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Választásra készülve, demagógia nélkül
Ismét eltelt négy év, idén tavasszal is 

minden a politikától, pártoktól és a po- 
litikusoktól hangos. Sokan úgy érzik, be- 
lefásultak a helyzetbe, az egésznek nincs 
is igazi tétje, minden megy tovább nélkü- 
lük is. Ez súlyos tévedés! Nemcsak a ma- 
gunk sorsáról, hanem egy ország jövője 
felől kell döntenünk. 

Először is tisztelettel megkérek minden- 
kit, hogy pártállástól függetlenül mindenki 
menjen el szavazni! Úgy gondolom, aki áp- 
rilis 8-án nem szavaz, annak egyszerűen 
nem lesz, vagy nem lehet joga „reklamál- 
ni”! Kérem, hogy éljenek választójogukkal 
és szavazatukkal járuljanak hozzá Magyar- 
ország, és szűkebb pátriánk Cigánd Város 
jövőjének alakításához! 

Akik régebben születtek, emlékezhetnek 
rá, hogy a választójog korántsem volt min- 
dig ilyen természetes. Éppen ezért nagyon 
fontos érték az, hogy demokratikus ország- 
ban, jogállamban élhetünk, ahol minden 
külső kényszertől függetlenül választha- 
tunk valódi alternatívák közül.

A választások közeledtével megy a fo- 
lyamatos ígérgetés, bizonygatás és mennek 
a süketelések! Megértek mindenkit, aki a 
televíziók, rádiók, újságok és a Facebook 
oldalain megjelenő információk kavalkád- 
jában elvesznek, elbizonytalanodnak. A 
hétköznapokban megfoghatatlan országos 
problémák és dekódolhatatlan fejtegetések 
helyett célszerű módszernek tűnik, ha a 
közvetlen tapasztalataink,vagy első kézből 
származó információk segítségével alakít- 
juk ki véleményünket. Ebben szeretnék 
most segítséget nyújtani, és ezt kérem ne 
vegyék tolakodásnak, meggyőzésnek.

Természetesen nem az a lényeges, hogy 
személy szerint én melyik pártra teszem a 
voksomat április 8-án, hanem az, hogy Ci- 
gánd Városának mi válik javára. Polgár- 
mesterként viszont kötelességemnek tar- 
tom Önökkel megosztani a településünket 
érintő adatokat, közös jövőnk tervezésének 
érdekében.

Az Önök megtisztelő bizalmából, 2010 
óta vagyok Polgármester, ezért hitelesen 
csak az elmúlt 8 évet tudom Önöknek be-  
mutatni. 

Ismeretlenül vágtam bele a politikába, de 
nyugodtan kijelenthetem, hogy kevés olyan 
dolog volt, amiben ne kaptam volna segít- 
séget Magyarország Kormányától. Először 
is megszabadítottak minket egy nagyon 
nyomasztó pénzügyi tehertől, a jelentős 
mértékű és összegű eladósodástól, amelyet 
a sportcsarnok megépítése (közel 600 mil- 
lió forint összegű) és a korábbi kötvényki- 
bocsátás (388 millió forint értékű) generált. 
Az adósságkonszolidációnak köszönhe- 
tően levegőhöz jutottunk és bátran tudtunk 
tervezni.

Akkor kitűztünk magunk elé egy jelmon- 
datot: ”Értékből Lendület!”, amelyhez tar- 
talommal való megtöltéséhez valódi támo- 
gatást adott a jelenlegi Kormány! Kinyíltak 
előttem az ajtók és soha nem volt feltéve a 
kérdés, hogy milyen politikai értékrendhez 
tartozom. Dr. Hörcsik Richárd urat, a KÉP- 
VISELŐNKET, a nap bármely szakában 
kerestem, mindig a rendelkezésemre állt, 
még sokszor hétvégenként is. Nem titko- 
lom, hetente többször több ügyben is „zak- 
latom”, de soha nem kaptam elutasítást, 
mindig segítő kezet nyújtott. 

Ennek természetesen előfeltétele volt, 
hogy épeszű ötletekkel és átgondolt tervek- 
kel álljunk elő! Nem akartunk sem pira- 
mist, sem űrállomást építeni, csak valódi 
funkcióval megtölthető és fenntartható 
fejlesztéseket!

Engedtessék meg, hogy ízelítőt adjak az 
elmúlt 8 évben végzett közös munka gyü- 
mölcseiből, amelyek ízét külön megédesíti, 

hogy a beruházásokat a város eladósodása 
nélkül sikerült megvalósítani, és ami a 
legfontosabb, nincs további kötelezettség- 
vállalási hozadéka.

• A közmunkaprogramokban és a külön- 
böző tanfolyamokon az előző időszakhoz 
képest mindenki lehetőséget kapott, aki 
dolgozni vagy tanulni akart. 

• Közvilágítás fejlesztése a teljes telepü- 
lésen (ezzel a korábbi évekhez képest 75 
százalékot spórolunk).

• Szolgáltató pontok felállítása (Ady E., 
Béke és Mátyás király utca). Az ide látoga- 
tóknak ingyenes mosási, főzési, gyermek 
elhelyezési lehetőséget biztosítunk. 

• Értékteremtő munka folyik a savanyító 
üzemben, a vágóponton, és végre 23 új 
munkahellyel is büszkélkedhetünk a bútor- 
üzemben. 

• Rendszeresen ingyenes tűzifa kerül 
kiosztásra a rászorulóknak. 

• Járási hivatal, munkaügyi kirendeltség, 
kormányablak, NAV ügyfélszolgálat létre- 
hozása. 

• Közbiztonság fejlesztése. Rendőrségi 
épület felújítása. Térfigyelő kamerák bőví- 
tése (44 db).

• Katasztrófavédelmi őrs kialakítása. 
• Ipari terület kialakítása.
• Vállalkozói inkubátorház megépítése, 

új telephelyek kialakítása az önkormányza- 
ti tulajdonú településüzemeltetési társaság- 
nak.

• Idősek klubja új telephely kialakítása, új 
Szociális Szolgáltató Központ építése.

(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
• Óvoda bővítése. 
• Bölcsőde kialakítása, amely nemsokára 

bővítésre kerül.
• Iskolai fejlesztések (sportudvar kialakí- 

tása, digitális táblák beszerzése, iskola épü- 
letek felújítása).

• Piac, polgárőr iroda, vasúti múzeum, 
szabadidőpark, játszótér, szociális bérlaká- 
sok építése.

• Ivóvíz-hálózat felújítása az Újfaluban.
• Út- és járdaépítések (Újfalu, Új élet, Ha- 

tár utca).
• Cigánd–Pácin közötti út felújítása.
• Napelemek és hőszigetelések telepítése 

a középületekre.
• Sportfejlesztések: sportcsarnok felújí- 

tása, center pálya világítással, lelátó bőví- 
tése, új öltöző, új edző pálya, nagyméretű 
műfüves pálya, eredményjelző, autóbuszok 
és pályakarbantartó gépek beszerzése.

• Ingyenes étkeztetés az általános isko- 
lában.

• Ingyen füzetcsomag és tanszercsomag 
minden gyermeknek.

• Beiskolázási támogatás a középiskolás 
és felsőfokú tanulmányokat folytató gyer- 
mekeknek.

• Komplex telepprogram és kistérségi 
gyerekesély programok segítése.

• Kiemelt tehetségek támogatása.
• Ingyenes nyári gyermekétkeztetés.
• Ingyenes táborok megszervezése.
• Nyári diákmunka lehetőségének bizto- 

sítása.
• Kulturális közfoglalkoztatás lehetősé- 

gének biztosítása.
Magyarország Kormánya partner volt 

ezekben a felvetésekben, leült velünk egy 
asztalhoz tárgyalni. Persze nem adomány- 
ként, vagy szerencsés véletlen folytán kap- 
tunk helyet annál a bizonyos asztalnál! El- 
tökélt és kitartó munkánkban hatalmas 
segítséget kaptunk térségünk országgyűlési 
képviselőjétől! Komoly emberként és te- 
kintélyes politikusként nyújtott támogatása 
sokszor biztosította a tárgyalási alapot és 
számtalanszor segített kilépni a szegény is- 
tenháta mögötti kisváros skatulyájából.

Az előbbi felsorolásból kiderül, hogy sok 
munka volt az elmúlt 8 évben. Szépen fejlő- 

dött és gyarapodott városunk. De nem dől- 
tünk hátra, hosszú még az út, sok a tenniva- 
ló! Örömteli, hogy a közel kétmilliárd fo- 
rint értékű nyertes pályázataink a ciklus vé- 
géig további jelentős fejlődést hoznak min- 
den téren.

• Iparterület fejlesztése Cigándon (200 
millió forint) Két betelepülő cég, mintegy 
30 új munkahely!

• A Bodrogközi Múzeumporta attrakció 
bővítése (120 millió forint).

• Bölcsődei és óvodai intézmény felújítá- 
sa, illetve bővítése Cigándon (120 millió 
forint).

• Fenntartható települési közlekedésfej- 
lesztés Cigándon (193 millió forint). 

• Cigánd szociális alapszolgáltatásainak 
fejlesztése (120 millió forint). 

• A helyi identitás és társadalmi kohézió 
erősítése Cigánd központtal (21 millió fo- 
rint).

• Kora gyermekkori esélyteremtés támo- 
gatása (40 millió forint). 

• Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása – Fő utca felújítása 
(15 millió forint).

• Tanuszoda építése (mintegy 500 millió 
forint).

• Szennyvíztelep felújítása (654 millió 
forint).

Településünkön érezhető és kézzel fog- 

ható a bizalom, hiszen egyre többen költöz- 
nek városunkba, és egyre többen vállalnak 
gyereket, amiben úgy gondolom jelentős 
szerepe van a Kormány CSOK (családi ott- 
honteremtési kedvezmény) programjának 
is, amely nagymértékben javítja a lakáshoz 
jutási lehetőségeket, valamint a fiatalok 
gyermekvállalásának és a családok boldog- 
ulásának esélyeit!

Ezeket a gondolatokat értékelve, remé- 
lem Önök is úgy látják, városunk fejlődésé- 
nek van egy jól felismerhető íve. Létezik 
egy olyan koncepció, amely a múlt és a ha- 
gyományok értékéből merítve biztosítja azt 
a lendületet, amely városunkat a megkez- 
dett növekedési pályán tartja. Persze tucat- 
nyian bizonygatják a médiában, hogy léte- 
zik másik alternatíva, ám erről - a bizonyta- 
lan ígéreteken ,uszításokon, és elvtelen 
vagdalkozáson kívül - senkitől sem hallunk 
semmit!

Már csak egy pár nap maradt a választá- 
sokig, de ha igazán őszinte akarok lenni, 
akkor eddig egyetlen párt, egyetlen képvi- 
selő jelöltje sem vette a fáradtságot arra, 
hogy személyesen meggyőzzön minket a 
fent leírtak ellenkezőjéről, vagy legalább 
bemutassa saját programját. Kivéve persze 
Dr. Hörcsik Richárd képviselő urat, aki 
szinte minden fontos eseményen részt vett 
nálunk  az elmúlt években, időt és fáradtsá- 
got nem kímélve. Véleményem szerint egy 
kampány 4 évig kell hogy tartson, folyama- 
tos segítséget nyújtva, nem pedig csak a 
választást megelőző hónapról.

Azonban azt, hogy milyen úton hala- 
dunk, nem én, hanem természetesen Önök 
döntik el. Itt és most, idén április nyolcadi- 
kán! Tisztelettel kérem Önöket, ha egyetér- 
tenek gondolataimmal, segítsék szavaza- 
tukkal a FIDESZ Magyar Polgári Szövetsé- 
get, és Dr. Hörcsik Richárdot, hogy lendü- 
letben maradhassunk, mert nincs annál fon- 
tosabb, hogy VÁROSUNK továbbra is, a 
már megszokott ütemben gyarapodjon.

Cigánd – Értékből Lendület!
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ANYAKÖNYV – HÁZASSÁG

ANYAKÖNYV - SZÜLETTEK 

ANYAKÖNYV  - ELHUNYTAK -

MEZŐSI MILÁN   

MAJOR LILI ESZTER   

BODNÁR ZOLTÁN JÓZSEF  

JUHÁSZ EMÍLIA   

VERES CSABA LÁSZLÓ  

FODOR ZSOMBOR    

AN: ILLÉS ZSUZSA

AN: CSÁKI ANETT

AN: SÁPI VALÉRIA

AN: JÓNI IZABELLA

AN: NAGY ZSANETT

AN: TÓTH VIKTÓRIA 

MÁRTA ZSIGMOND GYŐZŐ   

CSÁKI KÁROLY    

BALLA DEZSŐNÉ 

   SZN: FÖLDHÁZI MARGIT 

GÁL BERTALAN    

TÓTH LÁSZLÓNÉ 

   SZN: FODOR VILMA 

KIRÁLY JÓZSEFNÉ 

   SZN: CSÁKI ERZSÉBET 

SÁNDOR GYÖRGYNÉ 

   SZN: JÓNI ILONA 

BALLA ISTVÁN

CSÁKI MIKÓS    

ARDÓ JÁNOS     

BODNÁR ILONA     

( 81 ÉVES )

( 82 ÉVES )

( 90 ÉVES )

( 80 ÉVES )

( 78 ÉVES )

( 94 ÉVES )

( 73 ÉVES )

( 89 ÉVES )

( 94 ÉVES )

( 54 ÉVES )

( 71 ÉVES ) 

SZABÓ CSILLA – BARDI TAMÁS

LAKÓ BERTALAN – TÓTOK MÁRIA

HORVÁTH BETTINA – OLÁH RICHÁRD

TESTÜLETI HÍREK
A Képviselő-testület a 2018. január 24-én tartott ülésén az 

alábbi napirendi pontokat tárgyalta:
1. Beszámoló a 2018. évi fejlesztésekről
2. A képviselő-testület 2018. I. félévi munkatervéről
3. A Képviselő-testület 2018. évi költségvetés előzetes tárgyalá- 

sa
4. A 2018. évi cafeteria juttatásról
5. A köztisztviselők illetménykiegészítésről szóló rendelet
6. Cigánd 1053/3 hrsz alatti ingatlanra bejegyzett elidegenítési 

és terhelési tilalom törlése
A Képviselő-testület a 2018. február 22-én tartott ülésén az 

alábbi napirendi pontokat tárgyalta:
1. A Képviselő – testület 2018. évi költségvetésének jóváhagyá- 

sa
2. A 2018. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
3. A polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

Dr. Szepesy Márk Zoltán  jegyző ht
tp
://
ww

w.
ci
ga

nd
.h
u/JUHÁSZ GYULA: HÚSVÉTRA

Köszönt e vers, te váltig visszatérő 
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmúláson. 

Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!
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A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége 
tartott fórumot 2018. február 23-án.

A gyűlésen részt vett Jakab István a MAGOSZ elnöke, a Magyar 
Országgyűlés alelnöke, Dr. Hörcsik Richárd, Abaúj-Zemplén or- 
szággyűlési képviselője, valamint Oláh Krisztián, Cigánd Város 
polgármestere.

Az eseményre a térségből számos gazda jött el, és hallhatta elnök 
úr, képviselő úr és polgármester úr felszólalását a mezőgazdaság 
jelenlegi és a jövőbeni helyzetével kapcsolatban.

A vendégeket a „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány ön- 
kéntesei által készített „HÍR”- védjegyes cigándi apróbélessel vár- 
ták a szervezők.

A Cigándi Kormányablakban Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAV) ügyfélszolgálati helyet adtak át 2018. január 3-án. 

Az eseményen a megjelenteket Stumpf Attila járási hivatalveze- 
tő köszöntötte. Beszédét az elmúlt időszakra történő visszatekin- 
téssel kezdte. Emlékeztette a jelenlévőket, hogy a modernkori járá- 
sok kialakítására 5 éve, 2013. január 1-jén került sor. 

Hangsúlyozta, hogy a közigazgatási reform egyik fontos állo- 
másaként járásnyi közelségbe került az állam. A Cigándi Járási Hi- 
vatal is ekkor kezdte meg működését, majd a következő év elején a 
Járási Hivatal szervezeti egységeként a Járási Munkaügyi Kiren- 
deltség. 

A Cigándi Kormányablak, mint integrált kormányzati ügyfél- 
szolgálat pedig 2015. november 5. napjától fogadja az ügyfeleket. 
Örömét fejezte ki és jelentős történelmi előrelépésnek tartotta, 
hogy mostantól a Kormányablakban adóügyeket is intézhetnek az 
ügyfelek. 

A jelenleg kialakított ügyfélszolgálati helyen 89 ügytípus vonat- 
kozásában bővül az állami szolgáltatások köre. Azzal, hogy a NAV 
megjelenik a Kormányablakban egyben közelebb kerül a polgá- 
rokhoz is. A NAV ablak „kinyitása” biztosítja a személyes ügyinté- 
zés lehetőségét és a polgároknak minél szélesebb körű kiszolgá- 
lását.

A rendezvényen résztvevőket köszöntötte Csősz József, a NAV 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatóságának 
adóügyi igazgatóhelyettese is, aki megköszönte az ügyfélszolgá- 
lati helyszín létrehozásáért az érintetteknek az eredményes együtt- 
működését. Kiemelte, hogy a mai naptól a NAV szolgáltatásai 
könnyen és az ügyfelekhez a lehető legközelebbi helyszínen elér- 
hetők lesznek.

Az átadáson részt vettek: a Járási Hivatal illetékességi területén 
lévő valamennyi település polgármestere, a meghívott vendégek, a 
NAV és a Kormányablak Osztály munkatársai.

A NAV ügyfélszolgálat a Cigándi Kormányablakban  
(Cigánd, Fő utca 87.) hetente három napon, az alábbi ügyfél- 
fogadási időben várja az ügyfeleket:

MAGOSZ gyűlés Cigándon

NAV ablak nyílt a cigándi Kormányablakban

Hétfő: 08.00 – 12.00; 13.00 – 17.00 
Szerda: 08.00 – 12.00; 13.00 – 16.00 

Péntek: 08.00 – 12.00
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Iskolai események
Hagyományainknak megfelelően január második hetében a 

10. Iskolabált szervezte meg az alapítványunk. 
Vendégeinknek a végzős tanulóink kedveskedtek egy bécsi ke- 

ringővel, melyet Stofán Ferenc, a SAMI társastánc oktatója kore- 
ografált, valamint volt tanítványunk, Harsányi Zsófia énekhangjá- 
ban gyönyörködtek. A bál eredményes volt, így ismét lehetősé- 
günk nyílik a gyermekrendezvények gazdagítására, eszközök vá- 
sárlására.

A magyar kultúra hetét kistérségi mesemondó verseny szervezé- 
sével nyitottuk, a Bodrogköz iskoláiból harminckét alsó tagozatos 
tanuló Janikovszky Éva és Arany László meséivel kápráztatta el a 
zsűri tagjait és a közönséget. A legeredményesebb cigándi tanu- 
lónk: Szabó Áron III. helyezett, illetve révleányvári kisdiákjaink 
Balogh Míra I. helyezett, Máji Melinda különdíjas lett. A hét 
folyamán tanulóink részt vettek a könyvtár, a Múzeumporta, a 
táncgála rendezvényein. Az ünnepi hét záróeseménye Kántor Mi- 
hály emlékszobrának koszorúzása volt, névadónk születésének 
133. évfordulóján felidéztük verseit, és az általa gyűjtött néptánc- 
motívumokat. 

Donkó József, a Sárospataki Tankerületi Központ igazgatója Pe- 
dagógusi Szolgálati Emlékérmet adott át Szabóné Horváth Judit 
nyugalmazott tanítónőnek megköszönve 40 évi lelkiismeretes ne- 
velő-oktató munkáját.

Az első félévet január 26-án zártuk. Tanulóink tanulmányi ered- 
ményei: Cigánd alsó tagozat: 3,94, felső tagozat: 3,45, Tisza- 
csermely: 3,75, Révleányvár: 3,85, Zemplénagárd: 3,95.  A szülők 
tájékoztatása gyermekeik tanulmányi eredményéről megtörtént. A 
végzőseink megírhatták a központi felvételi feladatlapokat a kö- 
zépiskolákban, postára adtuk az osztályfőnökök által kitöltött to- 

vábbtanulási jelentkezési lapokat. Az iskolaválasztás segítése ér- 
dekében egy tanítás nélküli nappal támogattuk a diákokat, melyen 
pályaválasztási kiállításon vettek részt Miskolcon, illetve lehe- 
tőséget biztosítottunk középiskolai nyílt napon való részvételre 
szülői kísérettel.

A második félévtől bevezetésre került intézményünkben az e-
napló. Jelenleg csak a pedagógusok ismerkednek a napló alkal- 
mazásaival, használatához valamennyi pedagógusunk  továbbkép- 
zésen vett részt. A szülők a következő tanévtől kapnak hozzáférést 
a felülethez, mely felváltja a papír alapú tájékoztatást. 

Az idén is megrendezésre került a nyolcadik évfolyam szalag- 
tűző rendezvénye és a jó hangulatú farsang. Az alsósok jelmezes 
felvonulással, a felsősök tréfás, zenés produkciókkal versengtek a 
jutalmakért. Szeretném megköszönni a szülők támogatását, torták 
készítését. 

Némethné Szendrei Csilla intézményvezető

Megújult az iskola tornaterme a Decathlon révén
Iskolánk életében kiemelt fontosságú a sportoktatás, a te- 

hetséges gyerekeink fejlesztése különböző labdajátékok, atlé- 
tika és úszás területén. Fontos számunkra az oktatás feltéte- 
leinek folyamatos fejlesztése, javítása.

Nagy lelkesedéssel fogadtuk a Tízpróba Magyarország Kft. 
“Sportból a legtöbbet” elnevezésű pályázati lehetőséget, mely hoz- 
zájárult sportlétesítményünk javításához.

Pályázati anyagunkat Gál Károly építészmérnök, a Virtual Épí- 
tész Stúdió vezetője tervei alapján készítettük el.

A Decathlontól 6.350.000.- Ft támogatást nyertünk el sporttér 
kialakítására. Ez az összeg segíti majd tanulóink nevelését, hogy 
egy jobb, egészségesebb életmód birtokosai lehessenek.

Az eredeti tervek megvalósítása akadályba ütközött, mivel a Sá- 
rospataki Tankerületi Központ által benyújtott uniós, komplex 
épület és sportudvar fejlesztési pályázat nyertes lett. 

Külön köszönjük Pósfai Gábor Úrnak, a Decathlon magyaror- 
szági ügyvezető igazgatójának, hogy lehetőséget biztosított a pá- 

lyázat módosítására, és a megvalósítás határidejének meghosz- 
szabbítására. 

A kivitelezési munkálatok elvégzését a debreceni Echosport  
Kft. nyerte el, Benke Gyula ügyvezetésével. A felújításban részt 
vett a Cigánd Településüzemeltetési és Városfejlesztő Nonprofit 
Nkft. is, Gönczi Zoltán irányításával.

A sikeres pályázatnak, a kivitelezők munkájának, valamint a 
Sárospataki Tankerületi Központ vezetőjének és munkatársainak 
segítségével intézményünk telephelyén a tornaterem belső része 
megújulhatott. 

Köszönjük valamennyi résztvevő segítőkészségét, mellyel hoz- 
zájárultak ahhoz, hogy az itt tanuló diákok megfelelő körülmények 
között sportolhassanak. Hatalmas öröm számomra, számunkra, 
hogy újra birtokba vehettük a tornatermet.

Némethné Szendrei Csilla intézményvezető
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Pedagógus szolgálati emlékéremmel kitűntetett kolléganőnk
Egy jó tanár sokszor olyan, mint egy 

második szülő, aki nem csak a gyerek ok- 
tatásában, de magánéleti problémáinak 
megoldásában is szerepet vállal. 

Amellett, hogy magas színvolanon tanít, 
szeretet és empátia van benne. Szabóné 
Horváth Judit tanítónő 40 éven át kísérte 
szeretettel diákjai életét, és hagyott bennük 
soha ki nem törlődő, kedves emlékeket.  
Munkáját megköszönve az intézmény ve- 
zetése a 9/2017-es iktatószámú javaslat 
alapján felterjesztést kezdeményezett a 
fenntartónál a Pedagógus Szolgálati 
Emlékérem adományozása érdekében. A 
kitűntetést az Emberi Erőforrások Minisz- 
tériuma adományozta Balogh Zoltán mi- 
niszter jóváhagyásával, melyet Donkó Jó- 
zsef, a Sárospataki Tankerületi Központ 
igazgatója adott át.

Szabóné Horváth Judit kolléganő 1978. 
októberétől dolgozott tanítóként. Munka- 
helyei: Nyékládhaza, Ónod, Cigánd. 1989. 
augusztus 16-tól intézményünk oszlopos 

felső tagozatos tanulmányaikra. A rendsze- 
resen szervezett osztálykirándulásokkal, 
táborokkal nebulóit megismertette Kelet- 
és Észak-Magyarország nevezetességeivel, 
kulturális értékeivel. 13 évig szerkesztette 
az iskolaújságot és vonta be a tanulókat a 
cikkek, tudósítások, beszámolók, rejtvény- 
feladatok készítésébe. Az alsós munkakö- 
zösség céljai, programjai megvalósításában 
aktívan közreműködött, a kollégáival köz- 
vetlen kapcsolatot ápolt. Több évtizeden 
keresztül gondos odafigyeléssel támogatta, 
mentorálta a sárospataki és a nyíregyházi 
főiskoláról érkező hallgatókat rövidebb 
vagy hosszabb szakmai gyakorlatuk elvég- 
zése során. Konstruktív kapcsolatot ápolt a 
szülőkkel és a gyermekek fejlesztésében 
közreműködő szakemberekkel. Nyugdíjba 
vonulásával egy kimagasló szaktudású, 
kreatív, sokoldalú személyiség távozott 
csapatunkból.

Némethné Szendrei Csilla
intézményvezető

Nemzeti tehetség pályázatok iskolánkban

Intézményünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a 
Nemzeti Tehetségpont és az Emberi Erőforrás Támogatáske- 
zelő által három pályázatot valósítunk meg.

NTP-MTTD-17-0161 „Robotika alapjai” a matematikai, a ter- 
mészettudományos, a technikai, digitális, valamint a szakmatanu- 
láshoz szükséges kompetenciák erősítése köznevelési intézmé- 
nyekben támogatására kiírt pályázatán 60 órás tehetséggondozó 
műhely megvalósítására 1.300.000 forintot nyerünk. A program 
megvalósítását 15 tanuló három pedagógus vezetésével (Punyiné 
Kandrács Erzsébet, Bötykös László, Lakatos Ferenc) hajtja végre. 
A tehetséggondozó foglalkozások során a tanulók megismerked- 
nek a robotikával és a robot-programozással a pályázati összegből 
vásárolt 2 db Lego Mindstorms EV3 robotépítő készlet segítsé- 

tagja. Az alsó tagozatos gyermekek okta- 
tását-nevelését vállalta fel 1-4 évfolyamig. 
Az eltelt idő alatt 9 csoportot készített fel a 

gével. A pályázat keretén belül a tanulók és tanáraik budapesti ki- 
ránduláson vesznek részt, ahol megtekintik fővárosunk látnivalóit 
és ellátogatnak a Csodák Palotájába.

Szeretlek  Magyarország!
A Kántor Mihály Általános Iskola tá- 

mogatást nyert az Emberi Erőforrás Tá- 
mogatáskezelő által meghirdetett „A ha- 
zai és határon túli köznevelési intézmé- 
nyekben működő komplex tehetséggon- 
dozó programok támogatására” című 
pályázaton. 

A pályázat azonosítója: 
 NTP-KNI-17-0133
Elnyert támogatás: 1 000 000 Ft
A pályázat címe: 
 Szeretlek Magyarország!
A pályázatban 20 tehetséges tanuló vesz 

részt. A program célja a tehetségígéretek 
komplex fejlesztése. Fő feladatok kialakí- 
tani, elmélyíteni a gyermekekben a termé- 
szetvédelem, a környezettudatos magatar- 

tás, hagyományok ápolása, őrzése képessé- 
geit, készségeit. A programot a természet- 
tudományos ismeretek bővítése, gazdagí- 
tása jellemzi, emellett a nyelvészeti (ma- 
gyar nyelv és irodalom) terület folyamatos 
fejlesztése, ezeket kiegészítve a zenei kész- 
ség, képességterületek fejlesztése a legin- 
kább meghatározó. A pályázatból iskolánk 
sporteszközöket, irodaszereket, fényképe- 
zőgépet szerzett be, illetve kirándulásokon 
is részt vehetnek majd tanulóink. A foglal- 
kozásokat Harsányiné Kelemen Krisztina 
és Világi Eszter pedagógusok tartják.

NTP-TFJ-17-0078 Hátrányos helyzetű 
tanulóink környezettudatos fejlesztése 
eszközbeszerzési pályázata révén isko- 
lánk 1.000.000 Ft-ot nyert. 

(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
A pályázatban a kiíró szabadkezet adott 

az iskoláknak bármilyen jellegű oktatási 
eszköz vásárlására, melyet tehetséggondo- 
záson, szakköri és órai foglalkozásokon al- 
kalmazhatnak a pedagógusok, használhat- 
nak a tanulók. Iskolánkban az oktatás mel- 
lett mindig nagy hangsúlyt fektetünk a ta- 
nulóink természetvédelmi szemléletének 
fejlesztésére, „zöld életmód”-ra való neve- 
lésére. 

Ebből már következett, hogy olyan esz- 
közökre pályázzunk, amelyeket természet- 
tudományi foglalkozásokon, táborokban, 
természetjárásokon is használhatunk. 

A projekt tervezésében Oláh Tamás és az 
intézményvezetése vett részt. Mivel intéz- 
ményük az ország leghátrányosabb helyze- 
tű kistérségében található, ezért számunkra 
ez egy óriási lehetőség volt. A pályázatnak 
köszönhetően beszereztünk egy 3D nyom- 
tatót, egy drónt és 2 db elektronmikroszkó- 
pot, melyek már a XXI. sz. technikáinak fe- 
lelnek meg. Ezeken a nagy értékű berende- 

„Tehetségek Magyarországa”
A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége a „Tehetsé- 

gek Magyarországa” című projektfelhívást tett közzé csopor- 
tos tehetségsegítő programok megszervezésére. 

Pályázatot nyújtottunk be két szakkör működtetésére. a 2.b és 
3.b osztályok részvételével 2018. január 10-től 16 tehetségfejlesz- 

tő foglalkozást tartunk. Ezeken a foglalkozásokon a tanulók logi- 
kus gondolkodását fejlesztjük. 

A szakkörökön való részvétel a gyerekek számára ingyenes. A 
pályázatot Bodnár Eszter és Melovics Csabáné tanítónők vezeté- 
sével valósítjuk meg.

zéseken kívül még meteorológiai állomást, 
távcsövet, digitális tájolót, komplex vízmi- 
nőség mérőt, kofferlabort és 2 db gumicsó- 
nakot kaptak tanulóink. Ezekkel az eszkö- 

zökkel magasabb szintre emelhetjük a ter- 
mészettudatos nevelő-oktató munkánkat.

Némethné Szendrei Csilla
intézményvezető



2018. március

A cigándi Szabadidő Központ adott otthont a Kántor Mihály 
Általános Iskola farsangi mulatságának és a nyolcadik osztá- 
lyosok szalagtűző ünnepségének 2018.március 2-án.

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

mondott. A szalagtűzést követően a két nyolcadik osztály bemu- 
tatta az erre az alkalomra megtanult közös keringőjüket. A szalag- 
tűzés után az alsó tagozatos osztályok jelmezes felvonulása, vala- 
mint a felső tagozatos osztályok zenés, táncos bemutatója követ- 

kezett, melyen a megjelent vendégek jól szórakoztak. A produk- 
ciókat a nyolcadikos tanulók értékelték, és az ő döntésük alapján 
kerültek ki a nyertesek. Ezt követően a végzős tanulók ismét előad- 
ták keringőjüket. A farsangi ünnepséget tombola húzás zárta, me- 
lyen értékes nyeremények találtak gazdára. 

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

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

A téli szünet után január 2-val folytatódott az óvodai nevelési 
év. 

13-án szombaton tv felvételre került sor intézményünkben. Ja- 
nuár 25-én kis balettosaink fellépésében gyönyörködhettünk a 
Szabadidő Központban. Az idén február 9-én került sor a farsangra 
óvodánkban. Minden jelenlevő gyerek érdekes, vicces jelmezt ho- 
zott magával otthonról. Nagyon vártuk mindannyian és a gyerekek 
végtelenül élvezték az egész napi mókát. 

A farsang alkalmából az étkezde, hagyományainkhoz híven far- 
sangi fánkot készített az ovisoknak. 

Február 13-án kedden a Múzeumporta előtti téren elűztük a telet. 
Nagy csinnadrattával, dobbal, fedővel igyekeztünk ráijeszteni a hi- 
deg évszakra. A Múzeumporta dolgozói meleg teával és ízletes 
farsangi fánkkal várták a gyerekeket. Le- 
hetőség volt még népi játékok kipróbálá- 
sára is. 

Sajnos nem volt elég ijesztő a télűzé- 
sünk, hiszen másnap reggelre hó esett.

A Magyar Kultúra Hete programsoro- 
zaton belül a Cigándi Tündérkert Óvoda 
gyermekei és az óvónők szerveztek me- 
sedélelőttöt 2018. január 26-án.

Csoportonként a gyerekek egy-egy me- 
sével vagy tánccal, illetve diavetítéssel 
készültek. A gyerekek nagyon élvezték a 
mesék bemutatását, a társaik nagy odafi- 
gyeléssel nézték meg az előadásokat.

Farsang és szalagtűzés a Kántor Mihály Általános Iskolában

A Cigándi Tündérkert Óvoda eseményei
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A bodrogközi „kincsek” életéről pár mondatban
Mozgalmasan telt a 2018-as év első két hónapja. 
Apróságaink nagyon örűltek a szállingozó majd idővel nagy pe- 

helyhekben húlló hónak, amelyből sikerült, természetesen a gyer- 
mekek lelkes segítségével megépíteni az év első hóemberét.

 

Már hagyománnyá vált bölcsődénkben, hogy intézményünk is 
részt vesz Magyar Kultúra Hete című programsorozatban.  

2018. január 24-én mese délelőttöt szerveztünk, Vlagyimir Szu- 
tyejev: A gomba alatt című mesét adtuk elő a gyermekeknek, faka- 
nálbáb formájában.

Idei farsangi mulatságunkat 2018.02.9.-én tartottuk meg. 
Eme jeles ünnepet is ”lázas” készülődés előzte meg, a csoport- 

szobák színesebbnél színesebb farsangi díszekben pompáztak, tél- 
űző énekekkel, rigmusokkal igyekeztünk elűzni a telet és a hideget. 

A farsang napján a gyermekek már izgatottan várták, hogy ma- 
gukra öltsék a szebbnél szebb farsangi maskarákat. 

A mulattságot tánccal, énekléssel, farsangi fánk elfogyasztásá- 
val igyekeztünk maradandó, kedves élményé tenni.

 

2018.02.13.-án a farsang utolsó napján Cigándi Múzeumportára 
látogattunk a Cigándi Tündérkert Óvodásaival együtt, ahol a gyer- 
mekek kiszebáb égetésnek lehettek szemtanúi. 

Természetesen ezen a napon sem maradhatott el a farsangi fánk, 
amit a rossz időre való tekintettel a bölcsődénkben fogyasztottunk 
el. 
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Újévi táncgála
A Magyar Kultúra Hete rendezvény- 

sorozat részeként rendezték meg Cigán- 
don a Sárospataki Alapfokú Művészeti 
Iskola III. Újévi táncgáláját 2018. január 
25-én. 

Az eseménynek a Szabadidő Központ 
adott helyet. A gála felvezetésében elhang- 
zott, hogy a cigándi táncos gyerekek mi- 
lyen fellépéseken, táborokban vettek részt. 

Továbbá az is, hogy idén ünnepli a Sáros- 
pataki alapfokú Művészeti Iskola fennállá- 
sának 20. évfordulóját, amire számos ren- 
dezvénnyel készülnek az iskola dolgozói, 
és ebbe a cigándi növendékek is aktívan 

bekapcsolódnak majd. A gálán a néptáncos, 
balett- és moderntáncos növendékek adtak 
számot tudásukról. Produkciójuk hatalmas 
sikert aratott a rendezvényre kilátogató szü- 

lők, barátok,r okonok körében. A szervezők 
nevében köszönetet mondunk minden part- 
nernek, akik támogatásukkal segítették az 
esemény létrejöttét. 

Farsangi programok Cigándon 
Igazi karneváli hangulatban telt a farsangi időszak utolsó 

napja Cigándon.
2018. február 13-án a Bodrogközi Múzeumportán és a Városi 

Könyvtárban is zajlottak az események. Délelőtt a Bodrogköz 
Kincsei Bölcsőde és a Cigándi Tündérkert Óvoda népi rigmusok 
csujogatása, farsangi énekek éneklése és nagy hangoskodás kö- 
zepette égették el a kiszebábot a Múzeumporta előtti téren. A gye- 
rekek forró teával melegítették fel magukat, a farsangi fánkot a 
rossz idő miatt az óvodában fogyasztották el. Délután a Városi 
Könyvtárban az Kántor Mihály Általános Iskola tanulói vettek 
részt egy farsangi játszóházban, ahol különböző maszkokat ké- 
szíthettek. Bötkyösné Fodor Kitti könyvtárvezető a farsangi szo- 
kásokról beszélt a gyerekeknek és farsangi verseket olvasott fel a 
jelenlévőknek.

Farsangi mulatság a cigándi Idősek Klubjában
A farsangi időszak első rendezvényét tartották meg a Bod- 

rogközi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató 
Központ Cigándi Idősek Klubjában 2018.  január 25-én.

Az eseményen a klubtagokon kívül részt vett Oláh Krisztián, 
Cigánd Város polgármestere és Dakos Jánosné intézményvezető.

A vendégeket Nagy Istvánné gondozónő köszöntötte, aki Ko- 
vács Bertalanné és Csáki Sándorné gondozókkal közösen adtak elő 
egy humoros jelenetet, nagy derültséget kiváltva a jelenlévők köré- 
ben. A hangulatot csak fokozták azok a tagok, akik jelmezt öltöttek 
és úgy vonultak fel a mulatságon megjelentek előtt. Hatalmas ová-
ció fogadott minden jelmezest.

A jelmezes bemutató után az intézmény dolgozói finom ebéddel 
és az elmaradhatatlan farsangi fánkkal kedveskedtek a klubtagok- 

A könyvtári programmal párhuzamosan a Nefelejcs Kiskórus 
tagjai a Múzeumportán búcsúztatták a telet. A vidám hangulatú 
eseményen kipróbálhatták a népi játékokat, megkóstolhatták a 
farsangi fánkot és elégették a telet szimbolizáló kiszebábot is. 

nak. Ezt követően Németh István muzsikájára énekes, táncos for- 
gatag vette kezdetét, mely nagyon vidám hangulatban telt el.

Sarkantyús Néptáncegyüttes farsangi bálja
Negyedik alkalommal szervezte meg a Sarkantyús Néptánc- 

együttes a farsangi jelmezes bálját Cigándon 2018. február 24-
én.

A rendezvényen az együttes tagjai egy rövid, jó hangulatú mű- 
sorral kedveskedtek a megjelent vendégeknek. Köszöntőt mondott 
Lőrincz László a csoport vezetője, valamint Dr. Hörcsik Richárd 
Abaúj-Zemplén országgyűlési képviselője és Oláh Krisztián, Ci- 
gánd Város polgármestere is gratulált a táncosoknak, és kívántak jó 
szórakozást az estéhez. A zenét a műsor alatt és a vacsora idején a 
Szikes zenekar, majd Stempel László szolgáltatta. A bálon értékes 
tombolanyeremények is gazdára találtak, valamint kiderült ki 
kapja idén az év legjobb női, illetve férfi jelmezéért járó díjat. 

A Sarkantyús Néptáncegyüttes nevében köszönjük minden tá- 

mogatónak, partnernek a segítséget, tombola felajánlását, valamint 
köszönjük minden vendégnek, hogy a belépőjegy megvásárlásával 
támogatták az együttest.
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Márai program
Könyvtárunk sikeresen pályázott a könyvtárak számára 

kiírt országos állománygyarapító pályázaton, mely a Márai 
program VII. címet viseli.

A pályázat során gyűjteményünk több mint 120.000 Ft értékben 
tényirodalmi művekkel, gyermek-és ifjúsági kiadványokkal és 
mesekönyvekkel gyarapodott.

Szeretettel ajánljuk ezeket a könyveket minden látogatónknak! 

Ölelj meg egy könyvtárost!
Március 1-je már évek óta a nemzetközi „Ölelj meg egy 

könyvtárost!” világnap.
Ennek apropóján 2018.március 1-jén a Cigándi Tündérkert Óvo- 

da Hóvirág és Napsugár csoportja és az óvónénik eljöttek intéz- 
ményünkbe és egy-egy ölelésben részesítették a könyvtár dolgo- 
zóit.

Hálásan köszönjük e nemes gesztust!

Kultúrházak 
éjjel-nappal

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 
csatlakozott a Cigánd Városi Művelődési 
Központ a Kultúrházak éjjel-nappal el- 
nevezésű országos programsorozathoz.

2018-ban február 2-4-e között várták or- 
szágszerte a kultúrházak az érdeklődőket 
különböző programokkal. Cigándon 2018. 
február 3-án a TriAngel Majorette Tánc- 
csoport és a Sarkantyús Néptáncegyüttes 
tartott nyílt próbát, és várták a táncművé- 
szet eme két válfajának szerelmeseit egy 
közös táncra.

B-A-Z Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Cigándi Tagintézményének hírei
2018. március 2-9. között első alkalommal került megren- 

dezésre megyénkben is a Pedagógiai Szakszolgálatok hete 
programsorozat. 

A rendezvény keretében tagintézményünk március 6-9. között 
22 eseményt szervezett és bonyolított le a Cigándi Járás területén. 
A programsorozat széleskörű kínálatából választhattak az ér- 
deklődők. Szakembereink nagy szakmai hozzáértéssel és lelkese- 
déssel tervezték meg programjaikat, melyek 9 településen és 14 
helyszínen valósultak meg. 

Az érdeklődő szülők és óvodapedagógusok nyílt fejlesztő-, vala- 
mint nyílt tehetségfejlesztő foglalkozásokat tekinthettek meg, ahol 
betekintést nyerhettek a szakmai munkába.

A nyitott fejlesztő foglalkozásokon egyes intézményekben a téri 
tájékozódás és a testséma fejlesztés, míg máshol a beszédkedv fo- 
kozása, a beszédértés és kifejező készség fejlesztése valósult meg 
az ellátott, nagycsoportos korú gyermekek körében, melyet fej- 
lesztőpedagógus szakembereink tartottak. A nyitott tehetségfej- 
lesztő foglalkozásokon kommunikációs és improvizációs játékok 
alkalmazása került bemutatásra drámapedagógiai módszerekkel a 
szakfeladatot ellátó fejlesztőpedagógus szakember által.

A pedagógusok számára szakmai műhelymunka megszervezé- 
sével próbáltunk gyakorlati segítséget nyújtani logopédia és tehet- 

séggondozás témában. Míg a logopédus szakember a nyelvgyakor- 
latok, ajakgyakorlatok és légzőgyakorlatok helyes végzésének 
módját és játékos alkalmazásának lehetőségeit ismertette meg az 
óvodapedagógusokkal, addig a tehetséggondozó (fejlesztőpe- 
dagógus) szakember „A drámapedagógiai módszerek alkalma- 
zásának lehetőségei a tehetséggondozó munkában” címmel tartott 
szakmai műhelyt.

A korai fejlesztés szakfeladat keretében a Biztos Kezdet Gyerek- 
házakban (Tiszakarád, Lácacséke), valamint a Bodroghalmi Inno- 
vációs, Oktatási és Közösségi Központban és tagintézményünk- 
ben, a gyógypedagógus szakemberek tartottak tanácsadást az ér- 
deklődő szülőknek, védőnőknek és családgondozóknak a 0-4 év 
közötti gyermekek otthoni körülmények között történő beszéd- és 
mozgásfejlesztésével kapcsolatban, továbbá pszichológus szak- 
ember nyújtott nevelési tanácsadást az azt igénybe vevőknek.

Reméljük sikerült maradandó élményt nyúj- 
tani minden megjelent szülő és szakember szá- 
mára. Köszönjük az érdeklődést! 

A programsorozat megszervezésére és meg- 
rendezésére igyekszünk a 2018/19-es tanévben 
is sort keríteni.

Kopasz Gáborné tagintézmény-igazgató
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Kísérleti program a leghátrányosabb térségek felzárkózása érdekében
Öt járás 104 települését és mintegy százezer embert érint a 

Végtelen lehetőség elnevezésű kísérleti program, amely a leg- 
hátrányosabb helyzetű régiók felzárkózását segíti elő a legje- 
lentősebb civil és egyházi szervezetek, szeretetszolgálatok be- 
vonásával - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős állam- 
titkára március 6-án a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Ci- 
gándon.

Czibere Károly a program elindítása alkalmából tartott fórumon 
kifejtette, hogy a mintát a Magyar Máltai Szeretetszolgálat már 
régóta futó, komoly eredményeket felmutató, Jelenlét elnevezésű 
programja adja; ennek lényege az alapos problémafeltárás, az 
együttműködés a térségben működő önkormányzatokkal, civil 
szervezetekkel, szociális ellátó hálózattal, egészségüggyel, tömeg- 
közlekedési szolgáltatókkal.

Úgy fogalmazott: az uniformizált megoldásoknak leáldozott, a 
kormány azokat a programokat részesíti előnyben, amelyek egy-
egy térség "arcára" formálódnak. Kiemelte, a kísérleti projektek 
tapasztalatait hasznosítani fogják az ország más területein is, egy 
részük pedig reményeik szerint beépül majd a szociális szabályo- 
zási rendszerbe is. 

Czibere Károly kitért arra, Magyarország már eddig is komoly 
eredményeket tudott felmutatni a felzárkóztatásban, hiszen Euró- 
pában példa nélküli az, hogy a roma emberek több mint negyven 
százaléka dolgozik, a roma gyerekeknek pedig csaknem száz szá- 
zaléka jár óvodába.

A tavaly bejelentett, most elindult és négy éven át tartó projekt 
finanszírozására kétmilliárd forint áll rendelkezésre - közölte az 
államtitkár. 

Hozzátette: a legfőbb cél az, hogy a járásokra kifejlesztett mód- 
szerek lehetőséget adjanak a program folytatására a pályázati idő- 
szak lejárta után is. Az elért eredményeket szeretnék továbbvinni a 
következő európai uniós költségvetési ciklusban. 

A program keretében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a kun- 
hegyesi, a Magyar Református Szeretetszolgálat a cigándi, az Öku- 
menikus Segélyszervezet a gönci, a Baptista Szeretetszolgálat a 
baktalórántházai, a Katolikus Karitász pedig a sellyei járásban 
kezdi el a munkát - mondta.

Hörcsik Richárd, a térség fideszes országgyűlési képviselője ar- 
ról beszélt, hogy a magyar-szlovák határ mentén található bodrog- 
közi térség hanyatlása a trianoni diktátumig vezethető vissza, a 
mezőgazdasági munkások későbbi elvándorlását, majd a munka- 
helyek 1990 utáni sorozatos megszűnését sem az európai uniós, 
sem pedig a schengeni csatlakozás nem oldotta meg. 

Véleménye szerint a vidéki élet csak akkor tartható meg, ha a kö-
zösségek megmaradnak, újjáépülnek és célokat találnak.

Kiemelte: az elmúlt évek munkáját a felzárkózás területén az 
hatotta át, hogy a segítséget nem holmi elefántcsonttornyokban 
kidolgozott elméletek merev alkalmazásával, hanem a jó gyakor- 
latok elterjesztésével kell a kívánt helyre juttatni. 

Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke el- 
mondta: Jelenlét elnevezésű programjuk valójában egy szemlé- 
letet takar. Kiemelte: a "jóléti erkélyről" sokan tudni vélik, mire is 
kellene költeni a felzárkózási programokra szánt pénzeket, való- 
jában azonban akkor lehet meglátni a problémákat, ha lehajolunk 
és közel megyünk a nehéz sorsú emberekhez. Hozzátette, a sze- 
génység és a nyomorúság közötti alapvető különbség az, hogy míg 
az előbbinél vannak még célok, addig az utóbbi esetében olyan 
nagy a hiány mértéke, hogy a célok is eltűnnek. 

Vecsei Miklós kifejtette: minden településen más-más módszert 
alkalmaznak majd a hatékony segítségnyújtás érdekében.

Lutár Balázs, a Magyar Református Szeretetszolgálat szociális 
ágazatának vezetője a cigándi járásban megvalósuló programról 
szólva kifejtette: Bodroghalomban és Ricsén alakítanak ki úgyne- 
vezett Jelenlét-pontokat, ahol egyebek mellett közösségi konyhát, 
közösségi mosodát és kertet hoznak létre. Hozzáfűzte: céljuk a kö- 
zösségvállalás a helyi önkormányzatokkal, közszolgáltatókkal, 
oktatási intézményekkel, egyházi közösségekkel, civil szerveze- 
tekkel, gazdasági szereplőkkel, valamint a nélkülöző, nehéz körül- 
mények között élő emberekkel, családokkal, közösségekkel a sze- 
retetszolgálat járási munkacsoportján keresztül.            forrás:MTI

Szociálpolitika-társadalom 

A Szociális Szolgáltató Központ hírei
Az idősek klubjában január – Február hónapban a követ- 

kező események voltak: 
Január 10.-én vesszőfonást tanulhattak a Múzeumporta szerve- 

zésében az idősek.
Január 25.-én megtartották a A farsangi időszak első rendez- 

vényét Cigándi Idősek Klubjában. Az eseményen a klubtagokon 
kívül részt vett Oláh Krisztián, Cigánd Város polgármestere és Da- 
kos Jánosné intézményvezető. A vendégeket Nagy Istvánné gon- 
dozónő köszöntötte, aki Kovács Bertalanné és Csáki Sándorné 
gondozókkal közösen adtak elő humoros jelenetet, nagy derült- 
séget kiváltva a jelenlévők körében. A hangulatot csak fokozták 
azok a tagok, akik jelmezt öltöttek és úgy vonultak fel a mulatsá- 
gon megjelentek előtt. Hatalmas ováció fogadott minden jelme- 
zest! A jelmezes bemutató után az intézmény dolgozói finom ebéd- 
del és az elmaradhatatlan farsangi fánkkal kedveskedtek a klubta- 
goknak. 

Ezt követően Németh István muzsikájára énekes, táncos forga- 
tag vette kezdetét.

Február 13.-án részt vettek a klubtagok a Múzeumporta Far- 
sang Farka rendezvényén, mely meghívásnak minden éven öröm- 
mel tesznek eleget. 

A Fogyatékkal Élők Nappali intézményében is megtartották, ja- 
nuárban a jó hangulatú hagyományos pótszilvesztert, Februárban  
pedig a Farsangi Mulatságot, ötletes jelmezekkel, az elmaradha- 
tatlan farsangi fánkkal, és közös tánccal tették emlékezetessé ezt a 
napot.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a  RSZTOP-
1.1.1-16-2016-00001 kódszámú „Élelmiszer segély biztosítása 
szegény gyermekes családok számára” című kiemelt projekt kere- 
tén belül élelmiszer segély csomagot biztosít 2017. június hónap- 
jától.

(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
Ezen pályázat egy újabb szakaszához érkezett.

Az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 Alapvető fogyasztási cikkek 
biztosítása szegény gyermekes családok számára projekt 2018 feb- 
ruárjában indult, megvalósítása országosan zajlik. A projekt kere- 
tében alapvető fogyasztási cikkekhez jutnak a kedvezményezett já- 
rásokban élő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 
de intézményi ellátásban nem részesülő  0-3 éves korú gyermekek 
családjai. Ezt az alapvető fogyasztási cikkeket tartalmazó csoma- 
got, a jogosultak évente 1 alkalommal vehetik át. 

A csomag tartalma a teljesség igénye nélkül: digitális lázmérő, 
gyermekfogkrém, fogkefe, cumisüveg, polár babatakaró, kapucnis 
törölköző, nedves törlőkendő, készségfejlesztő játékok, Fertőtlení- 
tő hatású folyékony tisztítószer, szappan, mosószer, éjszakai fény, 
fültisztító pálcika, orrszívó, termosz, körömolló, kifestő füzet, me- 
sekönyv stb.

Cigánd városában az osztás napja 2018.02.20. volt.
Ekkor vehették át az élelmiszer csomag mellett az alapvető 

fogyasztási cikkeket tartalmazó csomagokat is jogosult családok.
A következő hónaptól ismételten az élelmiszer csomagok 

osztása zajlik a megszokottak szerint.

Egykoron az ember abszolút tisztában volt azzal, hogy a ter- 
mészetből él. Azzal egységben élt, tisztelte, megbecsülte, óvta, 
hiszen olyat kapott tőle, ami az élethez nélkülözhetetlen volt, és 
persze ma is az: a levegő, a víz, a táplálék, az élettér, az otthon - 
csak hogy a legfontosabbakat említsem.

Ez a felfogás nem mond ellent a nagy világvallások, filozófiák, 
nagy történelmi civilizációk, de még csak a modern kor, és napja- 
ink alapgondolatainak sem.

A modern világ azonban teljesen kifordult ebből a szemléletből. 
A természetre, Földünkre úgy tekint mint zsákmányra, amit meg 
kell szerezni, el kell fogyasztani, le kell igázni, mit sem törődve a 
következményekkel!

A száguldó világ, a robbanásszerűen fejlődő és megállíthatat- 
lannak tűnő világgazdaság, a túlszaporodó emberiség, a fogyasztás 
alapú társadalom, a nagy társadalmi egyenlőtlenségek egy teljesen 
új szemlélet-élet-módnak, politikai irányzatnak, ideológiának ad- 
tak életet: ez a környezetvédelem.

A világ vezető országai, politikusai, értelmisége, tudósok, szám- 
talan civil szervezet kongatja a vészharangot, miszerint az ember 
olyan felbecsülhetetlen károkat okoz a FÖLD-nek, hogy ha nem 
történnek azonnali beavatkozások, akkor az emberiség saját magát 
pusztítja el.

Nincs olyan ország manapság, ahol ne foglalkoznának a környe- 
zetvédelem kérdésével. 

Van ahol külön minisztériumot is létrehoznak a területnek, any- 
nyira jelentősnek tarják a kérdést.

Ki ne ismerné például a Greenpeace nevű szervezetet, amely szá- 
mos környezetvédelmi problémára hívja fel a figyelmet világszer- 
te, nagy fejfájást okozva a környezetet önző módon pusztító világ- 
cégeknek.

Köztudott, hogy Önkormányzatunk törekvései abszolút össz- 
hangban vannak a környezetvédelemmel: megújuló energiák hasz- 
nálata (intézményi naperőművek, napelempark létesítése, ledes 
közvilágítási hálózat kiépítése, környezettudatos nevelés és intéz- 
kedések, szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás, lakossági prog- 
ramok, autómentes nap, kerékpáros nap - kerékpározás népszerű- 
sítése, szemétszedések, csatlakozás a PET Kupa mozgalomhoz 
stb.).

Cigánd Város Önkormányzata „Szelektálj Cigánd” címmel 
2.050.000Ft. pályázati támogatásban részesült a Földművelésügyi 
Minisztérium jóvoltából!

Láthatjuk mindennapjainkban, hogy nagyon nehéz a hatványo- 
zottan hátrányos helyzetű lakosság hatékony és gyors szemlélet- 
formálása, amely sajnos - a nevelési, oktatási intézmények legna- 
gyobb igyekezete ellenére - meglátszik az iskolás diákokon is.

Ki ne látná, hogy mennyi szemetet dobálnak el a gyerekek, 
amely szokás felnőtt korban is csak kis mértékben javul...

Tudjuk, hogy egy teljesen más értékrendet képviselő ember 
transzformálása egy környezetvédővé nem egyszerű feladat, ehhez 
sok idő, türelem, és akár teljes generáció váltás is kell.

Ezen gondolatok mentén fogalmaztuk meg pályázati célkitű- 
zésünket, amelynek fókuszában a szelektív hulladékgyűjtés, az 
újrahasznosítás, a „kevesebb szemetet, tisztább lakóhelyet” jelige 
áll!

Pályázatunk jelentős részben az iskolás gyerekek szemlélet for- 
málására irányul, így ennek keretében két projekt napot tervezünk. 
Az első nap előadásokat tartunk az alsó és felső tagozatos diá- 
koknak az újrahasznosítás, a szelektív hulladékgyűjtés, és a mára 
nemzetközi hírűvé váló PET Kupa interaktív bemutatásával. 

A második projektnapon 2018. március 23-án, szemétszobor 
építésre, versenyekre, filmvetítésre, kézműves foglalkozásokra 
kerül sor az iskolás diákok aktív részvételével.

Emellett a település teljes lakosságát igyekszünk bevonni a prog- 
ramba tájékoztató anyagokkal, a sajtóban és online felületeken 
megjelenő cikkekkel, valamint készül egy szelektálj kisokos tájé- 
koztató füzet és bolhapiacot is rendezünk!

A projektünk fokozatosan vonja be a gyermekeket a megcélzott 
témába, így a projekt zárását jelentő napon elméletileg már egy 
kicsit tudatosabb iskolásokkal találkozhatunk.

A pályázat keretében több pályázatot illetve akciót szeretnénk 
meghirdetni, amelyek végén a legaktívabb diákokat díjazni fog- 
juk!

Az első ilyen akció a „Hulladékból alkoss” pályázatunk, amely 
kifejezetten az iskola osztályaira irányul, a legkisebbektől a legna- 
gyobbakig.

A pályázat az újrahasznosítás lehetőségeire, annak jelentőségére 
hívja fel a figyelmet, amely a hazánkban már bevezetett Trash Art 
mozgalmon alapszik.

A projektünk megvalósításába közismert, illetve a Tiszai PET 
Kupa mozgalomban is igen aktív szervezeteket vontunk be, akik 
hitelesen tudják eme nemes célokat képviselni.

Ilyen szervezetek a Természetfilm.hu, a Tiszai PET Kupa moz- 
galom, az Aztakeservit Értékőr Egyesület , vagy a Greenius, akik 
be is mutatkoznak újságunkban.

A környezetszennyezés és a ráépülő környezetvédelem lassan a 
Földünk legkomolyabb kihívása elé lép elő, amelyben rengeteg 
ország tett már példamutatóan előrelátó és drasztikus lépéseket!

Az igazi szemléletformálást azonban alul, a lakosság körében 
kell megtenni, hiszen a valódi problémák csak társadalmi konszen- 
zussal kezelhetők!

Ehhez mindenkire szükség van, hiszen jó lenne, ha utcáinkon, 
árkainkban, a lakosok portáin nem heverne annyi szemét, amit a 
közfoglalkoztatottak, vagy a környezetvédelemben jeleskedő la- 
kosok sziszifuszi munkával gyűjtenek.   (Folytatás a köv. oldalon.)

Húzz kesztyűt és gyűjtsd a szemetet, szelektálj, újrahasznosíts, használj 
kevesebb energiát, védd a környezeted, ne szemetelj, mutass példát, 

nevelj másokat, azaz légy te is trendi, tehát környezetbarát!!!!
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Akik a természetért élnek-halnak
A Természetfilm.hu – hivatalos nevén Természetfilm.hu Tu- 

dományos Filmműhely Egyesület – ismeretterjesztő televíziós 
műsorok, dokumentumfilmek előállításával foglalkozó, 
független alkotóműhely. 1996-ban alakult, központja és 
utómunka stúdiója Budapesten található. 

Alapítói az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola és Gimná- 
zium, valamint az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola és Gim- 
názium biológia speciális képzésében résztvevő tanulói közül ke- 
rültek ki. Az egyesület kezdetben kizárólag víz alatti filmeket ké- 
szített.

Az egyesület fő tevékenységi köre a Földön eredeti állapotában 
megmaradt természetes élőhelyek megörökítése, kutatók, termé- 
szetvédelmi szakemberek filmezése. 

Az elsődlegesen tudományos vonatkozású filmes munka az 
élővilág megismerését, védelmét és a tudományos ismeretterjesz- 
tést szolgálja.

Folyamatosan gyarapodó filmográfiáján túl a Természetfilm.hu 
több kezdeményezéséről is ismert.  Innen ered a mozgalommá nőtt 

Tiszai PET Kupa ötlete, innen indult nemzetközi útjára a Popular 
Science Video Workshop, és az itt dolgozók alapították meg az élő 
vadkamerás közvetítésekre és online filmforgalmazásra szakoso- 
dott Filmdzsungel Stúdiót.

Számos hazai és nemzetközi fesztivál résztvevői:
- Bajkál Nemzetközi Természetfilm Fesztivál - Oroszország
- Matsalu – Észtország
- Naturvision és Greenscreen – Németország
- IWFF – Amerikai Egyesült Államok
- JWFF – Japán
- Wildscreen – Egyesült Királyság
- Eastsilver – Cseh Köztársaság
- Pusztaszeri Természetfilm Fesztivál
- Gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztivál
- Nemzetközi Tudományos Filmszemle – Szolnok

Eddigi munkájuk során a világ számos pontján folytattak és foly- 
tatnak tudományos munkát, többek között: Kongó, Peru, Malajzia, 
Costa Rica, Antarktisz, Brazília, Szlovákia, Románia.

Az ausztrál ABC televíziós csatorna tudományos magazinjának 
kisfilmeket készítettek.

Filmjeiket a magyar közönség a Spektrum, Duna Televízió és a 
Magyar Televízió műsorain láthatja. 

Írta: Kovács Gábor
Forrás: www.wikipedia.hu

Üzenet a Palackban (52 perces, környezetvédelmi ismeretterjesztő film, 2018)
Öt éve, hogy a Felső-Tiszán megjelent néhány, pillepalackból 

készült, ingatag vízi jármű. Az egyik fedélzetén egy filmes stáb rin- 
gatózott, a másik lélekvesztőn egy család három gyerekkel és egy 
kutyával, a harmadikon egy baráti társaság. Mi tagadás, elég szo- 
katlan módon hívták fel a figyelmet arra, hogy második legna- 
gyobb folyónkat határon túlról érkező műanyag szennyezés fenye- 
geti. A kalandból a Médiatanács támogatásával televíziós filmso- 
rozat készült. A 'Valamit visz a víz' nézők ezreihez jutott el, és 
alapvető szerepet játszott abban, hogy napjainkra a kezdeménye- 
zés nemzetközi mozgalommá nőtte ki magát, amelynek neve: Ti- 
szai PET Kupa.

A Tiszai PET Kupát az teszi különlegessé az egész világon, hogy 
magát a szennyezést eszközként használja fel. A folyóból kigyűj- 
tött szemét a PET Kupában értékes alapanyag, aminek segítségével 
küzdeni lehet a környezeti probléma ellen. A PET Kupa sikerének 
titka, hogy nem áll meg a hulladék összegyűjtésénél, éppen ellen- 
kezőleg: itt veszi csak igazán kezdetét a történet. A hulladékból 
ugyanis hulladékgyűjtő hajók épülnek, amelyek igen hatékonyan 
veszik fel a harcot a környezetszennyezéssel.

Több mint 18 tonna hulladék kitermelése a folyóból, 47 PET hajó 
megépítése, több tucat hulladékhegy feltérképezése és letermelése, 
több száz folyamkilométer megtétele a Tiszán, több ezer önkéntes 
bevonása - eddig ez a Tiszai PET Kupa egyenlege. De vajon mi rej- 

lik a számok mögött? Honnan jött az ötlet, milyen emberek működ- 
tetik, és meddig hajlandóak elmenni annak érdekében, hogy a Ti- 
sza megint tiszta legyen? Az 'ÜZENET A PALACKBAN' az ő tör- 
ténetüket meséli el. Azokét az emberekét, akik részt vettek már 
legalább egy tiszai hulladékhegy megtámadásában, akik kivették a 
részüket legalább egy PET hajó felépítésében, hajóztak hulladék- 
hajón és küzdöttek a szennyezéssel. Azokét az emberekét, akik 
egyszerűen csak PET kalózoknak nevezik magukat.

A 'Valamit visz a víz' sugárzása óta 5 éve telt el. A PET Kupa az- 
óta sokat fejlődött. A Természetfilm.hu stábja önkéntes munkában 
a kezdetektől fogva dokumentálja a PET kalózok kalandjait. Ez az 
értékes archívum képezi az 'ÜZENET A PALACKBAN' c. film 
alapját. A stáb a felvételeket eddig soha be nem mutatott fedélzeti 
videókkal, videónapló részletekkel egészíti ki. 

A TERMÉSZETFILM.HU bemutatja ÜZENET A PALACK- 
BAN alapötlet MOLNÁR ATTILA DÁVID, PALKÓ ISTVÁN, 
TÓTH ZSOLT MARCELL írta MOLNÁR ATTILA DÁVID 
fényképezte TISZA BALÁZS, TÓTH ZSOLT MARCELL vágó 
LUKÁCSI KORNÉL zene TAMÁS ZSOLT szakértő HANKÓ 
GERGELY producer MOLNÁR ATTILA DÁVID, TÓTH ZSOLT 
MARCELL, HANKÓ GERGELY rendezte MOLNÁR ATTILA 
DÁVID forgalmazza PAULINE MAZENOD WINDROSE.FR

www.petkupa.hu    facebook.com/petkupa

(Az előző oldal folytatása.)
Jó lenne, ha végre mindenki felfogná, hogy a Gődény, mint a 

Tisza tőszomszédságában lévő vizes élőhely nem szemétlerakó.
Jó lenne, ha tudatosabban vásárolnánk, újra előkerülnének a ko- 

sarak, előnyben részesítenénk a visszaváltható termékcsomago- 
lásokat, és kevesebb ételt dobnánk a kukába.

Jó lenne, ha a veszélyes hulladékot nem égetnénk el, és árterein- 
ket sem használnánk szemétlerakónak. A sort folytathatnánk.

Reméljük programunk segít abban, hogy az emberek újra érté- 
keljék a természetet, a környezetüket, és ne csak kihasználják, ha- 
nem védjék is az életet adó erőforrásainkat!

Ahogy a nagy bölcsek mondják, változtasd meg önmagad, és a 
világ is megváltozik körülötted. Legyünk egy picit „zöldebbek” és 
máris sokat tettünk azért, hogy a gyermekeinknek egy élhetőbb 
Földet adjunk a kezükbe!

Ablonczy Dániel  
alpolgármester

www.szelektalok.hu A projekt a 
Földművelésügyi Minisztérium 

támogatásával valósult meg.



Szemétevő szeméthajó 
A PET Kupa életre hívójaként közösségi adománygyűjtő 

kampányunkat 2016-ban “Építsünk Szemétevő Szeméthajót!” 
névvel indítottuk. 

De honnan ered a szeméthajó kifejezés? Eredetileg egy petka-
lóznak se jutna eszébe, hogy szeméthajónak nevezzen egy PET ha- 
jót, főleg egy olyat nem, amit a saját két kezével épített. A petkaló- 
zok szemében a PET hajónál szebb nincs. Hogy megértsük, miért 
hívták a hajót először mégis Szemétevő Szeméthajónak, kanyarod- 
junk vissza 2014-be, amikor a PET Kupa az első közösségi ado- 
mánygyűjtő kampányát indította el. Egy éve volt akkor az első PET 
Kupa, a pénzből kifutottunk, a hírünk még nem volt nagy, támo- 
gatók sehol. 

Nyár volt, és napnál is világosabb volt, hogyha nem lesz valami, 
nem lesz semmi. Más szóval a PET Kupa megszűnik azelőtt, hogy 
igazán elkezdődött volna. Eldöntöttük, hogy közösségi adomány- 
gyűjtéssel próbálkozunk a NIOK által üzemeltetett felületeken. A 
NIOK Alapítvány munkatársai nagyon komolyan veszik ezt a dol- 
got. Személyesen beszélnek mindenkivel, aki civilként magánsze- 
mélyek támogatására pályázik. Segítettek a kampány felépítésé- 
ben, és a cím adásban is. Konkrétan Stahl Zsófia volt az, aki azt ja- 
vasolta, hogy legyen valami ilyesmi címe a kampánynak, hogy 

Mire Jó a Szeméthajó? Ez nagyon elragadott minket, filmesként 
tudtunk, hogy a jó cím félsiker. A kezdeményezés túljutott a cse- 
csemőkoron, és belépett a tipegő korszakba. Konkrétan 450000 
forint jött össze. Ebből, és a rengeteg önkéntes munkájából való- 
sult meg 2014-ben a 2. PET Kupa. Ma már a 6. PET Kupára készü- 
lünk, de nem felejtjük el, mi mindent köszönhetünk a civil adomá- 
nyozóknak és a szeméthajó névnek. Ezért használtuk az elnevezést 
a 2016-os kampányban. A NIOK-nál ismét kedvesen fogadtak 
minket, bátorítottak, elindult a gyűjtés, és 2016-ban össze is jött a 

kitűzött pénzmennyiség: a 754.000 ropogós magyar forint. Mi 
történt ezután?

Először is, nevet kellett adnunk a hajónak. Sok agyalás után jött 
az ötlet, mi lenne ha a hajót a hazai halvilág első kutatója, több 
édesvízi halfaj leírója után neveznénk el? Így lett Petényi Salamon 
János után a szemétevő szeméthajó hivatalos neve PETÉNYI. Az ő 
emlékére nevezték el az egyik, Tiszában is előforduló édesvízi hal- 
fajunkat petényi márnának.

Forrás: www.petkupa.hu/szemetevo-szemethajo.html

Valamit visz a víz… – Molnár Attila ötletgazda visszaemlékezése
Az egész egy beszélgetéssel kezdődött. Fekete Tibor bará- 

tommal a budaörsi könyvklub rendes havi összejövetelén ép- 
pen a nyári élményeket idéztük fel. 

Tibi mesélte, hogy nemrég egy szokatlan vízitúrán vett részt. Ha 
hiszem, ha nem, egy PET palackokból készült tutajon hajózott a 
Tiszán. A hajót Palkó István építette és… a barátom persze mondta 
volna tovább, én viszont közbevágtam: De hát ez az! Az ötlet, ami- 
re várok!!! – kiáltottam. Tibi nem értette izgatottságom okát, úgy- 
hogy elmeséltem neki röviden, miről is van szó. Úgy öt évvel a be- 
szélgetés előtt, Tokaj közelében, partifecskéket filmeztem. Ekkor 
láttam először a Tiszai PET palack áradatot, amikor a határokon 
túlról érkező műanyag hulladék tonnaszám önti el a Tisza felszínét. 
Fogalmam sem volt, mit lehetne egy ilyen irdatlan méretű szennye- 
zés ellen tenni. Nem volt semmi ötletem, de úgy látszik, a probléma 
befészkelte magát az agyamba, mert amint először hallottam Palkó 
István hajójáról, tudtam, hogy ez az. PET palackokból hajót kell 

építeni, és úgy kell felvenni a harcot a szennyezéssel, hogy minder- 
ről filmet készítünk!

Tóth Zsolt Marcell filmessel együtt alapítottuk a Természetfilm 
.hu-t, így természetes volt, hogy ezt a kezdeményezést is együtt in- 
dítjuk el. Tudtuk, hogy nagy fába vágjuk a fejszénket. Komoly és 
hosszú vitákat folytattunk arról, hogy vágjunk neki. Egy hajóval, 
csak mi, filmesek? Vagy több hajóval, és egymással vetélkedve? 
Szerencsénkre az első Tiszai PET hajós, Palkó István elfogadta a 
meghívásunkat. Megpályáztuk és elnyertük a filmsorozat költség- 
vetését a Médiatanács pályázatán. Ennek köszönhető, hogy 2013-
ban végül 4 PET hajóval elrajtolt az I. PET Flotta. Azóta, ahogy 
mondani szokás, sok víz, és sok műanyag palack lefolyt a Tiszán. 

Az elmúlt négy évben 41 PET hajó épült fel, amik több mint 10 
tonna hulladékot halásztak ki a folyóból. És ahogy a Tiszában 
egyre kevesebb a szemét, úgy tudnak egyre többen a szennyezésről 
és csatlakoznak az ellene indított küzdelemhez.

Forrás: Molnár Attila Dávid

Munkájuk során lépten-nyomon 
az újrahasznosítást, a komposztálást 
és a hulladékcsökkentést hirdetik.

A GREENIUS létrejöttekor olyan 
szolgáltatások kidolgozása volt a cél, melyek túlmutatnak a meg- 
szokott hulladékgazdálkodási tanácsadáson, a nyilvántartás-adat- 
szolgáltatás-engedélyezés minimum követelményein. Partnereik 
és ők maguk is többet akarnak tenni a környezet védelméért és a 
fenntarthatóságért nem csupán a hulladékgazdálkodás, de az okta- 
tás és a társadalmi felelősségvállalás területén is. Erősségük, hogy 
ehhez nem csupán a saját szakértelmükre támaszkodnak, hanem a 
legjobb szakemberek bevonásával oldják meg a legbonyolultabb 

feladatokat is. A Greenius márkanév minőségi, komplex tanács- 
adói szolgáltatásokat jelent, olyan üzletet, mely mindkét fél számá- 
ra jövedelmező és eredményes.

Tapasztalataik alapján megállapítható, hogy kevés szó esik a 
hulladékokban rejlő értékekről, s a hulladékok elhelyezésének le- 
hetőségeiről. Pedig minden megtalálható az interneten, vagy 
megkérdezhető a közszolgáltatótól.

Sokan mégis a nehezebbik és kockázatosabbik utat választják. 
Illegálisan, vagy helytelenül válnak meg hulladékaiktól. Ennek ki- 
küszöbölésére jelenik meg márciusban Cigánd Város Önkor- 
mányzatával egy ismeretterjesztő füzet, melyből kiderül: 

(Folytatás a következő oldalon.)

A hulladék nem probléma, hanem lehetőség!
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A környezetünkért aggódó baráti társa- 
ságként indultunk egy csendes, Duna menti 
kisvárosból. Megelégelve az elhagyott, el- 
dobott tárgyakat, nem féltünk a tettek meze- 
jére lépni, és szemétszedéseket szervezni, 
miután a PET Kupa rendezvényen szembe- 
sültünk azzal, hogy a legeldugottabb erdei 
zugban is térdig érhet a hulladék.

Történetünk 2015-ben kezdődött, mikor 
Zsolt egy hajókiállításon megpillantott egy 
PET palackokból álló kenut, és tudomást 
szerzett a tiszai vetélkedőről. Lelkesen 
mesélve erről, gyorsan meg is lett a csapat, 
és beneveztünk e jeles eseményre. Kipró- 
báltuk magunkat tutajépítésben és szemét- 
szedésben egyaránt. A cigándi cimborákkal 
is innen indult az ismertség. Mindjárt elsőre 
elhoztuk a környezetvédelemért járó kü- 
löndíjat lelkesedésünkkel, de hazaérve 
szembesültünk csak igazán azzal, hogy ezt 
kevesen tudják értékelni igazán.

Mivel sajnos a part menti erdőkben ná- 
lunk is találni szemetet bőven, így augusz- 
tusra leszerveztük első megmozdulásunkat 
ezen állapot megszüntetésére. Felhívá- 
sunkra több mint negyven fő jelentkezett és 
segédkezett. Cserébe az egész napos mun- 
káért, este koncertekkel, főtt étellel és a he- 
lyi gazdák felajánlásából bőséges italvá- 
lasztékkal láttuk vendégül őket.

Ám ezzel a probléma nem szűnt meg és 
nem tűnt el, sajnos kénytelenek voltunk sok 
mindent otthagyni idő és ember híján, így 
gyorsan hirdettünk októberre egy folyta- 
tást, ahova már nyolcvan önkéntes érkezett. 
A nagy sikerre való tekintettel következő év 
áprilisában bő 180 önkéntes szorgoskodott 
környezetünk rendbe tételén, melynek ha- 
tása sokáig nem múlt el. Erről az alkalomról 
már a közszolgálati televízió is élőben beje- 
lentkezett, és villáminterjúban faggatták 
Zsoltot arról, mi várja a jelentkezőket.

Az „Aztakeservit” kifejezés egybeforrt a 
tevékenységünkkel, melyet három szóba 
tömörítettünk: természet, sport, alkotás. 

Szabadidős tevékenységeinket és érdek- 
lődési körünket fűztük össze a környeze- 
tünk állapotának javításáért, szemléletfor- 
máló tevékenységünk közé tartozik a moz- 
gás hirdetése, ahogy a Kis-Duna befagyott 
jegére hívtuk a fiatalokat jéghokizni, vagy 
nyáron a szigetet megkerülő kenu-túrára in- 
vitáltuk ismerőseinket, mindenki láthatta 
saját szemével, hogy milyen siralmas a 

helyzet, mennyi eldobott palack, és doboz, 
és zacskó hever szerteszét. Üres kézzel még 
nem indultunk haza soha.

Művészeti tevékenységünkre is felfi- 
gyeltek, egyre többen kérték, hogy vará- 
zsoljunk látképeket támfalakra, vagy moti- 
váló hősöket kerítésre, osztályterembe, is- 
kola falára. Ahol lehetett bevontuk az ér- 
deklődőket, és egy jó beszélgetés keretében 
elmondtuk, hogy minket a környezet védel- 
me motivál. Fiatalok, gyerekek segítettek a 
munkában, ecsetet és lehetőséget adtunk 
nekik, hogy kiegészíthessék ezen festmé- 
nyeket, melyet aztán büszkén emlegetnek 
azóta is.

Tevékeny civilekből 2016 júliusában hi- 
vatalosan is egyesületté értünk, azóta or- 
szágosan is tudtunk segíteni, több szerve- 
zettel tartjuk a kapcsolatot. Pécelen a pél- 
dánkat követve folytattak le egy szemét- 
szedést, Balatonföldvárra is hívtak minket 
segíteni a felderítésben és szervezésben. A 
cigándi önkormányzattal is egyre szoro- 
sabbra fűződött eközben az ismertség a Ti- 
szai PET Kupákon való együttműködésünk 
által. Folyamatos fejlődésünk érdekében 
konferenciákra járunk, új és hasznos isme- 
retek elsajátításától nem rettenünk meg, így 
építettünk már komposztáló kast is a helyi 
lakóközösségnek.

Tavaly nagy fába vágtuk a fejszénket ta- 
vasszal, mikor zárt pályázaton meghívtak 
minket a Nemzetközi Természetfilm Fesz- 
tivál keretein belül megrendezésre kerülő 
TrashArt vetélkedőre, hogy építsünk sze- 
métből szobrot, ezzel is hívjuk fel a figyel- 
met e súlyos problémára. Sok ötletelés után 
elkészült a maui kőfejre emlékeztető alko- 
tásunk, mely folyamatról Áron készítette 
rövidfilmmel megnyertük a különdíjat, ez- 
ért ősszel riportot forgattak rólunk és tény- 
kedéseinkről, melyet az országos televíziók 
is műsorra tűztek.

Azóta is mindenki megcsodálja a váro- 
sunk központjában azt a nagy halom újra- 

(Az előző oldal folytatása.)
Mi lesz a szelektív hulladékkal? Hogy tudom egyharmadára 

csökkenteni szemetem mennyiségét? Hogy tudok környezettuda- 
tossággal spórolni?

Munkájuk során igazi szerelemprojektek jönnek szembe. A 
GREENIUS lett a PET Kupa hulladékos szakértője, a Trash Art 
Magyarország ötletgazdája, egy nemzeti park és a Nemzeti Fenn- 
tartható Fejlődési Tanács kommunikációs tanácsadója.

Cigánd Város vezetősége mintaértékű segítséget nyújt környe- 
zet-, és természetvédelmi munkájukhoz. Így az itt élők is tisztább 
és jobb minőségű környezetben élhetnek. Ha minden településen 
így cselekednének, nem betegedne meg ennyi ember hazánkban a 
helytelen tüzelés miatt és nem lenne országosan 15-20.000 elsze- 
metesedett terület sem…

Változtassunk szokásainkon és mutassunk példát a körülöttünk 
élőknek. Unokáink is meg fogják hálálni.

hasznosított hulladékot, melyet télre szin- 
tén szemétből készült Mikulás-sapkával is 
megajándékoztunk. A járókelőket és a vá- 
rosunkba látogatókat is megérinti, gondol- 
kodásra készteti ez a műalkotás. Szeret- 
nénk elérni, hogy a következő generációk 
már értsék miért fontos a csomagolás, és a 
tárgyak újrahasznosítása. Eldobásuk 
ugyanis nem megoldás, ahogy elégetni, 
vagy föld alá temetni meg végképp nem az. 
A kezünkbe kerülő szemétből is készíthető 
megdöbbentő szobor, amint elszakadunk a 
hagyományos elvárásoktól, hiszen a mű- 
anyag lebomlási ideje tízezer években mér- 
hető.

Amit megtanultunk útközben, hogy a 
legjobb hulladék az, amelyik nem keletke- 
zik. De ha már itt van, használhatjuk sok 
mindenre. Keltsük új életre, a megvetett, el- 
dobott, nem kívánatos elemekből építsünk 
egyedi, csodálatos térbeli képeket, lenyű- 
göző és megdöbbentő formákat, így egyben 
tehetünk is valamit a környezetünkért. Szó- 
lítsunk meg minél több embert, hogy ész- 
revegyék, az újrahasznosítható hulladék 
nem a kommunális kukába való, csak akkor 
kerül bele a körforgásba és lesz újra hasz- 
nos, ha szelektálunk.

Művészeti megmérettetésre várjuk a ci- 
gándi tanulókat, segítünk nekik elkészíteni, 
megvalósítani az ötleteiket, tanácsokat 
adunk, és végül éles szemmel elbíráljuk, 
melyik osztály volt olyan ügyes, hogy meg- 
érdemeljen egy kirándulást Dunaföldvárra, 
ahol vendégül látjuk őket, képességeiknek 
és érdeklődéseiknek megfelelő sportokat 
próbálhatnak ki, illetve tehetnek egy sétát 
csendes ártéri erdőinkben, megcsodálhat- 
ják a kilátást a török korból fennmaradt 
Csonka-toronyból, vagy a legmagasabb 
pontról, a Kálvária-dombról. 

Hajrá Cigánd! Szelektálj!
Molnár Kristóf 

/ Dunaföldvár, 2018. február 28.

„Aztakeservit” Értékőr Egyesület Dunaföldvár
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A Varroda
Cigándon, ha valaki kiejti ezt a szót, mindnyájan tudjuk, miről 

beszél.  Egy hely, ahol lányok, asszonyok dolgoznak, és ha hozzá- 
juk fordulunk ügyes-bajos dolgainkkal, akkor szívesen a rendel- 
kezésünkre állnak. Ettől függetlenül méltatlanul kevés szó esik 
róluk, pontosan ezért vagyok hálás Dunyák Mihálynénak, hogy 
válaszolt néhány kérdésemre, így talán kicsit többet megtudunk a 
munkájukról.

- Mióta működik? 
- 1992 óta, azaz 25 éve. Férjem Dunyák Mihály alapította. Ez 

akkor már egy szép, kerek évforduló. Abban az időben a nők álta- 
lában a könnyűiparban helyezkedtek el ezen a vidéken. Nagy 
presztízse volt annak, ha egy lány tudott varrni.

- Hányan dolgoznak? 
- A foglalkoztatottak létszáma nem kötött, általában 18-22 fő kö- 

zött változik.
- Kinek a részére készülnek a ruhák? 
- Termékeinket aktív bérmunka keretében külföldi megrendelők 

számára készítjük, és a világ minden táján kerülnek értékesítésre.
- Hogyan vehető fel a verseny a kínai termékekkel? 
- A kínai piaccal szemben csak a magas minőségi kategóriájú 

termékek gyártásával lehet megmaradni, tehát nem tömegárut ter- 
melünk.

- Milyen terveik vannak a jövőt illetően? 
- Terveink között elsősorban a versenyképesség megtartása sze- 

repel, hogy tudjuk biztosítani a dolgozóink stabil, és egyre hosz- 
szabb idejű foglalkoztatását. Már folyamatban van a munkagépek 
korszerűsítése. A további fejlesztési lehetőségeket az aktuális gaz- 
dasági mutatók diktálják.

- Vannak-e megváltozott munkaképességű alkalmazottaik? 
- Természetesen foglalkoztatunk és továbbra is kívánunk ilyen 

embereket alkalmazni, hiszen az Ő munkájukra is nagy szükség 
van.

- Más településen is van-e érdekeltségük? 
- Igen, Sátoraljaújhelyen működik a cégnek üzeme, valamint ott 

található a székhelye. 
- Nem terveznek esetleg szakmai oktatást? 
- Nem zárkózunk el ez elől, ez idáig nem jelentkezett ilyen irányú 

igény.
- Férfiakat nem alkalmaznak? 
- Férfi munkavállalók jelentkezése nem igazán jellemző, ez a 

szakma inkább a nőket vonzza. Zárójelben megjegyzem, a hosszan 
tartó monoton munkavégzés és feszített figyelem a mai napig in- 
kább a nők privilégiuma!

- Hogyan kapcsolódnak be a város életébe? 
- Elsősorban azzal kapcsolódunk be, hogy mint említettem több 

mint 25 éve részt veszünk a település életében és munkát biztosí- 
tunk ezeknek a hölgyeknek, amivel hozzájárulunk a családjaik el- 
tartásához. A város vezetőivel igyekszünk jó kapcsolatot ápolni. 
Ellátogatunk a kulturális programokra, tombola tárgyakkal támo- 
gatjuk az alapítványi bálokat, rendezvényeket. A környéken műkö- 
dő több hasonló profilú vállalkozással természetesen tartjuk a kap- 
csolatot.

- Nem gondolkodnak mintabolt nyitásáról? 
- Mivel bérmunkában dolgozunk, nem gyártunk saját terméke- 

ket. Ebből adódóan mintaboltunk sem lehet. KÁR!
- Nagyon köszönöm az interjút, és kívánom Önöknek vala- 

mint az alkalmazottaknak, hogy még nagyon sokáig dolgoz- 
zanak Cigándon ilyen kitartással és odaadással, ezzel is szí- 
nesítve a település gazdasági palettáját!

Mi az a TCD? 
Új UH készülék a neurológián

A Transcranialis Doppler (TCD) ultrahang vizsgálat alkalmas az 
agyat ellátó erek, koponyán belüli vizsgálatára. A hagyományos 
ultrahang készülékek nem alkalmasak arra, hogy a koponya csont- 
jain "átlássanak”. Ezért fejlesztettek erre a feladatra alkalmas spe- 
ciális készüléket, mely a halánték csontokon keresztül képes vizs- 
gálni az agy vérellátásában résztvevő artériák állapotát, valamint 
észleli a véráramlással ide jutó apró vérrögöket.  A készülék kiegé- 
szíti  a szakrendelőnkben már régóta elérhető nyaki color duplex 
ultrahang vizsgálatot, segítve az agyi érbetegségek hatékonyabb 
megelőzését és gyógyítását. A vizsgálat a neurológiai szakrende- 
lésen beutalóval vehető igénybe. Fájdalommentes, nem károsítja a 
szervezetet és a világszínvonalú készüléknek köszönhetően pontos 
és gyors.

Dr. Miskolczi Ivett 
közleménye

A hosszas várakozási idő rövidítése érdekében lehetőség 
nyílik a következő napi vizsgálatra történő telefonos bejelent- 
kezésre, az alábbi telefonszámon: 534-433.

Gyógyszer felírási igényüket e-mailben is jelezhetik a követ- 
kező címen: gyogyszerkeres@gmail.com Kontroll vizsgálat- 
ra visszahívott betegeink időpontra érkeznek.

16 éven aluli gyermeket csak szülő jelenlétében vizsgálunk, 
vagy szülő által írt kísérő levelet kérünk. 
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A cikk elkészülte után kaptuk a 
hírt, hogy az üzem tulajdonosa 

Dunyák Mihály elhunyt. 
Ezúton is részvétét  nyílvánítja  

a gyászoló családnak 
Cigánd Város Önkormányzata. 

Emlékét megőrizzük, nyugodjon 
békében!



Egészség nevelés a Gődényen
Cigándon a Béke utca 38. számú foglalkoztató ház jó ideje 

egészségügyi felvilágosító előadásoknak is otthont ad. 
Paradigmaváltásra van szükség az életmódról, szokásainkról, a 

gyógyításról, egészségről, betegségről alkotott fogalmaink tekin- 
tetében!  Olyan korban élünk, amelyben a nyugati orvoslás önma- 
gában nem képes megbirkózni a technikai kényelem és civilizációs 
ártalmak miatt fellépő gondokkal. 

Be kell látni, hogy elsősorban az egyes emberfelelős saját beteg- 
ségeiért, hiszen Ő idézte elő azokat.

Kissé félénken kezdtük el az előadás sorozatot Filep Istvánné, 
kolléganőmmel. Nem tudtuk milyen lesz a fogadtatás, egyáltalán 
mutatkozik-e érdeklődés a téma iránt. Kellemesen csalódtunk. 

Egyre többen jönnek el a rendezvényekre, érthető, hiánypótló 
feladatokat lát el. A helyi roma társadalom igenis fogékony az élet- 
módot és egészséget érintő tanácsokra, ötletekre. Talán még nem 
mérgeződött annyira a technikai kényeztetés következményeként, 
mint tehetősebb embertársai Nem rontottunk ajtóstól a házba, lé- 
pésről- lépésre haladunk, apró részletekre bontva ezt a hatalmas té- 
makört. 

A korosztály teljesen vegyes, apró gyerekektől a serdülőkön át a 
felnőttekig. PowerPointos előadások zajlanak. Egyelőre megis- 
merkedtünk a helyes kézmosás technikájával, az egészségnevelés 
céljával. Boncolgattuk az egészség fogalmát és a megtartására irá- 
nyuló teendőket. 

A következő alkalommal megbeszéltük mit nevezünk betegség- 
nek, milyen élő és élettelen tényezők idézhetik elő, milyen beteg- 
ség fajták léteznek. Következett a vér jelentőségéről szóló bemu- 
tató, ami magában foglalta a laboratóriumi vizsgálatok ismerte- 
tését is, az eredmények értékelését. 

Alternatív gyógymódokról is szó esik. Elsősorban a gyógynövé- 
nyek körében kutakodunk, de áttekintjük a Joga néhány gyakor- 
latát és masszázstechnikákat.

 Későbbiekben átvesszük a teljes anatómiát, patológiát, elsőse- 
gélynyújtás alapjait. Majd áttérünk a hazánkban előforduló népbe- 
tegségekre, egészségkárosító szokásokra. Úgy gondolom, ezekkel 
a témakörökkel mindenkinek jó lenne megismerkedni, saját jól 
megfontolt érdekében, valamint hogy a családtagjain segíteni tud- 
jon! 

Az előadások után lehetőség nyílik a felmerülő kérdések megvá- 
laszolására, kötetlen beszélgetésre. Nagy örömünkre szolgál, hogy 
ebben a környezetben kezdhetjük ezt a felvilágosító munkát, mert 
úgy érezzük, valóban szükség van rá, és őszinte befogadó közegre 
találtunk. 

Nagyon pozitív előrelépés tapasztalható a fiatal roma lányok 

gondolkodás módját illetően. Egyre többen íratják fel a fogamzás- 
gátló szereket, élni kívánnak a családtervezés lehetőségével. 

Nem utolsósorban köszönhető ez Dr. Berzéky József Pál nő- 
gyógyász főorvos Úrnak, aki kitartó, áldozatos munkájával igyek- 
szik felvilágosítani a lányokat, asszonyokat hogy tervezzék meg a 
sorsukat és becsüljék a testüket, hiszen ez az élet bölcsője. 

Köszönet a projekt létrehozóinak! Elismerést érdemelnek a 
foglalkoztató ház vezetője és dolgozói: Dancs Oláh Attila, Horváth 
Józsefné, Gráf Józsefné. Lelkiismeretesen, teljes odaadással és 
felelősség teljesen szervezik a programokat, irányítják a ház életét 
és igyekeznek teljesíteni a látogatók kéréseit.

Bodnár Andrásné 

A Magyar Kultúra Hete programsorozat részeként 
tartottak kézműves foglalkozást Cigándon, a Bodrogközi 
Múzeumportán 2018. január 29-én.

A foglalkozáson a Kántor Mihály Általános Iskola nyolca- 
dik osztályos tanulói közül vettek részt páran, akik betekintést 
nyerhettek a kosárfonás rejtelmeibe. 

A tanulók nagy odafigyeléssel dolgoztak, segítséget a Mú- 
zeumporta dolgozóitól kérhettek, ha elakadtak valamely fo- 
lyamatnál.

Az elkészített kosarakat a tanulók hazavihették emlékül.

A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi 
Nyilvántartó Parancsnokságának képviselői tartottak 
toborzást Cigándon a Nagy Dezső Művelődési Ház dísz- 
termében.

A toborzásra a cigándi lakosokon kívül a térség több tele- 
püléséről érkeztek férfiak és nők egyaránt.

A honvédség képviselői tájékoztatójukban elmondták az 
érdeklődőknek, vagy önkéntes műveleti tartalékos, vagy ön- 
kéntes területi tartalékos katonának lehet jelentkezni.

Elhangzott továbbá az is, milyen feltételei vannak a jelent- 
kezésnek.

A tájékoztató végén a jelenlévők kérdéseket tehettek fel az 
elhangzottakkal kapcsolatban, melyre készséggel válaszol- 
tak az előadók.

Kézműves foglalkozás 
a Bodrogközi Múzeumportán

Toborzást tartottak CigándonToborzást tartottak CigándonToborzást tartottak Cigándon

18 2018. március



Sajnálatos lakástűzhöz riasztották a Cigándi Katasztrófavé- 
delmi Őrs és a Cigándi Rendőr Őrs állományát 2018. február 
23-án az esti órákban.

A Fő utcán található ingatlan kazánházában keletkezett a tűz, 
melyet a hivatásos tűzoltók kezdtek el oltani. Az épületben egy 
gázpalack is felrobbant, egy másik palackot sikerült épségben ki- 
hozni tűzoltóknak.

Az esethez kiérkező rendőrjárőrök rögtön a tűzoltók segítségére 
siettek és bátor magatartást tanúsítottak az eset során. Juhász Máté 
rendőr törzsőrmester, járőrvezető az égő házból saját életének koc- 
káztatásával hozta ki az ott tartózkodókat. Oláh László rendőr 
törzszászlós, körzeti megbízott a szomszédokat riasztotta, és kérte 
őket, készüljenek arra az esetre, ha bármikor el kell hagyniuk az 
épületet, valamint a kint parkoló két személykocsi biztonságos 
helyre való parkolásáról is intézkedett.

Közgyűlést tartott a Cigánd Városi Polgárőr Egyesület tag- 
jainak 2018. január 18-án az iskola étkezdéjében.

Az eseményen az egyesületi tagokon és az elnökség tagjain kívül 
a településőrök is részt vettek. A megjelenteket Oláh Krisztián pol- 
gármester üdvözölte. Megköszönte, értékelte az egyesület előző 
éves munkáját. Elmondta, hogy mennyire fontosnak tartja az ön- 
kéntes munkának a jelenlétét a településen, de szeretné, ha az ön- 
kéntességbe minél több ember bekapcsolódna.

Antal Ferenc, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szö- 
vetség járási koordinátora, szintén elismerően beszélt a város pol- 
gárőreinek munkájáról, és reményét fejezte ki a további sikeres 
folytatást illetően.

Az ülésnek több napirendi pontja volt, melyek közül a legfon- 
tosabb egy szomorú esemény miatt volt kitűzve. Varga Lászlónak, 

az egyesület elnökének, váratlan halálával megüresedett a pozíció. 
A tagok egyhangúlag Németh István alelnököt választották meg új 
elnöknek. A gazdasági feladatokat Nagy Gergely, a titkársági 
ügyeket Szabó Gábor látja el a továbbiakban. A közgyűlésen meg- 
emlékeztek azokról a tagokról is, akik Varga László mellett a kö- 
zelmúltban hunytak el, és munkájukkal segítették az egyesületet.
Név szerint: id. Oláh János (Marijani), Oláh Zoltán (Csoki) és Gál 
Bertalan (Karácsony). Emléküknek egyperces néma főhajtással 
adóztak a megjelentek.

Németh István, újonnan megválasztott elnök elmondta, folytatja 
elődje megkezdett munkáját, és bízik a további sikeres együttmű- 
ködésben a hivatásos szervekkel, valamint a város önkormány- 
zatával és a település lakosságával. Kiemelte az önkéntesség fon- 
tosságát, és bízik benne, hogy egyre több ember kapcsolódik be a 
város biztonságának fenntartásába.

A Magyar Kultúra Hete rendezvénysorozat keretén belül 
tartottak előadást a Városi Könyvtárban 2018. január 23-án.

A rendezvényen a Kántor Mihály Általános Iskola tanulói vettek 
részt. A gyerekeket Bötykösné Fodor Kitti könyvtárvezető kö- 
szöntötte, aki nem csak a magyar kultúra napjáról, hanem Mátyás 
király, születésének 575., koronázásának 560. évfordulójának em- 
lékéül 2018-at hivatalosan is Mátyás király emlékévnek nyilvání- 

Lakástűz Cigándon

A tűzben szerencsére nem sérült meg senki. A tüzet a tűzoltók el- 
oltották, de a ház - melynek a tetőszerkezete vált a lángok martalé- 
kává teljesen leégett - lakhatatlanná vált.

Itt kell megjegyezni annak a ténynek a fontosságát, hogy Cigán- 
don is működik Katasztrófavédelmi Örs. 2013. november 6. – ek- 
kor nyílt a cigándi őrs - előtt Kisvárdából vagy Sátoraljaújhelyből 
jöttek az egységek ilyen káreseményhez, ami a távolság és az idő 
miatt is nagy várakozást igényelt.  A cigándi egység tagjai a riasz- 
tástól számított 5 percen belül a káresemény helyszínén voltak és 
azonnal megkezdték a tűz felszámolását, megelőzve a még na- 
gyobb baj kialakulását. 

Bele gondolni is rossz abba, hogy mi történhetett volna akkor, ha 
nem a cigándi egységre, hanem a sátoraljaújhelyi vagy a kisvárdai 
tűzoltók kiérkezésére kellett volna várni.   

Cigánd Város Önkormányzata minden lehetőséget megad, hogy 
a károsultak minél hamarabb visszatérhessenek az otthonukba. A 
Cigánd Településüzemeltetési és Városfejlesztő Nonprofit Kft. 
dolgozói már dolgoznak a tető helyreállításán. Oláh Krisztián pol- 
gármester úr és dr. Szepesy Márk jegyző úr telefonon keresztül 
vette fel a kapcsolatot a biztosítóval a kár megtérítésének ügyében. 

Közgyűlést tartott a Cigánd Városi Polgárőr Egyesület

Magyar Kultúra Hete a Városi Könyvtárban
totta a Potápi Árpád nemzetpolitikai államtitkár.

A Széptan Művészeti Iskola két növendéke Szepesy Judit és Szi- 
geti Csongor egy-egy zongora és hegedű darabot mutatott be a je- 
lenlévőknek. Felkészítőik Némethy Viktória és Orosz Magdolna.

Kovács Gábor közösségfejlesztő a Magyar Kultúra napja 
alkalmából egy rövid prezentációt tartott Kölcsey Ferenc Himnusz 
című versének keletkezéséről, majd Mátyás királyról szóló ani- 
mációs filmet vetített a tanulóknak.
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A Cigánd Városi Polgárőr Egyesület egykori elnökének, Var- 
ga László váratlan halálát követően ifj. Németh Istvánt vá- 
lasztották meg az egyesület új vezetőjének.

Ennek apropóján kerestük meg elnök urat.

KG: Szinte minden cigándi lakos ismeri önt, hiszen a családi 
vállalkozásukban működő boltban nagyon sok ember megfor- 
dul, emellett képviselőként is részt vállal a város működésében. 
Mégis arra kérem egy pár mondatban mutatkozzon be az olva- 
sóknak.

NI: Születésem óta Cigándon élek, és tevékenykedem családi 
vállalkozásunkban. Jól ismerem Cigándot, és a cigándi embereket 
mivel közöttük nőttem fel. Ide tervezem jövőmet, és szeretném ha a 
gyermekeim is Cigándon maradnának. Többek között ezért is vál- 
laltam el ezt a feladatot, hogy Városunkat  biztonságosabbá, élhe- 
tőbb településsé tegyük. 

KG: Mióta tagja az egyesületnek és eddig milyen pozíciót 
töltött be?

NI: Alapító tagként a 2014.02.21. alapítás óta vagyok tagja az 
egyesületnek, eddig alelnöki pozícióban vettem részt a munkában.

KG: Kik kérték fel arra, hogy legyen az egyesület elnöke?
NI: Polgármester Úr kért fel.
KG: Mennyire érte Önt váratlanul ez a lehetőség?
NI: Váratlanul ért, mert senki sem számított az előző elnök Varga 

László hirtelen halálára.
KG: Mennyit töprengett azon, hogy elfogadja-e a tisztséget, 

hiszen nagyon elfoglalt a mindennapokon?
NI: Nem töprengtem, hiszen számomra ez egy megtisztelő fela- 

dat.
KG: Kik segítik a munkáját a jövőben?
NI:   Nagy Gergely gazdasági vezető
 Szabó Gábor titkár
 Tóthné Punyi Csilla jegyzőkönyvvezető
 Polgárőrség tagjai
 Cigánd Város Önkormányzata

A Magyar Kultúra Napján, kistérségi 
mesemondó versennyel vette kezdetét a 
Magyar Kultúra Hete programsorozat 
Cigándon 2018. január 22-én.

Az éven Kántor Mihály születésének 
133., halálának 50. évfordulójára emlékez- 
nek városszerte.

A Himnusz elhangzását követően Né- 
methné Szendrei Csilla, a Kántor Mihály 
Általános Iskola igazgató asszonya kö- 
szöntötte a diákokat és nevelőiket, kívánt 
mindenkinek jó versenyzést, egyúttal meg- 
nyitotta a 2018-as Magyar Kultúra Hete 
programsorozatot.

A Kántor Mihály Általános Iskola és a 
Nagy Dezső Művelődési Ház közös szer- 
vezésében létre jött versenyre a Bodrogközi 
Kistérség iskoláiból érkeztek tanulók, akik 
két korcsoportban mérték össze tudásukat. 

A versenyen Arany László és Janikov-
szky Éva meséit hallhatták a zsűri tagjai és 
az eseményen résztvevők.

Interjú Németh Istvánnal a Cigándi Városi Polgárőr Egyesület új elnökével

KG: Milyen célokat tűzött ki az egyesület további működé- 
sével kapcsolatban?

NI:  Fejlesztéseket, többek között:
- egyenruha vásárlása
- új járőrautóra pályázat benyújtása
- eszközök , felszerelések vásárlása
- új tagok toborzása
 -aktív civil életben való részvétel pl: rendezvényeken
KG: Várhatóak-e változások a polgárőrség napi teendőiben?
NI: Az eddigi feladatok ellátása mellett nagy hangsúlyt fekte- 

tünk arra, hogy megerősítsük a bizalmat a Polgárőrség és a város- 
lakók között.

Továbbá kérem azokat a cigándi lakosokat, hogy akiknek olyan 
problémái vannak, amelyekkel nem szeretnének a rendőrséghez 
fordulni – mert úgy gondolják, hogy személyem vagy a polgárőrök 
is tudnak segíteni a törvények betartása mellett – forduljanak 
hozzánk bizalommal.

Mesemondó versennyel indult a Magyar Kultúra Hete Cigándon

A végeredmény a következőképpen 
alakult:

1-2. osztályos korcsoport:

1. helyezett: Gergely Gergő

2. helyezett: Fehér Jázmin

3. helyezett: Kácsándi Dorián

3-4. osztályos korcsoport:

1. helyezett: Balogh Mira

2. helyezett: Kocsi Dalma

3. helyezett: Szabó Áron László

Különdíj: 

Benedek Luca és Máji Melinda

Üres kézzel senki nem távozott, akik nem 
értek el helyezést, azok emléklapot kaptak, 
valamint minden tanuló egy-egy csokit ka- 
pott jutalmul.
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A sportcsarnok legforgalmasabb időszaka
A Sportcsarnok életében a téli időszak a legforgalmasabb, ez 

idén sem volt másképp. Szinte minden hétvégére jutott valamilyen 
rendezvény. Rögtön december első hétvégéjén került megrende- 
zésre a X. Cigándi Tél kupa. Idén 15 csapat jelentkezett a környező 
megyékből, valamint a határon túlról is érkeztek csapatok. A kilá- 
togatók nagyon színvonalas és nagy iramú mérkőzéseket láthattak. 
Végül a két napos torna végén a képzeletbeli dobogó legmagasabb 
fokára a miskolci Nuno Baráti köre (1.kép) állhatott fel, akik a dön- 
tőben nagy csatában győzték le a cigándi Balla BauSRO (2.kép) 
csapatát. A harmadik helyen a nyíregyházi Király Gold (3. kép) 
csapata végzett.

1. kép Nuno Baráti köre

2. kép Balla Bau SRO

 
3. kép Király Gold

December 22-én vette kezdetét a már hagyományosnak mond- 
ható Városi bajnokság, ami hetedik alkalommal került megren- 
dezésre. Három hétvégén át zajlottak a mérkőzések oda-vissza- 
vágós rendszerben és végül a helyosztók kerültek lebonyolításra. 
Az első helyen a Legendás Kresszpark Rangers végzett a Cigánd 
SE fiataljait megelőzve (ahol ugyanannyi pontszám és gólarány 

volt a két csapatnak, de rúgott gólok tekintetében a rutinosabb 
csapat lett az 1. helyezett) és a Pácin SE csapata ért oda a harmadik 
helyre.

 
4. kép Legendás Kresszpark Rangers

 

5. kép Cigánd SE Fiatalok

December 6-án a Kántor Mihály Általános Iskola diákjai töltöt- 
ték meg a csarnok lelátóját, ugyanis Mikulás napi koncerttel ked- 
veskedtek nekik, amely nagyon jó hangulatban telt. Január 25-én 
Tánc gála került megrendezésre, ahol az iskola tanulói és az óvodás 
gyerekek mutathatták meg tudásukat családtagjaiknak. A nagy 
számban kilátogatók néptánc moderntánc és balett műsorokat lát- 
hattak. A csarnok aulájában folyamatosan zajlanak különböző tan- 
folyamok. 

A januári és februári hétvégéken utánpótlás korú Nemzetközi 
teremlabdarúgó tornák zajlottak. U9-től egészen U15-ös korosz- 
tályig, valamit egy Lány U16-os torna is lebonyolításra került. 
Csapataink szép eredményeket értek el a tornákon, kiemelkedik 
ezek közül az U10-es korosztályunk, akik első helyezést, U16-os 
Lány csapatunk pedig második helyen végzett korosztályukban. 
Összességében nagyon hasznos, sok gyereket és szülőt megmoz- 
gató rendezvényeink voltak, akik 3 különböző országból jöttek, 
hogy összemérjék erejüket a helyi és több magyar csapattal.

 

6. kép U10-es csapatunk
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A Cigánd SE labdarúgóinak elkezdődött a tavaszi szezon. A 
csapatokról és az azt üzemeltető Cigándi FC Kft. közel jövő- 
beni terveiről, utánpótlás nevelésről, pályázatokról, beruházá- 
sokról kérdeztük a cég ügyvezetőjét Tóth Istvánt.

- Merre tart most a cigándi futball?
- Úgy gondolom nagyon jó úton haladunk a kitűzött cél felé. A 

cigándi futball új filozófia szerint működik az NB II-es kiesést 
követően. 

Igyekszünk a legtöbb hazai, saját nevelésű játékost szerepeltetni 
a felnőtt NB III–as versenyrendszerben. Ugródeszkaként működik 
a fiataloknak a második csapatunk, akik jelenleg vezetik a megyei 
2. osztályt, melyhez ezúton is gratulálok nekik. 

Szénay mester folyamatosan rajta tartja a szemét az utánpótlá- 
son, és figyeli, keresi azokat a gyerekeket, akik később szerepel- 
hetnek a csapatában. 

- Jelen helyzetünkben mit tartasz a legégetőbb feladatnak?
- A legfőbb feladat minél több saját nevelésű játékosok szere- 

peltetése a felnőtt bajnokságokban. 
Viszont a legégetőbb feladat a szponzorok, támogatók és TAO 

felajánló cégek keresése, felkutatása, mely egy nagyon nehéz fela- 
dat. 

- Feltűnő, hogy egyre több játékost kapunk Nyíregyházáról, 
mintha a szokásosnál is szorosabb lenne most a két klub 
kapcsolata!

- Igen, kialakulóban van egy egyfajta együttműködés a két klub 
között, mely a későbbiekben nem csak a felnőtt keretek között mű- 
ködhet. 

Folyamatosak az egyeztetések, ha születik megállapodás, arról 
tájékoztatást fogunk adni.

-  Azért megtudhatnánk erről bővebben is valamit?
- Szeretnénk egy komplexebb együttműködést. De erről tényleg 

nem szeretnék még elárulni semmit. 
Az biztos, ha megszületik a megállapodás, az mind a két klubra 

nézve jelentős előnyökkel fog járni. 
- Mindenesetre a Szpari rendkívül elégedett lehet a Cigán- 

don végzett szakmai munkával, hiszen amellett, hogy tehet- 
séges játékosokat adnak, Ötvös Bencét hamarabb visszahív- 
ták, mondván, hogy nagyon sokat fejlődött már fél év után ná- 
lunk!

- Ötvös Bencét egy évre kaptuk kölcsön, de Szénay Péter és a 
teljes szakmai stáb keze alatt egy féléves fejlődést követően kezd- 
hette meg a felkészülést az anyaegyesületével. 

Bár sajnáltuk, hogy Bence visszakerült a Szparihoz, ez egy na- 

gyon pozitív visszajelzés a klub és a szakmai vezetés számára. 
Azt mutatja, hogy jó munka folyik itt Cigándon, amit érdemes 

folytatni és építeni. 
A tavaszi szezonra is érkezett hozzánk két fiatal a nyíregyházi 

klubtól Szegedi Bence és Horváth Ferenc személyében. 
Reméljük amellett, hogy segítik klubunkat ebben a fél szezon- 

ban a Spartacus is elégetett lesz a munkánkkal és Ötvös Bencéhez 
hasonlóan az NB II –es vagy az NB I–es Szparinál folytathatják 
tovább karrierjüket.

- Már most is sok fiatal játékos van a klubnál. Lehet-e kon- 
cepció a jövőre nézve egy komplett sportszakmai irányítás 
mellett a játékosok nevelése?

- Igen mindenképpen, hiszen a régiót tekintve Diósgyőrtől Ci- 
gándig komolyabb utánpótlás nevelés sehol sem folyik. 

Cigánd felvállalta ezt a szerepet mára már kiderült elismerik a 
munkánkat, egyre több gyerek kerül be akadémiára, vagy maga- 
sabb osztályú utánpótlás csapatokba. 

Ez az út ami minden gyerek számára biztosított és csak rajtuk, a 
hozzáálláson és a kitartáson múlik, kiből lesz profi, esetleg orszá- 
gosan vagy nemzetközi szinten is elismert labdarúgó. 

Cigánd lehet az első lépcső a környékbeli gyerekek számára. 
- Kft. vezetőjeként gondolom a bevétel növelése az egyik leg- 

főbb. Említetted is, hogy az egyik legégetőbb feladat a szpon- 
zorok, támogatók és TAO felajánló cégek keresése. Van már 
erre vonatkozó konkrét dolog?

 - Jelen helyzetben a legnagyobb bevételi forrásunk az MLSZ 
által biztosított NB III–as csapatok támogatása, illetve a TAO –s 
források. Kisebb támogatók és szponzorok bár állnak a klub mel- 
lett, hiányzik egy vagy két olyan befektető, szponzor, aki lát fantá- 
ziát a cigándi labdarúgásban és szívesen támogatná azt. 

- Hogyan értékeled az elmúlt fél évet, és mit vársz a tavaszi 
idénytől?

- A tavaszi szezonra jobb szereplést várok a csapattól. Igaz nem 
lehetünk csalódottak az ősz tekintetében sem, hiszen csupán 6 
pontra vagyunk a 4. helytől. 

Nagyon szépen menetelt a csapat a Magyar Kupában, a baj- 
nokságban viszont van 1-2 mérkőzés, ahol hiányérzetem van az 
eredménnyel kapcsolatban, gondolok itt Tiszafüred vagy Gyön- 
gyös elleni mérkőzésekre. Fiataljaink remekül állják a sarat és el- 
mondhatom, hogy az idősebb és tapasztaltabb játékosok segít-
ségével nagyon szépen fejlődnek. Úgy gondolom, szépen hala-
dunk a megkezdett úton. 

- Épül a klubházunk, mikorra lesz kész? Ezzel teljes lesz a 
stadion környezete? 

- A klubház befejezése április végére várható, de ezzel még nem 
lesz kész a stadion. Az MLSZ által kiírt telephely korszerűsítés 
nyertes pályázatának köszönhetően idén elkészülhet az edzés szin- 
tű pálya világítás kiépítése és tervben van a centerpálya vízelve- 
zetési rendszerének kialakítása és automata öntöző rendszer kiépí-
tése is. 

- Az Edzőközpont is szépen fejlődik, ott milyen változások 
várhatóak még?

- A műfüves pálya mellett elkészült az élőfüves pálya is. A fű 
megerősödését követően azt is birtokba vehetik a csapatok. 

A már említett Telephely korszerűsítés pályázat keretében csere- 
padok, kisméretű eredményjelzők és mobil lelátók beszerzése és 
telepítése is megvalósul az edzőközpontban. Itt ami még hiányzik a 
kiszolgáló épület. 

Megpróbáljuk TAO forrásból megoldani a pályák kiszolgálására 
alkalmas létesítményt, de ez még a jövő zenéje. 

(Folytatás a következő oldalon.)

"Úgy gondolom szépen haladunk a megkezdett úton" 
- nagyinterjú Tóth Istvánnal, a Cigándi FC Kft. ügyvezetőjével
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- Sok pozitív dolog van, a fejlett infrastruktúra mellett, a 
szakmai vezetés, az utánpótlásképzés, és a tárgyi feltételek is 
adottak, mondhatjuk, hogy most már másodosztályúak a kö- 
rülmények! 

- Természetesen igen... Sok NB II -es csapat megirigyelheti a 
létesítményeinket. Ha ezzel az infrastruktúrával kezdhettük volna 

meg a másodosztályú szereplésünket 2016.-ban, akkor lehet, hogy 
minden másképp alakult volna. 

Itthon tudtunk volna edzeni és játszani is a teljes szezonban, de 
sajnos ez már a múlt. Ha még egyszer úgy hozza a sors, hogy a 
Cigándnak NB II –ben kell szerepelnie, akkor ezek az akadályok 
már nem fognak minket hátráltatni. 

- Sejtelmes kérdésre, sejtelmes válasz. Akkor úgy kérdezem 
lehet cél még a klubnak a közeljövőben az NB II-ben való 
szereplés?

- Természetesen! Minden lehetséges, és részben az anyagiakon 
múlik, de most nem ez a fő cél.

- Véleményed szerint, hogyan lehetne a szurkolókat még 
jobban közelebb hozni a klubhoz, hogy még jobban magáénak 
érezhessék?

- Sajnos az NB II -ből való kiesést követően csökkent a néző- 
szám. Pedig az előző években ez a tendencia pont, hogy fordítva 
volt. A létesítmény adott, a csapatunkban saját nevelésű játékosok 
szerepelnek, így nem igazán értem miért ez az érdektelenség a 
szurkolók részéről. 

Természetesen dolgozunk azon, hogy ez megváltozzon és visz- 
szatérjenek a Cigánd szimpatizánsok a lelátókra, hiszen óriási lö- 
ketet tud adni a játékosoknak is, ha saját környezetben sok szurkoló 
biztatja őket. 

Bár lehet, hogy ez nem helyi, hanem országos probléma és tény- 
leg elfogynak a szurkolók a mérkőzésekről. Nem tudom. 

- Végezetül milyen eredménnyel, és mivel lennél elégedett 
mondjuk két év múlva?

 - Ha mondjuk el tudnánk mondani, hogy a felnőtt NB III–as 
keret kezdő játékosainak több mint a fele saját nevelésű játékos. 

Vagy ha az NB II–ben 4-5 saját fiatalt tudnánk szerepeltetni 
folyamatosan. 

(Az előző oldal folytatása.)

Felelős kiadó: Cigánd Város

Önkormányzatának Képviselő-testülete

Felelős szerkesztő: Tóth Mihály

Szerkesztőség:

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

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI LAPJA

Králik Péter 
meghívót kapott a 
magyar U15-ös 
korosztályos 
válogatott februári 
edzőtáborába. 
Gratulálunk és 
további sok sikert 
kívánunk 
pályafutásához!

Králik Péter 

meghívót 

kapott az 

U-15-ös 

válogatottba
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NB III-as felnőtt futballcsapatunk 21 fős 
kerettel vág neki a tavaszi idénynek

Az őszi idényhez hasonlóan, tavasszal is 19+2 fős kerettel vág 
neki felnőtt csapatunk az NB III-as bajnokságnak. 

Négy érkező mellett öten távoztak az együttestől. Certicky Márk 
rehabilitációja még el tart egy ideig, így rá csak nyártól számíthat a 
szakmai stáb. Jó hír viszont, hogy Varga Krisztián szépen halad a 
felépülésével, úgy néz ki a bajnoki nyitányra teljes értékű lesz. Az 
új játékosok mellett, új masszőrje is lett a csapatnak Csáki Péter 
személyében, aki korábban játékosként már tagja volt a klubnak.

Érkezők:
Horváth Ferenc (Nyíregyháza): – Hát igazából még nincs egy 

hete, hogy Cigándra jöttem, de a csapatról első benyomásra jó véle- 
ményem van. Öltözőn belül a társaság az kimondottan jó, jó han- 
gulat van. Az edzésről még nem tudok mit mondani, mert tegnap 
edzettem először, eddig csak meccset játszottam. Összességében 
jól érzem magam, és remélem, hogy a csapat hasznára leszek, és jó 
eredményt érünk el.

Kis Gergő (Újbuda): – Nagyon jól érzem magam első perctől 
kezdve. Úgy érzem nagyon gyorsan befogadtak a srácok, ide tud- 
tam költözni ami nagy segítség. A csapattársak, akikkel lakom na- 
gyon jól kijövünk, segítenek mindenben bármiről legyen szó. 
Igyekszem minél többet segíteni a csapatot a bajnokságban. Hajrá 
Cigánd!

Svedyuk Olekszij (Roznava): – Nagyon jó döntést hoztam, 
hogy Cigándra igazoltam. Remekül érzem magam, és ezt nem 
udvariasságból mondom, tényleg minden szuper. Nagyon magas 
színvonalú szakmai munka folyik, azt gondolom minden adott, 
hogy a későbbiekben sikereket érjünk el.

Szegedi Bence (Nyíregyháza): – Nagyon jól érzem magam Ci- 
gándon. Kezdetben kicsit tartottam az új közegtől, de hál'istennek 
sikerült beilleszkednem, köszönhetően a csapattársaimnak, akik 
hamar befogadtak és segítőkészek voltak velem. Az öltőben és pá- 
lyán is jól érzem magam velük. Nagyon várom már a tavaszi sze- 
zont, bízom abban, hogy sikerül minél jobb eredményt elérni a csa- 
pattal, hogy sok játéklehetőséget kapok és ezáltal nagyon sokat 
tudok majd fejlődni.

Csáki Péter, masszőr: - Nem jöttem ismeretlen helyre, hiszen 
korábban igazolt játékosa voltam az egyesületnek. Nagyon sze- 
retem ezt a munkát csinálni, én választottam, és ezzel szeretnék a 

továbbiakban is foglalkozni. Tisztáztuk a feladatkörömet, minden 
tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy a játékosok elér- 
jék a versenyidőszak alatti megfelelő állapotot. 

Távozók: Benke Bálint (Hódmezővásárhely), Makkai Ádám 
(Erdőhorváti), Molnár Tamás (Dombrád), Németh Szabolcs (?), 
Ötvös Bence (Nyíregyháza).

A Cigánd SE 2017-2018. évi tavaszi bajnoki kerete:
Játékosok:
Kapusok (2): Deme Tamás, Sánta Tibor
Védők (8): Balla János, Horváth Attila, Jáger Csaba, Kovács 

Gergő, Pásztor Alex, Répási Regő, Szegedi Bence, Varga Krisztián
Középpályások (9): Baksa Zoltán, Horváth Ferenc, Kis Gergő, 

Molnár László, Oravecz Zénó, Svedyuk Olekszij, Szöllősi Ferenc, 
Timkó Zsolt, Toma György

Csatárok (2): Oláh Levente, Sánta Kázmér
Szakmai stáb:
Szakmai igazgató: Szénay Péter
Erőnléti edző:  Prisztács Tamás
Kapusedző:  Petranics Szergej
Masszőr:  Csáki Péter
Szertáros:  Dócs Károly
Technikai vezető: Terjék Sándor

Összefogás! 
Ez lehet a mottója az év elején alakult, de még alakulóban 

lévő cigándi szurkolói csoportnak. 

Az Ultras Darazsak a Cigánd SE első, eddig egyetlen szervezett 
szurkolói csoportja.

A csoport azzal a céllal jött létre, hogy összegyűjtse és kulturált, 
szervezett szurkolásra biztassa a CISE szimpatizánsait. 

A tagság nem jár semmiféle anyagi áldozattal vagy kötelezett- 
séggel, nyilván túl azon, hogy fontos a mérkőzések látogatása és a 
szurkolás. 

A csoport facebook oldalán lehet véleményezni, a pályán és a 
pályán kívül történteket, és ha valakinek valamilyen ötlete támad, 
ott nyugodtan megoszthatja.

A szurkolói csoport facebook-oldala a következő linken érhető 
el: 

https://www.facebook.com/Ultras-Darazsak

Cigándi szurkolói csoport alakult


