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TESTÜLETI HÍREK
A Képviselő- testület
A 2018. augusztus 2.-án tartott ülésén
Döntött  a:
1. Települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó támogatására vonatkozó igény benyújtása
2. Települési önkormányzatok 2018. évi rendkívüli szociális tá- 

mogatására vonatkozó igény benyújtása 
3. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. 

(II.22.) rendeletének módosítása 
4. Tanuszoda beruházás megvalósításához szükséges ingatlan 

átadása a Magyar Állam részére 
5. Az általános-, közép és felsőfokú tanulmányokat folytató ci- 

gándi gyermekek iskolakezdési támogatása
6. Ösztöndíj kérelmek elbírálása
7. A TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00001 „Cigánd szociális város- 

rehabilitációja - II. ütem” pályázattal kapcsolatos döntés
8. Ricsei mentőállomás kérelme
9. ATOP-4.2.1-16-BO1-2017-00011 jelű pályázathoz ingatlan 

vásárlása
A 2018. augusztus 28.-án tartott ülésén
Döntött a:

1. A Képviselő-testület II. félévi munkaterve 48
2. Cigánd Város Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyon- 

gazdálkodási tervének elfogadása 49 
3. Bodrogközi Járóbeteg Szakrendelő Nonprofit Kft. Állami 

Számvevőszék által végzett ellenőrzés eredményeinek ismertetése 
és intézkedési terv elfogadása 50

4. Intézményi gyermekétkeztetés térítési díjának felülvizsgálata 
5. Csatlakozás a Kerékpárosbarát Települések Országos Szövet- 

ségéhez 51
6. Döntés a TOP 1.3.1. pályázathoz kapcsolódó ingatlan vásár- 

lásról 52
7. Ösztöndíj kérelmek elbírálása
A 2018. szeptember 25.-én tartott ülésén
Döntött a:
1. Cigánd Város Művelődési Központ beszámolója
2. Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde beszámolója
3. Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről
4. Bursa Hungarica ösztöndíj 2018/19. évi kiírásához való csat- 

lakozás
5. Együttműködési megállapodás a Cigánd Városi Polgárőr 

Egyesülettel
6. Településszerkezeti terv módosítása
7. Értékből Lendület Húsfeldolgozó Szociális Szövetkezet tá- 

mogatási kérelme
8. Munkáltatói kölcsön megállapítása

Dr. Szepesy Márk Zoltán  jegyző

Ifj. Tóth Jánossal, városunk nemrégiben kinevezett közte- 
rület felügyelőjével beszélgetünk, aki településünk közterüle- 
teinek épségért, tisztaságáért, a közterületen lévő tárgyak, 
emlékművek megóvásáért, szakszerű használatáért felel.

- Milyen tanulmányokat folytattál az középiskola befejezése 
után?

- Kisvárdai középiskolai éveim után a Miskolci Rendészeti 
Szakközépiskolában folytattam tanulmányaimat. Ezt miután elvé- 
geztem Miskolci Készenléti Rendőrség állományában láttam el 
szolgálataimat, ami kiterjedt a magyar-szerb határszakasz védel- 
mére is.

- Honnan jött a lehetőség közterület felügyeleti tisztség be- 
töltésére?

- A Készenléti Rendőrségnél eltöltött időm után úgy döntöttem, 
hogy közelebb jövök lakóhelyemhez, így Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében sikerült kapnom egy szolgálati helyet. Az itt eltöltött idő 
után felkerestek a cigándi Polágrmesteri Hivatalból egy közterület 
felügyelői munkakörrel kapcsolatban.

- Gondolkodtál-e azon, hogy elvállalod-e, vagy maradsz a 
rendőri hivatásnál?

- A felkínált munkalehetőséget elfogadtam, így jelenleg Cigánd 
városában dolgozom, mint közterület felügyelő. 

- Mennyiben másabb ez a feladatkör, mint a rendőrségi? 
Mikre kell odafigyelned munkád során?

- A közterület felügyelő munkája során a közösségi területek el- 
lenőrzését emeli hatósági szintre. Ellenőrzi a közterület jogszerű 
használatának szabályait különös tekintettel az ebrendészeti sza- 
bályok betartására, a tűzgyújtási szabályok rendelkezéseire. 

- A közterület felügyelő közfeladatot ellátó személynek minősül, 
jogosult elkérni az ellenőrzött személy személyi okmányait, szük- 
ség esetén kényszerítő intézkedést alkalmazhat. A szabályszegőket 
figyelmeztetheti vagy akár bírsággal is sújthatja.

Ezen felül a közterület felügyelő:
- közreműködik a közterület, az épített és a természeti környezet 

védelmében;
- közreműködik a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvaló- 

sításában, a közbiztonság és a közrend védelmében;
- közreműködik az önkormányzati vagyon védelmében;
- közreműködik a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végre- 

hajtásának ellenőrzésében.
- Köszönöm szépen az interjút.

Kovács Gábor

Közterület felügyelő városunkban

Tóth János - Közterület felügyelőTóth János - Közterület felügyelőTóth János - Közterület felügyelő
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A 2017. novemberében indult bútorgyár az elmúlt közel egy év- 
ben sikeres működésével bebizonyította, hogy piaci körülmények 
között is képes talpon maradni. Az üzem termékpalettájának bővü- 
lése a géppark és az üzemterület növelése mellett szükségessé tette 
a szállítmányozási rendszer fejlesztését is. A feladat megoldásához 
Belügyminisztérium nyújtott segítséget a létrehozott termelő ka- 
pacitások további fejlesztése, stabil működésük elősegítése és 
fenntarthatóságuk biztosítása érdekében adható kiegészítő támo- 
gatás keretében. A központi forrásból 2018. augusztusában beszer- 
zésre került Volkswagen Crafter tehergépjármű segítségével mos- 

tantól sikerül biztosítani az alapanyagok zavartalan beszerzését és 
a késztermékek régión belüli szállítását.

Ősszel tovább folytatódott az elöregedett önkormányzati jármű- 
park cseréje. A magas futásteljesítményű, elhasználódott járművek 
helyébe októberben 2 darab új Dacia Dokker gépjárművet vásárolt 
az önkormányzat. A kiemelkedően sikeres START közfoglalkoz- 
tatás program és az egyre szélesedő gazdasági tevékenység logisz- 
tikai követelményei kielégítésére az egyik jármű a Településüze- 
meltetési Kft. a másik az önkormányzat használatába kerül. Ez a 
beszerzés teljes egészében saját forrásból valósult meg.

Hatodik alkalommal rendezték meg idén a Tiszai Pet kupát. 
A hagyományosan a Tisza vizének és árterének megtisztításának 

céljából szervezett túrán idén is részt vett a cigándi csapat Megle- 
petés 4 nevű hajójával. 

A legénységet Oláh Krisztián, Ablonczy Dániel, Némethy And- 
rás, Bíró Szilárd, György Márk, ifj. Gönczi Zoltán, Linkner Tamás, 
Oláh Tamás, Ablonczyné Gyüre Henrietta, Ablonczy Csanád, Ab- 
lonczy Lili, Oláh Ajsa, Oláh Koppány, Szabó Gábor, Nagy Dávid, 
Pércsi László, Kovács Gábor alkották. 

A petkalózok 2018. augusztus 4-én Szatmárcsekéről indultak el 
a petpalackokból, illetve más egyéb újrahasznosítható anyagból 
épült hajóikkal, és sorrendben Tivadar, Jánd, Vásárosnamény-Ger- 
gyelyiugornya, Tiszaadony érintésével kötöttek ki augusztus 11-én 
Tiszamogyoróson. 

A túra alatt a csapatoknak különböző feladatokat kellett végre- 
hajtaniuk. Volt kulturális bemutató, gyorsasági verseny, szlalomo- 

A mezőgazdasági programunkban az előző évekhez hasonlóan 
termeltünk az állattartó telepeken, a vágóhídon, a fóliasátrakban és 
a savanyító üzemben. Az idei év időjárása nem volt hozzánk sem 
túl kegyes, de a több lábon állás miatt voltak sikeres ágazatok is. Az 
állattartó telepünk teljesen kihasználtan működik, minden héten 
tudunk vágósertést biztosítani a vágóhídnak, igény szerint bérbe is 
vágunk. A juhászatunk is reményteli, miután megfelelő legelő és 
kaszáló területet tudunk bérelni a Vízügyi Igazgatóságtól. A takar- 
mányt, szinte teljes mértékig elő tudjuk állítani a mintegy 140 ser- 
tés és 120 anyajuh és szaporulata számára. A szántóföldön a kuko- 
ricát, árpát, zabot, valamint a borsó egy részét megtermeljük, de a 
vetésváltás miatt jelentős mennyiségű napraforgót is termeltünk, 
melyet értékesítve a hiányzó takarmányokat, tápokat megvásárol- 
hatjuk.

A fóliasátorban ismét kapható árvácska (100 Ft/db), százszor- 
szép (100 Ft/db), levendula (100 Ft/db), cserepes krizantém (300 
Ft/db) és már lehet feliratni halottak napjára szálas krizantémot is. 
Az idei virágok nagyon ígéretesek, és mivel jelentős mennyiséget 
termeltünk, piacot kell keresni, ezért igényüket kérjük, mielőbb je- 

lezzék telefonon vagy a helyszínen. Az utolsó napokra már nem 
szeretnénk, ha lekötetlen virágunk lenne. Pontos szálankénti árat 
még jelenleg nem tudunk mondani.

A savanyító üzem részére termelt zöldségféléket viselte meg leg- 
jobban az időjárás, sok esetben alig volt termés, vagy ki sem keltek 
az elvetett magvak. A palánták nem fejlődtek, apró és kevés ter- 
mést hoztak. Jó termés volt viszont burgonyából, babból, sárga- 
répából, szilvából, málnából, ribizliből. A többi zöldség és gyü- 
mölcs alig termett: szinte alig van káposzta, petrezselyem, fűszer- 
paprika, paradicsom, uborka, hagyma, fokhagyma, cékla. Lehető- 
ségünkhöz képest törekszünk a lakosságot és a rendszeres megren- 
delőinket egész évben ellátni termékeinkkel a savanyító üzemben 
és a helyi piacon. Újdonság, hogy az éven beszerzett aszalógépün- 
ket beüzemelve nagy mennyiségben készítünk aszalványokat.

Ezúton köszönjük a helyiek fent leírtakhoz való személyes 
hozzájárulását, minek köszönhetően tovább nő a helyben fel- 
dolgozott termékek köre, településünk önellátó-képessége és 
nem utolsósorban a település pozitív megítélése is.

Hírek az önkormányzat mezőgazdasági tevékenységeiről

Új járművekkel gazdagodott Cigánd Város Önkormányzata

VI. PET kupa zás, de mindemellett a palackok összeszedése élvezett prioritást a 
vízen töltött idő alatt.  
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5 éves a Cigándi Járás – Államalapításunk ünnepe
Ragyogó időben, több helyszínen, rengeteg programmal vár- 

ták a látogatókat a szervezők Cigándra 2018. augusztus 19-én 
az Államalapítás ünnepe, Cigánd Város Napja valamint a Ci- 
gándi Járás megalakulásának ötödik évfordulója alkalmából.

A Szabadidő Központnál a Magyar Szabadidősport Szövetség és 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Sportegyesület közreműködé- 
sével különböző sportágakat (mászófal, kosárlabda, teqball stb.) 
próbálhattak ki a látogatók. 

A járóbeteg szakellátó központ és az inkubátorház között kiala- 
kított fitness park ünnepélyes átadására is az említett szervezetek 
képviselőinek jelenlétében került sor. Köszöntőt mondott Oláh 
Krisztián, Cigánd polgármestere és Czene Attila olimpiai bajnok 
úszó, a Magyar Szabadidősport Szövetség elnöke.

Polgármester úr elmondta: „Cigánd nem dúskál javakban, nem 
ömlenek források, és nagyon nehezen finanszírozzuk a sportra 
fordítható kiadásainkat. De mindannyian úgy gondoljuk, hogy az 
egészségbe és a gyermekeinkbe viszont mindig megéri befektetni. 
A foci mellett alakult egy bringaklub, hamarosan épül a tanuszoda 
és a fitnessnek is komoly hagyománya lett mára a sportlétesít- 
ményeinknek köszönhetően.” Az árapasztó tározón a Ki a legény/ 
leány a gáton? címet viselő egyéni indítású kerékpárverseny zaj- 
lott, melyen több korosztályban, összesen 110 sportoló indult el. A 
verseny eredményhirdetésére a Bodrogközi Múzeumportán került 
sor.

A református templomban az ünnepi istentisztelet keretén belül 
Kristóf István református lelkész áldotta meg az új kenyeret, amit 
Oláh Krisztián polgármester vágott fel.

A Bodrogközi Múzeumportán a nap folyamán főzőversenyen 
mérettették meg magukat a nevezett csapatok. A legfinomabb ételt 
a Bodrogközi Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
csapata készítette, különdíjban a Cigánd SE Lány labdarúgó csa- 
pata érdemelte ki.

A főzőversenyen kívül is számos gasztronómiai különleges- 
séggel várták a látogatók a város intézményeinek, civil 
szervezeteinek képviselői.

A Cigándi Járás megalakulásának ötödik évfordulója alkalmából 
a múzeumporta előtti téren a Járás valamennyi településének de- 
legációi mutatták be a helyi értékeiket.

Ezen az éven is harcba szálltak a Cigánd Legerősebb Embere 
címért. A szekérhúzásból, petrence rúd tartásból, húzódzkodásból, 
boksz gép ütésből, szkanderből álló feladatok leküzdése után, so- 
rozatban harmadik alkalommal a Királyhelmecről érkezett Hel- 
meczi Tibor nyerte el a Cigánd Legerősebb Embere címet.

Délután a szabadtéri színpadra tevődött át a figyelem. A kultu- 
rális programban felléptek a helyi amatőr művészeti csoportok, a 
hivatalos ünnepi köszöntők, majd a sztárvendégek fellépései 
következtek.

Köszöntőt mondott Oláh Krisztián polgármester, Dr. Stumpf Ist- 
ván alkotmánybíró, valamint Dr. Hörcsik Richárd, Abaúj-Zemplén 
országgyűlési képviselője.

Polgármester úr többek között kiemelte: „2012-ben a bodrog- 
közi embereknek, polgármestereknek volt egy nagy közös álmuk, 
mégpedig, hogy a Bodrogköznek önálló járási székhelye legyen. 
Bár sokan nem hittek benne, mégis megvalósult az álom, amit 
2013. január 1-től Cigándi Járásnak neveznek.

Színpadra lépett a televíziós tehetségkutató műsorból jól ismert 
Ham Ko Ham, illetve Ricco&Claudia. Örökzöld slágereivel repí- 
tett vissza minket az időben Zalatnay Sarolta. Mai slágereket dol- 
gozott át rézfúvós hangszerekre a Kelet Brass Band. Szekeres Ad- 
rienn dalai szívet,lelket melengettek. A fellépők sorát a fiatalok 
nagy kedvence az AK26 zárta.

A színpadi programok után a Fő utcán Szabó Ákos és társa 
látványos éjszakai motoros bemutatójával ejtették ámulatba a 
tömeget.                                        (Folytatás a következő oldalon.)
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Nagyon jó időben, nagyon nagy érdeklődéssel övezve 
rendezték meg a XIII. Bélesfesztivált Cigándon 2018. szeptem-
ber 15-én.

A Bodrogközi Múzeumportán megtartott rendezvényen az idén 
is színes programelemekkel várták a látogatókat.

Az esemény megnyitóján köszöntőt mondott Csáki Balázsné, a 
Bodrogközi Múzeumporta nagykövete, Szabóné Horváth Eszter, a 
Bodrogközi Múzeumporta vezetője, Oláh Krisztián, Cigánd város 
polgármestere. A fesztivált megnyitotta Dr. Hörcsik Richárd, 
Abaúj-Zemplén országgyűlési képviselője.

A köszöntőket követően „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Ala- 
pítvány önkéntesei vehettek át oklevelet a szervezőktől.

A tavalyi évhez hasonlóan, az idén is a fesztivál része volt a Bod- 
rogközi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Köz- 
pont Idősek Klubja Találkozó, ahol a térség nyugdíjas klubjai (Al- 
sóberecki, Bodroghalom, Dámóc, Cigánd, Felsőberecki, Karcsa, 
Karos, Kisrozvágy, Nagyrozvágy, Pácin, Révleányvár, Ricse, 
Semjén, Tiszakarád, Tiszacsermely, Zemplénagárd) mutatkoztak 
be egy-egy rövid táncos, zenés, prózai műsorral.

(Folytatás a következő oldalon.)

XIII. Bélesfesztivál

(Az előző oldal folytatása.)
Az ünnepség alatt a múzeumporta előtt illetve a Hősök terén ren- 

geteg árus kínálta portékáit; volt dodzsem, ringlispíl, mely remek 
szórakozási lehetőséget biztosított minden korosztály számára. Az 
egész napos rendezvényt a hagyományoknak megfelelően 
tűzijáték zárta.

A szervezők nevében nagyon szépen köszönjük minden támo- 
gatónak, fellépő vendégnek, önkéntesnek, dolgozónak, közfoglal- 
koztatott dolgozónak, diákmunkásnak és minden háttérben 
tevékenykedőnek a munkáját. 

Köszönjük a hozzájárulásukat ahhoz, hogy méltóképpen tudja 
városunk és a Cigándi Járás megünnepelni az államalapítás, Ci- 
gánd város napját és a Cigándi Járás megalakulásának évfordu- 
lóját.
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(Az előző oldal folytatása.)
A kulturális programban a cigándi művészeti csoportok közül 

részt vett a Csárdás Citera Zenekar és Asszonykórus, a Sarkantyús 
Néptáncegyüttes és a Cigándi Gyermek Tánccsoport is. Vendég- 
szerepelt a Debreceni Helyőrségi zenekar és a Lit Family. Szín- 
padra lépett a stand up műfaj képviselője Ricsifiú, valamint Kocsis 
Janika, aki mulatós zenéjével tette fel a koronát a kiváló hangulatú 
rendezvényre.

A nap folyamán kiegészítő programokként a Magyar Honvédség 
5. Bocskai István Lövészdandár-statikus, fegyver, harc és gépjár- 
mű bemutató, dinamikus harcászati bemutatóján, valamint a Ma- 
gyar Honvédség 54. Veszprém Radarezred 3. Gerinc Radar Mérő- 
pont (Bánkút)-alegység bemutatóján vehettek részt az érdeklődők.

A HÍR védjegyes gasztronómiai termékeket Aldebrő, Csernely, 
a tuzséri Alma Nyugdíjas Klub és Cigánd delegációja mutatta be.
Az idén először a „Fesztivál bélese” címért pályázatot hirdettek, 
melyre nagyon sok finom, különböző technikával készült sü- 
temények érkeztek be.

A zsűriben Gál Béláné, Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár elnöke, dr. Juhász Tiborné, a Ha- 

gyományok Ízek Régiók Bizottság tagja, az agrárminisztérium 
képviselője, illetve Stumpf Attila, a Cigándi Járási Hivatal veze- 
tője foglaltak helyet.

Az értékelő bizottság az alábbi sorrendet állította fel két kate- 
góriában:

I. kategória - Sütemények:
1. helyezett: Tiszacsermely Idősek Klubja
2. helyezett: Kisrozvágy Idősek Klubja
3. helyezett: Karos Idősek Klubja
Különdíj: Bodroghalom Idősek Klubja és Felsőberecki Idősek 

Klubja
II. kategória – Kelt bélesek és rétesek
1. helyezett: Almás rózsa kalács - Tuzsér
2. helyezett: Karcsai Idősek Klubja
3. helyezett: Gálné Király Krisztina 
Különdíj: Semjén Idősek Klubja és Nagyrozvágy Idősek Klubja
A szervezők nevében szeretnénk megköszönni minden 

dolgozónak, önkéntesnek, fellépőnek és minden közreműkö- 
dőnek az alázatos munkáját, akik nélkül nem jöhetett volna 
létre a térség egyik meghatározó rendezvénye.
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55 éves a Zemplén Gyermek és Ifjúsági Tánccsoport
Bár a Zemplén Gyermek és Ifjúsági Tánccsoport 1963-ban 

alakult, a cigándi tánchagyományok gyökerei sokkal régebbre 
nyúlnak vissza. 

Engedjék meg, hogy utazzak vissza az időben!
Elég, ha csak a Paulini Béla irányította Gyöngyösbokréta moz- 

galomról ejtünk szót, mely összefogta a Kárpát-medence táncos 
falvait – köztük Cigándot is - , azok táncosait és rendszerbe foglalta 
a magyar néphagyomány őrzőinek munkásságát. A néprajz- és 
népzenekutatók is tevékenyen dolgoztak azon, hogy a még fellel- 
hető adatközlőket megkeressék, táncaikat, meséiket, dalaikat felje- 
gyezhessék. Nem feledkezhetünk meg azokról a cigándi, bodrog- 
közi emberekről sem, akik saját lakóhelyükön végeztek kutató- 
munkát: így Kántor Mihályt, hogy csak a legismertebbet említsük. 
Rajta kívül az egykoron itt élt emberek, táncosok azok, akiknek kö- 
szönhetően a mai napig „lábon vannak” a lépésék, élnek a dalok és 
tudjuk, hogy „a cigándi lánynak nincs párja”.

De mikortól is számítjuk a tánc színpadiasításának kezdetét 
városunkban?  

Cigándon 1931-ben alakult meg a „Búzavirág” csoport, mely a 
színpadi tánc kezdetét jelentette a településen. A társulat eljutott 
többek között Budapestre és Debrecenbe, ahol már az említett Pau- 
lini Béla felfigyelt a cigándiakra, és a Bokréta Szövetségbe invi- 
tálta az együttest. A következő években folyamatos fejlődésen 
ment keresztül a csoport. A keménycsárdás elnevezés is ebből az 
időből eredeztethető. A háború és a történelem viszontagságai mi- 
att azonban ez a fejlődés egy időre megrekedt.  

1962-ben új fejezet kezdődött a cigándi színpadi tánc életében. 
Egy fiatal, ambíciókkal teli, temperamentumos testnevelő tanár ér- 
kezett Cigándra: Ureczky Csaba.

Rögtön nekilát megszervezni a település fiatal értelmiségéből 
álló tánccsoportot, s néhány hónap alatt önálló műsorral mutat- 
koznak be a cigándi lakosság előtt. Ekkor születik meg a „Zemplén 
Táncegyüttes”. Ureczky új szellemben, korszerű szemlélettel kö- 
zelítette meg a cigándi tánchagyományokat.  

1963-ban még nem a gyerekeké volt a főszerep, ők csak ki- 
egészítésként táncoltak a pedagógus-, majd a gimnáziumi csoport 
mellett. Ureczky viszont felismerte a gyerekekben az utánpótlás 
lehetőségét, s a folyamatosságra törekedve próbálta nevelni a jövő 
táncosait. Lendülete töretlen marad egészen a nagy csoport 1968-
as megszűnésig – Ureczky Csaba abban az évben alakította meg a 
Hegyalja Népi Együttest Sátoraljaújhelyben - , de a kisebbek domi- 
nanciája fennmaradt. Ünnepségeken, találkozókon képviselték 
Cigándot.

Nagy István 1965-től dolgozott Ureczky Csaba mellett, aki utób- 
bi távozása után lett a csoport vezetője. Az ő munkássága alatt érte 
el a legnagyobb sikereket az együttes, és mindenki az ő „keze alatt” 
tanult meg táncolni, aki egykoron tagja volt e táncos közösségnek.

A '70-es '80-as években a korszak szinte valamennyi jelentős 
ifjúsági néptáncbemutatóján részt vett a csoport. Kiemelkedik kö- 

zülük a Járási Kulturális Szemle, melyet Sátoraljaújhelyben ren- 
deztek. Továbbá a „Röpülj páva” televíziós műsor, melyen a dön- 
tőig meneteltek, s hoztak elismerést a táncosok és a cigándi embe- 
rek számára. A Borsodi Fonón is felléptek, ahol elismert népmű- 
vészekkel találkozhattak a csoport tagjai. A Néptáncosok Bemu- 
tató Színpadán sokszor adtak emlékezetes műsort a táncosok. Min- 
denhol óriási a siker, az elismerés.

A legszebb szakmai emlékeket mégis a sátoraljaújhelyi Észak-
Magyarországi gyermekfesztiválok jelentették, melyet 1971-ben 
rendeztek meg először Rónay Ferenc szervezésében.

Az úttörő táborokban való részvétel elmaradhatatlan volt ebben 
az időszakban: Zánka, Csillebérc, valamint szaktáborok Szente- 
sen, Kisteleken, Szegeden stb., ahol nemcsak jól érezték magukat a 
fiatalok – barátságok köttettek, szerelmek születtek- hanem olyan 
jeles adatközlőktől is elleshettek figurákat, tanulhattak életböl- 
csességeket, mint Karsai Zsigmond, Csombor Endre, Kardos Ist- 
ván. 

Az 1978-as kubai utazás örök élmény marad mindenkinek, aki a 
Világifjúsági Találkozón részt vett, és képviselhették a cigándi ha- 
gyományokat.

Ezek a sikerek nem jöttek volna létre támogatók nélkül, hiszen 
anyagi forrás híján a sem a régi, sem a mai világban sem lehet egy 
csoportot, egyesületet fenntartani. 

A '70-es '80-as években a helyi ÁFÉSZ volt az egyik fő támo- 
gatója az együttesnek, ami már Ureczky Csaba idején is óriási részt 
vállalt a fenntartásban. Ennek köszönhetően később a Meszöv-
Szövosz országos és regionális fesztiváljaira is delegálták a 
csoportot, sőt a külföldi utazásokban, továbbképzésekben mindig 
partnerek voltak. A '80-as években többek között Franciaország- 
ban, Törökországban, NSZK-ban is a világot jelentő deszkákra 
léphettek a cigándi fiatalok.  

Erre az időszakra datálhatóak az együttes legkiemelkedőbb sike- 
rei a Kiváló-együttes cím és a szakmai Nívódíj is. Emellett rend- 
szeres résztvevői voltak a táncosok a Budapesten megrendezett 
néptánc Antológiáknak.

Az 1990-es években ismét változás állt be a hazai gyermek tánc- 
oktatásban. Megalakulnak az első művészeti iskolák, melynek so- 
rán a Zemplén Gyermekcsoportot is felkérik, hogy csatlakozzon a 
Cigándon is megalakult új művészeti iskolához, hiszen így óriási 
tehertől szabadultak meg azok az emberek, akik addig, és azután is 
alázatos munkával dolgoztak a cigándi néphagyományok megőr- 
zéséért.

Rengeteg fellépés volt az ország szinte minden pontján, amit az 
akkori gyerekek - közöttük jómagam is - mind nagy izgalommal, 
lelkesedéssel vártak, és már-már rossz volt a közérzete annak, aki 
egy próbáról, vagy egy műsorról lemaradt valamilyen oknál fogva.

Az országos és nemzetközi néptánc fesztiválok rendszeres fellé- 
pői voltak a cigándi táncosok, ahol bizonyították, méltón képvi- 
selik őseink ránk hagyott örökségét. 

(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
Gondolok itt a debreceni Szomszédolásra, a miskolci Borsodi 

Fonóra, a sátoraljaújhelyi Zemplén Nemzetközi Néptánc Feszti- 
válra, vagy a tokaji szüreti fesztiválokra, ahol kitűnő szervezés 
mellett szép sikereket értek el a csoport tagjai.                             

Számos külföldi útban volt része a csapatnak. A teljesség igénye 
nélkül: Németország, Spanyolország, Hollandia, Ausztria, Fran- 
ciaország, Tunézia, Csehország, Finnország, Lengyelország, 
Olaszország. Minden országban elvarázsolták a fiatalok a helyie- 
ket a friss, lendületes koreográfiákkal, gyönyörű viseletekkel. Ez- 
által egy kis ízelítőt kaphattak külföldiek a magyar kultúra e nemes 
válfajából.

Ha csak a saját korosztályomat tekintem, ki ne emlékezne a hosz-
szú, olykor gyötrelmes, de vidám buszozásokra, mikor egy-egy 
műszaki hiba miatt elkéstünk, vagy más okok miatt épphogy kicen- 
tiztük a megérkezést a fellépés helyszínére. Mindenkiben élénken 
él az, hogy egy-egy külföldi utazás során milyen lehetetlen helye- 
ken tudtuk álomra hajtani a fejünket a busz szűk terében, ha egyál- 
talán aludtunk valamit… De odaértünk, és megcsináltuk a műsort. 
Vagy a fellépések előtti pillanatokra, mikor idegesen szaladgál- 
tunk, hogy nincs meg valamilyen kellék, elszakadt valakinek a 
nadrágja, blúza; vagy ki hol lődörög, miközben már minket kon- 
ferálnak fel… 

Punyi Gyula - Gyuszi bácsi - nem ismert lehetetlent… Egy csa- 
varhúzó és villáskulcs a kezében aranyat ért, ha baj történt menet- 
közben a jó öreg Ikarus-szal. Szívét lelkét tette ki a csapatért, és 
mindenki imádott vele együtt utazni, egy társaságban lenni vele, 
igazi mókamestere volt a társaságnak.  Ha kellett, apánk helyett 
apánk volt. És ő is tudna még miről mesélni…

A műsorok után, a hazafelé vezető úton a közös éneklések, vic- 
celődések mind-mind ott vannak a most már felnőttekké váló 
egykori táncosok szívében. Számtalan hasonló élmény, esemény, 
sztori, legenda veszi körül a csoport életét, mely az egykori, ko- 
rombeli és idősebb tagok emlékezetében élnek tovább.

Ez is mind-mind a Zemplén Gyermek és Ifjúsági Tánccsoport 
történetéhez tartozik. A kívülállók csak azt látták, hogy egy csoport 
fiatal a színpadon színes viseletben, remekül táncol és énekel, amit 
hatalmas taps és ováció követ. Pedig a fentebb említett dolgok 
mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy a csapat közösséggé ková- 
csolódjon. Együtt sírtunk, együtt nevettünk. Együtt dolgoztunk a 
sikerért, a kudarcokat is együtt éltük meg.  

Többször a televízió képernyőire is felkerültek a táncosok; a Hal- 
ló vasárnap! vagy az ezredforduló táján a Főtér című kulturális mű- 
sorok kitörölhetetlen emlékei az együttes életének. Ezeket mai 
napig emlegetik az egykori tagok egy-egy beszélgetés alkalmával. 

Az elmúlt évtizedekben a kor jeles koreográfusai tanítottak Ci- 
gándon: többek között Tímár Sándor, Foltin Jolán, Nagy Albert, 
Tóth Ferenc, Horváth Csaba, Demarcsek György, Hlinyánszky Ta- 
más, Spisák Krisztina, Antal István, Halmi Zoltán készítette fel a 
csoportot. Az újonnan készült táncokkal  a csoport bejárta a vilá- 
got. A méhkeréki, székelyföldi, cigándi, tyukodi, kalapos, somo- 
gyi, széki, üveges és a többi tánc nem maradhatott le az egyes kor- 
szakok repertoárjáról.

Nemcsak neves koreográfusok, hanem neves zenekarok is 
dolgoztak együtt a Zemplén Gyermek és Ifjúsági Tánccsoporttal: a 

Bekecs, a Szikes, a Bürkös zenekar muzsikájára rophatták a táncot 
egy-egy fesztivál, önálló műsor alatt a gyerekek.

Volt azonban két helyi úr, akik több évtizeden keresztül húzták a 
talpalávalót a cigándi gyerekeknek.

Téglás Dezső citerán játszotta a szebbnél szebb magyar népda- 
lokat, Patkó Csaba pedig köcsögdudán kísérte zenésztársát. Ők 
ketten emblematikus alakjai voltak, és mai napig megbecsült tagjai 
a cigándi néptáncos életnek. 

Az elmúlt 55 év alatt számtalan generáció nőtt fel. Szinte nincs 
olyan ember Cigándon, aki ne ismerne egy-egy cigándi népdalt, 
vagy tánclépést. Voltak közülük, akik fiatalon a táncos pályát vá- 
lasztották hivatásul. Román Sándor a legismertebb közülük, aki a 
hivatásos együttesekben és a tengerentúli utazása alatt szerzett ta- 
pasztalatait önti ma világszínvonalon formába az ExperiDance tár- 
sulat koreográfusa és tulajdonosaként. Neve ma már fogalomnak 
számít a szakmában. Munkáját számos díjjal és kitüntetéssel jutal- 
mazták. De említhetnénk több táncosunkból lett táncoktatót vagy 
akár hivatásos táncosokat is.

A '90-es években és ezredforduló legelején is voltak diákok, 
akik ezt az utat választották. Táncosok szerettek volna lenni!  Bu- 
dapesten, illetve a nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola tánc- 
tagozatán pallérozódtak és képviselték a Zemplén Gyermek és If- 
júsági Tánccsoportot. Remek szakemberektől tanulhattak, mely 
tudásnak itthon igen nagy hasznát vették a későbbiekben, mikor 
egy-egy koreográfiát tanítottak a többieknek, vagy a vendég ko- 
reográfusnak kellett segítséget nyújtani. Ők voltak a jövő re- 
ménységei, a jövő Román Sándora, Pércsi Lacija vagy Jóni Kar- 
csija…

Ma 2018-ban is kísérnek bennünket ezek az emlékek, melengető 
érzés felidézni azokat. Városunk új logójában kiemelt helyen sze- 
repel a néptánc. A Bodrogközi Múzeumportán külön kiállító terem 
őrzi azokat a relikviákat, amiket az elmúlt öt és fél évtized alatt 
kapott a Zemplén Gyermek és Ifjúsági Tánccsoport. 

S, hogy mennyire tud a tánc erős kapocs lenni az emberek között, 
arra nemcsak az együtt sírás-nevetés a bizonyíték, hanem a testvér- 
települési kapcsolatok kialakulása is. Az erdélyiekkel közel har- 
minc éve találkoztunk. Először Nagygalambfalvával kerültünk 
kapcsolatba, majd később Magyaróval. Azóta a legigazabb barát-
ságban együtt működik városunk a magyaróiakkal. Lakóhelyeink 
táncosai és delegációja két évente látogatják meg egymást, mely 
látogatás során igaz magyarokként látjuk vendégül őket, s ők min- 
ket. 

Méltán lehetett büszke mindenki a Zemplén Gyermek és Ifjúsági 
Tánccsoportra! Nemcsak egy kiváló közösség volt, kiváló eredmé- 
nyekkel, hanem Cigánd zászlóshajója is, mely képviselte, tovább- 
vitte településünk kulturális értékeit. 

Mindnyájan, akik részesei voltunk ennek a csodálatos utazás- 
nak, csak köszönettel tartozunk az elődeinknek, tanárainknak! Ha 
ők nem lettek volna elkötelezve munkájuk iránt, most nem beszél- 
hetnénk arról, hogy 1963-ban egy olyan csillag kezdett el ragyogni 
a néptánc egén, ami ma már veszített fényéből, de szívünk 
legmélyén ugyanolyan fényesen ragyog, mint a kezdet kezdetén.   

Kovács Gábor
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25 éves jubileumát ünnepli a TriAngel Majorette Tánccsoport
Ki gondolná, hogy a mindig mosollyal az arcukon színpadra 

álló, a különböző eszközöket mesterien használó, remek ko- 
reográfiákat bemutató majorettes lányok története már 25 
évet ölel fel? Pedig így van. 25 évvel ezelőtt kezdődött meg egy 
mai napig töretlen munkafolyamat Némethy Viktória zene- és 
táncpedagógus vezetésével.

De hogyan is indult ez az egész? Némethy Viktória egész élete a 
zene és a tánc körül forog. Fiatal korában szertornázott, balettozott 
a hangszeren való tanulás mellett. Mindig szeretett mozogni.

Édesapja, Orosz József - korábban a beregszászi fúvos zenekar 
karnagya volt és jó kapcsolatot ápolt a miskolci mazsorettekkel- 
sugallatára határozott úgy, itt Cigándon megpróbálja meghonosíta- 
ni ezt a táncműfajt. 

Ez akkor, a '90-es évek elején nagy kihívásnak számított, hiszen 
városunkban szinte minden a néptáncról, a néphagyományok őrzé- 
séről szólt, minden gyermek néptáncórákra járt. 

Újdonságként hatott tehát, mikor is az első csoport összeállt, és 
megkezdték a munkát és megalakult a TriAngel Majorette Tánc- 
csoport. Már a név is érdekes jelentéssel bír, hiszen a zene és a tánc 
mellett a csoport nőiességét is magában rejti.  Mindez a koreográ- 
fiákhoz választott kiváló zenékben, a precíz, látványos koreográ- 
fiákban, valamint a lányok öltözékében is megmutatkozik, hiszen 
az életkornak megfelelő ruhák sokszor mutatják meg a lányok 
gyönyörű alakját.

Az eredmények is önmagukért beszélnek. Némethy Viktória el- 
mondása szerint a legkedvesebb emlékük a legelső verseny, ahol 
újoncként rögtön egy harmadik helyet szereztek meg. Ebből a si- 
kerből tudták, hogy jó irányban halad a csoport, ezt a megkezdett 
utat kell végig járni.

Innentől kezdve jöttek - és mai napig jönnek - a felkérések, ami- 
ket szívesen vállaltak. A kezdeti sikereket követően folyamatosan 
jártak versenyekre, amely a táncosok tanulását és fejlődését segí- 
tette, és napjainkban segíti. Motiváló ereje is van egy-egy ilyen 
megmérettetésnek. A többi csoportot látva erősödik bennük a 
versenyszellem, a minél magasabb színvonalú munkavégzés iránti 
vágy a még jobb eredmény érdekében. Minden fellépésről, ver- 
senyről szép emlékeket őriznek az egykori, illetve a mai tagok. 
Ezeknek a sikereknek, az önzetlenségnek, a kemény, megfeszített 
munkának köszönhetően vált a lányokból egy erős közösség, akik 
tudnak együtt örülni, együtt szomorkodni, tudják egymást segíteni. 

Nemcsak az országhatáron belül, azon kívül is rendkívül magas 
fokon képviselték Cigándot a majorettes lányok az idők folyamán. 
Németországban, Ukrajnában Kárpátalján, Szlovákiában, Len- 

gyelországban és Erdélyben varázsolták el a közönséget és a szak- 
mai zsűrit a táncosok.

Nagy mérföldkő volt a csapat életében a lengyelországi és erdé- 
lyi Európa-bajnokság, ahol a Magyar Látványtánc Szövetség szer- 
vezésében vettek részt a növendékek és értek el hatalmas sikereket, 
büszkeséggel töltve el mindazokat a táncosokkal egyetemben, akik 
szerepet vállaltak a felkészítésben.

Apropó felkészítés, felkészülés. Sokan gondolják, mennyire 
egyszerű dolguk van a színpadra lépő lányoknak, holott ez koránt 
sincs így! Egy táncosnak több táncstílusban kell jártasnak lennie: 
klasszikus balett, jazz-balett, karaktertáncok és tisztában kell len- 
nie az esztétikus táncképzés alapjaival. Mindemellett az eszköz 
használat magas fokát kell űznie annak, aki e táncfajtában kíván ér- 
vényesülni. Mindezek a rendkívül sok időt felhasználó, folyamatos 
és magas koncentrációt követelő, precíz kivitelezést igénylő pró- 
bák eredményei.

Voltak olyan növendékek, akiknek ez az érvényesülés sikerült. 
Dancs-Oláh Edina, Novák Henrietta, Illés Szilvia, Dócs Eszter a 
moderntánc, a színpadi tánc világában találták meg a helyüket és 
értek, érnek el szép sikereket a tánc világában. Az ő eredményeik is 
mutatják, hogy milyen színvonalú munka folyik itt ebben a tánc- 
műhelyben!

Napjainkban három korosztályban dolgoznak: kezdő, közép-ha- 
ladó, haladó korcsoportban tanulhatnak a diákok. Minden tanév 
elején szeretettel várják azokat a lányokat, akik szeretnének csatla- 
kozni a táncosokhoz.

Az elmúlt negyedszázadban az egyik kulturális ékköve lett a vá- 
ros táncéletének a TriAngel Majorette Tánccsoport, ahol tudatos, 
következetes, nem mellesleg eredményes munka folyik és az után- 
pótlás is kiemelt helyet foglal el a képzés során. 

Kívánjuk, hogy még legalább ugyanennyi évig, hasonló szelle- 
miségben és lelkesedéssel működjön tovább városunkban ez a kö- 
zösség, hogy a jövő generációja is olyan élményekkel és tudással 
gazdagodjon, amivel 25 évvel ezelőtt a TriAngel Majorette Tánc- 
csoport elkezdte máig tartó elismert munkáját. 

Kovács Gábor
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Cigánd, 2018. szeptember 25.
Az EFOP-1.4.2-16-2016-00014 „Bodrogközi Integrált Gyer- 

mekprogramok” elnevezésű pályázat keretében megalakult Kistér- 
ségi Gyerekesély Bizottság (KGYB) soron következő ülését a 
Bodrogközi Vállalkozói Inkubátorházban tartotta meg. Az ülésen a 
Bizottsági tagokon kívül Mandák Csaba a Szociális és Gyermek- 
védelmi Főigazgatóság országos szakértője is megjelent.

A KGYB tagjai: Oláh Krisztián a Társulási Tanács delegáltja, 
egyben a KGYB elnöke; Linkner Tamás projektvezető; Pásztorné 
Seres Anikó szakmai vezető – KGYB elnökhelyettes; Dakos Já- 
nosné és Paronai Gabriella a hátrányos helyzetű emberek képvi- 
selője; Szabóné Horváth Eszter a térségi civil szervezetek delegált- 
ja; Kopasz Gáborné a gyerekek/fiatal korosztály képviselője; Naár 
Judit Magyar Máltai Szeretetszolgálat területvezető mentor; Rácz 
Ádám MMSZ koordinátor; Barati-Sütő Nóra korai képességgon- 
dozás koordinátor; Fazekas Tünde közoktatási információs társa- 
dalom, szociális és gyermekjóléti koordinátor; Balla Júlia  Gyerek- 
esély Iroda adminisztrátor; Stumpf Gabriella koordinátor asszisz- 
tens.

Az ülés előre tervezett napirend alapján került megtartásra a Bi- 
zottság ügyrendjében meghatározott szabályok alapján.

Oláh Krisztián a KGYB elnöke megnyitotta az ülést, majd Link- 
ner Tamás projektmenedzser és Pásztorné Seres Anikó szakmai 
vezető rövid tájékoztatást nyújtott a projekt aktuális szakmai és 
pénzügyi helyzetéről, az elért eredményekről. Ezt követően a szak- 
területi koordinátorok számoltak be a saját szakterületüket érintő 
programok, tevékenységek előre haladásáról. 

Az ülés következő napirendi pontjaként egy, a pályázati program 
keretében tervezett krízisalap létrehozásáról és felhasználásának 
szabályairól  döntöttek a tagok. 

A Bizottság a krízisalap elosztásának kritériumait tartalmazó 

ügyrend, illetve a támogatások odaítélését eldöntő albizottság 
(grémium) létrehozásáról határozott. Oláh Krisztián elnök javas- 
lata alapján 4 tagú albizottság alakult meg, amely feladata lesz a 
jövőben a beérkezett kérelmek elbírálása.

A krízisalap lehetőséget nyújt a nehéz helyzetbe került polgárok 
számára, hogy egyedi kérelem alapján támogatást kérjenek várat- 
lan, nem tervezett kiadások támogatására, ilyen eset lehet például 
egy gyógyászati segédeszköz (hallókészülék, szemüveg) megvá- 
sárlásának támogatása. A krízisalapból igényelt támogatásokat ké- 
relem adatlapon szükséges igényelni. A Bizottság döntött arról is, 
hogy a kérelmeket a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatok- 
nál, védőnőknél, Közösségi Szolgáltató Házaknál lehet majd be- 
nyújtani.

A Bizottsági ülés a 2018-2019 évi munkarend elfogadásával és a 
következő ülés időpontjának kijelölésével lezárult.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a Bodrogközi Több- 
célú Kistérségi Társulás által elnyert EFOP-1.4.2-
16-2016-0004 azonosító számú, „Bodrogközi In- 
tegrált Gyermekprogramok” című projekt megvaló- 
sítása keretében számos korai fejlesztéshez, korai in- 

tervenciós ellátáshoz használható fejlesztő eszközt és bútort sike- 
rült beszereznünk a 2018/19-es tanév megkezdését követően. 

Meglévő bútoraink és eszközeink mellett, a különböző moz- 
gásfejlesztő és egyéb játékok jelentősen javítják az ellátás színvo- 
nalát.

A B-A-Z Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Cigándi Tagintézményének hírei

Kistérségi Gyerekesély Bizottsági ülés

(Folytatás a következő oldalon.)(Folytatás a következő oldalon.)(Folytatás a következő oldalon.)
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KÖZÖSSÉGI HÁZAK CIGÁNDON
Cigánd Város Önkormányzata Komplex 

telep programja 2013. márciusában vette 
kezdetét. 2 év alatt a Paptag, Gődény, Új- 
falu városrészekben élők részére különbö- 
ző, ingyenes szolgáltatás hozzáférések biz- 
tosítása céljából Közösségi Házakat ala- 
kítottunk ki. 

A Házakban nyújtott szolgáltatásokon kí- 
vül, további ingyenes programokon és fej- 
lesztéseken vehettek részt a hátrányos hely- 
zetű családok.

A Komplex telep program befejezését 
követően - 2015-től - az önkormányzat sa- 
ját erőből üzemeltette a három Közösségi 
Házat. 2017-ben a Béke utca 38. sz alatt ta- 
lálható Közösségi Ház fejlesztésére sike- 
rült elnyerni a „Közösségi aktivitás ösztön- 
zése Gődény városrészben” című, TOP-
5.2.1-15-BO1-2016-00007 jelű és a Cigánd 
szociális városrehabilitációja - II. ütem cí- 
mű, TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00001 jelű 
pályázatokat, amiknek köszönhetően a 
Gődény városrészben építéssel/bőví- 
téssel/felújítással járó fejlesztések valósul- 
nak meg és - a már működő szolgáltatáso- 
kon kívül - újabb ingyenes foglalkozásokat 
(pl: életviteli tanácsadás, informatikai kép- 
zés, egészségügyi előadás stb.) is igénybe 
vehetnek gyerekek és felnőttek egyaránt.

2018-ban sikerült elnyerni a Koragyer- 
mekkori esélyteremtés támogatása című, 
EFOP-1.4.3-16-2017-00114 jelű pályáza- 
tot, mely a Biztos Kezdet Ház Cigándon cí- 
mű, EFOP-2.1.2-16-2018-00036 jelű pá- 

lyázattal kiegészülve finanszírozza a Má- 
tyás király utca 19. szám alatti Közöségi 
Ház Biztos Kezdet Gyerekházzá válását.

Az uniós támogatásból létrehozandó 
gyerekház célja, hogy terepet biztosítson a 
mindenkire kiterjedő és mindenkit elfoga- 
dó koragyerekkori neveléshez és gondo- 
záshoz. A programban előnyt élveznek a 0-
5 év közötti kisgyereket nevelő családok, és 
ezen belül is a 3 éven aluli gyerekek. 

Természetesen a ház, már működő in- 
gyenes közösségi szolgáltatásai továbbra is 
elérhetők maradnak.

Mindhárom Közösségi Ház és a Biztos 
Kezdet Gyerekház a pályázatoknak és a lel- 
kiismeretesen dolgozó munkatársaknak 
köszönhetően (Újfalu – Kolozsvári Gábor- 
né, Sándor Vivien, Paptag – Vámosné Hor- 
váth Mónika, Tóthné Tompa Tímea, Séráné 
Brandisz Klementina, Gődény – Nagy 
Miklósné, Tódiné Jóni Marianna) megújul 
és újabb programokkal várja az ide látoga- 
tókat!

Külön szeretnénk megköszönni Sándor 
Viktor önzetlen munkáját, aki rajzaival szí- 
nesebbé varázsolta a Házak belső falait!

Séráné Brandisz Klementina

(Az előző oldal folytatása.)
A korai fejlesztésre és korai intervenciós ellátásra érkező gyer- 

mekeket kellemes környezetben tudjuk fogadni, a minden igényt 
kielégítő várakozó helyiségben, ahol a pelenkázó szekrényen és az 
etetőszéken túl, különböző játékok (csúszda, hinta, játszóasztal) 
teszik kényelmesebbé a várakozást.

A korai fejlesztő szobában pedig a mozgásfejlesztéshez nélkü- 
lözhetetlen eszközök sora várja a fejlesztésre szoruló kisgyerme- 
keket.

A gyermekméretű bútorok (asztalok, kisszékek) jelentősen meg- 
könnyítik a vizsgálatokat és a terápiás ellátást is.

(További képek a (További képek a 
következő oldalon.)következő oldalon.)
(További képek a 
következő oldalon.)
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Megkezdõdött a tanév!
A Kántor Mihály Általános Iskola éle- 

tében is új eseményeket hozott a 2018/19-
es tanév. 

A zemplénagárdi tagintézményünk szep- 
tember elsejétől telephelyként működik to- 
vább. 

Négy álláspályázatot hirdettünk meg a 
nyárra, matematika, testnevelés szakos ta- 
nári állást Cigándra, Tiszacsermelyre, 
Zemplénagárda tanítói állást, a pályázatok 
csak részben lettek eredményesek. Távo- 
zott a tantestületből: Thuróczy Róbert test- 
nevelő, Kristóf Andrea napközis nevelő, 
helyettük Tuss Péter testnevelő és Molnár 
Vivien napközis nevelő érkezett. 

Tiszacsermelyre Orosz Andrea tanítónő 
nyert felvételt. Zemplénagárdon óraadóval 
tudtuk elindítani a tanévet, ide ismételten 
kiírásra került a tanítói állás.

Nyugdíj előtti utolsó tanítási évét kezdi 
meg Lakatos Ferencné tanárnő, aki férjé- 
vel, Lakatos Ferenc tanár úrral együtt 40 
éve vannak a pedagógus pályán. 

Augusztus 22-24. között tantestületünk 
valamennyi tagja elvégezte a Komplex In- 
strukciós Programot, mellyel korábban he- 
jőkeresztúri általános iskolában ismerked- 
tünk meg. 

Szeptembertől intézményünkben a ha- 
gyományos naplót az E-napló váltja fel. A 
szülők okostelefonon vagy interneten kö- 
vethetik nyomon gyermekük előmenetelét.  
Hagyományos ellenőrzőt a szülői igénylés- 
nek megfelelően még biztosítottunk.

A tanévet Cigándon 19 osztállyal indí- 
tottuk, 3 napközis és 4 tanulószobás csopor- 
tot alakítottunk ki az igényeknek meg- 
felelően. 

Révleányváron és Zemplénagárdon az 
alacsony tanulói létszám miatt 1-1, /1-4. év- 
folyamig /összevont osztályt, Tiszacser- 
melyen 2 összevont osztályt indítottunk.  A 
felső tagozatos tanulók bejárását a telep- 
helyekről iskolabusszal illetve helyi járattal 
oldjuk meg, melyhez bérletet biztosítunk.  

Az ingyenes tankönyvek minden telep- 
helyünkön augusztus végén hiánytalanul 
megérkeztek. Cigánd Város Önkormány- 
zata ebben az évben is a cigándi tanulókat 
füzetcsomaggal ajándékozta meg. 

Köszönjük a színesborítójú füzeteket, 
minőségi íróeszközöket. 

A nyár folyamán  valamennyi telephe- 
lyen megtörtént a fertőtlenítő meszelés és a 
nagytakarítás. Révleányváron a Domestos-
pályázat révén a mosdó teljesen megújult.  

Köszönjük Önöknek, hogy internetes 
szavazatukkal támogatták tagintézmé- 
nyünket!

Cigándon a Menő menza pályázat révén 
az iskolai étkezde bútorzatát lecseréltük. 
Kialakításra került egy tankonyha.  

Folytatódnak pályázataink: menő menza, 
testvériskolai kapcsolatok építése, cigándi 
lányegylet.

Ebben a tanévben is részt veszünk az Is- 
kolatej, valamint az Iskolagyümölcs prog- 
ramban. 

A Kántor Mihály Általános Iskola Tehet- 
ségpontjának tehetségfejlesztő munká- 
jában részt vesz a Sárospataki Alapfokú 
Művészeti Iskola, a Széptan Alapfokú Mű- 
vészeti Iskola, a Cigándi Pedagógiai Szak- 
szolgálat, a CISE, a Vitka SE. 

Várunk minden érdeklődő diákot az is- 
kolai illetve felsorolt szervezetek szakkö- 
rein, foglalkozásain.

A tanévhez jó munkát és sok jó osztály-
zatot kívánok!

Némethné Szendrei Csilla
intézményvezető

"Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 58/2018. 
(XI.25.) számú határozatával idén is csatlakozott a Bursa Hunga- 
rica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz.

A korábbi évekhez hasonlóan a program keretében olyan szociá- 
lisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak 
folyósítható az ösztöndíj, akik Cigánd területén lakóhellyel rendel- 
keznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogvi- 
szony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesz- 
nek részt.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, 
onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes 

BURSA HUNGARICA települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál lehet benyúj- 
tani. A kérelemhez mellékelni kell:

a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jog- 
viszony-igazolás a 2018/2019. tanév első félévéről.

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy 
főre jutó havi nettó jövedelméről.

c) Egyéb körülményeket bizonyító okiratok: (hátrányos helyzet, 
tartós betegség/súlyos fogyatékosság, stb.)

Pályázatok papír alapon történő benyújtásának határideje: 
2018. november 6. 

Igény esetén a pályázattal kapcsolatos további információkat Dr. 
Szepesy Márk jegyző biztosít. 

Elérhetősége: tel: 47/534-403, email: jegyzo@cigand.hu"
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A Városi Könyvtárban tettek látogatást a Fogyatékkal Élők Nap- 
pali Intézményének tagjai 2018. szeptember 26-án.

A látogatókat Bötykösné Fodor Kitti köszöntötte, Kovács Gá- 
borral ismert költők verseiből, valamint az őszi időszakhoz és 
tevékenységekhez kapcsolódó irodalmi művekből olvasott fel a 
gondozottaknak.

A jelenlévők nagy figyelemmel és érdeklődéssel hallgatták a 
verseket, történeteket. A látogatás alkalmával lehetőség nyílt a 
könyvtári tagság megszerzésére is. Ezt követően az ellátottak kö- 
tetlenül beszélgettek a könyvtár dolgozóival, mely nagyon jó han- 
gulatban telt.

A könyvtár dolgozói szeretetvendégséggel kedveskedtek a je- 
lenlévőknek.

A Magyar Népmese Napját a Magyar Olvasástársaság kezde- 
ményezésére 2005 óta ünneplik meg országszerte. Céljuk az volt, 
hogy a népmesék fennmaradjanak és a mesékben élő bölcsesség 
továbbhagyományozódhasson az új generációkra. A jeles ünnep- 
napnak minden év szeptember 30-át, Benedek Elek születésnapját 
jelölték ki.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után, az aradi vár- 
ban kivégzett tizenhárom honvédtábornok, valamint Batthyány 
Lajos egykori miniszterelnök kivégzésének 169. évfordulóján em- 
lékeztek meg a hősökről Cigándon a Városi Könyvtár előtti kop- 
jafánál 2018. október 5-én.

 A megemlékezésen a város elöljáróin kívül az település intéz- 
ményeinek képviselői és a Kántor Mihály Általános Iskola diákjai 
és pedagógusai vettek részt.

Éljen a haza! - Az aradi vértanúkra emlékeztek Cigándon

A forradalom hősei előtt az iskola 8. osztályos tanulói emlé- 
keztek meg egy rövid irodalmi műsorral.

A megemlékezés részeként a diákok egy-egy mécsest helyeztek 
el a Városi Könyvtár előtt lévő kopjafánál.

A tanulók előadása után a város önkormányzatának, a Cigándi 
Járásnak, a település oktatási, kulturális és szociális intézmé- 
nyeinek, valamint civil szervezeteinek képviselői rótták le kegye- 
letüket az áldozatok előtt egy-egy koszorú elhelyezésével a hősök- 
nek emléket állító kopjafánál.

A Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének

tagjai látogattak a Városi Könyvtárba

Magyar Népmese Napja

A cigándi Városi Könyvtár is csatlakozott e jeles naphoz. Az 
intézményben 2018. szeptember 27-én emlékeztek meg a magyar 
meseírás egyik legnagyobb alakjáról.

A rendezvényen a Kántor Mihály Általános Iskola harmadik és 
negyedik osztályos tanulói vettek részt.

A gyerekeket Bötkyösné Fodor Kitti könyvtárvezető köszöntötte 
és Kovács Gáborral kettő-kettő kiválasztott mesét olvasott fel 
tanulóknak, melyekhez tetszés szerint készíthettek illusztrációt a 
jelenlévők. Ezeket a rajzokat a könyvtár munkatársai értékelik, s 
2018. október 2-án a diákok részvételével eredményt hirdetnek.
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 Bodrogközi Járóbeteg Szakrendelő keretein belül működő 
Egészségfejlesztési Iroda tevékenységéről, jelentőségéről és 
célkitűzéseiről szeretnénk tájékoztatni a kedves olvasót.

 Az EFI 2018.04.01-én indult, az Egészséges Bodrogközért című 
EFOP-1.8.19-17-2017-00015  jelű projekt keretében. Célkitűzései 
között szerepel az egészséges életmód elsajátításához szükséges 
elméleti és gyakorlati tudás népszerűsítése, átadása. Prevenciós 
céllal igyekszik felhívni a figyelmet a népbetegségnek számító el- 
hízás keringési rendellenességek, cukorbetegség, magas vérnyo- 
más, pszichés zavarok megelőzésére, a már kialakult betegségek 
kezelési lehetőségeire. Fontos feladat az időskorú lakosság szel- 
lemi, valamint fizikai aktivitásának megőrzése. 

Jelenleg szűréseket végzünk, de távolabbi terveink között szere- 
pel az egészségügyi felvilágosító előadások szervezése betegség- 
csoportonként. Fáradozásaink eredményeként szeretnénk elérni, 
hogy Cigándon, valamint egész Bodrogköz területén jobb közér- 
zettel, egészségesebben éljenek az emberek, s a fent említett beteg- 
ségek mutatói jelentős javulást érjenek el!

Az újság hasábjait is szeretnénk felhasználni ismeretterjesztési 
célokra. Ezen alkalomból a hipertóniáról, azaz a magas vérnyo- 
másról ejtenénk néhány szót.

Felnőtt egyéneknél akkor beszélünk erről a betegségről, ha nyu- 
galmi állapotban tartósan meghaladja a vérnyomás a 140/90Hgmm 
értéket. Kezdetleges tünetek a tarkótáji nyomás érzése, rossz köz- 
érzet, a látás romlása, esetleg orrvérzés.

A vérnyomás emelkedés 90-95%-ában nincs egyértelmű ok a 
megbetegedésre, ezt primer, más szóval esszenciális hipertóniának 
nevezik. A többi esetben, amikor meghatározható ok-okozati ösz- 
szefüggés áll fenn, szekunder hipertóniáról beszélünk. Főleg fel- 
nőtteknél alakul ki ez a rendellenesség, de előfordulhat gyerekek- 
nél is. A vese, szív problémák okozhatják illetve az egészségtelen 
életmód /étkezés, mozgáshiány/ következményeként alakul ki.

Rizikófaktorok között szerepel a genetika, tehát örökölhető, a 
hasi típusú elhízás, az érelmeszesedés, diabétesz, túlzott só fo- 
gyasztás, stressz. A klimax korú hölgyek jelentős része szenved et- 
től az állapottól, melyet nagyban befolyásol a szervezet hormonális 
működésének átalakulása. Sokat segít ebben a korban a rendszeres 
VÉRADÁS!     

A betegség szövődményei között szerepel az artériák károso- 
dása. Ennek következménye a szívelégtelenség kialakulása. Meg- 
nő az infarktus, a stroke előfordulásának gyakorisága. Előfordul- 
hat vesekárosodás, látásvesztés és kialakulhat a metabolikus szin- 
dróma. Ez megemelkedett haskörfogatot, emelkedett triglicerid, 
LDL/rossz koleszterin/, valamint inzulin szintet jelent. 

Ha már kialakult az állapot, elsődleges a vérnyomás értékek fo- 
lyamatos monitorozása, háziorvos, szükség esetén szakorvos fel- 
keresése, a gyógyszeres terápia megkezdése.

A Bodrogközi Járóbeteg Szakrendelõ tájékoztatója
A szintet ikus 

gyógyszerek mel- 
lett álljon itt né- 
hány természetes 
gyógymód, Alex- 
ander Sztrasnij or- 
vos-természetgyó- 
gyász ajánlásával, ki- 
egészítve a nyugati or- 
voslást. 

A recept tibeti orvosoktól 
származik, az ie. IV. századból, 
elsősorban a meszes érfalak tisztítását cé- 
lozza. Készítsen gyógyteát 10-10 deka kamilla, orbáncfű, bársony- 
virág és nyírfarügy hozzáadásával. 

Kávéskanálnyit forrázzon le 2-2,5dl vízzel, 15-20 perc állás után 
mézzel ízesítve fogyasszon ebből reggel és este, amíg el nem fogy 
a drogkeverék. 

Gyógyíthatunk a mágneses energia felhasználásával. Próbál- 
kozhatunk forró kéz és lábfürdővel, fülakupresszúrával, jógával. 
Lényeges a sószegény, szénhidrátszegény táplálkozás, megfelelő 
folyadék bevitel, rendszeres testmozgás, cigaretta, kávé, alkohol 
fogyasztás mérséklése, stressz kezelés elsajátítása! 

Az alapszabály, ne kizárólag a gyógyszerektől várjuk a cso- 
dát, aktívan dolgozzunk az EGÉSZSÉGÉRT!                     B.A.

Tisztelt Cigándiak! Kedves Betegeink! 

2011 novemberében költözött a gyógyszertár a szakrendelő épü- 
letébe és az elmúlt évek alatt “kinőttűk”azt. Különösen a beteg- 
fogadó tér, az officina, és a gyógyszerkészítésre szolgáló labora- 
tórium helyisége nem felelt meg a törvényi előírásoknak. Ezeket a 
hiányosságokat pótoltuk a felújítás során. 

Az Önöktől kapott visszajelzésekből arra következtetünk, hogy 
legtöbbjüknek megelégedésére szolgálnak a patikában történt vál- 
tozások. Külön öröm ez nekünk, hisz az átalakítások az Önök érde- 
kében történtek. Különösen szeretnénk megköszönni a munká- 
latok során tanúsított türelmüket és segítő szándékukat! 

Ezt az új gyógyszertárat megérdemlik a Cigándiak és a Bodrog- 
köziek, tartozzon ez a gyógyszertár azon kevés dolog közé, amiben 
nem vagyunk lemaradva az ország legfejlettebb részeitől.

Továbbra is szeretettel várjuk kedves betegeinket, megfelelő 
alázatot tanúsítva egészségügyi problémáik  megoldásában!

A Berta Gyógyszertár dolgozói

GyógyszertárGyógyszertárGyógyszertár
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CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI LAPJA

A Cigánd SE új, minden igényt kielégítő klubházát adták át 
2018. szeptember 23-án. 

Az ünnepségre a Cigánd SE – MOL Vidi FC labdarúgó Magyar 
Kupa mérkőzés előtt került sor. A jeles alkalmon részt vett Oláh 
Krisztián, Cigánd polgármestere, Tóth István, a Cigándi Futball 
Club Kft. ügyvezetője, dr. Hörcsik Richárd, Abaúj-Zemplén or- 
szággyűlési képviselője, Ablonczy Dániel alpolgármester, a Ci- 
gándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület elnöke, Stumpf Attila, 
a Cigándi Járási Hivatal vezetője, a kivitelező cég képviseletében 
Braun Krisztián a ZÉG Kft vezetője, a cigándi csapat részéről Szé- 
nay Pétert szakmai igazgató és Prisztács Tamás vezetőedző, MOL 
Vidi FC részéről Kovács Zoltán szakmai igazgató és Balogh Tamás 
scout menedzser. Tiszteletét tette Derczó István a Weinberg '93 
Kft. tulajdonosa, valamint eljöttek a Magyar Máltai Szeretetszol- 
gálat képviselői, a környékbeli települések polgármesterei és a vá- 
ros képviselő-testületének tagjai is.

Az átadó ünnepségen köszöntőt mondott Oláh Krisztián pol- 
gármester, aki bemutatta milyen beruházások valósultak meg és 
milyen fejlesztések várhatóak a város sportlétesítményeit illetően, 
valamint milyen fontos szerepet tölt be a sport, ezen belül is a fut- 
ball a Bodrogköz életében, ami kiugrási lehetőséget biztosíthat az 
itt élő fiatalok számára.

Dr. Hörcsik Richárd képviselő úr beszédében elmondta, hogy a 

futball mekkora értéket teremtett a városban, valamint az után- 
pótlás nevelés fontosságáról is említést tett. Kitért továbbá a 
cigándi csapat korábbi sikereire is.

Az átadó ünnepség végén Oláh Krisztián polgármester egy névre 
szóló cigándi mezt adott át Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési 
képviselő úrnak.

Felnőtt labdarúgó csapatunk kilenc fordulót követően a 14. 
helyen áll az NB III Keleti csoportjában: két győzelem és egy 
döntetlen mellé hat vereség párosul, a megszerzett 7 pont pedig 
egyelőre messze elmarad az elvárásoktól.

Az eddigi gyenge szereplésnek nyilván több összetevője van, de 
reméljük a hátralévő őszi fordulókban csapatunk rátalál a helyes 
útra, amely sikereket hoz majd.

Sporttörténelmi kupameccs
2018. szeptember 23-án elkezdődőtt számunkra is a Magyar 

Kupa 2018/19-es főtáblájának a küzdelme. Már az első körben si- 
került egy patinás ellenfelet kapnunk, a magyar bajnok, EL fő- 
táblás MOL Vidi FC személyében.

A mérkőzésen a MOL Vidi csapata 2-0 arányban diadalmasko- 
dott Huszti Szabolcs (11-es), valamint Georgi Milanov első 
félidőben szerzett találataival.

A magyar bajnok, Európa Liga csoportkörös Vidi a lehető leg- 
erősebb keretével utazott el a mérkőzésre, ami előre vetítette, hogy 
egyáltalán nem vették félvállról a mérkőzést.

Azt a mérkőzést, mely sporttörténelmi pillanat volt, hiszen az 
M4 Sport csatornája élőben közvetítette a találkozót, erre korábban 
még nem volt példa Cigánd sporttörténetében. A közel telt ház előtt 
lejátszott mérkőzésen a cigándi csapat abszolút nem vallott szé- 
gyent! Nagyszerű játékkal rukkoltak elő a játékosok, mely a ma- 
gyar bajnokot is meglepte. Kapusunk Hrabina Alex többször nagy 
bravúrral hárított a meccs folyamán, de a vendégek hálóőrének, 
Tomas Tujvelnek is akadtak nehéz pillanatai a cigándi akcióknál. 
Zanko kiállítása után sem tört meg a Cigánd SE, emberhátrányban 
is hatalmasat küzdött a csapat a jóval esélyesebb, válogatott játé- 
kosokkal felálló Vidi ellen. 

Jegyzőkönyv:
Magyar Kupa 6. forduló
Cigánd SE – MOL Vidi FC 0-2 (0-2)
Cigánd Városi Stadion, 900 néző. Vezette: Nagy Norbert (Szert 

Balázs, Horváth Róbert).

Ünnepélyes keretek között átadták a Cigánd SE legújabb sportlétesítményét

Váratlanul gyenge bajnoki szereplés
Cigánd: Hrabina – Bokros, Zanko, Kovács G., Varga – Baksa 

(Horváth, 84'), Fodor, Engel – Kis (Répási, 67'), Molnár – Timkó 
(Sánta, 60'). Vezetőedző: Prisztács Tamás.

Vidi: Tujvel – Nego, Fiola, Vinícius, Hangya, – Berecz, Pátkai 
(Kovács I., 74'), Milanov (Tamás, 56'), Huszti – M. Scepovic (E. 
Hadzic, 63'), Hodzic. Vezetőedző: Marko Nikolic. Gólszerzők: 
Huszti (11-esből), 30', Milanov, 33'. Kiállítva: Zanko, 65'.


