénytelen boldogulni. 

Remélhetőleg hozzájárul ahhoz, hogy a 
ki- és visszavándorlások története, a múlt 
változatos gyakorlata ezáltal is a magyar 
történeti emlékezet részévé váljon.

 A kötet Cigánd Város Önkormányzatá- 
nak gondozásában jelent meg a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatásával. Köszönet 
illet mindenkit, aki az adatgyűjtésben, adat- 
szolgáltatásban és a könyv megjelentetés- 
ben részt vett, vagy bármilyen más módon 
járult hozzá a kiadvány létrejöttéhez.

A kiadványt a Városi Könyvtárban le- 
het beszerezni.

A reformáció 500. évfordulójára, vala- 
mint a magyar református egyház meg- 
alakulásának 450. jubileumi évére ké- 
szült Nagy István: A keskeny úton járva 
című kiadványa. 

A cím Jézus egy példázatára utal. Úton 
járó emberek vagyunk mindnyájan. A szé- 
les út az Isten nélküli élet, sokan járnak 
ezen. A keskeny út, Krisztus követésének, 
az Istennel való járásnak az útja. A szerző 
nem összefüggő folyamatot, eseménysort 
tár az olvasó elé, hanem egy-egy fontos 
üzenetet rögzít az évszázadok történései- 
ből, az egyház szolgálatában állt személyek 
munkásságából. Célja, hogy a múlt ködé- 
ből előhozza a cigándi egyházközség életé- 
nek fontosabb mozzanatait, hogy közel ke- 
rüljenek az emberekhez azok a küzdelmek, 
az az életigenlés, mely jellemezt a cigándi 
református egyházat az idők folyamán. 
Mindenek előtt a templomot, mint épületet 
mutatja be az előkerült dokumentumok 
alapján. Jelezve a renoválásokkal járó vál- 
tozásokat is az épületen belül és kívül. Saj- 
nos nem maradt fenn hiteles adat az első 
építkezésről, annak időpontjáról, így csu- 
pán következtetni lehet, hogy a templom 
építés ideje visszanyúlik a magyar történel- 
münk kezdeti századaira.

A reformáció nagy vívmánya, a magyar 
írásbeliség megjelenése, valamint az isko- 
lák létrejötte is tetten érhető a fennmaradt 
írásos anyagokban. Már a XIX. század má- 
sodik felében híres és erős népiskolával 
büszkélkedhetett Cigánd. Az egyház fon- 
tosnak tartotta, az anyagi erejéhez mérten 
támogatta az iskola működését, de nem fe- 
ledkezett el az ifjak iskolán kívüli nevelé- 
séről, művelődéséről sem. Ezt bizonyítják a 
XX. század első évtizedeiben működő kü- 
lönböző egyesületek, ifjúsági szervezetek a 
református egyház szervezésében. 

A kiadvány foglalkozik az itt szolgálatot 
teljesítő prédikátorok, papok életútjával, 
küzdelmes munkájával, erőfeszítéseivel.

A cigándi egyházközösség felbecsülhe- 
tetlen értékű tárgyi emlékekkel, kegytár- 
gyakkal is rendelkezik. A hívek adományá- 
ból összegyűlt anyagot tételesen mutatja be 
a kiadvány. 

A közelmúlt és a mai állapotok közre- 
adásához pedig a helyi sajtóban megjelent 
idevonatkozó cikkek, riportok adnak 
segítséget eligazítást.

Az összeállítás több mint 100 képet tar- 
talmaz, mely vélhetően sokak érdeklődését 
kelti majd fel.

A kötet a Cigándi Református Egyház- 
közösség kiadásában jelent meg.

Fejős Zoltán: „Mert abban az időben lehetett vándorolni” 

asszonyoknak az életét és sorsának alaku- 
lását tárja elénk, akik nem rettentek vissza a 
rájuk váró ismeretlentől, és a tengerentúlon 
keresték boldogulásukat.

Szép számmal voltak olyanok, akik több- 
ször is útra keltek, oda-vissza vándoroltak, 
vállalták ennek minden nehézségét, kihasz- 
nálva az ebben rejlő szabadság lehetőségét. 
De nem mindenki járt sikerrel.A vándor- 

A cigándiak összefogásának, közös aka- 
ratának megfelelően jöhetett létre mai for- 
mája. Mindezek mellett a helybeliek vallá- 
sos érzülete, kitartó hite jellemezte e népes 
eklézsiát, amit a fennmaradt egyházlátoga- 
tói jegyzőkönyvek rögzítenek és bizonyí- 
tanak. 

Nagy István: A keskeny úton járva 



Interjú a Cigánd SE új elnökével
Kérdez: Terjék Sándor, Cigánd FC technikai vezető

Válaszol: Ablonczy Dániel, CISE elnök

- Október 1-től te lettél a CISE új elnöke. Ez mennyire 
megtiszteltetés és mennyire felelősség?

- Nyilvánvalóan mindkettő egyszerre. A sport mindig is közel 
állt hozzám, annak ellenére, hogy nem mondhatnám, hogy spor- 
tolói vénákat örököltem. Az élet úgy hozta, hogy testnevelő tanár- 
ként csöppentem bele a munka világába, de ez nem tartott sokáig, 
hiszen 3 év tanári pálya után Cigándon találtam magam, ahol a 
legkülönbözőbb munkakörökben dolgoztam. A sport végig kísérte 
eddigi életem mindennapjait, és rettentő büszke vagyok arra, hogy 
a mai sportban lévő feltételektől, fényévnyire lévő körülmények 
közt “nevelkedve”, mondhatni a világ végéről indulva, értünk el a 
mi szintünkön komolynak mondható eredményeket “kortársaim- 
mal”, cigándiként!!! Korosztályunkról nem az mondható el, hogy 
egy-egy fecske kirepült és vitte valamire. Sokan futottak be szép- 
nek mondható, de inkább csak megyei/regionális szinten kiemel- 
kedő karriert a futballban. Nyugodtan kijelenthetem, hogy a “leg- 
előről” elindulva sokan követhettük volna Kelemen Zsolti példá- 
ját, de valahogy itt maradtunk, Cigánd környékén, valami mindig 
visszahúzott minket. Talán nem volt bennünk elég ambíció, vagy 
egyszerűen csak nem tudtunk elszakadni szülőfalunktól. Sajnos 
nem adatott nekünk az meg, hogy ilyen (mai Cigándi futball) stabil, 
hosszú távon kiegyensúlyozott feltételek mellett helyben tudjuk 
megmutatni azt, hogy mire vagyunk képesek szülőfalunkat kép- 
viselve. Pályafutásunk alkonyán még nyomot (bajnoki címek az 
NBIII-ig, amatőr kupa győzelem) hagytunk a cigándi futballtörté- 
nelemben, de ez igen rövid időszak volt játékosként. Korosztá- 
lyunk tagjaival évtizedekig meghatározói voltunk a megyei futbal- 
életnek, ahol nagy-nagy büszkeséggel viseltük a cigándi “szár- 
mazásunkat”. A cigándi futball hírnevét országos szintre emelte 
Lippai, Nagy Gabi, vagy éppen Kelemen Zsolti, mi pedig leraktuk 
az alapköveit helyben. Önszerveződő, klubtól független kispályás 
csapatunkkal bejártuk az országot, és mindenhol büszkén öregbí- 
tettük Cigánd hírnevét. Ahhoz, hogy felderengjen egyesek szá- 
mára az, hogy mit jelent nekem a cigándi futball, ez a tisztség, talán 
ez a kis “élettörténet” valamit megmutat belőle.

- Sokan talán nem tudják, hogy kinevezésed előtt is ren- 
geteget segítettél az egyesület munkájában. Most pedig már ez 
kötelességed is lett! Beszélj légyszíves a terveidről is!

- A kötelesség az az Önkormányzat, a CIGÁND SE pedig ön- 
kéntesség, ne keverjük a kettőt. Az elnökség egy társadalmi po- 
zíció, amelyet természetesen külön díjazás nélkül látok el, éppúgy 
mint elődeim. Az önkormányzati oldalt tekintve helytálló a fenti 
kijelentés, hiszen Polgármester Úrral - aki szintén nagyon sokat 
tesz a sportért - már korábban megegyeztünk abban, hogy a sport, 
persze itt leginkább a foci, jelentős részben az én felelősségem, ha 
akarjuk nevezhetjük kötelességnek. Többszörösen szakmabeliként 
ez szinte magától értetődő. Ez egy nagyon komoly háttérmunkát 
jelentett és jelent a mai napig az alpolgármesteri feladataimban. 
Nem titok, hogy nagyon fontosnak tartjuk a civil kezdeménye- 
zéseket, és tévedés ne essék, nemcsak a sportban. Rengeteg poten- 
ciál van a civil szférában, amelyek nagyban segítik egy Önkor- 
mányzat hatékonyabb működését. Több alkalommal is felmerült 
már a nevem az Elnökség kapcsán, de eddig elzárkóztam ettől, hi- 
szen a két betöltött pozíció egy kicsit izzadságszagúvá teszi az 
egészet. Kívülről úgy tűnhet, a civil rész háttérbe szorul. Nos éppen 
ezen szeretnénk változtatni. El kell indítanunk a tényleges klub/ 
egyesület szintű működést, meg kell teremteni ennek az alapjait. 

Diverzifikálni szeretnénk a klub tevékenységét, akár új sportágak, 
szakosztályok, vagy éppen egyéb, az alapszabályban is deklarált 
tevékenységekkel. Csökkenteni kell a klub központi (állam-
MLSZ)/önkormányzati függőségét, növelni az anyagi biztonságot 
azért, hogy azt a rengeteg értéket, amit az önkormányzattal együtt 
megteremtettünk fenn is tudjuk tartani! Nagyon sok embernek 
(főleg, akik nem sportolnak - sajnos) szúrja a szemét a sportba be- 
fektetett hatalmas anyagi forrás, és ez a “nemtetszés” ráadásul pá- 
rosul egy jó nagy demagógiával. A véleményem az, hogy legalább 
olyan fontos az egészségmegőrzésre, a sport általi prevencióra for- 
dított pénz és munka, mint maga az egészségügyi rendszer fenn- 
tartása és működtetése. Itt nyilván el kell választani egymástól a 
profi és az amatőr sportot, aminek mi ráadásul a határmezsgyéjén 
mozgunk.

- Azt gondolom, ami az elmúlt években véghez ment Cigán- 
don példaértékű, sokszor erőn felül teljesített az egyesület a 
futball kft-vel karöltve, hogy ilyen nívón működjön!

- A jövőre nézve mi lehet, vagy van-e még valami nagy cél?

- Ahogyan nagyon sokan büszkék arra Cigándon, hogy igen gaz- 
dag a kulturális élet palettája, ugyanúgy sokak büszkék arra, ami a 
labdarúgás terén történt az elmúlt 15 évben, amiben persze ugrás- 
szerű fejlődést jelentett az elmúlt öt év. Ahogyan Magyarország je- 
lenlegi Kormánya fontosnak tartja a sport támogatását, mi is le- 
tettük a voksunkat valami mellett. Ami nem érint minden embert, 
annak a megítélése általában kettős. Van aki támogatja, van aki el- 
lenzi, ahogy országos szinten, úgy kicsiben is. Cigánd jelenlegi 
városvezetése eltökélt a sport mellett, bár néha azt érezzük, hogy 
amit csinálunk (településen)kívülről nagyobb támogatással bír, 
mint belülről. Persze az is igaz, hogy az ellenzőknek mindig na- 
gyobb a hangja. A cél az, hogy a megkezdett munkát folytassuk. 
Befejezésről, vagy hátradőlésről nem beszélhetünk, hiszen a 
futball egy iparág, ami eszeveszett tempóban fejlődik. A célunk 
egyrészről az, hogy a Zemplén tehetséggondozó központja le- 
gyünk, ahol a sportban rejlő eszközökkel igyekszünk minél több 
gyermeket elindítani a sportkarrierjében, és akár a közeljövőben 
nekünk is legyenek Dzsudzsák Balázsaink, akikre büszkék le- 
szünk. Persze nem lesz mindenkiből focista, sőt, de reméljük, aki 
egyszer nálunk megfordul, az mindig büszkén fog emlékezni Ci- 
gándra. Már rég túlléptük a települési kereteket, hiszen a nálunk 
futballozó 150-200 sportoló 70%-a nem cigándi. A célunk megva- 
lósítását úgy próbáljuk elérni, hogy a tehetségek útját végigkísér- 
ve, egyengetve eljuttatjuk őket a felnőtt csapatig, ahol igyekszünk 
majd nekik minél több játéklehetőséget biztosítani. Jelenleg is 
zajlik ez a folyamat. 

- Belekostóltunk a profi világba, milyen lehetőségek nyíltak 
meg ott, mennyire volt hasznos vagy éppenséggel káros a ta- 
valyi év városunknak és a klubnak?

- Utólag értékelve mindenképp nagy fába vágtuk a fejszénket. 
Rengeteg dilemmával indultunk neki az NBII-es szezonnak, so- 
káig hezitáltunk, hogy egyáltalán elvállaljuk-e? Sok nyitott kérdés 
közepette végül az indulás mellett döntöttünk. Az NBII manapság 
egy teljesen más szintet jelent az NBIII után. A többi NBII-es 
csapathoz képest nagyon amatőr körülmények között vágtunk neki 
az NBII-nek, komoly támogató, megfelelő szintű edzéskörülmé- 
nyek és a szezon feléig hazai pálya nélkül, 70%-ban magasabb 
osztályú tapasztalattal nem rendelkező játékoskerettel, nem be- 
szélve a menedzsment (azaz a saját) rutintalanságáról. Ezek után 
mondhatnánk, hogy borítékolható volt a kiesés. 

(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
Mégis  amennyiben a futballban nem létező “ha” szót hívom se- 

gítségül, nüanszokon múlott az, hogy ne végezzünk bennmaradó 
helyen. Úgy gondolom, erre mind a télen megerősített játékos- 
keret, mind a szakmai stáb alkalmas lehetett volna. Mégis gyen- 
gébbre sikerült a tavaszunk, a végeredmény pedig ismert. A szájíz 
ugyanakkor nem keserű. Büszkék vagyunk az elmúlt szezonra, 
hiszen ez már megmarad a cigándi krónikákban, ahogy az is, hogy 
Nyíregyházán legyőztük a későbbi bajnok, ma már NBI-es Bal- 
mazújvárost. Felkerültünk Magyarország igazi futballtérképére, 
kicsiként, a nagyok közé. Ezt pedig már “fent” is értékelték. Több, 
mint 500 millió Ft. értékű sport-infrastruktúrafejlesztés érkezett 
Cigándra, mégpedig önerő nélkül!!! Az NBII-es szereplés ma már 
csak egy szép emlék, a felépült stadion, a pályák viszont itt vannak, 
megépültek.

- Az utánpótlásunk mennyire rendezett?

- A KLUB csapataiban több, mint 200 igazolt játékos van a ko- 
rosztályokban. A szélrózsa minden irányából érkeznek hozzánk 
ifjú focisták, leányok és fiúk egyaránt. Cigánd önmagában nem 
képes ennyi gyereket “kitermelni”, de mint térségközpont nem is 
ez a célunk. Továbblépni csak nagyobb dimenziókban lehet. Min- 
denképp meg kell jegyeznem, hogy az újjáalakult klubban több, 
mint 10 évvel ezelőtt a legfontosabb cél a nagy csapat minél jobb 
szereplése volt, az utánpótlás szinte csak azért létezett, mert enél- 
kül nem lehetett működni. Mára a helyzet megfordult, és arra az út- 
ra léptünk, amin egy ilyen kis csapatnak lennie kell. Még a kiemelt 
támogatási rendszer (TAO) megjelenése előtt elkezdődött az 
építkezés. Mondanunk sem kell, hogy az Utánpótlás megszerve- 
zésében is mekkora hátrányban vagyunk, hiszen itt kiemelten szá- 
mít az, hogy mekkora létszámból tudunk meríteni. Abszolút hátrá- 
nyos helyzetű térségünkben a távolság, a szegénység, a közle- 
kedés, a kis települések(csapatok) ellenállása, vagy éppen irigy- 
sége mind-mind megnehezíti az UP-szervezését, nem beszélve a 
megye központ, a regionális UP-központ DVTK távolságáról, 
semlegességéről. Sok esetben úgy kezelnek minket, mintha a me- 
gye térképén sem lennénk, míg Kisvárda vagy éppen Nyíregyháza 
partneri közelítése kézzelfogható. Mára utánpótlásunk rangot 
vívott ki magának, amelyben természetesen oroszlánrészt vállal 
Nagy Gábor, aki a kezdetektől a szívén viseli az UP sorsát. Után- 
pótlás csapataink szereplése egyáltalán nem ad szégyenkezésre 
okot, hiszen évről-évre közvetlenül a nagyok mögött vagyunk 
minden korosztályban, és egy-két kiugró eredmény is be-be csú- 
szik. Mind több gyerekünket visznek el akadémiák, nagyobb klu- 
bok, és amire nagyon büszkék vagyunk, hogy a jelenlegi NBIII-as 
felnőtt bajnokságában vitézkedő I. számú csapatunk játékoskere- 
tének 50%-a saját nevelésű labdarúgó. II. számú felnőtt csapatunk 
vezeti a B-A-Z Megyei másodosztály Keleti csoportját a téli 
szünetben, keretükben csak saját nevelésű labdarúgók vannak.

- Mi a helyzet a Bozsik-programmal, leszünk-e alközpont a 
következő évektől?

Aki nem ismeri a magyar utánpótlás helyzetét annak ez a kérdés 
nem sokat mond. A lényeg az, hogy az MLSZ megszervezte a fut- 
ball hátországát, most már ehhez komoly anyagi és szakmai támo- 
gatás is jár. Amíg az NBII-ben szerepeltünk a DVTK mindenképp 
azt szerette volna, hogy Cigánd legyen a Bozsik alközpont a keleti 
végen. Ehelyett Sátoraljaújhely kapta meg a pozíciót, ugyanis 
csúszott a műfüves pályánk átadása, hiszen nem álltak rendel- 
kezésre az anyagi feltételek. Bár a klubnál folyó szakmai munkát 
elismerték, mégis egy olyan település kapta meg az alközponti  cí- 
met, ahol a felnőtt csapat járási osztályban vitézkedik, és ott is csak 
azért indultak el, mert igen komoly támogatást kaptak a sportléte- 
sítmények fejlesztésére. Volt olyan év, amikor egy évig felnőtt csa- 
pata sem volt Újhelynek. Ezzel nem újhelyi sportbarátainkat 

bántom, hanem a kérdésedre válaszolok. Mindenki el tudja dön- 
teni, hogy ez jogos volt-e vagy sem. Persze most már mindenkinek 
fontos a foci is, hiszen  az alközpontok külön, automatikusan járó 
támogatásban részesülnek!!! No de se baj, megyünk tovább a rögös 
úton, már megszoktuk, ez a harc még nem zárult le.

 - Vannak-e tehetséges fiataljaink akik a jövőben a felnőtt 
csapatunkban vagy akár még magasabb szinten is futballoz- 
hatnak?

- Ezt a kérdést részben már érintettük. Ahol sok gyerek van, van 
szakmai munka, elégedettek a szülők, meg vannak a feltételek, ott 
előbb-utóbb jön az eredmény is. Eredmények márpedig vannak, 
ahogy szakmai munka is, a körülményekről nem beszélve. Pedig 
nem egyszerű a nálunk dolgozó edzők helyzete, hiszen több időt 
jelent sok esetben annak a megszervezése, hogy a gyerekek ott le- 
gyenek az edzéseken, mérkőzéseken, mint maga az edzésre való 
felkészülés. A nagyobb kluboknál a legtöbb idő a szakmára fordí- 
tódik, nálunk sok esetben a logisztikára. Koncepciónk az, hogy az 
Egyesületbe bekerülő gyerekek legtehetségesebbjei szisztemati- 
kus építkezéssel bekerüljenek a nagy csapatba, és lehetőleg ez is 
csak ugródeszka legyen egy komoly futballkarrier felé. Mindez 
igazolja a nálunk folyó munkát, és bevételt is hoz a klubnak. Persze 
az igazán kiugró tehetség, vagy egy-egy iskolai váltás hamarabb 
elviheti a gyerekeket. Az első esetben a nálunk folyó munka 
ugyanúgy eredményesnek mondható, míg a második esetben a cél 
az, hogy megfelelően legyen megtöltve a hátizsák!

- Rengeteg gyerek jár hozzánk a Bodrogközből, Hegyközből, 
Sárospatakról, Sátoraljaújhelyből, sőt a határon túlról is. Két- 
ségkívül a régió labdarúgás-központja lettünk. Általános is- 
kolánkban sporttagozatos osztályok vannak. A tömegesítés ez- 
zel megoldott, sőt ezek közül biztosan kikerülnek tehetséges 
gyerekek is, akik sokra viszik majd. Amire kíváncsi vagyok az 
az, hogy lehet-e cél egy bentlakásos sporttagozatú középiskola 
vagy gimnázium létrehozása, amely megoldottá tenné a foly- 
tonosságot és az átmenetet minőségi szinten, egy utánpót- 
láskorban lévő játékosnál a felnőtt fociba!?

- Mint mondottam az építkezés elkezdődött, folyamatban van, a 
végső cél ez, az út azonban hosszú és rögös.

Terjék Sándor

Felelős kiadó: Cigánd Város

Önkormányzatának Képviselő-testülete

Felelős szerkesztő: Tóth Mihály

Szerkesztőség:

3973 Cigánd, Fő u. 80. Tel.: 06-47/534-400
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Decemberben a pihenésé lesz a főszerep.
NB III-as csapatunk a téli szünetig 16 fordulót játszott, 6 győze- 

lem, 2 döntetlen és 8 vereség a mérleg, 20 szerzett pont, aminek 
köszönhetően a 10. helyen telel a gárda.

A téli felkészülés január 8-án tesztekkel kezdődik majd. Az első 
hónap természetesen főleg az erőnlét megszerzésével telik. 8 edző- 
meccset játszik együttesünk – csütörtök-szombat ritmusban – vala- 
mennyit hazai környezetben.

NB III-as labdarúgó-csapatunk téli felkészülési mérkőzései:

2018. január 27., 15:00 Cigánd SE - TJ Olympia Borsa 
 (szlovák V. osztály)    Cigánd
2018. február 1., 15:00 Cigánd SE - Tiszakanyár SE 
 (megye II. osztály)    Cigánd
2018. február 3., 10:00 
 Kisvárda Master Good (NB II) - Cigánd SE  Kisvárda
2018. február 8., 15:00 Cigánd SE - SS Politehnica Timisoara 
 (román II. osztály)    Cigánd
2018. február 10., 11:00 Cigánd SE - FK Slavoj Trebisov 
 (szlovák II. osztály)    Cigánd
2018. február 15., 15:00 Cigánd SE - Partizán Bardejov 
 (szlovák II. osztály)    Cigánd
2018. február 17., 11:00 Balmaz Kamilla Gyógyfürdő (NB I) 
 - Cigánd SE           Balmazújváros
2018. február 24., 11:00  Cigánd SE - TJ FK Vysné Opátske 
 (szlovák III. osztály)    Cigánd

Február második szombatján kerül - immár hagyományo- 
san - megrendezésre 2007. január 1-je után született labdarú- 
góink meghívásos teremlabdarúgó tornája. 

Az idén két patinás budapesti együttes is elfogadta a CISE meg- 
hívását, így rendkívül színvonalas tornára van kilátás. A fővárosiak 
mellett a Diósgyőr és a Nyírsuli ismét vendége lesz a Szabadidő 
központnak. Szokásosan jönnek majd a határon túlról is, - a tavalyi 
második Ungvár és a szintén már volt Cigánd Kupa résztvevő 
szlovákiai Eperjes. Új meghívottként az idén a Békéscsaba és a 
Hajdúszoboszló érkezik. Reméljük sikerül felvenni a kesztyűt U-
11-es csapatunknak, és méltó ellenfeleik lesznek az erős mezőny- 
nek. Sok szeretettel várjuk szurkolóinkat a február 10-i 
tornára, melyre a belépés ingyenes lesz.

A tornán résztvevő csapatok:

Cigánd SE
1. FC Tatran Presov (SVK)
Békéscsaba UFC
Diósgyőri VTK
Ferencvárosi TC
FS Zinedine Uzhgorod (UKR)
Hajdúszoboszlói SE
Nyíregyháza Spartacus 1928
Újpest FC

Az elmúlt időszakban Kisvárdáról érkeztek hozzánk ké- 
zilabdás lányok, akik 2 héten keresztül készültek a szezonra. 

1. héten felnőttek, 2. héten gyerekek vették igénybe a sportcsar- 
nok adta lehetőségeket. A labdarúgó szezon beindultával minden 
hétvégén mi biztosítjuk az öltözési lehetőséget a saját és vendék 
csapatoknak. Szlovákiai résztvevőkkel egy szombati napon vetél- 
kedő verseny zajlott, ahol jó színvonalú versenyzők jelentek meg 
és mérhették össze ügyességeiket.

Az Általános Iskola testnevelés óráinak számának növekedé- 
sével a délelőtti időszakban is folyamatos a kihasználtság. A dél- 
utáni órákban a Cigánd SE fiatalabb utánpótlás korosztályai, illet- 
ve lány csapata mellett, a Kisvárdai Labdarúgó Akadémia külön- 
böző korosztályai is bérlik a csarnokot. Az esti órákban az amatőr 
focisták járnak napi rendszerességgel sportolni.

A regionális bajnokságban szereplő futsal csapatunk hazai mér- 
kőzései is itt zajlanak, ahol szerencsére egyre több szurkoló jelenik 
meg.

Téli időszakban havi rendszerességgel Bozsik futsal tornák is 
lesznek rendezve a Cigánd SE U11, U13 csapatainak.

Az elkövetkező időszakban rengeteg sportrendezvény lesz 
megrendezve, ahová sok szeretettel várjuk a lakosságot!

Program:

· 2017. december 09-10. 
 X. Tél kupa, pénzdíjas teremlabdarúgó torna

· 2017. december 23, 30, 2018. január 06. 
 VII. Városi teremlabdarúgó bajnokság

· 2018. január 13, 14, 20, 21, 28. 
 Utánpótlás teremlabdarúgó tornák

· 2018. február 03, 04, 10, 11, 17, 
 Utánpótlás teremlabdarúgó tornák

A Cigándi Szabadidő Központban folyamatosan zajlik az élet

A Fradi és az Újpest is 
Cigándra érkezik februárban

Véget értek a bajnokságok felnőtt és után-
pótlás csapataink számára egyaránt

22 2017. december


