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Ki gondolta volna, hogy az Aritmatiai József családi sír- 
boltja, amelybe a megfeszített Jézust eltemették, amelyet olyan 
gondosan lezártak, fegyveres katonákkal őriztettek, harmadik 
napra meg fog nyílni? Ki gondolta volna még a tanítványok 
közül is, hogy a hatalmas sziklatömb elgördül a sír szájáról és 
kilép abból az élet Fejedelme?

Húsvét hajnalán, az előre megmondott harmadik napon éppen ez 
történt! A lezárt és lepecsételt sír megnyílt, mert Krisztus feltáma- 
dott.

Néhány évvel ezelőtt történt, hogy egy dúsgazdag bankár halálo- 
san megbetegedett. Tudván, hogy gyógyíthatatlan, megkeményed- 
ve, dacolva úgy rendelkezett, hogy vasbeton kriptába temessék és 
neve mellé ezt írják: ez a sír soha meg nem nyílik! Alig telt el né- 
hány év, éppen a sír mellett egy vastag repedés keletkezett, amin át 
be is lehetett látni a pazarul kiépített kriptába. Az történt, hogy a 
szél által hordott por, megtelepedett a sarkokban, ott táptalajt képe- 
zett az odasodródott magvacskáknak, amelyek növekedvén, kü- 
lönféle repedéseket képezve mállasztani kezdték a vasbetont, s így 
szétfeszítették az erős alkotmányt. Mégis megnyílt a sír. Ha nem is 
ebben a formában, de valljuk be, bennünk is a lezárt sír képzete él. 
Ezért állunk sokszor tanácstalanul szeretteink sírdombja előtt, s ha 
el is hessegetjük a gondolatot-a magunkéra is úgy gondolunk, mint 
ami zárt és az is marad.

Húsvét győzedelmesen hirdeti, hogy van nyitott sír, a feltáma- 

dott Krisztusé. S ezért nem lehet zárt a mi sírunk sem. A nyitott sír 
önmagában nem elégséges bizonyíték a feltámadás eseményének 
bizonyítására. Ezért van szükség arra a bizonyságtételre, amelyet 
az asszonyok az angyaltól hallanak: miért keresitek a holtak között 
az élőt? Nincs itt, mert feltámadott!

Hogy mi történhetett a harmadik napra virradólag, amikor meg- 
nyílt a lezárt sír, az titok marad az ember számára. A feltámadás 
Isten titka. A feltámadás: csoda. A feltámadás titkát, maga a Feltá- 
madott teszi nyilvánvalóvá, azáltal, hogy Ő áll tanítványai elé, 
találkozik velük és kinyilvánítja akaratát. Ahol ma is megjelenik, 
ott enyhül a szenvedés és gyógyulások történnek ma is. Ahol meg- 
jelenik, ott békességgel jelenik meg, mely több mint a nyugalom. 
Békességgel, amellyel a legbékétlenebb körülmények között is le- 
het élni. Ahová belép, ott békességet ad a testnek, a szenvedésem- 
nek, a holnapomnak. Ő nemcsak belép valahová, hanem mindig 
középen áll meg, mindig az életünk középpontja kar lenni.

Ezen a húsvéton is a feltámadott Krisztus személyes találkozást 
akar velünk. Azért keres minket és zörget szívünk ajtaján. Hozzánk 
jön ebben a békétlen világban. Nekünk mondja: békesség néktek, 
hogy valóban a békességnek követei lehessünk. 

E gondolatokkal kívánok településünk aprajának és nagyjá- 
nak békés, boldog húsvéti ünnepet!                       

Cigánd, Húsvét hava
Kristóf István lelkész

Feltámadott az Úr bizonnyal!
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Ünnepi közgyűléssel egybekötött 
városi ünnepség Cigándon

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire 
emlékeztek meg Cigándon 2019. március 13-án, ahol a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Cigánd 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tartott ünnepi 
közgyűlést.

Az ünnepségen részt vett többek között Dr. Hörcsik Richárd, 
Abaúj-Zemplén országgyűlési képviselője, Török Dezső a megyei 
közgyűlés elnöke, Bánné dr. Gál Boglárka a megyei közgyűlés al- 
elnöke, Dr. Kovács János megyei főjegyző, Stumpf Attila, a Ci- 
gándi Járás vezetője, Oláh Krisztián, Cigánd polgármestere, Ab- 
lonczy Dániel, Cigánd alpolgármestere, dr. Szepesy Márk, Cigánd 
jegyzője.

Az ünnepség a Hősök terén kezdődött, ahol a Himnusz elhang- 
zását követően Tódi Amanda előadásában Juhász Gyula: Március 
idusán című versét hallhatták a résztvevők. Ezt követően a Sarkan- 
tyús Néptáncegyüttes mutatta be verbunkját.

A szabadtéri program zárásaként a megjelent díszvendégek, vá- 
rosunk, a járás és a civil szervezetek képviselői helyeztek el koszo- 
rút Kossuth Lajos mellszobránál, majd az Etele Hagyományőrző 
Lovas és Szabadidősport Egyesület lovasainak vezetésével a tö- 
meg átvonult a Nagy Dezső Művelődési Házba.

A színházteremben Oláh Krisztián polgármester mondott ünnepi 
köszöntőt.

Polgármester úr gondolatai után Török Dezső, a megyei közgyű- 
lés elnöke nyitotta meg az ünnepi közgyűlést.

A megnyitót követően dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képvi- 
selő ünnepi gondolatait hallhatta a publikum.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171 évvel ezelőtt 
történt eseményeire emlékezve, a Kántor Mihály Általános Iskola 
hatodik évfolyama és az iskola énekkara mutatta be ünnepi 
műsorát.

A megemlékezést követően dr. Hörcsik Richárd képviselő úr ve- 
hette át Oláh Krisztián polgármester úrtól, a város képviselő-testü- 
letének döntése értelmében a Cigándért díjat, a település érdekében 
végzett több évtizedes kimagasló tevékenysége elismeréseként.

Kántor Mihály emlékplakett birtokosa lett dr. Viga Gyula egye- 
temi tanár, akinek a képviselő-testület, polgármester úr előterjesz- 
tése alapján, ítélte oda a díjat a település hagyományainak és nép- 
rajzi értékeinek megőrzése érdekében végzett több évtizedes tevé- 
kenysége elismeréseként. A plakettet Ablonczy Dániel alpolgár- 
mester adta át a díjazottnak.            (Folytatás a következő oldalon)
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Ünnepi közgyűléssel egybekötött 
városi ünnepség Cigándon

(Az előző oldal folytatása.)
A díjátadások után Török Dezső elnök úr oklevelet adományo- 

zott Oláh Krisztián polgármester úrnak az ünnepi közgyűlés emlé- 
kéül, majd elnök úr bezárta a közgyűlést.

A Szózatot követően a művelődési ház bejáratánál lepleztek le 
azt a táblát, amely a mai ünnepségnek állít emléket.

A közgyűlést követően a díszvendégek állófogadáson vettek 
részt az iskolai étkezdében, ahol a HÍR-védjegyes cigándi apró- 
bélest, kásás káposztát, a cigándi nyújtott káposztás bélest és a ci- 

gándi kőtt káposztás bélest is megkóstolhatták a jelenlévők.
Pohárköszöntőt mondott dr. Hörcsik Richárd képviselő úr.
Köszönet jár az ünnepi program lebonyolításáért valamennyi 

közreműködő intézményünk dolgozójának, a civil szervezetek ön- 
kénteseinek, az általános iskola tanulóinak és felkészítőiknek, a 
néptáncosoknak és mindenki másnak, aki aktívan, szívvel-lélekkel 
tette a dolgát azért, hogy ezen a mai napon méltóképpen tudjunk 
megemlékezni hőseinkről, és, hogy az ünnepi közgyűlés sikeresen 
megvalósuljon.

2019. május 26-án európai parlamenti választásokat 
tartanak Magyarországon.

A választás egyfordulós, listás szavazás, amin csak 
pártok indulhatnak. A szavazás eredményeként 21 

magyar képviselőt választunk 
a 751 fős Európai Parlamentbe.

Szavazókörök Cigándon: Fő utca 38. - Művelődési 
Ház, Fő utca 90. - Családsegítő Szolgálat, József 

Attila utca 1. - Szociális Szolgáltató.

Éljenek alkotmányos jogukkal 
és menjenek el szavazni!
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TESTÜLETI HÍREK
A Képviselő-testület a 2019. január 31-én tartott ülésen;
1. Pályázat benyújtása a kiegyenlítő bérrendezési alapra
2. A Képviselő-testület 2019. I. félévi munkaterve
3. A Képviselő-testület 2019. évi költségvetés előzetes tárgyalá- 
    sa
4. A 2019. évi cafeteria juttatás
5. A köztisztviselők illetménykiegészítésről szóló rendelet
6. Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde adatkezelési szabály-
    zata elfogadása
7. „A karácsony fényei” pályázat eredményhirdetése
8. Zsindely Népzenei Együttes Egyesület támogatási kérelme
9. Elismerések adományozása
A Képviselő-testület a 2019. február 25-én tartott ülésen;
1. A Képviselő-testület 2019. évi költségvetésének jóváhagyása
2. Cigánd Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyle- 
    teiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
3. Az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának módosítása 
    és a 2019. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
4. A polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
5. Intézményvezetői megbízása
6. Együttműködési megállapodás RNÖ-vel
7. Rendelet a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás terüle- 
    tén nyújtott szociális ellátásokról

ANYAKÖNYV - SZÜLETTEK 

ANYAKÖNYV – HÁZASSÁG

ANYAKÖNYV  - ELHUNYTAK - JÓNÁS EMÁNUEL  
KAMARÁS LIZA  
KASSAI GYULA  

SÁNTA MICI   
KARAJZ KORNÉL  

HORVÁTH TAMÁS  
BALÁZS ANNA  
SÁNDOR NOEL   

LAKATOS LILIEN AIDA 
BALLA JÁZMIN  

GYÖNGYÖSI HANNA  
SZABÓ BARNABÁS  

SÁNDOR JÓZSEF BRENDON  
HORVÁTH ANGELIKA  

PÁSZTOR ZSUZSANNA  

AN: SÁNDOR KLAUDIA
AN: NAGY ERZSÉBET
AN: NÉMETH BEÁTA
AN: SÁNTA MÁRIA
AN: GEISERHARDT CSILLA
AN: MARKOVICS KAROLINA
AN: TOLDI ERZSÉBET
AN: SÁNDOR ELIZABET
AN: LAKATOS BETTINA
AN: TRIBOL ADRIENN
AN: TAKÁCS MÓNIKA
AN: HORVÁTH ESZTER
AN: GÖNCZI ETELKA 
AN: HORVÁTH KATALIN
AN: OLÁH ZSUZSANNA

ZÁSZLÓS ANDRÁSNÉ SZN: HORVÁTH JULIANNA  
FODOR BERTALANNÉ SZN: BALLA ETELKA   
TÓTH JÓZSEFNÉ SZN: STOFA IRÉN    
GÓLYA LÁSZLÓNÉ SZN: FILEP MARGIT   
TERJÉK BERTALANNÉ SZN: DÓCS JULIANNA   
DUDÁS JÁNOS       
NÉMETH JÓZSEFNÉ SZN: GÁL ERZSÉBET   
JUHÁSZ ATTILA      
BODNÁR ISTVÁNNÉ SZN: FODOR JOLÁN   
LAKATOS JÓZSEF FERENCNÉ SZN: KŐVÁGÓ ERZSÉBET 
BODNÁR SÁNDORNÉ SZN: FODOR ESZTER   
GYÖRGY JÁNOS      

( 62 ÉVES )
( 79 ÉVES )
( 88 ÉVES )
( 72 ÉVES )
( 80 ÉVES )
( 64 ÉVES )
( 90 ÉVES )
( 47 ÉVES )
( 84 ÉVES )
( 56 ÉVES )
( 94 ÉVES )
( 89 ÉVES )

SZILVÁSI MARIETTA – 

MARKOVICS KAROLINA –

BODNÁR IBOLYA – 

LEHOCZKI KRISZTIÁN

HORVÁTH TAMÁS

ÖSTÖR BÉLA GYULA

  8. Térítési díj rendelet
  9. Szociális rendelet módosítás
10. Üzletek nyitva tartásáról szóló rendelet módosítása
11. Csatlakozás Három generációval az egészségért program a 
      Bodrogközben című projekthez
12. GINOP 5.1.7-17-„Társadalmi célú vállalkozások ösztön- 
      zése” pályázat benyújtása
13. A víziközmű energia-hatékonyságának fejlesztése tárgyában 
      kiírt egyedi támogatásról szóló pályázat benyújtása
14. Ösztöndíj pályázat kiírása

Dr. Szepesy Márk Zoltán  jegyző

Farsang a Bodrogközi Múzeumportán
A város több intézményéhez hasonlóan, a Bodrogközi Mú- 

zeumportán is megkezdődtek a farsangi programok.
2019. február 21-én a délelőtti órákban a Cigándi Idősek Klubja 

tagjai, délután a Levendula Biztos Kezdet Ház szolgáltatásait 
igénybe vevő gyerekek és szüleik, illetve a Fogyatékkal Élők Nap- 
pali Intézményének ellátottjai és gondozóik, 2019. február 25-én a 
Bodrogköz Kincsei Bölcsőde és a Cigándi Tündérkert Óvoda népi 
rigmusok csujogatása, farsangi énekek éneklése és nagy hangos- 
kodás közepette égették el a kiszebábot a Múzeumporta előtti té-
ren. A vendégeket Nagy Józsefné a Múzeumporta megbízott veze- 
tője köszöntötte.

A látogatók a program során kipróbálhatták a szabadtéri játé- 
kokat, valamint közösen égették el a telet jelképező kiszebábot és 
megkóstolhatták az elmaradhatatlan farsangi fánkot is.

Farsangi bál a Sarkantyús Néptáncegyüttessel
A Sarkantyús Néptáncegyüttes immár negyedik alkalommal 

rendezte meg farsangi bálját az Étteremben. 
A rendezvényt 2019. február 22-én tartották. A vendégek közül 

voltak, akik jelmezben érkeztek. Az est folyamán közülük került ki 
a legjobb férfi és női jelmez győztese. A bál fő elemeként a Sar- 
kantyús Néptáncegyüttes műsorát élvezhette az igen csak szép 
számban összegyűlt vendégsereg. A műsort Nagy-Tóbiás Katalin 
álmodta színpadra. A talpalávalót a Szikes Zenekar húzta. A kiváló 
hangulatú este elmaradhatatlan része volt a tombola is, melyen 
értékes ajándékok leltek gazdára. 

A vendégek szórakoztatásáról a Szikes Zenekar mellett Stempel 
László gondoskodott.

A Cigándi Sarkantyús Néptáncegyüttes nevében szeretnénk 
megköszönni mindazoknak, akik valamilyen formában segítettek 
a bál megszervezésében és lebonyolításában. Köszönjük a tombola 
felajánlásokat, melyek szintén az Együttes javát szolgálták.

Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni Kedves 
Vendégeinknek is, akik jelenlétükkel megtiszteltek bennünket, a 
belépőjegy megvásárlásával támogatták a csoport működését!
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A Cigándi Tündérkert Óvodában történt
Január 28-án a magyar kultúra hete alkalmából mesedélelőtt 

volt az óvodában. A farsangot február 22-én, pénteken tartottuk. 
Nagyon ötletes jelmezek készültek. Hatalmas vígság volt az óvo- 
dában, énekeltek táncoltak a gyermekek egész délelőtt. Az étkezde 
jóvoltából farsangi fánkot is kaptak a kicsik. Február 25-én a Mú- 
zeumporta előtti téren elégettük a telet jelképező bábut, hiszen már 
mindenki nagyon várta/ várja a tavaszt. A Múzeumporta dolgozói- 
nak és a családsegítő munkatársainak köszönhetően ezen a napon 
is fánkot falatozhattak az ovisok. Február 26-án a Magyar Nép- 
mese Színház látogatott el hozzánk. A gyermekek egy mesét néz- 
hettek meg előadásukban. Minden óvodás nagy örömmel készült a 
nőnapra, verseket tanultak, ajándékokat készítettek. A Hóvirág 
csoport ellátogatott az idősek klubjába, felköszöntötte és megtán- 
coltatta a néniket. Március 14-én az óvodás gyerekekkel elsétál- 

tunk Kossuth Lajos szobrához, megemlékeztünk az 1848/ 1849-es 
forradalomról és a szabadságharc hőseiről.

Minden kedves cigándi lakosnak áldott húsvétot kívánnak a 
Cigándi Tündérkert Óvoda dolgozói !

Szűcs Erika intézményvezető

Farsangi foglalkozás 
a Városi Könyvtárban

Az elmúlt évek farsangi időszakához hasonlóan, idén is bené- 
pesült a Városi Könyvtár ezen jeles ünnepkör alkalmával.

2019. február 19-én a könyvtár dolgozói látták vendégül a Kán- 
tor Mihály Általános Iskola tanulóit.

A gyerekek különböző álarcokat, farsangi szemüvegeket készít- 
hettek a dolgozók segítségével. Az elkészült maszkokat a gyerekek 
haza vihették.

A remek hangulatú foglalkozáson gyerekek és a dolgozók is egy- 
formán jól szórakoztak.

Farsangi mulatság a 
cigándi Idõsek Klubjában

Farsangi vigasságot szerveztek a Bodrogközi Többcélú Kis- 
térségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Cigándi Idősek 
Klubjában 2019. január 30-án.

Az eseményen a klubtagokon kívül részt vett Oláh Krisztián, 
Cigánd Város polgármestere és Dakos Jánosné intézményvezető 
asszony. A vendégeket Nagy Istvánné gondozónő köszöntötte, aki 
Kovács Bertalanné és Csáki Sándorné gondozókkal közösen adtak 
elő egy humoros jelenetet. Műsoruk nagy sikert aratott, mindenki 
jól szórakozott a produkció láttán.

A hangulatot csak fokozták azok a tagok, akik jelmezt öltöttek és 
úgy vonultak fel. Hatalmas ováció fogadott minden jelmezest.

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

Farsang a bölcsõdében



6 2019. április

Magyar Kultúra Hete Cigándon 2019. január 22-31.
Az elmúlt pár évben már hagyománnyá vált a Bodrogköz 

egyetlen városában, hogy minden éven megszervezik a Magyar 
Kultúra Hete elnevezésű rendezvénysorozatot. Ez a tradíció 
2019-ben sem szakadt meg.

2019. január 22-31. között számos kulturális eseményen vehet- 
tek részt az érdeklődök, hiszen Cigánd Város Önkormányzata és a 
helyi közművelődési és közoktatási intézmények fontosnak tartják 
a helyi értékek megőrzését, továbbéltetését, az általános művelt- 
séghez tartozó események szervezését, prezentálását.

Január 22-én kistérségi mesemondó versenyt szerveztek az álta- 
lános iskola második és hatodik évfolyam közé eső tanulóinak, 
melyre a cigándi diákokon kívül a környék intézményin kívül a 
szlovákiai Bély község iskolájából vettek részt tanulók. A verseny 
felvezetésében Némethné Szendrei Csilla, a Kántor Mihály Álta- 
lános Iskola igazgatóasszonya nyitotta meg a Magyar Kultúra Hete 
rendezvénysorozatot. 

Január 23-án a Városi Könyvtár dolgozói a Himnuszról tartottak 
előadást az iskola tanulóinak. 

Emellett játékos feladatokat kellett megoldaniuk a jelenlévő ta- 
nulóknak. A programon a Széptan Alapfokú Művészeti Iskola nö- 
vendékei adtak elő egy-egy zongora és hegedű darabot. 

„A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány önkéntesei és a 
Bodrogközi Múzeumporta dolgozói a Kántor Mihály Általános Is- 
kolában tartottak kézműves foglalkozást a gyerekeknek, akik kü- 
lönböző technikákat próbálhattak ki segítőikkel

Az általános iskolában a pedagógusok sport-, váltó- és ügyességi 
vetélkedőt szerveztek a tanulóknak. 

(Folytatás a következő oldalon)
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Magyar Kultúra Hete Cigándon 2019. január 22-31.
(Az előző oldal folytatása.)
Január 24-én a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola cigándi 

tagozatának balett-, modern-, és néptáncos növendékei , valamint 
az iskola művészeti iskola tanárai léptek színpadra a IV. Újévi 
Táncgálán, melynek a Szabadidő Központ adott otthont. Bemuta- 
tójuk nagy sikert aratott a közönség körében. 

Január 28-án a Cigándi Tündérkert Óvoda csoportjai tartottak 
mesedélelőttöt. Csoportonként egy-egy történetet mutattak be, de 
volt olyan csoport, amely tánccal, vagy diavetítéssel készült. 

A Nagy Dezső Művelődési Házban a Széptan Alapfokú Művé- 
szeti Iskola hangszeres és táncos növendékei adtak hangversenyt, a 
művelődési ház aulájában a rajz tagozatos gyerekek munkáiból 
készült kiállítást tekinthették meg az érdeklődők. 

Január 29-én szintén a Nagy Dezső Művelődési Házban szervez-
ték meg az általános iskola Jót, s jól- Menő menzák az iskolában 
egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programok című 
projektjének záró eseményét, melyen Balázsné Rozgonyi Katica 
dietetikus és Némethné Szendrei Csilla igazgató asszony foglalta 
össze a pályázat során történteket.

Január 31-én a Kántor Mihály Általános Iskolánál tartottak ko- 
szorúzással egybekötött megemlékezést az iskola névadója szüle- 
tésének 134. évfordulójának tiszteletére.

A szervezők nevében ezúton szeretnénk megköszönni vala- 
mennyi közreműködő intézménynek, partnernek a segítséget, hi-
szen nélkülük nem valósulhatott volna meg a rendezvénysorozat. 
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Fennállásának 10. évfordulójának tiszteletére szerveztek 
konferenciát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Cigándi Tagintézményének dolgozói Cigándon, 
2019. március 6-án.

Az ünnepi alkalmon részt vett Kerekes Barbara a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója, dr. Tó- 
zsa-Rigóné dr. Nagy Judit a Miskolci Tankerületi Központ tanke- 
rületi igazgatójának szakmai helyettese, Bódor Andrea a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat volt főigazga- 
tója, dr. Hörcsik Richárd Abaúj-Zemplén országgyűlési képvise- 
lője, Stumpf Attila a Cigándi Járási Hivatal vezetője, Oláh Krisz- 
tián Cigánd város polgármestere, Ablonczy Dániel Cigánd város 
alpolgármestere, dr. Szepesy Márk Cigánd város jegyzője, vala- 
mint a Bodrogközi és Záhonyi kistérség képviselői, a környező 
települések polgármesterei és intézményvezetői.

A megjelent vendégeket Nagy-Tóbiás Katalin fejlesztőpedagó- 
gus köszöntötte.

Ünnepi köszöntöt mondott Kopasz Gáborné, a Cigándi Pedagó- 
giai Szakszolgálat intézményvezetője, valamint dr. Hörcsik 
Richárd képviselő úr.

A rendezvényen beszédet mondott még Ablonczy Dániel al- 
polgármester, aki az intézmény kezdeti éveiről tartott rövid visz- 
szaemlékezést.

Ezt követően Kerekes Barbara főigazgató asszony, dr. Tózsa-
Rigóné dr. Nagy Judit szakmai helyettes asszony, illetve Bódor 
Andrea volt főigazgató asszony beszélt elismerően a cigándi peda- 
gógus kollégák munkásságáról.

Szemán Majer Éva logopédus olvasta el azt a mesét, melyet a ta- 
valyi pedagógusnapra készítettek a cigándi munkatársak.

Balla Enikő gyógypedagógus egy prezentáció formájában mu- 
tatta be az intézmény működését a kezdetektől napjainkig.

Sándor Róbertné nevelőszülő és Miklós Mónika szülő, a sza- 
kszolgálattal való együttműködésről szóló elismerő gondolatait 
Rohályné Hegedűs Judit, valamint Rolyákné Bajkó Ágnes olvasta 
fel a jelenlévőknek.

Az ellátott gyermekek részéről Deák Dóra 7. osztályos tanuló 
osztotta meg emlékeit, tapasztalatait a foglalkozásokon történt ese- 

10 éves a Cigándi Pedagógiai Szakszolgálat

ményekről, majd a pedagógiai szakszolgálat interperszonális te- 
hetséggondozó csoportja (a Kántor Mihály Általános Iskola tanu- 
lói) mutatta be produkcióját.

A konferencia Oláh Krisztián polgármester gondolataival zárult, 
majd ő nyújtotta át a születésnapi tortát a szakszolgálat dolgozói- 
nak.

A hivatalos részt követően a megjelentek állófogadáson vettek 
részt, melyen a HÍR-védjegyes cigándi apróbélest és cigándi kásás- 
káposztát kóstolhatták meg a résztvevők.

Köszönjük az előadóknak, hogy elfogadták felkérésünket, 
hálásak vagyunk elismerő szavaikért. 

Köszönjük a Miskolci Tankerületi Központ, a Megyei Peda- 
gógiai Szakszolgálat és Cigánd Város Önkormányzatának 
minden támogatását! 

Köszönjük a Bodrogközi Múzeumporta és a Művelődési 
Központ valamennyi dolgozójának segítségét!

Hálásak vagyunk támogatóinknak:
Cigándi Reál Élelmiszer
Coop Üzlet, Cigánd
Kis ABC, Cigánd
Mini Magic Bt./Mini Mani ABC, Ricse

Nőnapi meglepetés műsort szerveztek a cigándi Nagy Dezső 
Művelődési Ház színháztermében 2019. március 8-án.

A rendezvénnyel a Cigánd Város Önkormányzatának kötelékébe 
tartozó hölgy dolgozóknak kedveskedtek. 

Az ünnepségen Oláh Krisztián polgármester úr mondott kö- 
szöntőt, aki kiemelte, több mint 300 hölgy dolgozik városunkban 

közfeladatot ellátó pozícióban, más és más területen.
Polgármester úr szavai után Dóczi Henrietta gitárművész zenés-

prózai előadásán, valamint Orosz György stand-up komikus pro- 
dukcióján szórakozhattak a rendezvényre ellátogatók. 

A kiváló hangulatú színpadi bemutatók után a megjelent hölgy 
vendégek idén sem tértek haza üres kézzel: Cigánd Város Önkor- 
mányzata nevében minden megjelent hölgynek egy-egy virággal, 
és egy kis édességgel kedveskedtek a város elöljárói.

Külön köszönetet mondunk a "Bodrogköz Tájmúzeumáért" Ala- 
pítványnak a rendezvény támogatásáért!!!

Városi nõnap Cigándon
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A Nemzetközi Nőnap alkalmából köszöntötték a Cigándi 
Idősek Klubja nő tagjait 2019. március 7-én.

Az ünnepségen a megjelenteket Nagy Istvánné és Kovács Ber- 
talanné gondozónők fogadták, melyen részt vett Szilvásiné Bernát 
Judit a BTKT Szociális Szolgáltató Központ vezető helyettese is. 

Ez alkalomból a Cigándi Tündérkert Óvoda Hóvirág csoportja 
köszöntötte a klubtagokat. Nőnapi összeállításukat nagy szere- 
tettel fogadták. Az óvodások nemcsak köszöntőkkel készültek: 
minden jelenlévőnek egy-egy apró ajándékot adtak át e jeles nap 
alkalmából és egy rögtönzött táncházban táncoltak együtt a 
jelenlévő asszonyok és gyerekek.

A gyermekek után Oláh Krisztián polgármester köszöntötte az 
időseket, aki egy verssel is kedveskedett az ünnepelteknek, vala- 
mint egy-egy virágot adott át valamennyi jelenlévő hölgynek. A 
BTKT Szociális Szolgáltató Központ férfi dolgozói sem feled- 
keztek meg a női klubtagokról, ők egy-egy szál virággal tisztelték 
meg e jeles nap főszereplőit.

Németh István az Idősek Klubja férfi tagjai nevében köszöntötte 
hölgy klubtársait.

Nőnap a Cigándi Idősek Klubjában

A köszöntők után a szervezők finom ebéddel kedveskedtek 
minden kedves vendégnek.

A Kántor Mihály Általános Iskola hírei
A Kántor Mihály Általános Iskola tanulói igen eredményes és 

eseménydús időszakot tudhatnak maguk mögött: az első félév zá- 
rásával az iskolánk végzősei a továbbtanulásra összpontosítanak. 
Kiválaszthatták a számukra legszimpatikusabb intézményeket, 
melyek mindennapjaiba a nyílt tanítási napok alkalmával bete- 
kinthettek. Az első félévet eredményesen zártuk, melyről a szü- 
lőket nemcsak írásban tájékoztattuk, hanem szülői értekezleten is.

2019. január 22-én a magyar kultúra napján kistérségi mese- 
mondó versenyre készítettük tanulóinkat, melyet háziverseny elő- 
zött meg.

2019. január 31-én 9 órai kezdettel emlékeztünk meg iskolánk 
névadójának, Kántor Mihálynak a születési évfordulójáról. 

Bekapcsolódtunk a Pénz7 programba 2019. február 25. és már- 
cius 1. között, melynek célja a felső tagozatos osztályok pénzügyi 
és vállalkozói kultúra játékos, élményalapú fejlesztése. 

2019. március 1-jén szalagtűző ünnepséggel egybekötött far- 
sangi mulatságot tartottunk. A 8. évfolyam osztályfőnökei: Koi 
Csaba, Nagy Henrietta és Csercsáné György Adrienn ünnepélyes 
keretek között feltűzték a diákok szíve fölé iskolához tartozás – 
ugyanakkor már az elválás – szimbólumát. Ezzel nem csupán a 
végzősök élhettek át életre szóló élményt, hanem a szüleik, csa- 
ládjaik, tanáraik is. Az emelkedett pillanatok után a 8. évfolyam ta- 
nulói nyitották meg a mulatságot a keringőjükkel. Ezúton is kö- 
szönjük Stofan Ferencnek, a SAMI tanárának munkáját. Az alsó 
tagozatos tanulók jelmezes felvonulása követte a nyolcadikosok 

táncát. A legkisebbek igen lelkesen nagy számban képviselték osz- 
tályaikat kreatívabbnál kreatívabb, olykor megnevettető jelme- 
zeikkel. A felső tagozatos tanulók zenés – táncos produkciókkal, 
valamint színdarabbal szórakoztatták a megjelenteket.  

(Folytatás a következő oldalon)
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(Az előző oldal folytatása.) Nemzeti ünnepünk alkalmával iskolai szinten és a városi rendez- 
vényen is megemlékeztünk. Az alsó tagozat a 3., a felső tagozat és a 
település lakói a 6. évfolyam látványos és szívhez szóló produk- 
cióját, valamint iskolánk énekkarának gyönyörű előadását láthat- 
ták. Méltóképp tisztelegtünk a márciusi ifjak és forradalmárok ál- 
dozata előtt. Sárospataki Tankerület támogatása révén az énekkar- 
nak fellépő ruhát, összecsukható lépcsőzetet készítettünk, vala- 
mint egy új elektromos zongorával bővült eszközállományunk.

Iskolánk 3. alkalommal vett részt a Fenntarthatósági Témahét 
megvalósításában.

Cél volt a tehetséggondozás és a környezettudatos magatartás 
erősítése a gyermekek szemléletében, a figyelem felkeltése az 
adott témával kapcsolatban. Mindenki tehet azért, hogy unokáink 
is élvezhessék a Földünk által nyújtott lehetőségeket. Ehhez az 
kell, hogy megvédjük a globális felmelegedéstől, a klímaválto- 
zástól.

Fontos hogy figyeljenek személyes érintettségükre, hiszen sokat 
tehetnek a Föld védelmében.

A témahét szervezésben, lebonyolításban részt vett az alsó tago- 
zatos, valamint a természettudományi  munkaközösség tagjai. 

 Csatlakoztunk a Te Szedd! programhoz, egy héten át tisztították 
a település bel és külterületét a szeméttől a diákjaink, tanáraink.

Az elmúlt 3 hónapban a következő versenyen szerepeltek 
tanulóink:

A Jedlik Ányos Országos fizikaverseny regionális fordulóján 9 
tanuló vett részt február 28-án.

Két tanuló /Sohajda Titanilla, Szepesy Judit/ tovább jutott  ápri- 
lis 6-án Nyíregyházán megrendezésre kerülő országos döntőn.

Az Öveges József Országos Fizikaverseny megyei fordulóján 
március 19-én két nyolcadikos tanuló mérette meg tudását, felké- 
szültségét /Filep Tímea, Szigeti Zalán /Felkészítőnevelő: Punyiné 
Kandrács Erzsébet.

A Diákolimpia városi döntőin I. II. korcsoportos futballcsapata- 
ink továbbjutottak a megyei fordulóba.

A Magyar Kultúra Hete rendezvénysorozat keretein belül 
került megrendezésre a már hagyománnyá váló kistérségi 
mesemondó verseny.

 A Kántor Mihály Általános Iskola a Nagy Dezső Művelődési 
Házzal karöltve 2019. január 22-én bonyolította le az eseményt.

 Az idén ünnepeljük Benedek Elek születésének 160. évfordu- 
lóját, ebből az alkalomból a decemberben kiírt versenyre az Ő me- 
séiből válogathattak a gyermekek. 

Nagy volt az érdeklődés. A Bodrogközi Kistérség hat településé- 
ről, Cigándról, Bodroghalomból, Karcsáról, Pácinból, Révleány- 
várról, Ricséről, valamint testvériskolánkból, a felvidéki Bélyből 
több mint negyven diák érkezett.

A Himnusz elhangzása után Némethné Szendrei Csilla a Kántor 
Mihály Általános Iskola, igazgató asszonya köszöntötte a vendé- 
geket és megnyitotta a Magyar Kultúra Hetének programsorozatát.

Három korcsoportban indultak versenyzőink. Már az első kis 
mesemondó magasra tette a mércét. Az elhangzott produkcióból 
következtethettünk arra, hogy színvonalas lesz a verseny, ahová jól 
felkészült tanulók érkeztek. A zsűriben helyet foglaló kísérő neve- 
lőknek nagyon nehéz volt döntés, hiszen aki már ide eljutott túl volt 

egy selejtezőn és saját iskolája legjobbjaként indulhatott a kistér- 
ségi versenyen.

 A végeredmény a következőképpen alakult:
1-2. osztályos korcsoport:
1. helyezett: Járosi Lilla
2. helyezett: Sándor Jázmin
3. helyezett: Kozinczky Laura
Különdíj: Telek Kiara, Kolozsvári Bence, Pápai Levente
3-4. osztályos korcsoport:
1. helyezett: Bernát Kornélia
2. helyezett: Fehér Jázmin
3. helyezett: Gergely Gergő
Különdíj: Kanalas Mihály Levente, Zsiga Annamária 
5-6. osztályos korcsoport:
1. helyezett: Szabó Bianka Lili és Sohajda Laura
2. helyezett: Gyárfás Anikó
3. helyezett: Gál Evelin
 Színvonalas, nagyon jó hangulatú versenyen vehettek részt a 

gyerekek, ahonnan senki nem távozott üres kézzel. Minden kor- 
csoport első három helyezettje értékes könyvjutalomban részesült. 
Akik nem értek el helyezést, azok is emléklappal, apró ajándékkal 
távozhattak.                                                    Pikóné Szabó Tünde

Mesemondó verseny
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A CIDÁND SE Természetjáró és Bringa Clubja "Szelektálj 
CISE!” projektje keretén belül szerveztük meg városunkban a 
TeSzedd Cigánd! hulladék szedési akciót 2019. március 23-án.

A TeSzedd! hét már korábban megkezdődött Cigándon, hiszen a 
Kántor Mihály Általános iskola is csatlakozott a mozgalomhoz. Le 
a kalappal a gyerekek előtt, hiszen látványosan megtisztultak tele- 
pülésünk utcái, terei, és bizony sokan vehetnének példát a gyere- 
kek akciójáról. A környezetvédelem területén legaktívabb iskolá- 
sok - szintén az Egyesület projektjének keretében - meglátogatták a 
nyíregyházi hulladék-válogatót, PET-palack gyűjtő versenyt hir- 
dettünk az általános iskolás osztályoknak a Cigándi Általános Is- 
kola Tanulóiért Alapítvánnyal közösen.

A települési szinten meghirdetett rendezvénnyel az országos 
TeSzedd! szemétszedési akcióhoz csatlakoztunk, a cél a Gődény 
megtisztítása volt.

A nap folyamán a háztartási hulladékot és a PET-palackokat kü- 
lön szelektálva gyűjtöttük össze a Béke utca legszennyezettebb ré- 
szén.

A felhalmozódott hulladék-zsákokat a hulladék szolgáltató cég 
fogja elszállítani, így a szállításig kérjük a lakosság türelmét.

Külön köszönjük a Cigánd Városi Roma Nemzetiségi Önkor- 
mányzat és a Béke utcai közösségi ház dolgozóinak az aktivitását, 
valamint minden támogatónak, segítőnek a közreműködést.

A projekttel az önkéntes környezetvédelmi aktivitás mellett a fi- 
gyelemfelhívás, a társadalmi aktivitás ösztönzése is célunk volt 
több-kevesebb sikerrel. A figyelemfelhívás sikeres volt, hiszen né- 
hány óra leforgása alatt több mint 200 zsák szemetet szedtünk 

TeSzedd Cigánd!

össze kis csapatunkkal. A társadalmi aktivitás sajnos hagy némi 
kívánnivalót maga után, hiszen mondhatjuk a lakosságot közöm- 
bösen érintette a meghirdetett rendezvény, de igazából nem is szá- 
mítottunk másra. Mivel nem magunkért, hanem a jövőnkért, te- 
lepülésünk szebbé tételéért, a környezetünk megtisztításáért mun- 
kálkodtunk, így bízunk abban, hogy a jövőben nagyobb számban 
jelennek meg önkéntesek is a következő akciónkon.

Márpedig biztos lesz még hasonló. Elszomorító állapotokat ta- 
pasztaltunk a korábban mindenki szemetes gödreként kezelt, sok- 
kal többre hívatott, éltető folyónk a Tisza tőszomszédságában fek- 
vő, egyébként nagyon jó adottságokkal rendelkező Gődény ne- 
vezetű településrészünkkel kapcsolatban.

Sajnos felháborító, hogy a tiltás ellenére is még mindig né- 
hányan szemétlerakóként tekintenek a Gődényre, holott minden 
háztartásból megtörténik a háztartási hulladék heti szintű el- 
szállítása, sőt a háztartások döntő többségében szelektív kukák is 
vannak. 

Sajnos jó néhány helyi lakos is szemetes udvarként tekint a kertje 
végén lévő természeti kincsre, amely viszont őket minősíti!

Igazán büszkék vagyunk azokra, akik megjelentek és más mocs- 
kát, szemetét összeszedve járultak hozzá ahhoz, hogy településünk 
egy picit zöldebb, tisztább, szebb legyen!

Kérünk mindenkit óvja a környezetét, vigyázzon a település 
tisztaságára, együtt tegyük élhetőbbé Cigándot, úgy hogy egy 
picit olyan célokért is teszünk, amelyek az egyre aggasztóbbá 
váló globális, az egész Föl- 
det érintő környezeti prob- 
lémák megoldását szolgál- 
ják!

A projekt az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium 
tá- mogatásával valósult meg. 

www.szelektalok.hu

A Szelektálj CISE! projekt keretén belül tett látogatást a cigándi 
Kántor Mihály Általános Iskola 20 fős tanulócsoportja a Nyír- 
egyházi Hulladékkezelő Központban, 2019. március 19-én.

Az üzemlátogatás során a gyerekek megismerhették az ide érke- 
ző hulladék szelektálásának folyamatát, és a válogatott hulladék 
újrahasznosításának lehetőségeit.

A projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatá- 
sával valósult meg.                                          www.szelektalok.hu

Szemléletformáló 
üzemlátogatáson 

vettek részt a cigándi 
általános iskolások
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Királyhelmecen jártak az ABTA 
és a Múzeumporta képviselõi

A szlovákiai Királyhelmec Városi Könyvtárában tartottak 
kézműves foglalkozást „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Ala- 
pítvány és a Bodrogközi Múzeumporta képviselői 2019. már- 
cius 27-én.

Csáki Balázsné, Terjékné Bodnár Julianna, Adorján László, 

Orosz József és Kovács Gábor a foglalkozáson résztvevő gyere- 
keknek mutatták meg a fonal fonás két technikáját. A gyerekek így 
készíthettek különböző karkötőket. A programon nagy kedvvel és 
lelkesedéssel vettek részt az iskolások.

A rendezvényen való részvételért szeretnénk köszönetet a Ki- 
rályhelmeci Városi Könytár valamennyi munkatársának.

A Kerekerdő Élménypark januárban egy pályázatot írt ki álta- 
lános iskolások számára. Az első tíz helyen lévő általános iskolai 
osztályt szeretné jutalmazni egy ingyenes /3500 ft/fő értékű belé- 
pővel/, amennyiben kreatív alkotásaikkal a legtöbb like-ot gyűjtik 
be a közösségi oldalukon! A részt vevők kézműves alkotással, rajz- 
zal, tánccal, és egyéb kreatív anyaggal pályázhattak. 2019. február 
28-ig kellett eljuttatni műalkotásokat az élménypark honlapjára.

 A Kántor Mihály Általános Iskola 1.a osztálya pályázott és 
nyert.

Itt szeretnénk a gyerekekkel együtt megköszönni a segítséget a 
Múzeumporta dolgozóinak, akik biztosították az eszközöket a mű- 

Az 1.a osztály pályázatot nyert
vek elkészítéséhez, a szülőknek, akik bíztatták őket és Bötykös 
László tanár úrnak, hogy összevágta és feltöltötte a képeket a meg- 
adott címre. Agyagból formáztak különböző mesefigurákat, me- 
lyeket mesejelenetté rendeztek. Képeket, videókat készítettünk a 
munkafolyamatról, az alkotásokról és a figurák jelenetté rende- 
zéséről. Mindezt feltöltöttük a honlapjukra és vártuk a szavaza- 
tokat. 2019. március 20-án eredményt hirdettek! Értesültünk a sze- 
rencsénkről és keressük a lehetőségeket az útiköltség előterem- 
tésére valamint a megfelelő időpontot az utazáshoz.

Köszönjük, hogy szavazatukkal támogatták az osztályunkat!
Pikóné Szabó Tünde osztályfőnök

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

Kultúrházak éjjel-nappal
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is csatlakozott a Cigánd 

Városi Művelődési Központ a Kultúrházak éjjel-nappal elne- 
vezésű országos programsorozathoz.

2019-ben február 15-17-e között várták országszerte a kultúr- 
házak az érdeklődőket különböző programokkal.

Cigándon 2019. február 16-án a nagyváradi MM Pódium Szín- 
ház: A liget című kabaré és operett előadását láthatták a műfaj ked- 
velői a művelődési ház színháztermében.

A Magyar Népmese Színház társulata vendégszerepelt Cigán- 
don 2019. február 26-án.

A művelődési házban tartott előadás során a Szerencsének sze- 
rencséje című magyar népmesét mutatták be a Cigándi Tündérkert 
Óvoda gyermekeinek és a Kántor Mihály Általános Iskola első 
osztályos tanulóinak, valamint a kísérő pedagógusoknak. 

A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött lét- 
re. 

Színházi előadás 
a művelődési házban
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- A mozgás nincs életkorhoz kötve! -
A tavasz közeledtével, beköszönt a jó idő, az emberek ilyenkor 

sokat foglalkoznak a külső és belső megújulásukkal. Sokak ilyen- 
kor határozzák el magukat, hogy sportolni fognak vagy valamilyen 
diétába/méregtelenítésbe kezdenek. Újságcikkek, magazinok kü- 
lönböző internetes oldalak tele vannak hasznos tippekkel, melyek 
segítségünkre lehetnek. Szinte mindenki kedvére talál megfelelő 
módszert, ami a céljai eléréséhez szükséges. Valljuk be az időskori 
testmozgásról, sportokról nagyon kevés szó esik, pedig tudjuk, 50 
év felett is szükséges a rendszeres mozgás, sőt kifejezetten aján- 
latos a megfelelő életminőség megtartásához. Akkor sem késő el- 
kezdeni, ha fiatalabb éveik alatt nem lelték örömüket a mozgásban, 
illetve a sportokban. Megfelelő szakemberek segítségével bármi- 
kor el lehet kezdeni, akár egy súlyos betegségből való felépülés 
után. Sajnos ma Magyarországon a 65 év feletti nők 83%-a míg, a 
férfiak 75%-a elhízottnak számít, miközben a szabad idejük akár 
60%-át ülő alkalmatosságokkal töltik, mint például a TV nézése.

Egyesek számára még a mai napig sem elfogadott, hogy idős 
korban is szabad sportolni. Akadnak, akiket egyenesen félelemmel 
tölt el még a gondolata is, hogy idős korban sporttevékenységet 
folytassanak. Persze érthető, hogy aggályokat ébreszt bennünk, hi- 
szen a sportolás önmagában is esetleges sérüléseket rejthet magá- 
ban. A fizikai terheléstől való félelem is visszatarthatja a szépkorú- 
akat a sportolástól. 

Testi és lelki egészségünk érdekében azt javaslom, hogy megfe- 
lelően átgondolva a háziorvos tanácsát is kikérve válasszon min- 
denki magának olyan aktív mozgásformát, ami nem tartozik a 
megszokott napi tevékenységéhez, mint a házkörüli teendők és a 
kertimunkák.

 A mozgás nem csak a közérzetnek tesz jót, de számtalan jóté- 
kony hatása is van: 

Az immunrendszert erősíti,
Javítja az agy működését, csökkenti a szellemi leépülés koc- 

kázatát, karban tartható a szív – és az érrendszer. Az Alzheimer kór 
megelőzésében jelenleg a rendszeres mozgás szerepel első helyen.

Javítja a tüdő kapacitását, javul a légzés hatékonysága
Erősödnek az izmok, javul a testtartás és állóképesség
Csökken az ízületek merevsége, napi 30 percnyi sétával mér- 

séklődhetnek az ízületi fájdalmak. Ha módunkban áll, készítsünk 
heti mozgástervet, így változatosabbá tehetjük a mindennapjain- 
kat.

Csökkenti a depresszió kockázatát. A szellemi fittség épp oly 
fontos, mint a testi.

Csökkenti, a testtömeget. A testsúlynövekedés leggyakoribb 
okozója a mozgásszegény életmód.

Segít a vércukorszint mérséklésében, elősegíti, az inzulinter- 
melést ezáltal csökken a cukorbetegség kialakulásának kockázata.

Növeli az erek rugalmasságát csökken a magasvérnyomás ki- 

alakulásának kockázata, ill. a magas vérnyomás mértéke.
Nem elegendő a fizikailag aktív életmód, a táplálkozás is észsze- 

rű kontrollt igényel mind mennyiségi, mind minőségi szempont- 
ból.

A mozgás segít, a jobb életminőség eléré- sében hozzájárul az 
önálló életvitelhez szükséges szellemi és fizikai teljesítőképesség 
fenntartásához. Számos olyan sport közül választhatunk, ami 
kímélő mozgásnak minősül az érett korosztály számára ajánlott. A 
teljesség igénye nélkül szeretnék néhányat a figyelmükbe ajánlani!

Gyaloglás és séta, mely remek társas tevékenység is lehet, az 
egyik legtökéletesebb testmozgás, mely mindenki számára megva- 
lósítható edzésforma. Jót tesz az emésztésnek, ezért érdemes a fő- 
étkezések után egy sétát beiktatni.

Úszás tehermentesíti az ízületeket. Érdemes eljárni gyógyfür- 
dőkbe mely remek kikapcsolódás is lehet és új embereket is meg- 
ismerhetünk.

Kerékpározás, kíméletesebb, mint a kocogás vagy futás kisebb 
terhet jelent az ízületeknek

Tánc, az egész testet megmozgatja, így alakformálásnak és han- 
gulatjavításnak is kiváló társas mozgásforma.

Szenior torna, kondíció javító torna, ami kifejezetten 50 év fe- 
lettieknek szól, felhasználja a jóga, pilates, és gerinctorna gyakor- 
latait is. A Nyugdíjasok Országos Szövetsége is létrehozott egy 
Szenior –mozgásprogramot, ami felhívja a figyelmet az aktív élet 
fontosságára, hogy elhozza a mozgás örömét az idősebb korosztály 
számára.

Jóga főként a nyújtó gyakorlatok és keringés javító gyakorlatok 
előnyösek az idősebbek számára. 

 Mindenkinek biztonságos lehet a mozgás ehhez csak néhány 
fontos dolgot kell betartani. Ne siessünk kezdetnek elég napi 10 
perces mozgás is figyeljen teste jelzéseire és csak akkor növelje az 
időt, ha úgy érzi készen áll. Fontos a fokozatosság betartása rend- 
szeresség és persze a kitartás, hiszen két hét alatt nem fog csoda 
történni, minimum 6 hónap kell, míg elkezdjük érezni a változást. 
Tartsa szem előtt, hogy nem az a cél, hogy kiizzadjon, kifulladjon a 
hangsúly az izmok, ízületek, csontok karbantartásán van.

A bemelegítésről és a nyújtásról sem szabad elfelejtkezni. A be- 
melegítést mindig fentről kezdjük váll -, kar-, és csípő -, térd és bo- 
ka körzés minden alkalommal edzés elött és után is végezzük el. A 
sérülésmentes mozgás elengedhetetlen eleme a bemelegítés.

Remélem ezzel a cikkel sikerült hozzájárulnom, hogy minél töb- 
ben kedvet kapjanak az aktív mozgáshoz. 

Szeretettel üdvözlök minden kedves olvasót!
Gégény Mártonné 

a Cigándi Egészségfejlesztési Iroda munkatársa.

EFOP-1.8.19-17-2017-00015 - Az egészséges Bodrogközért

Egészségfejlesztési Iroda hírek
„Víz! Se ízed nincs, se színed, se zamatod, nem lehet megha- 

tározni téged, megízlelnek, anélkül hogy megismernének. Nem 
szükséges vagy az életben: maga az élet vagy.”

Antoine de Saint-Exupéry

A víz világnapja alkalmából 2019. 03.19-én Tiszta víz nevű ren- 
dezvényt szerveztünk. Helyszín a Bodrogközi Járóbeteg Szak- 
ellátó Központ volt. 

A rendezvény lehetőséget teremtett arra, hogy az érdeklődők 
vízivási szokásait megvizsgáljuk egy kérdőív segítségével. 

Megragadtuk az alkalmat a víz szervezetre gyakorolt jótékony 

hatásainak ismertetésére, vala- 
mint a cukrozott üdítő italok, íze- 
sített ásványvizek, energiaitalok 
túlzott fogyasztásának veszélyei- 
re is rávilágítottunk. 

Bízunk benne, hogy sikerült fel- 
hívni a figyelmet a vízivás fontos- 
ságára, a megfelelő mennyiségű 
és minőségű folyadék bevitelére. 

Mindenkinek szeretnénk megköszönni, aki valamilyen formá- 
ban részt vett a rendezvényünkön, vagy segített, annak zökkenő- 
mentes lebonyolításában.
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Ötödik alkalommal írták ki a Cigánd Városi Művelődési 
Központ dolgozói az Író-költő pályázatot, melynek 
eredményhirdetését 2019. április 5-én a Városi Könyvtárban 
rendezték meg.

A Költészet napja alkalmából meghirdetett irodalmi pályázatra 
az idén két korcsoportban (18-40 év között és 40 év fölött) vers és 
próza kategóriában a harminckét nevező összesen nyolcvannégy 
alkotása érkezett be.

Az értékelő bizottságban Nyiri Péter irodalomtörténész, a Petőfi 
Irodalmi Múzeum - A Magyar Nyelv Múzeumának vezetője, De- 
ák-Kocsi Ilona, a ricsei Zukor Adolph Művelődési Ház könyvtárá- 
nak vezetője, valamint Dolgos Ferenc, a tiszakarádi Kántor Pál 
Művelődési Ház vezetője foglaltak helyet.

Az ünnepi rendezvényen részt vett Ablonczy Dániel, Cigánd 
város alpolgármestere, valamint dr. Szepesy Márk Cigánd város 
jegyzője. 

Szabó Lea és Szigeti Zalán, a Széptan Művészeti Iskola növen- 
dékeinek hangszeres bemutatóját a megjelent szerzők bemutatko- 
zása és pályaművük felolvasása követte. Nagy örömünkre szolgált, 
hogy a kezdetektől visszatérő pályázók mellett új szerzők is jelen 

Kihirdették az Év szerzőjét Cigándon

A Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola immáron tizen- 
egyedik alkalommal szervezte meg a Sipos György Néptánc- 
fesztivál és Tehetségnapot, benne a XXI. Szólótánc Versenyt is. 

A 2019. március 30-án megrendezett eseménynek a sátoraljaúj- 
helyi Kossuth Lajos Művelődési Központ Latabár Színháza adott 
otthont, melyen az anyaiskola táncosai mellett a tagintézmények 
növendékei, így közöttük a Cigándi Gyermek Néptáncegyüttes és 
a Cigándi Tiszavirág Néptánccsoport közel hatvan tagja is részt 
vett. A gyerekek szóló és csoportos formában mutatták be tudá- 
sukat az öt tagú szakmai zsűrinek.

A cigándi táncosok több kiváló eredményt értek el, nekik, il- 
letve felkészítő tanáraiknak szívből gratulálunk!

XXI. Szólótánc- verseny I. kategória:
Kiemelt arany minősítés és az ezzel járó „Bodrogmenti Kis- 

bokréta” díj tulajdonosa: Gyárfás Attila.
Gyárfás Attila harmadszor érdemelte ki a Kisbokrétát.
Kiemelt arany minősítés és az ezzel járó „Bodrogmenti Kaláris” 

díj tulajdonosa : Jóni Dorina
II. Kategória:
Arany minősítés: Gyárfás Anikó, Szigeti Csongor
Ezüst minősítés: Bodnár Dominik, Polyák Patrik
XI. Sipos György Néptáncfesztivál:
Arany minősítés: Cigándi Gyermektáncegyüttes – Rábaközi tán- 

cok
Kiemelt Arany minősítés: Cigándi Gyermektáncegyüttes – Bod- 

rogközi táncok és a Cigándi Tiszavirág Néptánccsoport Játékok és 
táncok a Bodrogközből.

Felkészítő tanárok: Gyöngy Ilona, Lőrincz László.

voltak az eredményhirdetésen, ezzel is emelve a rendezvény szí- 
nvonalát.

A zsűri döntése alapján a végeredmény:
18-40 év között:
Év szerzője:  Rolyák Géza
2. hely:  Szarka Norbert 3. hely:  Sós Ádám
Különdíj:  Kovács Gábor
40 év fölött:
Év szerzője:  Szabó Erika
2. hely:  Szalay Anikó 3. hely:  Szádváry Margit
Különdíj:  Jerney Gábor
Nyiri Péter, a zsűri elnöke több olyan szerzőt is jutalomban ré- 

szesített, aki ugyan nem ért el helyezést, de az írása kitűnt a többiek 
munkája közül. Szívből gratulálunk a díjazottaknak!

Az ünnepség végén a résztvevők egy közös vacsorán, majd kö- 
tetlen beszélgetésen oszthatták meg egymással élményeiket.

A szervezők nevében köszönjük partnereink, támogatóink 
segítségét, felajánlásait és köszönjük a pályázóknak, hogy 
megtisztelték eseményünket!

Cigándi táncosok sikere a XI. Sipos György Néptáncfesztivál és Tehetségnapon
A Cigándi Gyermektánccsoport a közeljövőben két nívós ese- 

ményen vesz majd részt. 2019. április 13-án Nyíregyházán, az Abi- 
gél Országos Minősítő Táncfesztiválon, majd a tervek szerint 
2019. április 27-én a salgótarjáni táncfesztiválon mutathatják be 
tudásukat a táncosok.

Sós Ádám (Békés) 3. helyezett Sós Ádám (Békés) 3. helyezett 

18-40 év közötti korcsoport18-40 év közötti korcsoport

Sós Ádám (Békés) 3. helyezett 

18-40 év közötti korcsoport

Szalay Anikó (Sajónémeti) 2.helyezett Szalay Anikó (Sajónémeti) 2.helyezett 

40 év fölötti korcsoport40 év fölötti korcsoport

Szalay Anikó (Sajónémeti) 2.helyezett 

40 év fölötti korcsoport



152019. április

Cigánd Város Önkormányzata, Cigánd legszebb karácsonyi 
fénydekorációja” címmel hirdetett versenyt, melyre a település 
minden olyan lakója benevezhetett, aki a 2018-as év karácsonyi 
ünnepkörében karácsonyi fényekkel díszítette fel az otthonát.

A versenyben résztvevő dekorációkat egy bizottság értékelte, ez 
alapján állították fel a végeredményt. 

Az eredményhirdetést 2019. január 31-én, az év első önkor- 

Cigánd legszebb karácsonyi fénydekorációja
mányzati testületi-ülésén tartották meg, ahol Oláh Krisztián pol- 
gármester adta át a helyezetteknek járó díjakat.

1.hely: Juhász Tímea, Fő utca 125.
2.hely: Lehóczki Ferencné, Tiszaújsor 52.
3.hely: Nagy Gézáné, Petőfi u. 54

Szívből gratulálunk a díjazottaknak!

2Cigánd Város Önkormányzata több mint 1100 m -en folytat nö- 
vényházi dísznövény- és zöldségtermesztést. 

Az egynyári virágok, muskátlik, zöldségpalánták néhány héten 
belül megvásárolhatók lesznek a fóliaházakban. Míg a primőr áruk 
értékesítése már megkezdődtek.

Termékeinket hétköznapokon a savanyító üzemben, szomba- 
tonként a helyi termelői piacon tudják megvásárolni.

Szeretettel várjuk a kedves vevőket!

A Kántor Mihály Általános Iskola csatlako- 
zott a TE SZEDD! ÖNKÉNTESEN A TISZ-
TA MAGYARORSZÁGÉRT! programhoz. 

Az iskola valamennyi tanulója részt vett a szemétszedésen. A hét 
folyamán osztályonként csoportokban bejárták a település utcáit, 
parkjait, külső területeit és megtisztították a hulladéktól.

Vásároljon helyi terméket! 
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Cigánd Város Önkormányzata nevében Oláh Krisztián 
Polgármester Úr, és Tóth János Képviselő Úr örömmel adta át 
támogatásként a képen látható eszközöket Antal Ferencnek a 
ricsei mentőállomás vezetőjének.

"Önkormányzatunk folyamatos forráshiányban szenved, de 
ennek ellenére mindenkori kötelességünk azokon az embereknek 
segíteni, akik a nap 24 órájában az életünkért, szeretteinkért küzde- 
nek! 

Nincs ennél fontosabb! 
Ilyen szervezet többek között a ricsei mentőállomás is, hiszen 

féltenek, óvnak bennünket, és szakszerű tudásukkal rendelkezé- 
sünkre állnak, ha baj van!” - fogalmazott Polgármester Úr.

Polgármester Úr és Képviselő Úr a cigándiak nevében meg- 
köszönte az eddigi korrekt együttműködést, és jó egészséget 
kívánt a mentőállomás valamennyi dolgozójának!

Cigándon a Mátyás király utca 19. sz. alatti Levendula Biz- 
tos Kezdet Gyerekház bővítése kezdődött meg.

2A közel 50 m -es bővítményben helyett kap majd az új fejlesztő 
helyiség, egy raktár és egy fedett terasz.

A Biztos Kezdet Gyerekház munkatársai a 0-3 éves korosztály és 
szüleik részére biztosítanak fejlesztő szolgáltatásokat és szer- 

veznek közösségi eseményeket az esélyek megteremtése, illetve a 
képességek kibontakoztatásának biztosítása érdekében.

A 12 férőhelyes több mint 100 éves vendégház mellett kialakított 
kemencés filagória bővül most egy nyári konyhával és egy ne- 
menként elkülönített zuhanyzóval. A kivitelezést helyi szakem- 
berek bevonásával a napokban kezdték meg.

Fejlesztések Cigándon

"A kicsiből is jut egy kevés”
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Felújítás az iskolai étkezdében
Befejeződött Cigándon az 

év második nagyobb beruhá- 
zása, mely az iskola éttermé-
ben valósult meg. 

Az épületben a Cigánd Tele- 
pülésüzemeltetési és Városfej- 
lesztő Nonprofit Kft szakem-
berei végezték el az illemhelyek 
teljes felújítását, valamint kiala- 
kítottak egy személyzeti mel- 
lékhelyiséget is.

A felújítást az önkormányzat 
saját erőből finanszírozta.

Befejeződött 2019. első cigándi beruházása városunkban.
A Béla-tanya és Cigánd között a 381-es közút mellett a Magyar 
Villamos Művek naperőműve létesült, mely tovább zöldíti Ma- 
gyarország energiamixét.

Napelempark létesült Cigándon

-kor
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- Kérem mutatkozzon be az olvasóknak.
- Üdvözlöm a kedves olvasókat! Zemplénagárdon nőttem fel, 

iskoláimat itt kezdtem, majd Sátoraljaújhelyen folytattam, ápoló 
lettem. Első munkahelyem Budapesten az Országos Baleseti és 
Sürgősségi Intézetben volt; dolgoztam Sátoraljaújhelyen az Erzsé- 
bet Kórház Intenzív részlegén és Ricsén a szociális otthonban is. 
Széleskörű tapasztalatokra tettem szert, ami a szakmai és szemé- 
lyes fejlődésemet is szolgálták. 2018. februárban szereztem meg az 
okleveles ápolói diplomám. Boldog párkapcsolatban élek Ricsén. 
Párom Sütő György, rendőrként dolgozik a Cigándi Rendőrörshöz 
tartozó Karcsa KMB Irodán. Három gyermekünk van, mindhár- 
man idejárnak Cigándra: Gyurika ötödikes a Kántor Mihály Álta- 
lános Iskola tanulója, Lilla óvodás a Tündérkert Óvodába, míg 
Nándika a Bodrogköz Kincsei Bölcsődébe jár.

- Tudatosan készült az egészségügyi pályára?
- Igen. Nővérem, aki 16 évvel idősebb tőlem, szintén ápoló, gyer- 

Madzin Ildikó a Bodrogközi Járóbeteg Szakrendelő új vezető asszisztense
mekként beleláthattam a munkájába, ami teljesen elvarázsolt. A 
mai napig szeretek nővér lenni és ezt a betegek is érzik.

- Mióta dolgozik a Cigándon, milyen területen és milyen 
feladatai vannak?

- 2012 nyarától dolgozom asszisztensként a bőrgyógyászat, sze- 
mészet, tüdőgyógyászat, nőgyógyászat szakrendeléseken és a nap- 
pali kórházban. Széleskörűek a feladataim: sebkötözés, vénázás, 
allergiateszt, számítógép használata és amit az adott szakrendelés 
megkövetel.

- Hogyan fogadta a vezetői kinevezést?
- Dr. Szulics Péter főorvos úr kért fel a vezető asszisztensi mun- 

kakör betöltésére. 
Nagyon megtisztelő volt számomra. Bízom benne, hogy nem 

okozok csalódást és a jövőben is együtt tudunk dolgozni azon, 
hogy pácienseink magas szintű ellátást kapjanak orvosainktól és 
kedvességet ápolóinktól.

Szabadidõ Központ hírei
Az év legmozgalmasabb időszakán vagyunk túl.
Januárban és februárban minden szombaton és vasárnap 

rendezvények zajlottak, ahol alkalmanként 200 - 300 fő vett részt a 
Szabadidő Központban. Ez idő alatt 12 labdarúgó tornát 
rendeztünk, különböző korosztályokban.

A fiú csapatoknál 8 - 19 év közötti gyerekek versengtek az első 
helyért, lányoknál pedig két korosztályban, 16 és 19 éves lányok 
rúgták a labdát. 

Örömteli volt számunkra, hogy 4 ország csapatai is képviseltet- 
ték magukat és vitték a jó hírnevünket saját hazájukba.

Nagyon hasznos volt számunkra ez a megmérettetés, így fel tud- 
tuk mérni a CISE utánpótlás csapatainkat, hogy hol is tartunk. 

Februárban öregfiúk teremtorna is zajlott, ahol 11 csapat Old 
Boys tagjai mérkőztek egymással. 

Emellett hétközi napokon futsal bajnokságok hazai mérkőzései 

is nálunk kerültek megrendezésre, ahol tőlünk 4 korosztály képvi- 
seltette magát fiú és leány gyerekekkel.

Heti 3 alkalommal reggelente az ovis labdarúgó palánták is 
örömmel járnak hozzánk, akik között az éven beindítottuk a kisebb 
csoportokat is. Itt már 3,5 éves gyerek is jár hozzánk focizni!!! 

Iskola testnevelés órák után folyamatosak a délutáni leány kézi- 
labda edzések és a fiú és leány foci edzések. Emellett megújult a 
konditermünk is, ahol számos új eszközzel tudtuk kielégíteni a 
sportolók igényeit. 

Ezzel párhuzamosan a "nagy" műfüves pályán téli felkészülési 
labdarúgó torna zajlott, akik szintén nálunk öltöztek és 5 héten ke- 
resztül itt készültek a tavaszi bajnokságra.

De hogy nem csak a sportolók veszik igénybe a sportcsarnokot, 
azt az is bizonyítja, hogy a Bölcsiseknek ugróvár volt felállítva, 
akik nagy örömmel fogadták és használták is a játszóházat.

A SAMI Újévi Táncgála színvonalas megrendezése is nálunk 
zajlott, ahol szintén a cigándi iskolás gyerekek voltak a fellépők.

Március elején a szokásos szalagavató és az iskolai farsang is itt 
került megrendezésre a Kántor Mihály Általános Iskola tanulói 
részvételével, ahol telt ház fogadta a gyerekeket.

Leskó István előadása 
a Városi Könyvtárban

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

2019. március 26-án a Városi Könyvtárban megtartott előadásán 
a jelenlévők számos érdekes, és hasznos információt hallhattak a 
gyógynövényekről. A résztvevők egy különleges, tizenhárom fajta 
gyógynövényből készült teakeveréket is megkóstolhattak.
A tartalmas bemutató után Leskó úr készséggel válaszolt a számára 
feltett kérdésekre.
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Végéhez közeledik a Magyar Labdarúgó Szövetség 
Telephely korszerűsítési programja

A program célja az amatőr csapatok, valamint Bozsik progra- 
mokban résztvevő gyerekek sportolási lehetőségét kiszolgáló in- 
frastruktúra fejlesztése volt. A pályázatban támogatható fő tevé- 
kenység a pályavilágítás kialakítása, melyhez kiegészítő beru- 
házási elemek, eszközbeszerzések is társulhattak (cserepad, ered- 
ményjelző, labdafogó háló, lelátó beszerzése).

Cigánd Város Önkormányzata még 2018-ban pályázott sikere- 
sen a támogatásra, mely 90 %-os támogatás mellett valósulhatott 
meg. A pályázat keretében így lelátót, kispadokat, eredményjelzőt 
és labdafogó hálót kapott a Vasút utcai sporttelep élőfüves pályája.

Valamint a fejlesztés egy látványosabb része, a Cigánd Városi 
Stadion 200 luxos pályavilágítása a napokban fejeződik be.

22 fős kerettel vágott neki a CISE felnőtt csapata a tavaszi idénynek
Érkezők: Belényesi Miklós (Tállya KSE), Dmytro Bodnaruk 

(Győri ETO FC), Miron Bogdan (ACS Energeticianul, román), 
Stanislav Chepa (FC Uzhgorod, ukrán), Kelemen Gergő (KFC Ko- 
márno, szlovák), Dominik Lukáč(1. FC Tatran Prešov, szlovák), 
Jakub Novotný (FC Lokomotíva Košice, szlovák), Rjaskó Viktor 
(Eger SE), Pavol Šulák (FK Slavoj Trebišov, szlovák), Peter Šulák 
(FK Slavoj Trebišov, szlovák), Gelu Velici (ASU Politehnica Timi- 
şoara, román). 

Távozók: Bokros Tibor (Tiszaújváros), Engel Alex (Ózd), Fehér 
Martin (Vásárosnamény kölcsönbe), Hrabina Alex (DVSC), 
Horváth Attila (Dombrád kölcsönbe), Molnár László (Nyírbátor), 
Sánta Kázmér (abbahagyta), Timkó Zsolt (Tiszakanyár kölcsön- 
be).

A Cigánd SE 2018/19. évi tavaszi NB III-as felnőtt kerete:
Kapusok (2): Gazsi Tamás, Bogdan Miron
 Védők (7): Stanislav Chepa, Kovács Gergő, Répási Regő, Pavol 

Šulák, Peter Šulák, Varga Krisztián, Hrihorij Zanko
 Középpályások (9): Angyal Norbert, Baksa Zoltán, Dmytro 

Bodnaruk, Fodor András, Kelemen Gergő, Kis Gergő, Dominik 
Lukáč, Matusz Roland, Rjaskó Viktor. 

Csatárok (4): Belényesi Miklós, Jakub Novotný, Oláh Levente, 
Gelu Velici

 Stáb: Szénay Péter – szakmai igazgató, Baksa Zoltán – pálya- 
edző, Petranics Szergej – kapusedző, Csáki Péter – masszőr, Dócs 
Károly – szertáros, Terjék Sándor – technikai vezető.

 
17. forduló: Cigánd SE – Tállya KSE   1-0 (1-0) 
18. forduló: Sajóbábony VSE – Cigánd SE  2-1 (0-1) 
19. forduló: Cigánd SE – Salgótarjáni BTC  3-0 (2-0)
20. forduló: Putnok FC – Cigánd SE   0-4 (0-2) 
21. forduló: Cigánd SE - Termálfürdő Tiszaújváros 0-1 (0-0) 
22. forduló: Nyírbátori FC - Cigánd SE   1-1 (0-1)

A KELETI CSOPORT ÁLLÁSA

1 JÁSZBERÉNYI FC 22 16 1 5 56 24 32 49

2 SZOLNOKI MÁV FC 22 15 2 5 43 22 21 47

3 ESMTK 22 14 4 4 32 17 15 46

4 FÜZESGYARMATI SK 22 13 4 5 43 17 26 43

5 PUTNOK FC 22 12 3 7 35 29 6 39

6 NYÍRBÁTORI FC 22 10 4 8 29 28 1 34

7 DEBRECENI EAC 22 10 3 9 38 38 0 33

8 SÉNYŐ-CARNIFEX FC 22 9 6 7 35 32 3 33

9 TERMÁLFÜRDŐ TISZAÚJVÁROS 22 9 4 9 39 29 10 31

10 TÁLLYA KSE 22 7 5 10 23 30 -7 26

11 EGER SE 22 7 5 10 22 30 -8 26

12 DVTK II. 22 6 2 14 22 41 -19 20

13 SAJÓBÁBONY VSE 22 6 2 14 19 45 -26 20

14 GYÖNGYÖSI AK 22 5 4 13 30 42 -12 19

15 CIGÁND SE 22 5 3 14 23 38 -15 18

16 SBTC 22 4 4 14 20 47 -27 16

V. LG. KG. GK. P.H. Csapat M. Gy. D.
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Névjegy:   Szénay Péter
Születési idő:  1963. december 16.
Születési hely:   Kassa
Családi állapota:  nős (két lánya van)
Edzői végzettsége:  UEFA Pro licenc
Edzői pályafutása:    1. FC Kosice (szlovák), VSZ Kosice 

(szlovák), Lokomotiv Kosice (szlovák), MFK Roznava (szlo- 
vák), VTJ Kromeríz (cseh), Szlovákia U15 válogatott, Szlo- 
vákia U17 válogatott, Cigánd SE.

4 bajnoki mérkőzés: 3 győzelem, 1 vereség! Kijelenthetjük, 
hogy a várakozásnak megfelelően kezdte a tavaszi idényt NB 
III-as felnőtt labdarúgó csapatunk. Az egyetlen vereség – 
“csak rajtunk múlott” – még most is bosszantja szakmai igaz- 
gatónkat, Szénay Pétert.

– Az elmúlt két fordulóban már magabiztosan nyertünk! 
Mondhatjuk, hogy most már rátaláltunk a helyes útra, össze- 
csiszolódott a csapat?

– A legfontosabb, hogy mindenki a földön maradjon. Az ősszel a 
Salgótarjánban szerzett győzelem után is éreztem, hogy korai az 
ünneplés, mert sokan elhitték, hogy utána már minden megy magá- 
tól, s a végén 8 ponttal zártuk az idényt. Látni, hogy most már jobb 
a hangulat, de nekünk hétről-hétre kell készülni, és csak a soron 
következő mérkőzésre figyelni. Sajnos még most úgy érzem, hogy 
van néhány sértődött játékos.

– Te mennyire vagy elégedett a csapat játékával és hozzáállásá- 
val?

– Őszintén megmondom, hogy a Tállya ellen nem játszottunk a 
elképzeltek szerint, de lehet, hogy az első bajnoki mérkőzésen töb- 
bet izgultunk a kelleténél, görcsösek voltunk a túlzott győzni aka- 
rás miatt. A sajóbábonyi pontvesztés még most is idegesít, mert én 
úgy látom, hogy a kezünkbe tartottuk a három pontot, melyből a 
végén egy sem lett. Ott kirobbantak olyan dolgok is amire nem 
gondoltam. Ezért is a Salgótarján elleni mérkőzés előtt nem a leg- 
jobb hangulatban ment a csapat a pályára, de ott mindenki megmu- 
tatta, hogy összetartunk és csak egy célunk van. Putnokon változ- 
tattam a játékrendszeren és az összeállításon is, aki ott lehetőséget 
kapott betartotta a rábízott feladatot. A múlt heti vendégjátékunk 
jól sikerült, de még van mit csiszolni.

– A putnoki meccs után a szurkolók a stadion előtt várták és él- 
tették a csapatot! Mit szólsz ehhez?

– Nyilván ebben a helyzetben minden erőnkkel a bennmaradásra 
koncentrálunk, de nem szabad elfelejteni, hogy a játékosok első 
számú feladata a szurkolók szórakoztatása, még ebben a helyzet- 

ben is. Nem véletlenül mondják, hogy a szurkoló a 12. játékos, ez 
hál' istennek nálunk sincs másképp. Remélem, hogy a Tiszaújvá- 
ros elleni mérkőzésen mindenki átérzi aki kijön, hogy a csapatnak 
lehet a lelátóról is segíteni.

 – Több szerkezetet is kipróbáltál már, működik a dolog, át tud- 
nak állni zökkenőmentesen egyikből a másikba? Alkalmas a ke- 
ret a több variációra?

– A mai labdarúgásban nem a játékrendszer a legfontosabb, mert  
ha a játékosok betartják a védekezési és támadási alapelveket és 
gondolkoznak is, akkor több jó és eredményes döntéseket hoznak. 
Azt gondolom eddig sikerült megfelelően összeállítani a csapatot. 
Van két kiváló kiegyensúlyozott kapusunk és a mezőnyjáté- 
kosokból van több tapasztaltabb játékos, és sok ambiciózus fiatal, 
akiknek sokkal magasabb a célja mint megyei I. osztályba szere- 
pelni.

– Mi az amiben fejlődnünk kell ahhoz, hogy továbbra is így 
menjünk tovább?

– A legnagyobb gondot abban látom, hogy még mindig máshogy 
gondolkoznak a játékosok az edzéseken és máshogy a mérkőzé- 
seken. Ezért természetes, hogy más döntéseket hoznak az edzésen 
mint a mérkőzésen. Gondolom, hogy pillanatnyilag leggyorsabban 
akkor tudunk fejlődni, ha még jobban figyelünk az edzéseken. 
Nagy dolgokat csak részdolgokból lehet összeállítani, és ezeken a 
kis részeken kell még sokat dolgozni nekünk.

– Mit szóltál a Szlovákia-Magyarország EB selejtező mérkő- 
zéshez?

– Az utolsó fél órát láttam csak a mérkőzésből, mert aznap délu- 
tán Szencen voltam a Szlovák Labdarúgó Szövetség technikai osz- 
tályának a tárgyalásán. Ebben a fél órában úgy láttam, hogy a 
szlovákok domináltak, de azt gondolom, hogy a két csapat között 
nincs nagy különbség. Ezen a szinten gyakran dönt az első elért 
gól. A továbbjutásra a csapatoknak idegenből is pontot vagy ponto- 
kat kell hozni, és ez most a első két fordulóba egyiknek sem sike- 
rült.

– A két gólszerző a kezeid alatt nőtt fel, milyen gyerekek voltak?
– Nagyon örültem, hogy Duda és Rusnák betaláltak, mert mind-
ketten nálam kezdtek a Kelet-szlovák válogatottban játszani mikor 
még 12 évesek voltak. Rusnák Kassán játszott, Duda pedig Sninán. 
Érdekes, hogy mind a ketten kisebbek voltak a társaiknál, de tech- 
nikailag már akkor magas szinten játszottak. Rusnák inkább gyor- 
sabb volt és nem szeretett veszíteni, még az edzéseken sem. Duda 
nagyon szerette a labdát, meg akarta mutatni, hogy a magasabb és 
erősebb ellenfelek ellen is meg tudja tartani.

– Gondoltad akkor, hogy felnőtt válogatottságig viszik?
– Igen, mert a tehetségük mellett céltudatosak is voltak. Rusnák 

U-15-ös korában átigazolt a Manchester Citybe és vele utána rend- 
szeres találkoztunk a szlovák U15-től U17-ig. A elit kört játszottuk 
Olaszországba, ahol a hazai csapaton kívül a csehek és skótok 
voltak az ellenfeleink. Duda nem volt nagy termetű, de nagyon sze- 
retett focizni. 14 évesen egyedül jött Kassára és bejelentkezett az 
ottani csapatnál. Nem nagyon bíztak benne, de adtak neki lehető- 
séget. 18 éves koráig nem is szerepelt a korosztályos válogatottak- 
ban, de aztán fél év után már az U18-ban és az U19-ben játszott, és 
utána már az U21-ben is. Nagyon sokat segített neki a volt szlovák 
szövetségi kapitány, Jan Kozák, aki már 17 évesen lehetőséget 
adott neki, hogy bemutatkozzon a felnőtt első osztályban.

“A LEGFONTOSABB, HOGY MINDENKI A FÖLDÖN MARADJON” 

– NAGYINTERJÚ SZÉNAY PÉTERREL 


