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Már több mint 5 éve működik a Cigándi Járási Hivatal 
A 2010-es választásokat követően a Kormány céljai között sze- 

repelt olyan modern kori járások kialakítása, melyek hozzájárul- 
nak a 2011-re kialakult közigazgatásnál hatékonyabban működő 
rendszer létrejöttéhez. A járások kialakítása a közigazgatás átfogó, 
a közjót szolgáló átalakításának, a Jó Állam kialakításának egyik 
eleme. A Kormány által megfogalmazottak szerint a járások az 
államigazgatás legkisebb területi szintjét jelentő egységek, melyek 
az államigazgatási tevékenységek, szolgáltatások döntő többségét 
minden magyarországi állampolgár számára elérhető közelségben 
és magas minőségben biztosítják.

A járások kialakításánál érvényesíteni kívánt célként a követke- 
zők kerültek megfogalmazásra:

q a területi államigazgatás újjászervezése kiemelkedő elemének 
megvalósítása,

q az államigazgatási feladatok államigazgatási területi szervek- 
hez telepítése,

q az államigazgatás járási szintű szerveinek integrálása,
q az identitásra, a közösségépítésre, a településszerkezeti adott- 

ságokra és a szakmai teljesítőképességre alapozott, hosszú tá- 
von stabil járás létrehozása.

A Kormány szükségesnek tartotta a járás kialakítását a hatéko- 
nyabb, költségtakarékosabb és ügyfélközpontú területi közigazga- 
tás megteremtése érdekében, amelynek alapelvei az alábbiak vol- 
tak: 

q gyors és könnyű hozzáférés biztosítása az államigazgatási 
szolgáltatásokhoz,

q a létező ügyintézési helyszínek megőrzése,
q a területi államigazgatási szervek illetékességi területeinek já- 

rási alapú rendezése,
q a megyék határainak megőrzése.
A szervezett szervezetfejlesztésnek köszönhetően a fővárosi és 

megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként 2013. január 1-
jével járási (fővárosi kerületi) hivatalok kerültek felállításra. „Já- 
rásnyi közelségbe” került az állam. A járási hivatalok legfontosabb 
feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő állam- 
igazgatási feladatok ellátása. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
16 járás és 16 járási hivatal jött létre. Cigándi székhelyén megkezd- 
te működését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Cigándi Járási Hivatala.

A megye járási térképére tekintve megállapítható: a megye leg- 
keletibb járása a Cigándi, melynek területén 15 település található, 

ami nem látszik a térképen, hogy a járásban 1 városi, 1 nagyközségi 
és 13 községi önkormányzat működik. A legutóbbi népszámlálás 
adatai szerint állandó népessége 17200, lakónépessége pedig 16 

2ezer fő. Területe 390 km . Az itt élők örömmel fogadták, hogy kez- 
deményezésük meghallgatásra került és járásuk időrendben tizen- 
hatodikként felkerülhetett a megye járási térképére.

A Cigándi Járási Hivatal illetékessége Bodroghalom, Cigánd, 
Dámóc, Karcsa, Karos, Kisrozvágy, Lácacséke, Nagyrozvágy, Pá- 
cin, Révleányvár, Ricse, Semjén, Tiszacsermely, Tiszakarád, 
Zemplénagárd települések közigazgatási területére terjed ki. A já- 
rásban a polgárok a mindennapi ügyeik intézése során az őket ki- 
szolgáló hivatalok, az ügyfélszolgálati és ügyintézési helyszínek 
elérhető közelségben vannak.

A járás minden településén jelen van a Járási Hivatal, melynek 
ügyfélszolgálati és ügyintézési helyszínei:

q Foglalkoztatási Osztály,
q Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály,
q Kormányablak Osztály,
q Ricsei Képviselet,
q Tiszakarádi Kirendeltség.
A települési ügysegédek útján biztosítja a hivatal az ügyfélszol- 

gálati tevékenységet a járás 13 települése vonatkozásában.
A Járási Hivatal ügyfélszolgálatain megjelent ügyfelek létszáma 

évről-évre folyamatosan nő. Az ügyfélszolgálati mutatók dinami- 
kus emelkedést tükröznek, ami számokban kifejezve: a 2016. évi 
43 302 fős ügyfélforgalomhoz képest 2017-ben a szervezeti egy- 
ségnél személyesen megjelent ügyfelek létszáma 50 894 fő volt.

Tekintettel arra a tényre, hogy a járás kialakításáig a foglalkoz- 
tatáspolitikai és munkaerő-piaci feladatok ellátását illetően nem 
működött szakigazgatási szerv, ezért az állami szolgáltatások köré- 
nek bővítése érdekében a Járási Hivatalban 2014. január 1-jén lét- 
rehozásra került a Járási Munkaügyi Kirendeltség. 2015. április 1-
jén pedig megtörtént a hivatal belső integrációja.

2015. november 5. napján megnyílt az integrált kormányzati 
ügyfélszolgálat, a Cigándi Kormányablak. A fejlesztésnek köszön- 
hetően komfortos ügyfél-, ügyintézői tér, háttérirodák és kiszol- 
gáló helyiségek jöttek létre. Mind az ügyféltér kialakítása, mind az 
ügyintézés személyi és tárgyi feltételei adottak ahhoz, hogy a 21. 
századhoz méltó környezetben intézhessék a polgárok az ügyeiket. 

(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
A Kormányablak létrehozásával egyidejűleg a Járási Hivatal egy 

sikeres, Cigánd Város Önkormányzata által elnyert energetikai pá- 
lyázatnak és megvalósult fejlesztésnek köszönhetően kívülről is 
megújult. Az így kialakult karakteres megjelenésű homlokzat kis- 
városi arculatot kölcsönöz a székhely főépületének.

2018. január 3-tól a Kormányablakban adóügyeket is intézhet- 
nek az ügyfelek, ezáltal a járásban tovább bővült az állami szolgál- 
tatások elérésének lehetősége. A NAV ablak „kinyitása” biztosítja 
a személyes ügyintézés lehetőségét és a polgároknak minél széle- 
sebb körű kiszolgálását.

Az államigazgatás rendszerében a járási hivatal jelenti a „front 
office” elemet, mivel az állampolgár „személyesen itt találkozik az 
állammal”. Az államigazgatás, a közigazgatás szolgálat, a köz 
szolgálata. Már több mint 5 éve a Cigándi Járási Hivatalban dolgo- 
zó tisztviselők a közigazgatás és a közszolgálat iránti elkötelezett- 

séggel, az ügyek szakszerű, pontos, az ügyfelek problémájának 
mielőbbi, legegyszerűbb megoldásában érdekeltek.

A Cigándi Járási Hivatal jövőképe:
q ügyfélorientált közigazgatás működtetése a jogszabályok ma- 

radéktalan ismeretével és alkalmazásával, ugyanakkor az ügy- 
felek érdekeinek figyelembevételével,

q a hatékonyság fokozása, ahol nem az ügy elintézési folyamata 
vagy annak bonyolultsága a fontos, hanem az ügyfél problé- 
májának megoldása a központi elem,

q a közigazgatás által nyújtott szolgáltatásokat az állampolgá- 
rok a lehető legegyszerűbb módon érjék el, az ügyintézés me- 
nete egyszerű, gyors és hatékony legyen,

q a minőségi közigazgatásban minőségi munkavégzés szüksé- 
ges.

Stumpf Attila járási hivatalvezető
Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Kormányhivatal 

Cigándi Járási Hivatala

TESTÜLETI HÍREK
A Képviselő-testület az alábbiakat tárgyalta:
2018. március 7-én tartott ülésén:
1. A szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapítása
2. Pénzügyi bizottsági tag megválasztása
3. Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása
4. Iparterület-fejlesztés Cigándon című projekt támogatási szer- 

ződése   
5. Pénzügyi lízing igénybevételének engedélyezése
6. Elismerő oklevél adományozása 
2018. március 26.-án tartott ülésén
1. Cigánd Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Sza- 

bályzatának elfogadása
2. Kántor Mihály Általános Iskola átszervezésének vélemé- 

nyezése
3. Döntés kémiai szúnyogirtás megrendeléséről
4. Döntés önkormányzati bérlakás bérleti jogáról
5. Döntés kerékpárút Nemzeti Közútkezelő részére birtokba adá- 

sáról
6. Cigánd Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyle- 

teiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
7. Népi Építészeti Program című felhívásra pályázat benyújtása
8. Elismerő cím adományozása 
2018.  április 05-én tartott ülésén:
1. Baromfi-COOP Termelő és Kereskedelmi Kft. állattartó tele- 

péhez ingatlan vásárlás előkészítése
2. SAMI támogatási kérelme
3. REKI benyújtása

2018. április 16.-án tartott ülésén:
1. Kezességvállalás a CISE hitelfelvételéhez
2. Cigánd Város településképének védelméről szóló önkormány- 

zati rendelet módosítása
 2018. április 25.-én tartott ülésén:
1. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása
2. Fogászati röntgen díjszabásának megállapítása
3. Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatásra
4. Döntés bérlakás elidegenítéséről
2018. május 29.-én tartott ülésén:
1. Önkormányzati rendelet 2017.évi zárszámadásáról
2. 2017.évi éves költségvetési beszámoló elfogadása
3. 2017. évi éves belső ellenőri jelentés elfogadása
4. 2017.évi költségvetési rendelt módosítása    
5. A vagyongazdálkodásról szóló13/2012.(VIII.30.) önkor- 

mányzati rendelet módosítása
6. Óvodai csoportlétszám bővítése       
7. Az óvoda honvédelmi intézkedési tervének elfogadása
8. Szociális alapon nyújtott lakásfelújítás kérelme                                                      
9. Cigándi Gyermek Néptánccsoport kérelme                                    
10. Cigánd Településüzemeltetési és Városfejlesztő Nonprofit 

Kft. alapító okiratának módosítása                                                            
11. Elismerő cím adományozása 
2018. június 28.-án tartott ülésén:
1. Cigánd Településüzemeltetési és Városfejlesztő Nonprofit 

Kft. 2017.évi beszámolója
2. Cigándi Futball Club Kft. 2017. évi beszámolója
3. Bodrogközi Járóbeteg Szakrendelő Nonprofit Kft.2017. évi 

beszámolója
4. Tanulmányi ösztöndíj program kidolgozása

Dr. Szepesy Márk Zoltán  jegyző

ANYAKÖNYV - SZÜLETTEK ANYAKÖNYV – HÁZASSÁG ANYAKÖNYV  - ELHUNYTAK -

BULISKA BRENDON ZSOLT   
HORVÁTH RAUL ISTVÁN   

HORVÁTH ISTVÁN MILÁN   
HORVÁTH MIRELLA    

VICICKÓ GRÉTA    
HORVÁTH SÁNDOR 

BRENDON   
TÓTH JÓZSEF     

MAJDANICS ÁGNES    
SÁNDOR ZOLTÁN 

KRISZTIÁN   
KERTÉSZ MAJA    

KERTÉSZ MILÁN    
LACZKÓ KIARA JUDIT   

GÖNCZI VINCE    

AN: TÓTH MÁRIA
AN: SÁNDOR KLÁRA
AN: SÁNDOR ERZSÉBET
AN: JUHÁSZ RENÁTA
AN: PAPIK ADRIENN
AN: HORVÁTH MÁRIA

AN: JÓNI MÁRIA
AN: CSÁKI IBOLYA
AN: HORVÁTH 
      BETTINA KATALIN
AN: PAPP BRIGITTA
AN: PAPP BRIGITTA
AN: DANÓ JUDIT
AN: TÓTH RENÁTA

GYÖNGYÖSI ANETT - SÁNDOR MÁTÉ ATTILA

SZARVAS ADÉL – SZARVAS ATTILA

SÁNDOR ERNŐ – DANCS REBEKA

SÁNDOR JÓZSEF – GÖNCZI ETELKA

SZENDREI MIKLÓS TAMÁS – BALOGH ANIKÓ

PÁSZTOR ATTILA – TAKÁCS MÓNIKA

TOMPA GÉZA KÁROLY – KARDOS ANDREA

MOLNÁR SZABOLCS – OLÁH DZSENIFER

GODZSÁK FERENC – PÁSZTOR ZSANETT

DÓCS ZOLTÁN – TÓTH EVELIN KLAUDIA

GULYÁS MIHÁLY RÓBERT – HORVÁTH ERIKA

JÓNI EMILNÉ 

   SZN: TÓTH JULIANNA  

FÜLÖP KÁROLY    

MÁDY SÁNDORNÉ 

   SZN: FODOR ARANKA 

HORVÁTH KÁROLY    

LAPCAN-SZANISZLÓ FERENC  

NAGY GÉZA     

ANDRÁS FERENC    

GYŐRI SÁNDORNÉ 

   SZN: GÖNCZI ERZSÉBET 

OLÁH KÁROLY     

CSÁKI SÁNDOR    

( 68 ÉVES )

( 90 ÉVES )

( 77 ÉVES )

( 74 ÉVES )

( 54 ÉVES )

( 90 ÉVES )

( 45 ÉVES )

( 89 ÉVES )

( 84 ÉVES )

( 63 ÉVES )
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90 évesek lettek A közelmúltban városunkban hárman is 90 évesek lettek. 
Jó egészséget és hosszú életet kívánunk nekik. 

Nagy GézaNagy GézaNagy Géza

Nagy KárolyNagy KárolyNagy Károly

Nagy Sándorné Nagy Sándorné Nagy Sándorné 

A cigándi térségben új, járási szinten működő Egészségfej- 
lesztési Iroda (EFI) jött létre, amely koordinálja az egész járás 
egészségfejlesztési programjait, összekötő kapocsként műkö- 
dik az egészségügyi alapellátás, a járóbeteg szakellátás és az 
egészségfejlesztési programokat megvalósító szervezetek kö- 
zött. 

Az Egészségfejlesztési Iroda – közvetlen kapcsolatot kialakítva 
az egészségfejlesztési programok célcsoportjaival – oly módon ja- 
vítja az egészségügyi ellátórendszer prevenciós tevékenységét, 
hogy a háziorvosi szolgálatoktól, a járóbeteg szakrendelésről vagy 
fekvőbeteg szakellátást követően az Egészségfejlesztési Irodába 
irányított életmódváltásra szorulókat, vagy saját elhatározásukból 
életmódváltást kezdeményezőket kockázatbecslés alapján élet- 
módváltó programokba vonják be és követik a programokban való 
részvételüket. Az Egészségfejlesztési Iroda a hálózatba szervező- 
déshez, a működéshez folyamatos szakmai támogatást kap az 
Egészségfejlesztési Irodák szakmai irányításért felelős országos 
szervtől. 

Az EFI céljai:
- az egészséges életmódot támogató pozitív közösségi minták el- 

terjesztése
- a lakosság széles körének fizikai aktivitásra, mozgásban gaz- 

dag életmódra, egészséges táplálkozásra ösztönzését támogató 
szolgáltatások kialakítása, 

- a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás visszaszorítása;
- a népegészségügyi szolgáltatásokhoz, ismeretekhez való hoz- 

záférés javítása, illetve a megelőzés és egészségfejlesztés az egész- 
ségműveltség elterjesztése révén; 

- az egészségügyi alapellátási és népegészségügyi feladatok ösz- 
szehangolása az egészségügyi ellátás betegségcentrikus és a nép- 
egészségügy egészségcentrikus szemléletmódjának ötvözésével;

A projektnek köszönhetően több szabadtéri fitness eszközt is be- 
szereztünk, melyek elősegítik a lakosság fizikai aktivitásának nö- 
velését, lehetővé teszik játékos versenyek szervezését mind a fel- 
nőtt, mind a gyermek lakosság körében. A további egészségmeg- 
őrző programok előkészítése folyamatban van.

A projekt adatai:
EFOP-1.8.19-17-2017-00015 -Az egészséges Bodrogközért 
A projekt időszaka: 2018.04.01-2020.03.31. 
Támogatás: 90MFt, Önerő: 0Ft.
További információ: +3647534409, 
https://www.facebook.com/eficigand/

50. házassági évfordulójukat ünnepelte 50. házassági évfordulójukat ünnepelte 
Sándor Elemér és feleségeSándor Elemér és felesége

50. házassági évfordulójukat ünnepelte 
Sándor Elemér és felesége

"Bodrogköz orvosa" díj

Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bodrog- 
közben végzett több évtizedes orvosszakmai munka elismeré- 
seként a „Bodrogköz Orvosa” címet adományozta dr. Angyal 
Angéla és dr. Salamon Sándor orvos-házaspárnak.

Egészségfejlesztési Iroda Cigándon!
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A Bodrogközi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelő 6 éve, 2012. 
február 1-jén kezdte meg gyógyító munkáját. Ellátási területe a 
Bodrogköz 17 településének mintegy 15.000 lakosára terjed ki. 
Mára elértük, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területéről is 
sokan igénybe veszik a szolgáltatásainkat. A kezdetektől 20 szak- 
rendelésünk működik, ebből 7 (bőrgyógyászat, nőgyógyászat, orr-
fül-gégészet, pszichiátria, sebészet, szemészet, urológia) nem be- 
utaló köteles. Jelenleg 18 szakorvos, 14 fő asszisztencia, 3 fő taka- 
rító személyzet, 1 fő műszaki személyzet és 1 fő betegfelvételi sze- 
mélyzet dolgozik a szakrendelőben. Az asszisztenciát diplomás 
ápoló, egészségügyi tanár, egészségügyi ügyvitelszervező, gyógy- 
tornász, gyógymasszőr, aneszteziológiai szakasszisztens, fiziote- 
rápiás szakasszisztens, kardiológiai szakasszisztens, radiológiai 
szakasszisztens végzettségű dolgozók alkotják. Az eltelt évek 
igazolják, hogy a létesítmény létjogosultságát, mára kivívtuk he- 
lyünket a járóbeteg szakrendelők családjában, gondolva itt Kisvár- 
da, Sárospatak, Sátoraljaújhely hasonló intézményeire. A rendelé- 
sek zömére (kardiológia, szemészet, bőrgyógyászat, ortopédia, 
pszichiátria) előjegyzést, egyeztetett időpontot kérünk, ez kiszá- 
míthatóvá és kényelmesebbé teszi az ellátást mind az orvos, mind a 
beteg számára. Az egészségügyi piac háromszereplős. Ezek a be- 
teg, az orvos és a biztosító. Nem ingyenes tehát. A beteg fizetőesz- 
köze a társadalombiztosítása, amit a TAJ kártya meglétével igazol. 
Gyakran találkozunk tisztázatlan biztosítási jogviszonnyal rendel- 
kező esetekkel, melyeket kötelességünk jelezni. Amennyiben a 
második találkozásnál sincs rendezve, az ellátást visszautasítjuk. 
Gondot jelent a külföldön dolgozók vizsgálata, mert az Uniós Kár- 
tya csak sürgősségi ellátásra jogosít. Végül vannak a beteg, illetve 
munkáltatója által fizetendő beavatkozások, mint a munkaegész- 
ségügyi vizsgálat, ambuláns lap másolat igénylése. Igyekszünk lé- 
pést tartani az orvostechnika fejlődésével. Ezért szereztünk be fo- 
gászati RTG és TCD készülékeket.

Sokat teszünk az elsődleges prevenció (felvilágosítás), másodla- 
gos prevenció (szűrés), harmadlagos prevenció (gondozás) terén. 
Egészségtudatos életszemlélet kialakítása nagyon nehéz, mert az 
emberi természet a könnyebb ellenállás irányába mozdul, a tablet- 

Események a Bodrogközi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelőben
táktól várja a segítséget, nem hajlandó megváltoztatni életromboló 
szokásait, étkezését, nem kíván mozogni. Legnagyobb gond az el- 
hízás, ebből következően diabétesz, hipertónia, szív és érrendszeri 
betegségek, mozgásszervi panaszok, daganatos elváltozások. 
Helytelen táplálkozás, túlzott szénhidrát fogyasztás, cigaretta, 
alkohol, kávé, mozgásszegény életmód. A fiataloknál kóla és ener- 
gia italok, drogok, félkész ételek, testépítéshez használt kreatinin, 
meghatározatlan összetételű fehérje készítmények. Dolgozóink 
igyekeznek példát mutatni életmódjukkal. Többen vegetáriánusok 
és szinte mindenki sportol. Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre töb- 
ben veszik elő a kerékpárt. Használható az új fitness park, örömmel 
ajánljuk a 14 év feletti korosztálynak.

Felhívnám a figyelmet egy jelenségre, ami sajnos egyre gyak- 
rabban előfordul. Idősödő, egyedülálló emberek szinte beköltöz- 
nek hozzánk, nap, mint nap nálunk keresve társaságot, törődést.

Második alkalommal rendeztük meg Cigándon a bodrogközi 
Semmelweis ünnepséget 2018. június 29-én. Különleges alkalom 
a mostani. Semmelweis Ignác - Az anyák megmentője - születésé- 
nek 200. évfordulóját ünnepeljük ebben az évben. Az egészség- 
ügy alappillérének tekinthető fertőtlenítés jelentőségét fedezte fel, 
és tulajdonképp az ezért folytatott harcra áldozta egész életét. Ezért 
tisztelgünk minden évben az Ő emlékének. Ünnepségünkön meg- 
jelentek Bodrogköz orvosai, fogorvosai, védőnői, mentősei, 
egészségügyi dolgozói, valamint Cigánd városvezetői, képviselői. 

Felszólalt Dr. Németh Lajos háziorvos. Mondandója egy nagyon 
érdekes tényt ölelt fel. Amíg elődeiknek a fizikális szennyezések- 
kel kellett harcolniuk, addig a jelen orvoslásnak a mentális szeny-
nyezések terjedésének megakadályozása az egyik fő feladata. 

Célkitűzésünk továbbra is a beteget tisztelve, a szakmát alázattal 
végezve, méltósággal teljesíteni a gyógyítást. Büszkék vagyunk rá, 
hogy a Bodrogközben úttörői lehettünk ennek a szép, nemes mun- 
kának.

Köszönjük a segítséget az állami vezetőknek és mindenki- 
nek, aki hozzájárul munkánk gördülékeny végzéséhez. Kö- 
szönet a rendezvény finanszírozóinak.

Bodnár Andrásné

Július elseje a magyar egészségügy 
legnagyobb ünnepe, az „anyák megmen- 
tője” Semmelweis Ignác előtt tisztelegve 
a Bodrogközi Múzeumportán gyűltek 
össze a Bodrogközben dolgozó egészség- 
ügyi dolgozók 2018. június 29-én.

 Az eseményen részt vett a Oláh Krisztián 
polgármester, Ablonczy Dániel alpolgár- 
mester, Dr. Szepesy Márk jegyző, valamint 
a helyi képviselő-testület képviseletében 
Tóth János.

 A vendégeket Bodnár Andrásné, a Bod- 
rogközi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó 
Központ képviselője köszöntötte.

 A rendezvényen Paládi Petra, a Széptan 
Alapfokú Művészeti Iskola növendéke 
adott elő hegedű darabot Némethy Viktória 
zon- gora kíséretében, felkészítője Orosz 
Magdolna. Harsányi Zsófia Jennifer Hud- 
son Only Nigth One című dalát énekelte el. 
Semmelweis Ignácra emlékezve egy kép- 
zeletbeli levelet olvasott fel Dr. Berzéky Jó- 
zsef szülész-nőgyógyász főorvos, melyben 
az egykori doktor cselekedeteinek a mai 
világra tett hatásáról beszélt.

Dr. Szepesy Márk, dr. Kásler Miklós em- 
beri erőforrások miniszterének köszöntő 
levelét olvasta fel a jelenlévőknek.

Semmelweis nap a Bodrogközi Múzeumportán

Ezt követően Bodnár Andrásné tájékoz- 
tatta a megjelent vendégeket, hogy Cigánd 
város képviselő-testülete, a térségben vég- 
zett több évtizedes szakmai munkájának 
elismeréseként a „Bodrogköz Orvosa” cí- 
met adományozta dr. Angyal Angéla és dr. 

Salamon Sándor orvos-házaspárnak.
 A járóbeteg szakellátó központ „Év 

dolgozója” címet Benyus Ferencné vehette 
át. Dr. Szulics Péter, a társaság ügyvezetője, 
a dolgozók apró ajándékát vehette át.
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2018. június 16-án Mezőkövesden, a Kavicsos-tó és Szabad- 
időparkban rendezték meg a IV. Megyenapot.

Az eseményen számos kísérőprogram mellett a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Értéktárban szereplő termékekeket is 
megtekinthették a kilátogatók.

A kiállításon részt vett A „Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapít- 
vány önkénteseiből álló csapat is, akik a cigándi apróbélest és a ká- 
posztás kőttes bélest mutatták be. Az érdeklődők meg is kóstolták a 
finomságokat, amiket sok-sok dicsérő szóval jutalmaztak.

A cigándi pavilonnál vendégeskedett az a nemzetközi delegáció 
is, melyet Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Köz- 
gyűlés elnöke vezetett. A termékekről mindenki elismerően nyilat- 
kozott.

A nap folyamán a Sarkantyús Néptáncegyüttes két tagja is segí- 
tett az önkénteseknek, ezzel is hozzájárulva a delegáció sikeréhez.

Cigánd Város Önkormányzatának képviselő-testülete rend- 
kívüli testületi ülésen adta át Csáki Balázsnénak, „A Bod- 
rogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány kuratóriumi elnökének a 
Bodrogközi Múzeumporta Nagykövete címet.

Az ünnepélyes díjátadót 2018. április 5-én tartották a Bodrogkö- 
zi Múzeumportán. Az eseményen a testületi tagokon kívül az ala- 
pítvány kuratóriumának tagjai is jelen voltak.

A megjelenteket Oláh Krisztián polgármester köszöntötte, majd 
Ablonczy Dániel alpolgármester méltatta a díjazottat.

A díj átvételét követően Csáki Balázsné köszönte meg a kitünte- 
tést, hozzá téve, hogy ez nem csak az ő érdeme, hanem minden ku- 
ratóriumi tagé, valamint az önkénteseké is, hiszen nélkülük nem ért 
volna el ekkora sikereket az alapítvány tevékenysége.

Az ünnepség meghitt hangulatban telt. Mind Marika néni, mind 
a vendégek a könnyeiket törölgették, hiszen az elmúlt évek során 
elért sikerek, eredmények, emlékek, élmények  mindenkinek a szí- 
vében ott vannak, és mindenki a magáénak érzi Cigánd hagyomá- 
nyainak a továbbadását.

Hálaadó istentiszteletet tartottak a cigándi református 
templomban 2018. április 22-én.

Az ünnepi alkalmon a településen élő idősekért adott hálát 
Kristóf István református lelkész. 

Az istentisztelet magasztos hangulatát a sárospataki A Művelő- 
dés Háza Kamarakórusa és a cigándi konfirmandusok ünnepi mű- 
sora tette még ünnepélyesebbé.

Az ünnepséget követően a gyülekezet tagjai és a meghívott 
vendégek szeretetvendégségen vettek részt a Református Egy- 
házközösség imatermében.

A "Bodrogköz Tájmúzeumáért" Alapítvány, Cigánd Város 
Önkormányzata és a Bodrogközi Múzeumporta küldöttsége 
2018. április 07.-én vett részt a Magyarországi Tájházak Szö- 
vetsége közgyűlésén a Szentendrei Skanzenben. 

Az esemény kiemelkedő pillanata volt az Év Tájház vezetője díj 
átadása. A díjat 2018-ban Csáki Balázsné kapta, akinek Cigánd 
Város Önkormányzata nemrég adományozta a Bodrogközi 
Múzeumporta Nagykövete kitüntető címet. Marika néni a díjat 
egyfajta "életműdíjként" kapta, közel két évtizedes áldozatos és 
önzetlen szakmai munkájának az elismeréseként. A díj értékét nö- 
veli, hogy hazánk legmeghatározóbb független szakmai szerveze- 
te adományozza évente egy alkalommal. Gratulálunk és további 
kitartó, eredményes munkát kívánunk Marika néninek!

Kitüntetésben részesült 
Csáki Balázsné

V. MegyenapV. MegyenapV. Megyenap

Az Év tájház vezetője lett Csáki Balázsné

Hálaadó istentisztelet 
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“Kerekek és lépések a történelmi Bodrogköz településein” 
címmel kerekedtek fel a Cigánd SE Természetjáró és Bringa 
Club tagjai.

Az akció Cigánd Város Önkormányzatának a Kerékpárral 7 ha- 
táron át elnevezésű pályázatának keretében valósult meg, mely a 
Nemzeti Fejlesztési minisztérium támogatásával jött létre.

2018. május 17-én indult el Cigándról és 2018. május 20-án Ci- 
gándon ért véget a túra, mely során a kerékpárosok az Alsó-és Fel- 
ső-Bodrogköz 50 települését látogatták meg. A négy nap alatt a 
csapat tagjai 320 km-t teljesítettek összesen. A delegáció tagjai egy 
felhívást is vittek magukkal, mely a közös együttműködésről, kö- 
zös gondolkodásról szólt és minden állomáshelyen aláíratták a he- 
lyi településvezetőkkel.                 (Folytatás akövetkező oldalon.)

A Trash Art Magyarország művészeti program hatalmas 
szobrokkal és installációkkal debütált 2017. májusában a 
Nemzetközi Természetfilm Fesztivál keretében, Gödöllőn. 

Az újszerű stílus, látásmód és eszközhasználat révén a látszólag 
értéktelen hulladék művészeti alkotásként éledt újjá – és aratott ha- 
talmas sikert a látogatók körében. A szobrokat művészeti, agrár és 
műszaki egyetemek hallgatói, valamint szakmai és civil szerveze- 
tek önkéntesei alkották meg.

 2018-ban is a gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztivál kí- 
sérőporgramja 2018. május 25-27. között.

 Az idén a Biodiverzitás a fő téma, azaz a biológiai sokféleség és 
az ebben bekövetkezett ember okozta hatások kerülnek a fókuszba. 
Az ember, saját létformájának fenntartása és növekvő igényeinek 
kielégítése érdekében folyamatosan csökkenti az élővilág változa- 
tosságát, a megmaradó helyeket pedig elszennyezi újrahasznosí- 
tásra nem kerülő hulladékaival.

 Az idei kiállításra a Cigánd SE Természetjáró és Bringa Club 
csapata is nevezett Csupakuka nevű szobrával, melynek építéséhez 
a dunaföldvári Aztakeservit Értékőr Egyesület és a cigándi Kántor 
Mihály Általános Iskola tanulói is segítséget nyújtottak.

 A szobrot 2018. május 24-én helyezték el a gödöllői Grassal- 
kovich-kastély mellet található parkban a csapat tagjai. A cigándi 
szobor “Csupakuka” küldetése: Az “alkotás” a szemetet, minta az 
emberiség saját “művét” a biodiverzitás szörnyszülöttjeként ábrá- 
zolja, amely az alkotóját is felfalja. A szörny karjaiban földünket 

tartja, amelyet elfogyasztva egy emberi csontváz jelenik meg mö- 
götte. Mint szobor szimbolikus jelentősége és figyelemfelkeltő 
szerepe mellett aktuál-funkcióval is bír. A kizárólag újrahaszno- 
sított anyagokból készült “alkotás” petpalackfaló szörny is egy- 
ben. A száján lehet bedobni az összegyűjtött pet-palackokat és ol- 
dalt egy ajtón üríthető. Számtalan szimbolikus jelentősége mellett 
így akarjuk ösztönözni a lakosokat a szelektív hulladékgyűjtésre! 
A környezetvédelem fontosságára a szörny csápjaival is célzunk, 
amelyek végére egy-egy napelem került, amelyek a szörny éjsza- 
kai megvilágítását segítik!

Diákmunka 2018
Az elmúlt évekhez hasonlóan a Nemzetgazdasági Minisz- 

térium koordinálása mellett a B-A-Z Megyei Kormányhivatal 
Foglalkoztatási Főosztálya ,és a Cigándi Járási Hivatal Fog- 
lalkoztatási Osztálya megvalósításával ismét elkezdődött Ci- 
gándon a „Nyári diákmunka”!

A központi program keretében az önkormányzat 100%-os támo- 
gatást igényelhetett a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói 
,vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező ,és azt igazolni tudó he- 
lyi diákok foglalkoztatásához.

Városunk évek óta kiemelt figyelmet szentel a diákmunkások- 
nak, hiszen a településen élő, dolgozó fiatalok jelentik számunkra a 
jövőt.  A fiatalok ötletei, fejlesztési javaslatai is azt a célt szolgál- 
ják, hogy a városfejlődjön, élhetőbbé ,és vonzóbbá válhasson min- 
denki számára.

Mindemellett óriási segítséget nyújtanak az intézményeknek , 
hiszen a rájuk bízott feladatokkal sokszor nem kevés terhet vesz- 
nek le a dolgozók válláról. Beleláthatnak egy-egy adott intézmény 
működésébe, szerkezeti struktúrájába, ami inspirációként is szol- 
gálhat azoknak is, akiknek nincsen még konkrét elképzelésük a jö- 
vőjükkel kapcsolatban.

40 diákmunkásunk 2 turnusban érkezik hozzánk július és 
augusztus hónapokban.A kijelölt intézményekben már meg is 
kezdte munkáját az első csapat, név szerint:

Balla Evelin, Balla Vivien, Bodnár Laura, Boricza Csilla, Csáki 
Péter, Csillik Dóra, Dócs Lilla Flóra, Dócs Edina, Fodor Barbara 
Zsófia, Gecse Dóra, György Anett, György Noémi, Harsányi Kitti, 
Juhász Vivien, Kolozsvári Ágnes, Lehóczki Cintia, Mándi Klaudia, 
Németh Alíz, Oláh Zsuzsanna, Séra Angelika Kitti, Szilvási Mer- 
cédesz Inez, Terjék Ágnes.

Cigándiak a gödöllői Trash Art kiállításon

Kerékpárral 7 határon át - 4 nap, 2 ország, 50 település, 320 km
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(Az előző oldal folytatása.)
 A bicikliseket mindenütt nagy szeretettel fogadták, frissítővel, 

harapnivalóval kínálták, valamint egy picit betekinthettek a tele- 
pülések történelmébe is.

 A túra célja többek között az volt, hogy a Bodrogköz településeit 
közelebb hozza egymáshoz és olyan kapcsolati rendszert hozzon 
létre, mely a jövőben sikeresen működhet.

 A csapat tagjainak a fáradtság mellet az időjárás elemeivel is 
meg kellett küzdeniük, de a kezdeményezés elérte a célját.

 Külön köszönet jár Deák Bertalannak, Révleányvár, Zurbola 
Mihály, Lelesz (Szlovákia), valamint Horváth Tibor, Felsőberecki 
polgármesterének és kollégáiknak, akik a szállást és az étkezést 
biztosították a túrázók számára.

 A csapat tagjai: Oláh Krisztián, Ablonczy Dániel, Zurbola 
Mihály (Lelesz polgármestere, Felső-Bodrogköz, Szlovákia) Gön- 
czi Zsolt, Némethy András, Orosz József, Kristóf István, Nagy Dá- 
vid, Oláh Tamás, Szabó Gábor, György Márk, Nagy Gergely, ifj. 
Gönczi Zoltán, Kovács Gábor.

A március 15-ei városi ünnepségen a Cigándi Rendőrőrs 
állományának két tagját, Oláh László törzszászlóst és Juhász Máté 
törzsőrmestert elismerő oklevélben részesítette Cigánd Város Ön- 
kormányzata, amiért február végén városunkban saját életüket 
kockáztatva mentették egy égő házból a bennrekedteket.  

(A részletekről márciusi számunkban már beszámoltunk).

A nyári vakáció ideje a közlekedés szempontjából is veszé- 
lyes lehet. A gyermekek életkoruknál fogva meggondolatlanab- 
bak, túlságosan bíznak a közlekedés felnőtt résztvevőiben, a jár- 
művezetők tapasztalataiban. A közlekedésben azonban olyan vá- 
ratlan helyzeteket adódhatnak, amelyeket még a felnőttek sem tud- 
nak jól megoldani. Fontos, hogy a gyermekek ismerjék, és tart- 
sák be az alapvető közlekedési szabályokat, mi magunk felnőt- 
tek pedig mutassunk nekik jó példát.

A kerékpár a szünidő alatt az egyik legfontosabb időtöltő esz- 
köz. Kérjük a szülőket, hogy vizsgálják át a gyermekeik kerékpár- 
ját, különös tekintettek a kormányra, a fékberendezésekre és a gu- 
mik állapotára. A kerékpárokat szereljék fel a kötelező tartozé- 
kokkal, továbbá ügyeljenek rá, hogy csemetéik kerékpározás során 
használjanak bukósisakot.

Az iskolai szünidőt aktív pihenéssel töltő fiatalok körében el- 
maradhatatlan a szabad-vizek, szabad strandok környékének 
látogatása. A felüdülés ilyen formái számos veszélyt rejthet- 
nek. A fürdés tilalmát, vagy az egyéb veszélyes fürdésre alkal- 
matlan helyeket hazánkban mindenütt „FÜRÖDNI TILOS!” 
táblával jelzik. Különösen veszélyesek a szabad-vizek közül a 
bányatavak, a hirtelen változó vízmélység és vízhőfok miatt. 
Óvatosság szükséges az ismeretlen vizeken is, ugyanis a víz alatti 
nem látható tárgyak sérülést okozhatnak. Vigyázni kell az erős sod- 
rású folyókban, ahol gyakoriak az örvényképződések, hiszen ezek 
még a jó úszókra is veszélyt jelentenek. Hat éven aluli, továbbá 
úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen fe- 
lügyelete mellett fürödhet a szabad vizekben.

Vigyázz másra és egymásra a szeptemberi viszontlátásra!
Borsod-Abaúj-Zemlén Megyei Rendőr-főkapitányság

Új szolgálati formát vezetett be a hon- 
védség: ez a területvédelmi elven szerve- 
zett tartalékos rendszer, amely ugyanúgy 
önkéntes, mint minden más tartalékos 
szolgálati forma. 

A Cigándi Járásban 2018. május 31-én ír- 
ták alá a szerződésüket a területvédelmi tar- 
talékosok a cigándi Nagy Dezső Művelő- 
dési Ház dísztermében.

 Az ünnepségen részt vett Oláh Krisztián, 
Cigánd Város, Milinki László, Karcsa 
Nagyközség és Dakos János, Karos Község 
polgármestere, Stumpf Attila a Cigándi Já- 
rási Hivatal vezetője, illetve Szombati 
Emese alezredes, a Magyar Honvédség 
Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Pa- 
rancsnokság Borsod-Abaúj-Zemplén me- 
gyei Előkészítő Részleg vezetője. Köszön- 
tőt mondott Stumpf Attila hivatalvezető és 
Oláh Krisztián polgármester, aki kiemelte, 
hogy történelmi jelentőségű ez a nap, hi- 
szen korábban ilyen jellegű program nem 

Rendőrségi tájékoztató

Területvédelmi tartalékosok szerződéskötése
volt a térségben, valamint mindketten gra- 
tuláltak és minden jót kívántak az önkénte- 
seknek.

 Szombati Emese alezredes asszony is 
üdvözölte az önkénteseket, megköszönte a 
támogatást a mind a Cigándi Járásnak, 

mind a települések vezetőinek a közremű- 
ködést és a segítséget, hogy sikerrel való- 
sult meg a járásban a toborzás. Továbbá 
tájékoztatta a tartalékosokat a közel jövő- 
ben várható eseményekről, kötelezettsé- 
gekről.

Elismerés rendõröknek
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A Hagyományokhoz híven megemlékeztünk az édesanyákról, 
Május 3.-án a Fogyatékkal Élők Nappali intézményében, ahol az 
ellátottak készültek szüleiknek szívhez szóló műsorral, Május 04.-
én pedig az Idősek Klubjában, ahol a Cigándi Tündérkert óvoda 
ovisai mellett, Oláh Krisztián Polgármester Úr is köszöntötte az 
édesanyákat, nagyszülőket.

A Május hónap a továbbképzések jegyében telt, hiszen az EFOP 
-3.9.2. -16-2017-00016 Humán Kapacitások fejlesztése a Bodrog- 
közben című projekt keretében két csoportban 55 munkatársunk- 
nak tudtunk ingyenes kreditpontos képzést biztosítani itt helyben 
Cigándon.

Június 08.-án átadásra került a Támogató Szolgálat vadonatúj 
gépjárműve egy új Ford Transit ami a több mint 9 éve munkába állt, 
440.000 km-t futott VW Caddy-t váltja a napi átlagosan 220 km-t 
kitevő bodrogközi körútjáról.

A gépjármű beszerzése Cigánd Város Önkormányzata TOP-
4.2.1-16-BO1-2017-00011 Cigánd város szociális alapszolgáltatá- 
sainak infrastrukturális fejlesztése című projektjéből, 100%-os tá- 
mogatásból valósult meg. 

Az Új gépjárművet június 28.-án egy közös kisvárdai fagyizás- 
sal „avatták fel” a Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének tag- 
jai, Polgármester Úr, és a Poncsák Cukrászda jóvoltából.

Június 19.-én az idősek klubjában sor került az elmúlt időszak 
születés és névnaposainak köszöntésére, egy zenés mulatság kere- 
tében az étkezdében.

Az RSZTOP-1.1.1-16 „Élelmiszersegély biztosítása szegény 
gyermekes családok számára” című kiemelt projekt 2018. június 
1-jétől a második szakaszba lépett. 

A projekt keretében előreláthatólag még 3 éven keresztül minden 
hónapban tartós élelmiszer csomagot kapnak azon családok, akik- 
nek gyerekei 0-3 éves korúak, rendszeres gyermekvédelmi ked- 
vezményben részesülnek, és nem járnak bölcsődébe, óvodába.

A pályázat ideje alatt, július és augusztus hónapban, a 7-14 éves 
gyermekek is jogosultak csomagra, akik rendszeres gyermekvé- 
delmi kedvezményben részesülnek.

Az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 Alapvető fogyasztási cik- 
kek biztosítása szegény gyermekes családok számára projekt 
2018 februárjában indult, megvalósítása országosan zajlik. A pro- 
jekt keretében alapvető fogyasztási cikkekhez jutnak a kedvezmé- 
nyezett járásokban élő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult, de intézményi ellátásban nem részesülő  0-3 éves korú 
gyermekek családjai. Osztása évente egy alaklommal történik.

A csomag súlya 8 kg, méretei:  40*40*15 cm (magasság, hosszú- 
ság, szélesség).

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

2018. áprilisában bővült a jogosultak köre az RSZTOP-4.1.1 
kódszámú pályázattal, melynek keretén belül azon szociálisan 
rászoruló, megváltozott munkaképességű, vagy rendkívül ala- 
csony jövedelmű időskorú személyek, akiknek jövedelme nem ha- 
ladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
130%-át, kedvezményezett, vagy regionálisan kedvezményezett 
járásban élnek és intézményi ellátásban nem részesülnek, cso- 
magra válnak jogosulttá. Ezen csomagok kiosztására a pályázat 
időtartama alatt negyedévente kerül sor.

Fontos információ, hogy a jogosultak listáját a pályázat le- 
bonyolítója, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
állítja össze hónapról hónapra, így azon változtatni nem áll 
módunkban.

Azok a családok, akik megfelelnek a fentebb leírt feltételeknek, 
és nem kaptak értesítést, lehetőségük van a programba bekerülni, 
amennyiben rászorultságukat a jegyző igazolja. Az ehhez szük- 
séges formanyomtatvány a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál 
kérhető.

A 7-14 éves gyermekek, valamint a megváltozott munkaké- 
pesség és alacsony jövedelem miatt járó csomagok esetében, 
nincs lehetőség jegyzői igazolásra.

A Szociális Szolgáltató Központ hírei

A B-A-Z Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Cigándi Tagintézményének hírei
A 2017/2018-as tanévben tagintézményünk 

számos rendezvény szervezője volt, melyek egy ré- 
szét az éves munkatervben meghatározottak sze- 
rint, egy részét pedig a fenntartó által sikeresen 
megpályázatott EFOP 3.1.6-16-2017-00030 „A 

köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a Miskolci Tan- 
kerületi Központnál” című projekt keretében sikerült megva- 
lósítani.

2018. március 6-9. között, az első alkalommal megrendezésre 
kerülő Pedagógiai Szakszolgálatok Hete című rendezvénysorozat 
keretében 22 eseményt bonyolítottunk le a Cigándi Járás területén, 
összesen 9 településen és 14 helyszínen. A programsorozat széles- 
körű kínálatából (nyílt foglalkozások, szakmai műhelymunkák, 
tanácsadás) választhattak az érdeklődők. 

2018. márciusában rajzpályázatot hirdettünk, melyre nagy örö- 
münkre, számos rajz érkezett, nem csak a térségből. 

(Folytatás a következő oldalon.)

Szóbátorság szavalóversenySzóbátorság szavalóversenySzóbátorság szavalóverseny
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(Az előző oldal folytatása.)
A rajzokat több kategóriában értékeltük, 

a győztes pályázatokat jutalmaztuk, ugyan- 
akkor minden pályázót elismerésben része- 
sítettünk.

2018. április 19-én első alkalommal ke- 
rült megrendezésre tehetségkonferenciànk 
a Nagy Dezső Művelődési Házban, melyet 
Cigánd Város Polgármestere, Alpolgár- 
mestere, Jegyzője, a térség óvodáinak, is- 
koláinak vezetői és pedagógusai, de több 
szülő is megtisztelt jelenlétével.

A nap folyamán színpadra lépett a Sáros- 
pataki Alapfokú Művészeti Iskola modern- 
tánc csoportja, a Széptan Alapfokú Művé- 
szeti Iskola TriAngel mazsorett csoportja 
és tagintézményünk egyik tehetségfej- 
lesztésben részesülő diákcsoportja, a Kán- 
tor Mihály Általános iskola tanulói. A 
rendezvény szakmai részében két ízben is 
előadást tartott Dr Polonkai Mária a Mate- 
hetsz munkatársa, illetve Nagy-Tóbiás Ka- 
talin fejlesztőpedagógus mutatta be tag- 
intézményünk tehetségfejlesztő munkáját. 
A szünetben vendégeink megtekinthették a 
rajzpályázatunkra beérkezett műveket. A 
programot a Kántor Mihály Általános Isko- 
la énekkara zárta Némethy Viktória vezeté- 
sével.

2018.04.27-én „Szóbátorság” elnevezés- 
sel szavalóversenyt tartottunk beszédhibás 

gyermekek számára, melynek a Városi 
Könyvtár adott otthont. A gyerekeket Sze- 
mán Majer Éva logopédus készítette fel a 
versenyre. A versenyen a járás 7 óvodája 
képviseltette magát. A győztes Batta Ben- 
ce, Nagyrozvágyi óvodás lett, aki május 7-
én Ózdon képviselte tagintézményünket a 
megyei fordulón, melyen sikeresen helyt 
állt.

2018. június 4-én a megyei pedagógiai 
szakszolgálat Sárospatakon rendezte meg 
valamennyi szakszolgálati dolgozó részére 
a pedagógus napi ünnepséget, melyen ki- 
tüntetésben részesült Terjék Istvánné logo- 

pédus, „Pótolhatatlan munkatárs” kategó- 
riában, aki 2018. július 1-én nyugdíjba vo- 
nult.

Cigánd Város Önkormányzata is meg- 
tisztelt minket azzal, hogy részt vehettünk a 
városi pedagógusnapi rendezvényen, me- 
lyet ezúton is köszönünk Nekik!

Mindezek mellett dolgozóink szívesen 
vettek részt más intézmények rendezvé- 
nyein, és örömmel tettünk eleget egy-egy 
meghívásnak, vagy felkérésnek. Így többek 
között részt vettünk a Bodrogközi Mú- 
zeumporta által meghirdetett Húsvéti pá- 
lyázatban, ahol Nívó díjjal jutalmazták 
munkánkat, a Ricsei II. Rákóczi Ferenc Ál- 
talános Iskola Rákóczi Napok Kulturális ta- 
lálkozóján, ahol egyik dolgozónk a zsűri 
tagja lehetett, eleget tettünk a Nagyrozvá- 
gyi Általános Iskola meghívásának és több 
szakemberünk is ellátogatott Suligálájukra, 
illetve a Kántor Mihály Általános Iskola 
tanévzáró iskolagáláján is megjelentünk. 

Tagintézményünk a nyári szünetben is 
nyitva tart, de augusztus 31-ig szerdai na- 
pokon 13.00 óráig, a többi munkanapon 
12.00 óráig fogadjuk ügyfeleinket. Az in- 
tézményben minden munkanapon tartóz- 
kodik bent legalább 1 fő szakalkalmazott, 
akihez fordulhatnak kérdéseikkel, kéré- 
seikkel.

Terjék Istvánné gyógypedagógus-logopédus 
búcsúztatója Ezúton is kívánunk neki hosszú, 

boldog nyugdíjas éveket!

Anyák napja a Cigándi Idõsek Klubjában
Anyák Napja alkalmából köszöntötték a Cigándi Idősek 

Klubja nő tagjait 2018. május 4-én.

Az ünnepségen a megjelent édesanyákat, nagymamákat, déd- 
nagymamákat Nagy Istvánné és Kovács Bertalanné gondo- 
zónők köszöntötték. Nagy Istvánné a Legszebb vasárnap című 
történettel kívánt boldog Anyák Napját a klubtagoknak.

E jeles alkalomból a Cigándi Tündérkert Óvoda Tulipán cso- 
portja mutatott be egy anyák napi összeállítást, melynek végén 
egy apró ajándékkal kedveskedtek a vendégeknek.

Az óvódások után Oláh Krisztián polgármester köszöntötte az 
édesanyákat. 

Köszöntőjében elmondta: „Miközben az édesanyákat ünne- 
peljük, a jó Isten is meg akar szólítani bennünket. Hiszen az 
anyaság adottsága ,Isten teremtő akaratának következménye. 

A nők különleges és kizárólagos képes- 
sége, adottsága, megtisztelő kiváltsága, 
hogy testük részese lehet a teremtés cso- 
dájának”, valamint “az a gyermek ünnepel 
helyesen, akinek a szívében megtalálható 
az édesanyja iránti szeretet, tisztelet.”

Polgármester úr szavait követően Dakos 
Jánosné intézményvezető asszony és pol- 
gármester úr kedveskedett egy-egy virág- 
gal a jelenlévőknek.

Anyák napja alkalmából a klubtagok kö- 
zül néhányan egy-egy verset szavaltak el.

Az ünnepség végén a gondozónők egy 
ebéddel kedveskedtek az ünnepségen részt- 
vevőknek, miközben egy alkalomhoz illő 
video bejátszást nézhettek meg.
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A Nemzetközi Nőnap alkalmából köszöntötték a Cigándi 
Idősek Klubja nő tagjait 2018. március 8-án.

Az ünnepségen a megjelenteket Nagy Istvánné és Kovács Ber- 
talanné gondozónők fogadták, melyen részt vett Dakos Jánosné a 
Szociális Szolgáltató Központ vezetője is.  

Ez alkalomból a Cigándi Tündérkert Óvoda Hóvirág csoportja 
köszöntötte a klubtagokat. Nőnapi összeállításukat nagy szere- 
tettel fogadták a nénik. Az óvódások nem csak köszöntőkkel ké- 
szültek, minden jelenlévőnek egy-egy apró ajándékot adtak át e je- 
les nap alkalmából.

A gyermekek után Oláh Krisztián polgármester köszöntötte az 
időseket, és dr. Szepesy Márk jegyző úrral közösen egy-egy virá- 
got adott át valamennyi jelenlévő hölgynek.

A köszöntők után a szervezők finom ebéddel kedveskedtek min- 
den kedves vendégnek.

Hagyományteremtő szándékkal a Nemzetközi Nőnap alkal- 
mából I. városi nőnapi ünnepséget tartottak a cigándi Nagy 
Dezső Művelődési Ház színháztermében 2018. március 9-én.

A rendezvénnyel a Cigánd Város Önkormányzat kötelékébe tar- 
tozó hölgy dolgozóknak kedveskedtek.

Az ünnepségen Oláh Krisztián polgármester úr mondott köszön- 
tőt. Kiemelte, hogy 230 női dolgozót foglalkoztat az önkormány- 
zat, számos intézmény élén női dolgozók vannak. De szót ejtett  a 
városban dolgozó többi női dolgozóról is.

A köszöntőt követően az Operett Miskolcz társulat tagjai, Ládi 
Gabriella és Bagi Csaba teremtettek kiváló hangulatot jól ismert 
operett számok előadásával. A színpadi produkció után a meg- 
jelent hölgy vendégek nem mentek haza üres kézzel: Cigánd Város 
Önkormányzata nevében minden megjelent hölgynek egy-egy vi- 
rággal és egy kis édességgel kedveskedtek a város elöljárói.

 A műsor létrejöttéért „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapít- 
vány önkénteseinek szeretnénk köszönetet mondani.

Anya szeretlek!

A Cigándi Tündérkert Óvoda mind a hat csoportja köszön- 
tötte az édesanyákat, nagymamákat Anyák napja alkalmából.

A csoportok közül volt olyan, akik a művelődési házban, volt 

Nõnap a Cigándi Idõsek Klubjában

Nõnapi operett elõadást tartottak Cigándon

akik az óvodai csoportban tartották meg köszöntésüket. A gyere- 
kek és az óvónők nagyon sokat készültek erre a jeles alkalomra és 
izgatottan várták a bemutatókat.

A gyerekek zenés táncos műsorát és apró ajándékait meghatódva 
fogadták és hatalmas tapssal jutalmazták a megjelentek.
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Ballagási ünnepséget tartott a Bodrogköz Kincsei Bölcsőde 
2018. június 29-én Cigándon.

Az eseményen részt vett Oláh Krisztián polgármester és Szűcs 
Erika a Tündérkert Óvoda vezető óvónője.

A megjelent szülőket, rokonokat Fegyváriné Németh Ilona szak- 
mai vezető köszöntötte, minden jót kívánva az óvodába lépő gyer- 
mekeknek, s köszönetet mondott a szülőknek az elmúlt években 
nyújtott segítségért.

A gyerekek megható verses előadással búcsúztak el társaiktól, 
nevelőiktől, könnyeket csalva minden jelenlévő ember szemébe, 
mely után a gyerekek megkapták ballagó tarisznyáikat és egy apró 
ajándékot a pedagógusoktól.

Ezt követően egy rövid kisfilmet vetítettek le, melyen a ballagó 
gyermekek legemlékezetesebb pillanatait láthatták vendégek.

Az ballagás zárásaként, a szeptemberben óvodába lépő gyerekek 
és nevelőik egy táncos produkciót mutattak be, rengeteg mosolyt 
varázsolva mindenkinek az arcára.

10 kisgyermek búcsúzott a bölcsődétől: 
· Fodor Lara
· Nagy Lilla
· Gyüre Dénes
· Takács Lili Leona

Az édesanyákat köszöntötték a Kántor Mihály Általános 
Iskola első osztályos tanulói 2017. május 7-én.

A művelődési házban megtartott eseményen a diákok szülei, 
nagyszülei, hozzátartozói  vettek részt.

Anyák napi ünnepség a cigándi Kántor Mihály Általános Iskolában
A megjelent vendégeket Gulyásné Dócs Krisztina köszöntötte.
A köszöntő után a gyerekek egy veres-zenés előadással köszön- 

tötték az édesanyákat, melynek végén egy-egy szál virágot adtak át 
szüleiknek a tanulók. 

Húsvét után, április 6-án tartottuk  meg immár hagyomá- 
nyosnak nevezhető ”VÁSÁROZÓ” elnevezésű rendezvényün- 
ket. 

A régi cigándi vásárok hangulatát szeretnénk felidézni ezzel a 
rendezvénnyel, melyre minden második évben kerül sor. Bevételét 
a játékeszközök  bővítésére, mesekönyvek beszerzésére költjük. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni az adományokat, felajánláso- 
kat mindenki számára. Április 29-én mi is részesei lehettünk a 
„Zöldágjárásnak”. Köszönjük a szülőknek, akik elhozták gyerme- 
keiket, hogy jelen lehessenek ennek a néphagyománynak a tovább- 
éltetésében. Május első hetében kicsinyeink csoportjukban kö- 
szöntötték az édesanyjukat, nagymamájukat anyák napja alkal- 
mából. Hamar elrepült ez a nevelési év, június 8-án már 25 ballagó 
nagycsoportosunktól kellett búcsút vennünk. Az ünnepi műsorra a 
Nagy Dezső Művelődési Házban került sor. A jól sikerült műsor 
után a nagyok, csoporttársaikkal együtt ebédelve búcsúztak az 
óvodától, a kisebbektől. 

A2017/2018-as nevelési évben az óvodából ballagó gyermekek:
Ágoston Lili, Balla Lilla, Bodnár Hanna Ramóna, Bötykös Lász- 

A Cigándi Tündérkert Óvodában történt

ló, Csercsa Dorka, Dorony Jáde Eliána, Filep Zoé, Fodor Hanna, 
Gólya Nikolasz István, György Judit, Horváth Jázmin Vanda, 
Kolozsvári Bence, Laczkó Kevin, Mata Lajos Zoltán, Milák Ádám 
Levente, Oláh Kevin, Puporka Eduárd Zoltán, Rózsa Dávid Péter, 
Sándor Ramóna Klaudia, Tamás Ádám Patrik, Tintér Krisztián 
Benjámin, Tóth Hanna Mária, Tóth Ramóna, Tóth Szabolcs János, 
Unger Csaba.

Az óvoda augusztus 6 -20. között karbantartás miatt zárva tart. Jó 
pihenést, kellemes nyarat kíván mindenki számára a nevelőtestület 
és az óvoda minden dolgozója nevében:

Szűcs Erika intézményvezető 

Elballagtak a „Bodrogköz Kincsei”
· Csáki Levente
· Horváth Szonja Edina
· Tóth Balázs
· Fodor Flóra
· Gönczi Zsófia
· Nagy Sára Zselyke
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8.a osztály: 
Osztályfőnök: Világi Eszter
Ádám Ákos, Balla Réka, Durku Olivér, Gecse Lilla, Hadászi 

Evelin Emerencia, Horváth Letícia Ildikó, Iski Bertalan, Iski Tün- 
de, Králik Réka, Lippai Anett Jázmin, Oláh Ajsa, Oláh János Sza- 
bolcs, Sándor Amanda Vanessza, Sándor Levente, Tamás Alex At- 
tila, Tomori Petra, Tóth Bence Tibor, Tribol Valentin Márió, Vámos 
Bianka.

A Kántor Mihály Általános Iskola ballagási és tanévzáró 
ünnepségét tartották meg 2018. június 16-án Cigándon.

 Az eseményen részt vett Stumpf Attila, a Cigándi Járási Hivatal 
vezetője, Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy Dániel alpolgár- 
mester, Dr. Szepesy Márk, Cigánd város jegyzője, Oláhné Terjék 
Erzsébet, az iskola révleányvári és zemplénagárdi tagintézményé- 
nek vezetője, valamint Szűcs Erika, a Cigándi Tündérkert Óvoda 
vezetője.

 A búcsúzó diákok osztályfőnökeik vezetésével végig vonultak 
az Iskola utcán, majd az újiskola épületének érintésével vissza ér- 
keztek a központi iskola udvarára, ahol az ünnepség zajlott.

 A nyolcadikos tanulók nevében Gecse Lilla 8.a. osztályos tanuló 
búcsúzott a tanároktól és a diáktársaktól. A hetedik osztályosok 

nevében Filep Tímea 7.b. osztályos tanuló köszönt el a végzős osz- 
tályoktól.

 Köszöntőt mondott Némethné Szendrei Csilla a Kántor Mihály 
Általános Iskola igazgatója, elbúcsúzott a ballagó diákoktól, sok 
szerencsét kívánva nekik a továbbiakban, valamint értékelte a tan- 
évet. Igazgató asszony, a tanévben nyújtott tanulmányi, sportban 
elért eredményekért, közösségi munkájukért jutalomkönyvet adott 
át a tanulóknak.

 A megjelentek Balog Bianka 8.b., Szabó Áron 4.a. osztályos ta- 
nulók szavalatát, valamint a hetedikes, nyolcadik osztályos diá- 
kok, illetve Harsányi Zsófia énekes előadásait hallhatták. Az ün- 
nepségen a búcsúzó diákok átadták az iskola zászlóját a hetedikes 
diákoknak.  A ballagó diákok névsora:

Ballagás a Kántor Mihály Általános Iskolában

8.b osztály:    Osztályfőnök: Pikó Attila
Balogh Bianka Evelin, Balogh Dávid, Balogh Tímea Anna, Ban- 

dor Dániel, Bodnár Annabella, Dancs Dominik, György László 
József, Horváth Attila, Horváth Gáspár András, Horváth Kinga, 
Horváth Máté, Kácsándi Dominik Gusztáv, Kozma János, Nadj 
Péter, Nagy Máté, Oláh János István, Pocsai Éva, Sándor Attila 
József, Sándor Bianka, Sándor Katalin, Séra Sándor, Spala Sza- 
bolcs, Szita Krisztián József, Takács Szilveszter Szilárd, Tímári Re- 
nátó, Ulrik János Ágoston.

Évzáró hangverseny a Széptan AMI-ban
A Széptan Alapfokú Művészeti Iskola tanévzáró hangverse- 

nyét rendezték meg 2018. június 11-én Cigándon.

Az ünnepi műsornak a Nagy Dezső Művelődési Ház adott he- 
lyet. A rendezvényen részt vett Oláh Krisztián, Cigánd városának 
polgármestere, Dr. Szepesy Márk jegyző és Némethné Szendrei 
Csilla, a Kántor Mihály Általános Iskola igazgató asszonya.

A megjelent vendégeket, szülőket rokonokat Némethy Viktória, 
a Széptan Alapfokú Művészeti Iskola vezetője köszöntötte és kö- 
szönte meg a gyerekeknek az egész éves kitartó és eredményes 
munkájukat. A hangversenyen a zeneiskola zongora, hegedű és 
citera tanszakos növendékei adtak számot tudásukról, de színpadra 
léptek a TriAngel Majorette Tánccsoport táncosai és a sátoraljaúj- 
helyi Hangász Négyes formáció is. Bemutatójukat vastapssal jutal- 
mazták a nézőtéren helyet foglalók.

Iskolagála
Év végi iskolagáláját tartotta meg a Kántor Mihály Álta- 

lános Iskola 2018. június 13-án. 
A Nagy Dezső Művelődési Házban megrendezett eseményen 

részt vett Dr. Szepesy Márk, Cigánd város jegyzője és Némethné 

Szendrei Csilla iskola igazgató. A diákokat, szülőket, pedagógu- 
sokat Gulyásné Dócs Krisztina tanárnő köszöntötte.

 A gálán az iskola énekkara, a TriAngel Majorette Tánccsoport, a 
SAMI néptáncos, moderntáncos és klasszikus balett tanszakos 
növendékei, valamint az iskola valamennyi évfolyama mutatott be 
zenés, táncos, verses produkciókat.

 A művelődési ház aulájában pedig az iskola rajz tanszakos diák- 
jainak munkájából állítottak össze kiállítást, mely nagy tetszést 
nyert a hangversenyre érkezők körében.
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Eredményes érettségizõk Cigándon!
A Kölcsey Ferenc Gimnázium Cigándi 

Tagintézményében ebben a tanévben 
eredményesen érettségizett a végzős osz- 
tály. 

A háromévvel ezelőtt 60 fővel indult két 
osztályból a 12 évfolyamra mindössze 24 
fő maradt, az érettségire már csak 21 fő je- 
lentkezett. Munka és a család mellett vala- 
mennyien óriási feladatot vállaltak a gim- 
náziumi képzéssel. A lelkiismeretes, rend- 
szeres óralátogatásoknak, kiváló szaktanári 
felkészítésnek, valamint az otthoni felké- 
szüléseknek köszönhetően mindannyian si- 
keres érettségi vizsgát tettek, sőt többen el- 
nöki, illetve szaktanári dicséretben is része- 
sültek. 

A Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola cigándi telephe- 
lyének évzáró gáláit tartották Cigándon.

2018. június 5-én a Nagy Dezső Művelődési Házban a modern 
tánc és klasszikus balett tanszakos növendékek mutatták be az idei 
tanévben tanult koreográfiákat. A gálán az idei versenyeken elért 
sikereket is megismerhették a megjelent vendégek.

A műsoron részt vett Stumpf Attila, a Cigándi Járási Hivatal ve- 
zetője, Némethné Szendrei Csilla, a Kántor Mihály Általános Is- 
kola igazgató asszonya, Oláh Krisztián, Cigánd polgármestere, Dr. 
Szepesy Márk a város jegyzője is.

A bemutató hatalmas sikert aratott a megjelent szülők, vendégek 
körében, a produkciókat nagy tapssal jutalmazták.

 Az előadás végén Oláhné Fojdl Adrienn klasszikus balett- és 
modern tánc pedagógus köszönte meg a diákok egész éves kitartó 
munkáját és a szülők segítségét, illetve a Kántor Mihály Általános 

A Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola cigándi telephe- 
lyének évzáró gáláit tartották Cigándon. 

2018. június 6-án a Bodrogközi Múzeumportán a néptáncos gye- 
rekek mutatták meg tudásukat a nagyérdeműnek.

 A megjelent szülők, rokonok nagy tapsban részesítették a tánco- 
sokat, akik szóló és csoportos produkciókat mutattak be az idei tan- 

SAMI moderntánc gála Iskolának és Cigánd Város Önkormányzatának a sok éves támoga- 
tást. Meglepetésként pedig egy hatalmas tortát hozott fel a szín- 
padra, melyet az idén 20 éves Sárospataki Alapfokú Művészeti Is- 
kola tiszteletére készítettek.

SAMI néptáncgála

Szeptemberben ismét várjuk az érdeklő- 
dőket, a tanulni vágyókat az esti gimná- 
ziumba.

Jelentkezni személyesen a Kántor Mi- 

hály Általános Iskola intézményvezetőjé- 
nél lehet. 

Elérhetőség: +36 30 446 1089
Némethné Szendrei Csilla

évben tanultakból, valamint a versenyeken elért eredmények is el- 
hangzottak.

 A gálán részt vett Oláh Krisztián, Cigánd polgármestere, Dr. 
Szepesy Márk a város jegyzője. A megjelenteket Darmos Csaba a 
Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettese kö- 
szöntötte.

 A táncbemutató végén a gyerek meglepetésben részesültek. Az 
iskola 20 éves fennállásának alkalmából egy nagy közös szüle- 
tésnapi tortával kedveskedtek a diákoknak.
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A Kántor Mihály Általános Iskola alsó 
tagozatának tanulmányi átlaga: 4.1, a 
felső tagozaté: 3.47 lett. 

41 tanuló kitűnő bizonyítványt kapott. 

Gratulálunk a kitűnő tanulmányi eredmé- 
nyekhez, köszönjük a tanulók szorgalmát.

Egyes tanulók nem vették komolyan az 
iskolába járást, 13 tanuló megismétli a tan- 
évet azért, mert a hiányzása meghaladta a 
250 tanítási órát. Sajnos végzős tanulóink 
között is vannak olyanok, akik hasonlókép- 
pen jártak, pedig már felvételt nyertek va- 
lamelyik középiskolába. 

Öt évvel ezelőtt egy bátor elhatározással 
vállaltam el az intézmény vezetését. Büsz- 
ke vagyok az elmúlt öt év közös munkájára. 
Új fenntartónkkal kiváló munkakapcsola- 
tot építettünk ki, felújítottuk a tornatermet, 
Az önkormányzat jóvoltából a központi 
épületegyüttes energetikai felújítására ke- 
rült sor. Informatikai eszközállományunkat 
fejlesztettük, megújítottuk, pályázati for- 
rásból beszerzett tanulói tabletekkel, pe- 
dagógusi notebookkal, az informatika tan- 
terem számítógépeinek cseréjével, wifi há- 
lózat fejlesztésével, 3D nyomtatatóval 
igyekeztünk a kor haladó igényeinek meg- 
felelni. Tankertet alakítottunk ki, s az ét- 
kezde bútorzatát is lecseréltük. 

Ezeken kívül számtalan apróbb-nagyobb 
intézkedéssel tettük élhetőbbé az iskolai 
életünket. 

Színes programokban, változatos ren- 
dezvényekben, versenyekben gazdag tan- 
évet zárunk. Komoly munkát végeztünk. 
Terveztünk, küzdöttünk, együtt izgultunk, 
pályáztunk, nyertünk:
 3 x 1 millió forintot a Nemzeti Tehet- 

ségpályázaton tehetségfejlesztő foglalko- 
zásra, robotika szakkörre, eszközfejlesz- 
tésre: 3D nyomtató, drón, meterológiai mé- 

rőállomás és más értékes, hasznos eszkö- 
zök beszerzésére került sor.
 20 millió forintot nyelvtanulásra, test- 

vériskolai kapcsolatok fejlesztésére.
 2,6 millió forintot az iskolánk pedagó- 

giai jó gyakorlatainak fejlesztésére.
 az alapítvánnyal 20 millió forintot a 

„Menő menzák” pályázat keretében az is- 
kolai étkezde bútorzatának felújítására, 
tankert, tankonyha kialakítására, egészsé- 
ges életmód fejlesztésére.
 az alapítvánnyal 25 millió forintot a 

„Cigándi lányegylet”című pályázattal az 
iskolai lemorzsolódás csökkentésére, hát- 
rányos helyzetű tanulók támogatására.

A pályázatok megvalósítása hatalmas fe- 
ladatot és felelősséget kíván a pedagógus- 
tól, pályázatba bevont diáktól, intézmény- 
vezetéstől. Valamennyien komolyan vesz- 
szük vállalásainkat, s a rengeteg elfoglalt- 
ság ellenére is törekszünk tehetséges tanu- 
lóinknak lehetőséget biztosítani különböző 
szintű versenyeken történő megmérette- 
tésre, illetve iskolai és kistérségű szintű 
versenyek szervezésére. Büszkeség tölt el, 
annak láttán, hogy milyen sokoldalúak, 
nyitottak, érdeklődőek, kreatívak a mi diák- 
jaink. Intézményünk a tehetségek azonosí- 
tása, fejlesztése érdekében évek óta együtt- 
működik a SAMI, a SZÉPTAN Művészeti 
Iskolával, CISE-vel valamint a pedagógiai 
szakszolgálatokkal. Ennek is köszönhetően 
nyerte el iskolánk tehetségpontja a „Kiváló 
Akkreditált Tehetségpont” címet. A közös 
tehetségfejlesztő tevékenységek egy szele- 
téből láthattunk ízelítőt az Iskolagálán. 

A legszorgalmasabb diákjaink kiemelke- 
dő teljesítményt nyújtanak, a kistérségi, 
körzeti, megyei, sőt még az országos verse- 
nyeken is, legyen az sport, művészeti, ter- 
mészettudományi, irodalmi vagy honvé- 

delmi vetélkedő, megmérettetés. Az elmúlt 
tanév gazdag versenyeredményeit és a fel- 
készítő nevelők névsora megtekinthető az 
iskola honlapján, most csak néhány kiemel- 
kedő teljesítményt szeretnék ismertetni: 
 Tudásbajnokság megyei versenyen 

Kristóf Márk 4.a osztályos tanuló 11. he- 
lyezést ért el. 

Felkészítő nevelő: Pikóné Szabó Tünde
 József Attila országos szavalóverse- 

nyen Gecse Lilla eredményesen szerepelt.
Felkészítő nevelő: Nagy Henrietta
 Labdarúgás Diák olimpia megyei for- 

dulóban a 2 korcsoport 4., a 3. korcsoport 2. 
helyezést ért el. Felkészítő nevelők: Koi 
Csaba, Pikó Sándor
 Öveges József Kárpát-medencei fizika 

verseny megyei fordulójában Gecse Lilla 9. 
helyezést ért el.
 Jedlik Ányos fizika verseny megyei 

fordulójában Szigeti Zalán 7.a és Filep 
Tímea 7.b osztályos tanuló eredményesen 
szerepelt.
 Jedlik Ányos országos fizika verseny 

országos döntőjében Szigeti Csongor 5.a 
osztályos tanuló 4., Szepesy Judit 5.a osz- 
tályos tanuló 5., Sohajda Titanilla 5.c osz- 
tályos tanuló 6. helyezést ért el. Felkészítő 
nevelő: Punyiné Kandrács Erzsébet

Diákjaink még az utolsó tanítási héten is 
kiválóan teljesítettek. A Honvédelmi Sport- 
szövetség által rendezett „Bátrak Ligája 
„elnevezésű területi elődöntőn, Újfehértón 
a 7. évfolyam csapata az első helyen vég- 
zett, és félmillió forintos sportszervásárlási 
utalvánnyal tért haza. A csapat tagjai vol- 
tak: Mándi Fanni, Nagy Alexandra, Bodnár 
Nikoletta, Fodor Zsófia, Gulyás Kornél, 
Szigeti Zalán, Bodnár Dominik. Felkészítő 
nevelő: Koi Csaba. Gratulálunk a szép 
eredményhez s nagyon köszönjük a sport- 
szerutalványt!

Megköszönöm a versenyekre felkészítő 
pedagógusok kitartó, lelkiismeretes mun- 
káját, legyen az intézményünk pedagógusa 
vagy az iskolánkkal együttműködő szerve- 
zetek, iskolák művésztanára, edzője. 

Köszönöm a szülők segítségét, hogy sze- 
mük fényét biztatták, ösztönözték, kitartás- 
ra nevelték.  

Ebben a tanévben pályázati forrásokból 
több ingyenes táborba jelentkezhettek ta- 
nulóink. Június 3. hetében 40 alsós kisdiák 
részére napközis tábort, 50 felsős tanuló 
számára Hercegúton bentlakásos tábort, 
június 4. hetében 80 fő számára napközis 
tábort szerveztünk, 46 tanulót a balatoni Er- 
zsébet-táborba kisértünk el. Július első he- 
tében a Smaragdvölgyben táborozott 30 le- 
ány. Valamennyien felejthetetlen élmény- 
nyel gazdagodtak. 

Mindenkinek jó pihenést, kellemes 
vakációt kívánok! 

Némethné Szendrei Csilla
intézményvezető

Iskolai évértékelésIskolai évértékelésIskolai évértékelés
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Idén kilencedik alkalommal, 2018. 
március 24-én került megrendezésre a 
Kárpát-medencei Tehetségnap. 

A budapesti Szent Margit Gimnázium- 
ban a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács és a 
Matehetsz hagyományos éves díjátadó ün- 
nepségén kihírdették a „Felfedezettjeink” 
című pályázat nyerteseit, átadták a „Ma- 
gyar Tehetség Nagykövete” megbízásokat 
és a Tehetségek Szolgálatáért életmű- és 
éves díjakat, valamint ünnepélyes keretek 
között közel 200 tehetségsegítő intézmény 
vehette át a sikeres tehetségpont akkredi- 
tációt elismerő táblát. Iskolánk három év- 
vel ezelőtt vált regisztrált tehetségponttá. A 
lemorzsolódás és hátránykompenzáció 
mellett kiemelt célunk a tehetségfejlesztés, 
tehetséggondozás. Törekszünk a minél szé- 
lesebb körű, komplex tehetséggondozás 
megvalósítására, melynek érdekében töb- 

Kiváló akkreditált tehetségpont címet nyert a Kántor Mihály Általános Iskola Tehetségpontja

bek között együttműködünk a Sárospataki 
Alapfokú Művészeti Iskolával, a Széptan 
Alapfokú Művészeti Iskolával, a Cigándi 
Sportegyesülettel, a megyei és a helyi peda- 
gógiai szakszolgálattal. 

A tehetséggondozás tevékenység terü- 

letei: logikai-matematikai, zenei, nyelvi, 
interperszonális, térbeli-vizuális, természe- 
ti, intraperszonális, testi-kinesztetikus.

Rendszeresen és eredményesen pályá- 
zunk a Matehetsz és a Nemzeti Tehetség- 
pont pályázataira. Ebben a tanévben jelent- 
keztünk az akkreditációra. A benyújtott 
szakmai anyag és a helyszíni ellenőrzés 
alapján „Kiváló akkreditált tehetségpont” 
minősítést kaptunk. 

Az akkreditációs minősítést igazoló 
táblákat Polonkai Mária, a Matehetsz al- 
elnökétől vehettem át az átadó ünnepségen.

Szeretném megköszönni a tehetséggon- 
dozásban résztvevő pedagógus kollégák, 
szakemberek, művésztanárok, edzők kivá- 
ló munkáját, valamint a szülők támogatá- 
sát, a tanulóink nagyszámú érdeklődését.

Némethné Szendrei Csilla
intézményvezető

Nagy örömmel vettük tudomásul, 
hogy az idén is lehetőség nyílt a hetedikes 
diákjainknak az Emberi Erőforrás Tá- 
mogatáskezelő által meghirdetett HA- 
TÁRTALANUL! programban való rész- 
vételre. 

Az idei pályázatunk különlegessége az 
volt, hogy most első ízben látogattunk el a 
Felvidékre, „új vizekre eveztünk”, hiszen 
ezelőtt több éven keresztül Erdélyt volt al- 
kalmunk felfedezni. Az előkészítő óra so- 
rán beszélgetünk az elcsatolt területekről: 
miért alakult így a nemzetünk sorsa, ho- 
gyan élnek a magyar embertársaink ezeken 
a vidékeken, illetve bemutattuk a megláto- 
gatandó helyeket is. Nagyon lelkesek vol- 
tak a diákok és nagy kíváncsisággal indul- 
tunk útnak az ismeretlen felé.

Az utazásunkat a szlovákiai bélyi testvér- 
iskolában kezdtük, ahol az igazgató úr na- 
gyon nagy szeretettel fogadott minket. Az 
alsó tagozatos gyerekek egy szép és tartal- 
mas műsorral kedveskedtek nekünk és ezt 
követően meg is vendégeltek minket. Na- 
gyon szépen köszönjük nekik! Itt csatlako- 
zott hozzánk egy kedves tanárnő az isko- 
lából, aki a nyelvi nehézségeket segített át- 
ívelni az utazás során. A következő állomás 
Királyhelmec volt, ahol az egykori Peré- 
nyi-vár romjaival kezdtük meg a felvidéki 
műemlékek megtekintését, majd I. Rákóczi 
György özvegyének, Lórántffy Zsuzsanna 
vidéki kastélyát, ami ma művészeti iskola- 
ként szolgál. Ezután Borsi, Rákóczi Ferenc 
szülőháza következett. Kassa volt a követ- 
kező megálló, itt ebédeltünk, elfoglaltuk a 
szállásunkat, a délutánt pedig a Főtéren töl- 
töttük. Meglátogattuk a kassai dómot, itt 
Rákóczi sírját a megkoszorúztuk, valamint 
a rodostói házat is megtekintettük. 

A 2. napon a finom reggeli után újult erő- 
vel vágtunk neki a kassai állatkertnek, ahol 
a Dínó-park volt a legnagyobb vonzerő a 

gyerekek számára. Esőben néztük meg 
Eperjesen a Rákóczi házat, a szepesi várat 
és Lőcsén a Szent Jakab templomot. A rossz 
idő ellenére a gyerekek jó kedvűek voltak, 
az új szálláshelyünk melegvizes medencéje 
tartotta bennük a lelket. Poprád közelében a 
Magas Tátra lábánál fekvő Gerlachfalva 
volt a következő három éjszakára az ottho- 
nunk. Gyönyörű volt a kilátás a hófedte he- 
gyekre.

A 3. nap Kézsmárkon kezdődött, megte- 
kintettük a Vörös templomot és a mellette 
álló lenyűgöző Fatemplomot. Megkoszo- 
rúztuk Thököly Imre sírját is. Ebéd után egy 
kis kötetlen délután következett Poprádon.

A 4. napon egy hosszabb utazás után 
megérkeztünk Körmöcbányára. Itt a pénz- 
érmék múzeumát látogattuk meg, ahol a 
gyerekek a nyersanyag kitermelésétől, an- 
nak feldolgozáson át, a kész termékig, az 
érmékig minden munkafolyamatot megis- 
merhettek. Sőt védősiska felvétele után 
még egy egykori bánya részét is megnéz- 
hettük. Ezután Zólyom vár következett és 
Besztercebányán egy nagyon ízletes ebéd. 
Városnézés után kissé fáradtan indultunk 
vissza a szállásunkra.

Elérkezett az kirándulás utolsó napja. A 
szállásadóinktól való búcsú után neki in- 

dultunk a hosszú hazafelé vezető útnak, 
ami során még néhány helyet útba ejtet- 
tünk. Az első a selmecbányai Bányászati 
Múzeum volt, majd a Szent Katalin temp- 
lom, ahová a meredek, macskaköves út 
vezetett, de felérve csodálatos kilátás tárult 
a szemünk elé a városkára. Ebéd után Al- 
sósztregova, a Madách-kúria következett 
és a Madách család sírjának megkoszorú- 
zása. Rozsnyó Főterén a Nehrer-házat lá- 
togattuk meg, ami Rákóczi Ferenc reziden- 
ciája volt a szabadságharc alatt. Innen már 
nagyon fáradtan indultunk tovább utolsó 
célunk a krasznahorkai vár felé, ami sajnos 
még mindig nem látogatható, így csak 
messziről csodáltuk meg.

Innen már nem volt megállás Magyaror- 
szágig, Cigándig, a családunkig.

Mozgalmas, izgalmas, tartalmas, tanul- 
ságos, de felejthetetlen 5 nap és 1200 km áll 
mögöttünk. Nagyon jó volt egy újabb ma- 
gyarok által lakott vidéket megismerni, az 
ételeiket megkóstolni, nevezetességeit 
megtekinteni és természeti csodáiban gyö- 
nyörködni. Köszönet mindenkinek, aki se- 
gített a program megvalósításában a gyere- 
keink érdekében!

Csercsáné György Adrienn
kísérő pedagógus

HATÁRTALANUL! programmal a Rákócziak nyomában 2018. május 7-11.



2018. augusztus

A Sárospataki Tankerületi Központ pályázata segítségével a 
Kántor Mihály Általános Iskolában 2018. június 18-22, 25-29-
között térítésmentes napközis tábort szerveztünk. A 
programban összesen 120 diák szabad idejének eltöltését 12 
pedagógus segítette.

A gyerekek színvonalas és változatos programokon vehettek 
részt az öt nap alatt, hagyományőrzésen, kézművesfoglalkozáso- 
kon, ügyességi, sportjátékokon keresztül valósult meg. Igyekez- 
tünk minden percet tartalmasan kihasználva eltölteni. A hét során 
különféle foglalkozások és játékok gazdagították tanulóink tár- 

„ Élmény tanulni!” címû napközis tábor Cigándon

Az előző évhez hasonlóan idén is eredményesen pályáztunk 
az Erzsébet-tábor bentlakásos programjára. Ennek köszönhe- 
tően 2018. június 24-29. között 46 gyerek és 5 kísérő táborozott 
a kiváló adottságokkal rendelkező Fonyódligeti ifjúsági 
táborban.

A gyerekeket rengeteg programmal várták, igyekeztünk minél 
több foglalkozásra, versenyre, vetélkedőre jelentkezni. Volt kincs- 
keresés, kalandpark, éjszakai akadálypálya, különböző sportver- 
seny, balatoni hajóutazás és sárkányhajózás, ahol együtt evezhe- 
tünk Storcz Botonddal, a háromszoros olimpiai bajnok kajakozó- 
val. A táborzáró ünnepségen Pápai Joci adott koncertet. A napsüté- 
ses napokon önfeledten lubickoltunk a Balatonban. Tanulóink 
rengeteg élménnyel tértek haza. Mindenki remekül érezte magát.

Némethné Szendrei Csilla  intézményvezető

házát, új ismerettel, játékkal gazdagodtak. Fontosnak tartottuk, 
hogy aktív, minőségi kikapcsolódási lehetőségekkel találkozzanak 
gyermekeink. Hétfőként külső kirándulást szerveztünk Nyíregy- 
házára, a Vadasparkba. Kihasználtuk városunk adta lehetőségeket 
is: ellátogattunk a Kondi parkba, játszótérre is. Összességében 
elmondható, hogy a gyerekek jól érezték magukat, amiről a fotók is 
árulkodnak. Reméljük, hogy a következő tanévben is lehetőségünk 
lesz részt venni egy ilyen jellegű táborban.      Programszervezők

Ismét a balatoni Erzsébet-táborban 

Cigándi iskolások sikere Újfehértón
A Honvédelmi Sportszövetség által megszervezett Bátrak 

Ligája elnevezésű versenyen vett részt a cigándi Kántor Mi- 
hály Általános Iskola 7.a osztályának csapata 2018. június 12-
én.

Az Újfehértón megrendezett viadalon 6+2 fős csapatok mé- 
rettették meg magukat különböző elméleti, logikai, ügyességi és 
akadályversenyeken. A versenyen 12 iskola közül a Kántor Mihály 
Általános Iskola 7.a osztályának csapata diadalmaskodott. A győ- 
zelemért járó aranyérmeteket Kollár Edina, a Honvédelmi Sport- 
szövetség főtitkára, és dr. Zsilinszky László, a Honvédelmi Sport- 
szövetség stratégiai igazgatója adta át.

Az érmek mellé – a programban résztvevő összes iskolával 
együtt – 500.000 Ft értékű sportszerutalványt is kapott az iskola a 
Honvédelmi Sportszövetségtől.

A Bátrak Ligája újfehértói területi döntőjének végeredmé- 
nye, élcsoport:

1. Kántor Mihály Általános Iskola, Cigánd
2. Vasvári Pál Általános Iskola, Újfehértó
3. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sárospatak

A cigándi csapat tagjai:
Nagy Alexandra, Mándi Fanni, Bodnár Nikoletta, Fodor Zsófia, 

Gulyás Kornél, Szigeti Zalán, Bodnár Dominik.
Felkészítő nevelő: Koi Csaba
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Az EFOP-1.4.4-17-2017-00048 számú 
„Cigándi lányegylet” pályázat révén 30 
projektbe bevont általános és középisko- 
lás leány táborozott 2018. július első he- 
tében Rudabányácskán a Smaragd- 
völgyben. 

A csodás táj, a hegyek által körül ölelt 
völgy a tavakkal már a megérkezéskor el- 
kápráztatott bennünket. Az erdei madarak 
hangja, a szitakötők, a pillangók tánca fo- 
kozta az élményt. A ragyogó időnek kö- 
szönhetően a tervezett programokat meg- 
valósítottuk. Túráztunk a hegyekben, a tan- 

Pedagógus nap alkalmából köszöntötték Cigándon a város 
aktív és nyugalmazott pedagógusait, az oktatási és fejlesztési 
intézményekben dolgozó, gyermekekkel foglalkozó kollégá- 
kat, segítőket, társintézmények és tagintézmények dolgozókat.

A meghitt ünnepségnek a Bodrogközi Múzeumporta táncpajtája 
adott helyet.

Rendhagyó ünnepség volt ez a javából, hiszen több mint százan 
elfogadták a város képviselő-testületének meghívását, ezzel is 
szemléltetve az erőt, és értéket, melyet az értelmiség képvisel Ci- 
gándon és a Bodrogközben.

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Stumpf Attila Hivatal- 
vezető Úr, valamint Kecsmár István (Tiszacsermely), Deák Ber- 
talan (Révleányvár) Polgármester Urak is, akik a cigándi általános 
iskolához tartozó tagintézmények településeinek a polgármesterei.

A megjelent pedagógusokat Oláh Krisztián, a város polgármes- 
tere köszöntötte, aki elmondta, hogy a tanítás az egyszerű halandó 
szemszögéből látszólag könnyű, erőfeszítés nélküli tevékeny- 
ség… de gyermekekkel foglalkozni, nyelvükhöz és kultúrájukhoz való kötődésüket megalapozni, valamint átadni nekik az előző 

generációk által felhalmozott ismereteket, nem könnyű, de mégis 
az egyik legszebb misszió, ami létezik a világon.

Az ünnepi eseményen Cigánd Város Önkormányzatának Kép- 
viselő-testülete „A település gyermekeinek nevelésében végzett 
kiváló szakmai munkája és a városunk közösségi életének meg- 
szervezésében önkéntesen végzett kiemelkedő tevékenysége elis- 
meréseként” Kovács Lászlóné óvodapedagógust önkormányzati 
elismerésben részesítette. 

Polgármester úr többek között kiemelte, hogy "Editke" városunk 
életének szerves részévé vált, és a településünk értékeit, hagyo- 
mányait hitelesen megőrizve, szabadidőt és fáradtságot nem kí- 
mélve, hosszú évek óta ad át számos helyi értéket gyerekeknek, és 
felnőtteknek egyaránt. 

Személyisége mindig az őszinteséget és az örömet közvetíti 
mindannyiunk számára, és ezzel kiemelkedő példa a fiatalabb ge- 
neráció pedagógusainak is, hiszen munkaidőn túl is, kérés nélkül 
teszi a dolgát, aktívan részt vesz településünk "imázsának" formá- 
lásában.

A rendezvény vendége volt Dóczi Henrietta kiskövesdi gitármű- 
vész, aki nemcsak a hangszerével, hanem nagyon humoros prózai 
előadásával is szórakoztatta a jelenlévőket.

A megjelent pedagógusok az önkormányzat jóvoltából apró 
ajándékot kaptak e jeles alkalomból, melyet a képviselő-testület 
megjelent tagjai adtak át.

A finom ebédért a Bodrogközi Múzeumporta vezetőjének Sza- 
bóné Horváth Eszternek, a porta dolgozóinak és Linkner Tamásnak 
szeretnénk ezúton is köszönetet mondani.

Isten éltesse a Pedagógusokat!
Cigánd, Értékből lendület!

Lányok a Smaragdvölgyben ösvényen megismerkedtünk Zemplén 
faunájával és flórájával. Ellátogattunk a 
közeli kalandparkba, sikítoztunk a bobon, a 
libegőre félve ültünk fel, egészen felmen- 
tünk a hegy tetejére a kilátóig. A fák közötti 
magas akadálypálya leküzdése is nagy erő- 
próbát jelentett, azonban senki sem bánta 
meg, hogy végig ment a pályán. A táborhe- 
lyen nagy sikere volt a vízibiciklinek, 
imádtuk. Sokat játszottunk a társasjátékok- 
kal, a csocsóval, a ping-ponggal, valamint a 
röplabdával. Az étkezés során a gyönyörű 
étteremben finomakat ettünk. Mindenki na- 
gyon sajnálta, hogy haza kellett jönni.

Némethné Szendrei Csilla
CAITA kuratórium elnöke

I. Városi Pedagógusnap, Cigánd (2018.06.08.)
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Hagyományaihoz híven, az idén is megrendezte húsvéti 
programját a Bodrogközi Múzeumporta.

2018. március 31-én kicsik és nagyok látogattak el az intéz- 
ménybe, ahol egy kellemes délelőttöt tölthettek el.

A nap folyamán “A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány ön- 
kénteseinek segítségével különböző tojásfestési technikákat sajá- 
títhattak el a vendégek, Csomós Anita közreműködésével a gömöri 
tojásfestés rejtelmeibe nyerhettek betekintést az érdeklődők.

A Húsvéti dekorációs pályázatra nagyon sok kreatív, egyedi 
technikával készült pályamunka érkezett be.

Az eredményhirdetést a Sőregi ház alsó kiállítótermében tartot- 
ták meg, ahol Szabóné Horváth Eszter köszöntötte a megjelent 
vendégeket és röviden értékelte a pályázatokat, illetve adta át az 
ajándékokat minden díjaztottnak.

Az éven a felnőtt korosztályban a Fogyatékkal Élők Nappali In- 
tézménye, a B.A.Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Cigándi 
Tagintézménye, a Cigándi Tündérkert Óvoda, a Bodrogköz Kin- 
csei Bölcsőde, és “A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány, a 
BTKT Szociális Szolgáltató Központ Cigándi Idősek Klubja dol- 
gozói, önkéntesei, tagjai valamint Gál Jánosné és Király Ilona, Ju- 

A nemzetközi Gyermeknap alkalmából a nyíregyházi Katica 
Bábszínház látogatott el a Városi Könyvtárba 2018. május 26-
án.  Az előadás előtt Bötykösné Fodor Kitti könyvtárvezető kö- 

Ragyogó időben rendezték meg Cigán- 
don a hagyományos Zöldágjárást 2018. 
április 29-én.

A rendezvényen résztvevők a Bodrogkö- 
zi Múzeumportától indultak el felpántliká- 
zott zöld ágakkal. A református templom- 
hoz érkezve a felvonuló táncos lányok be- 
mutatták a hagyományos cigándi zöldágjá- 

Húsvét a Múzeumportán

hász János és unokája valamint Fodor Tünde, a gyermek korcso- 
portban Gál Sára, Szabó Áron, Szabó Lea és Dorony Jáde részesült 
elismerésben.

A rendezvény alatt a piactéren feállított játékokat is kipróbálhat- 
ták a látogatóink, valamint tombola sorsolás keretén belül gazdára 
talált nyolc darab nyuszi is.

Zöldágjárás
rást Téglás Dezső citera kíséretére, majd 
Kristóf István református lelkész köszön- 
tötte a felvonulás és a gyülekezet tagjait. 

A felvonuláson, a táncosokon és a vendé- 
geken kívül a Cigándi Tündérkert Óvoda 
gyermekei és óvónői is részt vettek. 

A múzeumportára visszaérkezvén egy 
rövid szünetet követően kezdődött a szín- 
padi program.

Köszöntőt mondott Szabóné Horváth 
Eszter, a Bodrogközi Múzeumporta veze- 
tője.

A köszöntőt követően a lengyelországi 
Kolaczyce-ből,az ukrajnai Lembergből, az 
erdélyi Körösfőről érkezett csoportok, va- 
lamint a cigándi Sarkantyús Néptánc- 
együttes táncos bemutatója szórakoztatta a 
jelenlévőket.

A rendezvény ideje alatt a kilátogatók 
kézműveskedhettek, lovagolhattak, íjász- 
kodhattak, népi játékokkal játszhattak, álla- 
tokat simogathattak és megtekinthették a 
Bodrogközi Múzeumporta kiállításait.

Gyermeknap a Városi Könyvtárban szöntötte a gyerekeket és szülőket, akik szép számmal jelentek 
meg a rendezvényen.

 A Katica Bábszínház tagjai Az aranycsibe című mesejátékot 
mutatták be, melyet nagy örömmel fogadtak és nagy tapssal jutal- 
maztak kicsik és nagyok egyaránt.
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Játékok, ruhaneműk, karácsonyi díszek, különböző apró tárgyak 
bőséges választéka várta azokat az embereket, akik ellátogattak a 
bolhapiacra 2018. március 10-én a cigándi Szabadidő Központba.

A piacra bárki elhozhatta azokat a dolgait, amelyek számára ha- 
szontalannak bizonyultak, de bárki más számára még nagy segít- 
séget, örömet okozhattak.

Az érdeklődők szívesen keresgéltek az eladásra kínált portékák 
között. Rengeteg dolog talált új gazdára.

A projekt megvalósulásához a Földművelésügyi Minisztérium 
nyújtott támogatást.

A Földművelésügyi Minisztérium támogatásával megvaló- 
sult „Szelektálj Cigánd!” pályázat keretén belül mutatták be 
Molnár Attila Dávid, a Természetfilm.hu Egyesület vezetőjé- 
nek, a PET Kupa ötletgazdájának Üzenet a palackból című leg- 
újabb filmjét. 

A dokumentumfilm a PET Kupa létrejöttéről, annak jogosultsá- 
gáról és a Tisza bemutatásáról szól.

A filmpremiernek 2018. március 22-én a Nagy Dezső Műve- 
lődési Ház díszterme adott otthont.

A megjelent vendégeket Kovács Gábor köszöntötte, majd Hankó 
Gergely természetvédelmi mérnök, a Greenius vezetője és Molnár 
Attila Dávid osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel.

A művelődési ház aulájában ingyenesen látogatható új kiállítás 
betekintést enged a tiszai hulladékszennyezés jelenkori állapotába.
A projekt a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával valósult 
meg.

Cigánd Város Önkormányzata Szelektálj Cigánd projekt- 
jének zárónapján a Szabadidő Központban és a Nagy Dezső 
Művelődési Házban a Kántor Mihály Általános Iskola tanulói 
nem szokványos ismeretterjesztő programokon vehettek részt.

Kezdésként a művelődési házban Molnár Attila Dávid, a PET 
Kupa ötletgazdájának, a Természetfilm.hu Egyesület vezetőjének 
legújabb dokumentumfilmjét nézhették meg a diákok, Üzenet a 
palackból címmel. Ezt követően a szabadidő központban újrahasz- 
nosított anyagokból készült játékokkal játszhattak a gyerekek 
(sakk, lengőteke, malom stb.) és kézműves foglalkozás keretében 
készíthettek ajándékokat.

A cigándi iskolás osztályoknak meghirdetett Hulladékból szob- 
rot című helyi pályázat nyertesének ötlete alapján épített hulladék- 
szobrot a dunaföldvári Aztakeservit Értékőr Egyesület. Az így el- 
készült szemétevő szemétszörny májusban a gödöllői Nemzetközi 
Természetfilm Fesztivál Trash Art kiállításán is bemutatkozik 
majd. A szobor megépítéséhez kizárólag újrahasznosítható, hely- 
ben keletkezett hulladékot használtak fel az alkotók!

Bolhapiac

Üzenet a palackból

Szelektálj Cigánd!
A nap meglepetésvendége a fiatalok ak- tuális kedvence Raul és 

Ábrahám volt, akik fellépésükkel hatalmas sikert arattak a ren- 
dezvényen résztvevő közel 400 gyerek között.

A projekt a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával való- 
sult meg. 

„Az Isten megőrzött!” - könyvbemutató
A Múzeumok éjszakája program keretén belül mutatták be 

Scholtz Róbert Gergely – „Az Isten megőrzött!” című könyvét 
2018. június 29-én a cigándi Bodrogközi Múzeumportán. 

A Sőregi család Cigándra betelepülésének 150 éves valamint az 
első világháború befejezésének centenáriuma alkalmából Cigánd 
település neves szülöttének harctéri naplói alapján az első világhá- 
borút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, egy a hő- 
söknek és áldozatoknak emléket állító tudományos ismeretter- 
jesztő kiadványt mutatták be, mely az első világháborúval kapcso- 

latos társadalmi emlékezet ébren tartásával járul hozzá a közös ér- 
tékeken, történelmen és kultúrán alapuló európai identitás erősí- 
téséhez. A kiadvány megpróbál egy darabot visszaadni a száz évvel 
ezelőtti múltból, amely nekünk és a minket követő generációknak 
igazi kincset jelenthet. 

A bemutatott kötethez a cigándi polihisztor gyermekéveit bemu- 
tató - Cigánd Város Önkormányzata által 2015-ben megjelentetett - 
Kék könyvet, továbbá a „Harctéri naplóm az 1914-1918 évi világ- 
háborúból” című 18 füzetet használták fel.    (Folyt. a köv. oldalon.)
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A Kínából érkező Wei Xiang, valamint Szamódy Zsolt Olaf, 
és Á. Tóth József és több magyar fotográfus képeiből készült 
kiállítást nyitották meg Cigándon, a Bodrogközi Múzeumpor- 
tán 2018. június 27-én.

A Selyemút hajdan összekötötte Kínát és a Világot, de a sok ezer 
kilométeres út mentén élő népek, népcsoportok mindennapjairól, 
kultúrájáról, napi történéseiről szinte semmit nem tudtak az embe- 
rek, lehettek akár kínaiak, akár európaiak.

A hazai fotográfusok viszont felismerték ezt a hiányosságot és a 
Magyar Fotóművészek Szövetsége tagjai évekkel ezelőtt elkezd- 
tek megismerkedni Kínával. 

2013-ban kezdődött a magyar és kínai fotográfusok együttmű- 
ködése, mikor is egymás országaiba látogattak el a művészek. En- 
nek eredménye lett a Beautiful China-Beautiful Hungary Photo- 
book megjelenése.

Ennek nyomdokán 2016-ban jelent meg „A Selyemút tükrében-
I.” című kiállítás Pécsen, mely Kína Fujian tartományában készült 
fotókat mutat meg a nagyközönségnek.

2017-ben a kínai és magyar fotográfusok utaztak Kína régi fő- 
városába Xianba valamint Kanszu tartomány hegyvidékére illet- 
ve néhány városába látogattak el, melyből megszületett a „A Se- 
lyemút tükrében II.” című kiállítás, mely az észak-tibeti emberek, 
muszlim és buddhista közösségekbe, tájaira kalauzolja el a láto- 
gatót.

A cigándi megnyitó ünnepségen részt vett Ms. Wang Xinyi, a Kí- 
nai Népköztársaság Budapesti Nagykövetsége kulturális tanácso- 
sának helyettese, Mr. Wei Xiang kínai képzőművész, fotográfus, 
valamint Á. Tóth József és Szamódi Zsolt Olaf fotográfusok.

A megnyitón a Magyar-Kínai kapcsolatok fontosságáról és je- 
lentőségéről Dr.Hörcsik Richárd, országgyűlési képviselőnket 
hallhattuk köszöntőjében.

A cigándi vendégek sorát Cigánd város megjelent képviselő tes- 
tületének tagjai Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy Dániel al- 
polgármester, Dr. Szepesy Márk jegyző, Kristóf István református 
lelkész, Csáki Balázsné, „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapít- 
vány kuratóriumának elnöke, az alapítvány kuratóriumának tagjai, 

önkéntesei, a környező múzeumokból érkezett vendégek valamint 
a Bodrogköz településeinek polgármesterei és természetesen a he- 
lyi lakosok színesítették.

Meggyőződésünk, hogy a kínai-magyar kulturális kapcsolat egy 
újabb állomásához érkezett ennek a kiállításnak a megvalósulá- 
sával, továbbá reményünket fejezzük ki, hogy ez a kapcsolat még 
szorosabbá válik az idők folyamán minden téren.

A kínai vendégek nagyon jól érezték magukat Cigándon és 
megígérték, hogy feltétlenül visszatérnek majd városunkba, hiszen 
ahogyan ők fogalmaztak: “le voltak nyűgözve“ városunk szépsé- 
gétől, vendégszeretetétől.

A rendezvényen nagyon színvonalas műsort adtak a Széptan 
Alapfokú Művészeti Iskola növendékei,és pedagógusai. Végezetül 
Harsányi Zsófia Vigyázz rám című előadását hallhatta a publikum.
A köszöntőket követően a megjelent vendégek megtekinthették a 
kiállítást.

A megnyitó zárásaként a szervezők, az ABTA által elkészített 
HÍR-védjegyes cigándi apró-bélessel, és kásáskáposztával kedves- 
kedtek a meghívott vendégeknek.

Köszönet mindenkinek akik bármilyen formában segítették a 
kiállítás létrejöttét!                           Cigánd, Értékből-Lendület!

“A Selyemút tükrében “-Fotókiállítás megnyitó ünnepség a Múzeumportán

(Az előző oldal folytatása.)
Utóbbiak 1914. június 28. – 1918. október 1. között örökítik meg 

a szerző világháborús szereplését. 
A szövegek túlnyomó részt Sőregi János saját szövegei, így az 

Olvasó a betűhív átírással, a korabeli nyelvezetet megtartó idéze- 
teken keresztül saját maga fedezheti fel az ifjú polihisztor szemé- 
lyiségét. A felhasznált több mint 1500 oldal hosszú napló különle- 
gessége, hogy Sőregi élményeit olvasmányos formában jegyezte 
fel. Írásai bemutatják, hogyan boldogult az egyszerű katona mesz- 
sze az otthonától. Hogyan maradhatott életben a háromszor meg- 
járt orosz, majd az olasz fronton, milyen élmények határozták meg 
a saját, illetve bajtársainak, a „háború kitenyésztett gyermekeinek” 
az életét. 

A kiadvány gerincét a harctéri naplóhoz csatolt korabeli képi és 
írott emlékek, a szerző által készített térképek, tervrajzok, portré és 
kiscsoportos életképek, vidám dalok, versek alkotják. E tárgyi ha- 
gyaték életrajzi és kortörténeti adatai fontos forrásai a magyar had-
, hely-, irodalom- és a művészettörténeti kutatásoknak. 

A kötetben összesen 148 kép szerepel, melyek Sőregi János és 
örökösei hagyatéka mellett a HM HIM Hadtörténelmi Levéltár 
(Budapest), a Déri Múzeum (Debrecen), a Zempléni Múzeum 
(Szerencs), a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 

(Debrecen) és Hermann Attila magángyűjtő, továbbá az Europea- 
na, Fortepan, Library of Congress és Wikimedia Commons 
emlékeiből áll össze. 

A Kék könyvhöz szervesen kapcsoló kiadványnak köszönhetően 
Cigánd város lakossága behatóbban megismerheti a város híres 
szülöttét, kulturális és történeti örökségét. Sőregi János hazasze- 
retete, élni akarása, kitartása egyaránt pozitív példaként szolgálhat 
a helyi fiatalságnak, kortárs szakembereknek. Eredményeink az ál- 
talános- és középiskolák történelem és népismereti óráin egyaránt 
felhasználhatók

A könyvbemutatón részt vett Sőregi Sára, Sőregi János gyer- 
meke, és családja, Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy Dániel 
alpolgármester.

Scholtz Róbert Gergely egy prezentáció formájában mutatta be a 
könyvet a jelenlévőknek, mely által betekintést nyertek a kiadvány 
felépítésébe, és egy picit maguk elé képzelhették azt a világot, 
melyben Sőregi János akkor élt.

A könyvbemutató végén állófogadással kedveskedtek a szerve- 
zők a meghívott vendégeknek.

A Múzeumok éjszakája program keretén belül még kézműves 
foglalkozáson vehettek részt az érdeklődők, valamint a Hippolyt, a 
lakáj című fekete-fehér filmet nézhették meg a látogatók.

Felelős kiadó: Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Felelős szerkesztő: Tóth Mihály Szerkesztőség: 3973 Cigánd, Fő u. 80. Tel.: 06-47/534-400

Készült: Arany Napsugár Kft., 4400 Nyíregyháza. Felelős vezető: a kft. ügyvezetője

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI LAPJA
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A Szabadidő Központban a nyári időszakban folyamatos 
focitáborok zajlanak. 

A Cigánd SE csapatainál nagy volt a mozgás. Júniusban befeje- 
ződtek a korosztályos csapatainknak is a bajnokságok, akik ez éven 

Az elmúlt évek hagyományaihoz híven  
Cigánd Város Önkormányzata idén is 
csatlakozott a nemzetközi Kihívás napja 
programsorozathoz.

 A  város  intézményei számos programot 
szerveztek, mely hasznos és kellemes el- 
foglaltságot kínált a résztvevők számára.

A Szociális Szolgáltató Központ Cigándi 
Idősek Klubja tagjai közös tornán vettek 
részt. A Cigándi Tündérkert Óvoda és a 
Bodrogköz Kincsei Bölcsőde is egy-egy 
rövid tornabemutatóval vette ki a részét a 
programból.

A Kántor Mihály Általános Iskola egész 
napos rendezvényén - melyen a tiszacser- 
melyi, révleányvári és a zemplénagárdi tag- 
intézmény valamennyi tanulója és tanára 
részt vett - a diákok különböző sportverse- 
nyeken (futás, futball, floorball, királylab- 
da, ügyességi és akadályverseny, sorverse- 
nyek) mérettették meg magukat. Kipróbál- 
hatták az ugráló várat, valamint a Cigándi 
Katasztrófavédelmi Őrs tagjai mutatták be 
a tűzoltó szerkocsi felszerelését.

A délelőtt folyamán Béres Alexandra fit- 
ness világ- és Európa-bajnok tartott közös 
tornát a gyerekeknek és a pedagógusoknak. 
Alexandrát nagy szeretettel és ovációval 
fogadták a diákok és tanárok egyaránt, a 

gyakorlatai pedig igazán felpezsdítették a 
résztvevőket.

 A nap további részében az iskola év- 
folyamai főzőversenyen is összemérhették 
tudásukat. A legfinomabb ételeket elkészí- 
tő osztályok jutalomban részesültek. 

 A rendezvény újabb fénypontja a Cairo 
együttes koncertje volt. A közönség-ked- 
venc előadók hatalmas bulit teremtettek az 

iskola udvarán, a gyerekek együtt énekel- 
tek és táncoltak az együttes tagjaival.

 Az érdeklődök a Széptan Alapfokú 
Művészeti Iskolában Gulyásné Balla Mária 
vezetésével aerobic órán, míg a  Cigánd  
SE Természetjáró és Bringa Club szervezé- 
sében kerékpártúrán vehettek részt, mely a 
Kihívás napja záróeseménye is volt egy- 
ben.

Kihívás napja

Sporthírek a tabella közép mezőnyében foglaltak helyet. U11 korosztályunk 
egy nagyon nívós hazai rendezésű Régiós Bozsik tornán van túl, 
ahol nagyszerű csapatokat felvonultatva, remekül helyt álltak a 
fiataljaink.

A Cigánd SE II. csapata sorozatban második éven is megnyerte a 
bajnokságot, így a megyei I. osztályú szereplésre szerzett jogot! 

Ezúton is gratulálunk!

Álló sor: Kiss Marcell, Oláh Levente, Nagy István Csaba, Baráz Márkó, Fodor Ákos, Marozsán István, Pásztor Alex, 
Nagy Dávid, Gönczi Zoltán, Sáfrány Ernő, Balla János, Oravecz Zénó, Ablonczy Dániel Elnök, Ablonczy Csanád.

Térdelnek: Dócs Károly, Balogh Marcell, Buda József Bence, Béres Máté, Jasceg Péter, Szemán Martin, Dócs Gergő, 
Nagy Gábor játékosedző, Jóni Gábor, Hogya Tamás, Sánta Kázmér, Timkó Zsolt, Répási Regő, Oláh Krisztián Polgármester, 

Nagy János, Gulyás László, Béres Zoltán.
Hasalnak: Nagy Panna Zoé, Nagy Sára Zselyke, Jóni Zsolt, Oláh Koppány.

Cigánd SE II. bajnokcsapatCigánd SE II. bajnokcsapatCigánd SE II. bajnokcsapat
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Érkezők: 
Bokros Tibor (Debreceni VSC), Engel 

Alex (Kazincbarcikai SC), Fehér Martin 
(Nyíregyháza Spartacus FC), Fodor András 
(Sényő-Carnifex FC), Gazsi Tamás (Szol- 
noki MÁV FC), Hrabina Alex (Szolnoki 
MÁV FC), Javoriv Olekszandr (FK Tatran 
Zámutov), Zanko Hrihorij (Kisvárda FC, 
kölcsönbe).

Távozók: 
Balla János (Dombrád SE), Certicky 

Márk (MFK Cierna nad Tisou kölcsönbe), 
Deme Tamás (?), Horváth Ferenc (Nyír- 
egyháza Spartacus FC kölcsönből vissza), 
Jáger Csaba (Sátoraljaújhelyi TK), Ora- 
vecz Zénó (TJ Družstevník Čičarovce), 
Pásztor Alex (TJ Družstevník Čičarovce), 
Sánta Tibor (SE Kemecse), Svedyuk Alex 
(Jászberényi FC), Szegedi Bence (Nyír- 
egyháza Spartacus FC kölcsönből vissza), 
Szöllősi Ferenc (Jászberényi FC), Toma 
György (Kazincbarcikai SC).

A Cigánd SE 2018-2019. évi őszi 
bajnoki kerete:

Játékosok: 
Kapusok (2):
Gazsi Tamás
Hrabina Alex

Védők (6):
Bokros Tibor
Zanko, Hrihorij
Kovács Gergő
Fehér Martin
Répási Regő
Varga Krisztián

Középpályások (9):
Baksa Zoltán
Fodor András
Horváth Attila
Kis Gergő
Molnár László
Javoriv, Olekszandr

A 2017/2018-as szezon ünnepi zárásaként tartottak közös va- 
csorát a Cigánd SE utánpótlás korú labdarúgóinak, a gye- 
rekek szüleinek és a klub vezetőinek az iskolai étkezdében 
2018. június 8-án.

A vendégeket Nagy Gábor az egyesület utánpótlásért felelős 
szakmai vezetője köszöntötte.

 Köszöntőt mondott Oláh Krisztián polgármester, aki köszönetet 
mondott a szülőknek a támogatásért és a gyerekeknek és az edzők- 
nek az egész éves munkájukért.

 Ablonczy Dániel, a klub elnöke is köszönetet mondott minden 
gyereknek és edzőnek a szezonbeli munkájukért, valamint a jelen- 
legi helyzetről és jövőbeni tervekről is szót ejtett.

 A köszöntők után a korosztályos csapatok edzői értékelték a 
gyerekek szezonbeli teljesítményét.

 Az értékeléseket követően azok a játékosok vehettek át díjat, 
akik a saját korosztályukban a legjobb teljesítményt nyújtották. 

NB III-as felnõtt futballcsapatunk 
24 fõs kerettel vág neki az õszi idénynek

Engel Alex
Sánta Kázmér
Timkó Zsolt

Csatárok (2):
A Cigánd SE II-ből felkerült: Jóni Gábor
Oláh Levente

Utánpótlás játékosok (5):
Behina Bálint
Kelemen Gergő
Wang Zhuo Andor
Matusz Roland
Orosz Bence

Szakmai stáb:
Szakmai igazgató:  Szénay Péter
Vezetőedző:   Prisztács Tamás
Kapusedző:   Petranics Szergej
Masszőr:   Csáki Péter
Szertáros:   Dócs Károly
Technikai vezető:  Terjék Sándor

Szezonzáró vacsora labdarúgóknak 
Ezután a csapatok edzői részesültek ajándékban a éves munkájuk 
elismeréséül.

 A díjkiosztók után a megjelent gyerekek és vendégek egy finom 
vacsorát fogyaszthattak el.

A 2017/18 szezonban az edzők által választott legjobb já- 
tékosok:

U-7 korosztály:  Horváth János
U-9 korosztály:  Balabás Patrik
U10 korosztály:  Máté Csaba
U11 korosztály:  Csáki Gergő
U14 korosztály:  Lakatos Richárd
U15 korosztály:  Baranyi Sándor
U17 korosztály:  Godarsky Lubomír
U19 korosztály:  Orosz Bence
Lány U16 korosztály:  Preszoly Vivien
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A kassai illetőségű Prisztács Tamás az elmúlt év októberében érkezett csapatunk- 
hoz erőnléti edzőnek. A mostani idénytől viszont már vezetőedzőként tevékenykedik 
majd a mindössze 24 éves tréner, aki a csehországi Olomouc-ban szerzett szak- 
képesítést.  Sok sikert kívánunk munkájához! 

1. forduló, augusztus 4-5.

Szo., 17.00: Cigánd SE – Jászberényi FC

Szo., 17.00: Szolnoki MÁV FC – Salgótarjáni BTC

Szo., 17.00: Debreceni EAC – Putnok FC

Szo., 17.00: Eger SE – FC Tiszaújváros

Szo., 17.00: Füzesgyarmati SK – Nyírbátori FC

Szo., 17.00: Gyöngyösi AK – Sényő-Carnifex

V., 17.00: Erzsébeti SMTK – Tállya KSE

V., 17.00: Diósgyőri VTK II – Sajóbábonyi VSE
2. forduló, augusztus 11-12.

Szo., 17.00: Tállya KSE – Cigánd SE

Szo., 17.00: Nyírbátori FC – Eger SE

Szo., 17.00: FC Tiszaújváros – Debreceni EAC

Szo., 17.00: Putnok FC – Szolnoki MÁV FC

Szo., 17.00: Sajóbábonyi VSE – Erzsébeti SMTK

Szo., 17.00: Jászberényi FC – Gyöngyösi AK

V., 17.00: Sényő-Carnifex – Füzesgyarmati SK

V., 17.00: Salgótarjáni BTC – Diósgyőri VTK II
3. forduló, augusztus 18-19.

Szo., 17.00: Cigánd SE – Sajóbábonyi VSE

Szo., 17.00: Szolnoki MÁV – FC Tiszaújváros

Szo., 17.00: Debreceni EAC – Nyírbátori FC

Szo., 17.00: Eger SE – Sényő-Carnifex

Szo., 17.00: Füzesgyarmati SK – Gyöngyösi AK

Szo., 17.00: Jászberényi FC – Tállya KSE

V., 17.00: Erzsébeti SMTK – Salgótarjáni BTC

V., 17.00: Diósgyőri VTK II – Putnok FC
4. forduló, augusztus 25-26.

Szo., 17.00: Salgótarjáni BTC – Cigánd SE

Szo., 17.00: Füzesgyarmati SK – Jászberényi FC

Szo., 17.00: Gyöngyösi AK – Eger SE

Szo., 17.00: Nyírbátori FC – Szolnoki MÁV

Szo., 17.00: Putnok FC – Erzsébeti SMTK

Szo., 17.00: Sajóbábonyi VSE – Tállya KSE

V., 17.00: Sényő-Carnifex – Debreceni EAC

V., 17.00: FC Tiszaújváros – Diósgyőri VTK II
5. forduló, szeptember 2.

V.,  16.00: Cigánd SE – Putnok FC

V.,  16.00: Szolnoki MÁV – Sényő-Carnifex

V.,  16.00: Debreceni EAC – Gyöngyösi AK

V.,  16.00: Eger SE – Füzesgyarmati SK

V.,  16.00: Tállya KSE – Salgótarjáni BTC

V.,  16.00: Jászberényi FC – Sajóbábonyi VSE

V.,  16.00: Erzsébeti SMTK – FC Tiszaújváros

V.,  16.00: Diósgyőri VTK II – Nyírbátori FC
6. forduló, szeptember 9.

V., 16.00: FC Tiszaújváros – Cigánd SE

V., 16.00: Eger SE – Jászberényi FC

V., 16.00: Füzesgyarmati SK – Debreceni EAC

V., 16.00: Gyöngyösi AK – Szolnoki MÁV

V., 16.00: Sényő-Carnifex – Diósgyőri VTK II

V., 16.00: Nyírbátori FC – Erzsébeti SMTK

V., 16.00: Putnok FC – Tállya KSE

V., 16.00: Salgótarjáni BTC – Sajóbábonyi VSE
7. forduló, szeptember 16.

V., 15.30: Cigánd SE – Nyírbátori FC

V.,  15.30: Szolnoki MÁV – Füzesgyarmati SK

V.,  15.30: Debreceni EAC – Eger SE

V.,  15.30: Sajóbábonyi VSE – Putnok FC

V.,  15.30: Tállya KSE – FC Tiszaújváros

V.,  15.30: Jászberényi FC – Salgótarjáni BTC

V.,  15.30: Erzsébeti SMTK – Sényő-Carnifex

V.,  15.30: Diósgyőri VTK II – Gyöngyösi AK
8. forduló, szeptember 30.

V., 15.30: Sényő-Carnifex – Cigánd SE

V.,  15.30: Debreceni EAC – Jászberény FC

V.,  15.30: Eger SE – Szolnoki MÁV

V.,  15.30: Gyöngyösi AK – Erzsébeti SMTK

V.,  15.30: Nyírbátori FC – Tállya KSE FC

V.,  15.30: FC Tiszaújváros – Sajóbábonyi VSE

V.,  15.30: Putnok FC – Salgótarjáni BTC

V.,  15.30: Füzesgyarmati SK – Diósgyőri VTK II
9. forduló, október 7.

V, 14.30: Cigánd SE – Gyöngyösi AK

V.,  14.30: Szolnoki MÁV – Debreceni EAC

V.,  14.30: Salgótarjáni BTC – FC Tiszaújváros

V.,  14.30: Sajóbábonyi VSE – Nyírbátori FC

V.,  14.30: Tállya KSE – Sényő-Carnifex

V.,  14.30: Jászberényi FC – Putnok FC

V.,  14.30: Erzsébeti SMTK – Füzesgyarmati SK

V.,  14.30: Diósgyőri VTK II – Eger SE
10. forduló, október 14.

V., 14.30: Füzesgyarmati SK – Cigánd SE

V.,  14.30: Szolnoki MÁV – Jászberényi FC

V.,  14.30: Debreceni EAC – Diósgyőri VTK II

V.,  14.30: Eger SE – Erzsébeti SMTK

V.,  14.30: Gyöngyösi AK – Tállya KSE

V.,  14.30: Nyírbátori FC – Salgótarjáni BTC

V.,  14.30: FC Tiszaújváros – Putnok FC

V.,  14.30: Sényő-Carnifex – Sajóbábonyi VSE
11. forduló, október 21.

V., 14.00: Cigánd SE – Eger SE

V.,  14.00: Putnok FC – Nyírbátori FC

V.,  14.00: Salgótarjáni BTC – Sényő-Carnifex

V.,  14.00: Sajóbábonyi VSE – Gyöngyösi AK

V.,  14.00: Tállya KSE – Füzesgyarmati SK

V.,  14.00: Jászberényi FC – FC Tiszaújváros

V.,  14.00: Erzsébeti SMTK – Debreceni EAC

V.,  14.00: Diósgyőri VTK II – Szolnoki MÁV
12. forduló, október 28.

V., 13.30: Debreceni EAC – Cigánd SE

V.,  13.30: Szolnoki MÁV – Erzsébeti SMTK

V.,  13.30: Eger SE – Tállya KSE

V.,  13.30: Füzesgyarmati SK – Sajóbábonyi VSE

V.,  13.30: Gyöngyösi AK – Salgótarjáni BTC

V.,  13.30: Nyírbátori FC – FC Tiszaújváros

V.,  13.30: Diósgyőri VTK II – Jászberényi FC

V.,  13.30: Sényő-Carnifex – Putnok FC
13. forduló, november 4.

V, 13.30: Cigánd SE – Szolnoki MÁV

V.,  13.30: FC Tiszaújváros – Sényő-Carnifex

V.,  13.30: Putnok FC – Gyöngyösi AK

V.,  13.30: Salgótarjáni BTC – Füzesgyarmati SK

V.,  13.30: Sajóbábonyi VSE – Eger SE

V.,  13.30: Tállya KSE – Debreceni EAC

V.,  13.30: Jászberényi FC – Nyírbátori FC

V.,  13.30: Erzsébeti SMTK – Diósgyőri VTK II
14. forduló, november 11.

V., 13.30: Diósgyőri VTK II – Cigánd SE

V.,  13.30: Szolnoki MÁV – Tállya KSE

V., , 13.30: Debreceni EAC – Sajóbábonyi VSE

V.,  13.30: Eger SE – Salgótarjáni BTC

V.,  13.30: Füzesgyarmati SK – Putnok FC

V.,  13.30: Gyöngyösi AK – FC Tiszaújváros

V.,  13.30: Erzsébeti SMTK – Jászberényi FC

V.,  13.30: Sényő-Carnifex – Nyírbátori FC
15. forduló, november 18.

V, 13.00: Cigánd SE – Erzsébeti SMTK

V.,  13.00: Nyírbátori FC – Gyöngyösi AK

V.,  13.00: FC Tiszaújváros – Füzesgyarmati SK

V.,  13.00: Putnok FC – Eger SE

V.,  13.00: Salgótarjáni BTC – Debreceni EAC

V.,  13.00: Sajóbábonyi VSE – Szolnoki MÁV

V.,  13.00: Tállya KSE – Diósgyőri VTK II

V.,  13.00: tartalék Jászberényi FC – Sényő-Carnifex
16. forduló, november 25.

V., 13.00: Jászberényi FC – Cigánd SE

V.,  13.00: Tállya KSE – Erzsébeti SMTK

V.,  13.00: Salgótarjáni BTC – Szolnoki MÁV

V.,  13.00: Putnok FC – Debreceni EAC

V.,  13.00: FC Tiszaújváros – Eger SE

V.,  13.00: Nyírbátori FC – Füzesgyarmati SK

V.,  13.00: Sajóbábonyi VSE – Diósgyőri VTK II

V.,  13.00: Sényő-Carnifex – Gyöngyösi AK

AZ NB III KELETI CSOPORT TELJES ŐSZI MENETRENDJE

Fiatal edző felnőtt labdarúgó csapatunk kispadján


