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Idén is nagy izgalommal készülünk a szokásos városnapi ün-
nepségsorozatunkra. Igyekszünk kedvére lenni kicsiknek-na-
gyoknak, időseknek-fiataloknak, helyieknek és elszármazott 
vendégeinknek egyaránt a kétnapos városnapi rendezvényünk 
megszervezésével.

2019-ben különleges évforduló miatt ünnepeljük városunkat: 15 
éve már annak, hogy Cigánd megkapta a városi rangot! Sok ember 
megfeszített munkája, odaadása kellett ehhez, amit nem felejthe-
tünk el, ezért illik ezt méltó módon megünnepelni.

Arra gondoltunk, hogy a múlt megidézéseként újra megszervez- 
zük, a korábban oly sikeresnek bizonyult „Cigándi lakodalmast”! 
A lakodalom teljes egészében cigándi hagyományokra épülő vi- 
gasság lesz! A településen élők már lázasan készülnek az esemény- 
re, és mindenki kiveszi a részét az esemény legjobb színvonalon 
történő lebonyolításában.

Kedvcsinálóként, kérem Önöket, olvassák el Nagy István tanár 
úr eseményhez készített beharangozóját:

„Nagyszabású népművészeti rendezvénynek néz elébe augusztus 
17-én Cigánd lakossága, elszármazottjai, meghívott vendégei, az 
érdeklődő kicsik és nagyok sokasága. Lakodalmi keretbe öltöztetve 
elevenítik fel a múlt szokásait, hagyományait, demonstrálva ezzel a 
település közösségformáló, múltját tisztelő és továbbvivő szerepét. 
Lesz itt hagyományos disznóvágás, csigacsinálás, a lakodalmi elő- 
készületek minden csinja-binja, de felelevenítik a menyasszonyki- 
kéréstől a templomi menetig, a kelengyevivéstől az új asszony meg- 
táncoltatásáig a régi lakodalmak hangulatát, fontos mozzanatait. 
Természetesen nagyvőfélyi irányítással. A jó hangulatról pedig 
Zsindely Népzenei Együttes gondoskodik. No meg az elmaradha- 
tatlan csigaleves, töltött káposzta, apróbéles, elkészítve úgy, aho- 
gyan az elődöktől tanulták. Az ünnepi alkalmat tovább fényezi, 
hogy együtt szórakoztatják a nézőket az erdélyi testvértelepülés: 
Magyaró táncosaival, küldöttségével. Jelképes vőlegényt is közü- 
lük választanak.                              (Folytatás a következő oldalon)

Kedves Cigándiak!
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A menyasszony pedig cigándi lesz, mert 
„ nincsen párja a cigándi lánynak”. Az 
esemény alkalmat ad nemcsak a régmúlt 
felidézésére, de a közelmúlt eredményei- 
nek a bemutatására is. 15 éve lett ugyanis 
város a település, mely kézzelfogható, po- 
zitív változásokat hozott az itt lakóknak. A 
rendezvény anyagi támogatását biztosító önkormányzat gesztusá- 
ba ez is benne foglaltatik.”

Az est fénypontja pedig az Önkormányzatunk gondozásában 
megjelent „Cigándi fonó” című lemez bemutató koncertje lesz, 
amelyet Dr. Téglás Zsolt és a Zsindely Népzenei Együttes fog szá- 
munkra előadni a Bodrogközi Múzeumporta előtt felállított 
nagyszínpadon. Az estet menyasszonyi tánccal zárjuk, amelynek a 
bevételét a magyarói Csurgó Néptáncegyüttesnek ajánljuk fel.

Természetesen gondoltunk azokra is, akik nem kifejezetten a 
néphagyományok megtekintése céljából látogatnak majd el 
hozzánk hiszen  vasárnap (Augusztus 18-án) átadjuk a színpadot a 
könnyűzenei fellépőknek! Az ökörsütés és az ingyenes programok 
mellett a legkisebbek számára 8db felfújható légvárat állítunk fel 
(vasárnap), melyet ingyen használhatnak vendégeink.

Ha van ideje, kedve és lehetősége engedi, akkor tisztelettel ké- 
rem csatlakozzon hozzánk és ünnepeljen velünk 2019. augusztus 
17-18-án.

Természetesen az ünnepi előkészületek közben, javában 
zajlanak a városunkat érintő fejlesztéseink, amelyekről kérem 
engedjék meg nekem, hogy egy friss tájékoztatót adjak.

A Master Good csoport (Master Good Kft., Baromfi 
Coop Kft.) összesen három 

új telephely létesítését tervezi Cigándon. 

A beruházások várhatóan 2020-ban kezdődnek. 
Az önkormányzat a településrendezési terv 

módosítását megkezdte.
A korszerű baromfitelepeken helyi munkaerőt 

kívánnak foglalkoztatni.

A Béke utca 38. alatt található közösségi ház bővítése 
2020-ban indul. A bővítménybe oktatóterem, iroda, 

teakonyha és terasz kerül. 

Az építési munka a Cigánd szociális 
városrehabilitációja 

– II . ütem című projektből valósul meg.

Az ipari területen még az éven megkezdődik 
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a 300 m  hasznos alapterültetű önkormányzati 
üzemcsarnoknak az építése. 

A 10 évre bérbeadott üzemben kutyatápot fognak 
gyártani, melyhez legalább 

10 helyi dolgozóra lesz szükség. 

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás a 
napokban indult el.

Az építési munka az Iparterület-fejlesztés Cigándon 
című projektből valósul meg.

Az úszásoktatás elősegítésére, a testnevelési órák 
körülményeinek javítására a Nemzeti Köznevelési 

Infrastruktúra Fejlesztési Program keretein belül épül 
tanuszoda. A Cigándi Járási Tanuszoda elsődleges 

feladata a kötelező testnevelés órák keretében végzett 
úszásoktatás kiszolgálása. A létesítményben egy 25 

méteres, hatpályás úszómedence (1.90m mély), melynek 
vízhőfoka 26-28 °C és egy 10*6 méteres tanmedence 
(0.80m mély), melynek vízhőfoka 30-32 °C kap majd 

helyet. A tanuszoda építése és fenntartása teljes 
mértékben állami, az önkormányzatnak csak a 
helyszínt szükséges biztosítania. A kivitelezésre 

vonatkozó közbeszerzés folyamatban van, hamarosan a 
régészek végeznek majd feltáró munkát a helyszínen.
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A Bodrogköz Kincsei Bölcsőde épülete egy 
csoportszobával és egy nagy fedett terasszal fog 

bővülni. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás 
a napokban indult el, így várhatóan az ősszel 

megkezdődhetnek a munkák. Az építési beruházás a 
Bölcsődei és óvodai intézmény felújítása, illetve 
bővítése Cigándon című projektből valósul meg.
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A Bodrogközi Múzeumportán épülő 213 m  hasznos 

alapterületű új épület ad majd helyet az új Szabad a 
Föld című „retro” kiállításnak. A tetőtérben 

raktárhelyiségek lesznek kialakítva. 

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás a 
napokban indult el, így várhatóan az ősszel 

megkezdődhetnek a munkák. Az építési beruházás A 
Bodrogközi Múzeumporta attrakció bővítése című 

projektből valósul meg.

A Mátyás király utca 19. szám alatti Biztos Kezdet 
Gyerekház a 0-5 éves korú gyermekeket nevelő 

családok számára kínál változatos elfoglaltságokat a 
mindennapokban. Az építési projektnek köszönhetően 

246 m -rel nő a hasznos alapterület, kialakításra kerül 
egy foglalkoztató, egy raktár és egy fedett terasz. A 

kivitelezésben a Cigánd Településüzemeltetési és 
Városfejlesztő Nkft. szakemberei is részt vesznek. Az 

építési beruházás a Biztos Kezdet Ház fejlesztése 
Cigándon című projektből valósul meg.

Hamarosan befejeződik a cigándi bíró házánál lévő 
filagória bővítése. A bővítést az egyre növekvő gyalogos 

és kerékpáros turisták száma valamint a gyerek 
táborok fejlesztése indokolja. A 12 férőhelyes 
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turisztikai szállás 40m -es bővítményében egy új nyári 

konyha, nemenként elkülönített zuhanyzó és wc 
található. A kivitelezésben a Cigánd 

Településüzemeltetési és Városfejlesztő Nkft. 
szakemberei is részt vesznek. Az építési beruházás a 
GYEP II. infrastrukturális hátterének megteremtése 

című projektből valósul meg.
Sokan érdeklődnek a határon túlról a létesítmény 

felől. Az érdeklődők a www.booking.com honlapon 
részletes tájékoztatást kaphatnak az épületről. 

A Fő utca 90. sz. alatt található Szociális Szolgáltató 
Központ épületének bővítése 2020-ban kezdődik majd 

el. 

Az irodákat, tárgyalót, irattárat, raktárakat és 
vizesblokkokat tartalmazó bővítés meghaladja majd a 

2200m -t. Jelenleg a kiviteli tervek készítése és a 
telekalakítás zajlik. 

Az építési beruházás a Cigánd Város szociális 
alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése című 

projektből valósul meg.
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- A Dohányzásról -
Tudta, hogy a dohányzás Magyarországon súlyos népegész- 

ségügyi és nemzetgazdasági problémát jelent?

Dohányzás következtében 2015-ben 22.496 ember halt meg, 
ezzel hazánk az EU-ban a legrosszabb helyen állt. A halálozások 
1/3-át a tüdőrák és közel 1/4-ét szív- és érrendszeri betegségek 
okozzák. Egy dohányosnak 3x nagyobb a halálozási kockázata, 
mint egy nemdohányzónak. Szinte nincs is olyan szervünk, szerv- 
rendszerünk, amelyet nem érintene rosszul a dohányzás. 

Sajnos a dohányzók nagy százaléka még mindig nem hiszi el, 
hogy a dohányzás tüdőrákot, tüdőtágulatot vagy COPD-t okoz. A 
passzív dohányzást sem lehet figyelmen kívül hagyni, hiszen tüdő- 
rákot okozhat vagy a gyerekek esetében asztmához vezethet. 

Kétségtelen, az emberi szervezet nem egyformán érzékeny a 
dohányzás károsító hatásaira. Mindannyian ismerünk olyanokat, 
akik magas kort értek meg jó egészségben és egész életükben szív- 
ták a cigarettát. Ennek a valószínűsége legfeljebb 50%.

A WHO minden év május 31-ét annak szenteli, hogy az emberek 
figyelmét felhívja a dohányzás okozta világméretű pusztításra. Az 
idei év kulcsüzenete „Dohányzás vagy egészséges tüdő?”.

Érdemes abbahagyni a dohányzást!
Nem könnyű feladat, de érdemes abba hagyni a dohányzást. A 

nemdohányzás első napjától kezdve megszűnik az egészségkáro- 
sító hatás, csökken a megbetegedés veszélye. Azoknak az életki- 
látásai javulnak legjobban, akik 35 éves koruk előtt hagyják abba a 

cigarettázást. Minél előbb hagyja abba valaki, annál jobb - de soha- 
sem késő! 

A teljesítőképesség javulása már egy-két hét után észrevehető. 
Jobb lesz a közérzet, a szájíz, megszűnik a haj és a ruha bagószaga, 
kifehérednek a fogak és a lakásból eltűnik a savanyú füstszag. Leg- 
hamarabb a szívbetegség veszélye csökken, a daganatos betegsé- 
gek kockázatának mérséklődéséhez hosszabb idő kell - de nem nő 
tovább a megbetegedés veszélye.

A cigaretta nem olcsó! Érdemes kiszámolni, hogy mennyit költ 
egy hét, egy hónap, egy év alatt:  megdöbbentő szám fog kijönni. 

Mit tehet az, aki le akar szokni?
Szedje össze az akaraterejét, készüljön fel a leszokásra és pró- 

bálja meg letenni egyik napról a másikra. Ez már sokaknak sike- 
rült. A fokozatos csökkentés kevésbé szokott beválni. Jelöljön ki 
egy napot, amitől kezdve már nem szív el egy szál cigarettát sem. 

Ne keseredjen el, ha nem sikerült az első kísérlet: a dohányzásról 
leszokni nem egyszerű. Ne adja fel, próbálja meg újra, kérjen 
segítséget. Több helyen is kaphat, szakszerű tanácsot: a Cigándi 
Egészségfejlesztési Iroda munkatársai állnak a rendelkezésére!

Ne feledje: a dohányzás abbahagyása az egyik legfontosabb 
amit tehet a saját és környezete egészsége javításáért és meg- 
óvásáért!                                                          Gégény Mártonné 

a Cigándi Egészségfejlesztési Iroda munkatársa.

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

Egészségfejlesztési Iroda hírek

A Cigánd és Tiszakarád települések szennyvíztisztító 
telep fejlesztésének keretében egy 1.176 m2 területű 
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komposztáló csarnok és egy 21 m  területű iszaptároló 
épül 2020-ban. A komposztáló csarnokban a szennyvíz 

iszap újrahasznosításához szükséges érlelést fogják 
végezni. A szennyvíz iszap érleléséhez és kezeléséhez 

adalékanyagok hozzáadására van szükség. Az 
ömlesztett adalékanyagok felhasználásig történő 

ideiglenes tárolására készül a fedett iszaptároló. A 
tervezett fejlesztés a meglévő telepen valósul meg. Az 

építési munka az Északkelet-Magyarországi szennyvíz-
elvezetési és kezelési fejlesztés 2. (ÉKMO 2) című 

projekt keretében valósul meg.

A meglévő piac fejlesztése / bővítése során az alábbi 
tevékenységek valósulnak meg: elárusító csarnok 

kialakítása felújítással és átalakítással, fedett elárusító 
tér építése az elárusító csarnok bővítésével, 

gépjárművel terhelhető térburkolatok építése, gyalogos 
térburkolatok építése, kerítés építése, napelemes 
rendszer telepítése, külső közművek telepítése az 

elárusító csarnokhoz, külső vízellátás, 
szennyvízelvezetés és elektromos ellátás kiépítése, 
köztéri padok elhelyezése, köztéri hulladéktárolók 

elhelyezése, kerékpártárolók elhelyezése, parkosítás, 
növények telepítése. Az engedélyes tervek készülnek. A 

munka várhatóan 2020-ban valósul meg a Helyi 
gazdaságfejlesztés Cigándon című projektből.



TESTÜLETI HÍREK
A Képviselő-testület a 2019.  április 9-én tartott ülésen:
1. A települési önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatá- 

sára vonatkozó igény benyújtása
2. Cigándi Gyermek Néptánccsoport támogatás kérelme
3. Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola támogatási kérelme
4. A „Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány támogatás kérel- 

me
5. Cigándi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatás 

kérelme
6. Értékből Lendület Húsfeldolgozó Szociális Szövetkezet tá- 

mogatás kérelme
A Képviselő-testület a 2019.  április 25-én tartott ülésen:
1. Rendelet a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
2. A 2019. évi közbeszerzési terv  módosítása
3. A helyi esélyegyenlőségi program elfogadása
4. Településkép védelméről szóló rendelet felülvizsgálata
5. TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00014 - A helyi identitás és társa- 

dalmi kohézió erősítése Cigánd központtal című projekt Helyi 
Cselekvési Tervének elfogadása

6. Szavazatszámláló bizottsági tag megválasztása
A Képviselő-testület a 2019. május 14-én tartott rendkívüli 

ülésen:
1. Dombrád és Cigánd települések közötti komp üzemeltetése
A Képviselő-testület a 2019. május 15-én tartott rendkívüli 

ülésen:
1. Cigánd város településrendezési tervének módosítása
A Képviselő-testület a 2019.  május 28-án tartott ülésen:
1. A 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018(II.22)rendelet mó- 

dosítása
2. A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló éves költség- 

vetési beszámoló rendelet elfogadása
3. A KGR rendszerbe benyújtott éves beszámolóról szóló határo- 

zat elfogadása
4. Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 13/2012 

(IV.26) rendelet módosítása
5. 2018. éves belső ellenőri jelentés elfogadása

ANYAKÖNYV - SZÜLETTEK 

ANYAKÖNYV – HÁZASSÁG

ANYAKÖNYV  - ELHUNYTAK -

6. Döntés tanulmányi ösztöndíjról (EFOP3.9.2.-16-2017-
00016)

7. Intézmény létrehozása - Biztos Kezdet Gyerekház
8. Közművelődési és sportintézmények bérleti díjainak megálla- 

pítása
9. Cigánd Településüzemeltetési és Városfejlesztő Nonprofit 

Kft. beszámolója
10. Bodrogközi Járóbeteg Szakrendelő Nonprofit Kft. beszámo- 

lója
11. CISE beszámoló
12. Futball Club beszámoló
13. Tájékoztató a Bútorüzem működéséről
14. Nagy István „A nagy világégésről alulnézetben” című könyv 

kiadása
15. Néprajzi füzet kiadása
16. Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására
17. Kubinyi Ágoston pályázat benyújtása
18. Ingatlan vásárlása
19. Elismerések adományozása
A Képviselő-testület a 2019.  június 28-án tartott ülésen:
1. Elismerés adományozása
2. A CIGÁNDÉRT” kitüntetés alapításáról és adományozásáról 

szóló 7/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
3. Tanulmányi szerződés felülvizsgálata
4. Tagintézmény vezetői pályázat véleményezése

Dr. Szepesy Márk Zoltán  jegyző
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AN: OSZLÁNSZKI DÓRA
AN: FODOR BERNADETT
AN: HORVÁTH MÓNIKA
AN: TÓTH EVELIN KLAUDIA
AN: OLÁH RÓZSA EDINA
AN: NAGY JULIANNA
AN: TÓTH VIVIEN ANETT
AN: KÁDÁR CINTIA
AN: TÓBIÁS KATALIN
AN: GÖNCZI ILONA
AN: VILÁGI ESZTER
AN: BODNÁR IBOLYA
AN: HORVÁTH EDINA

OLÁH FANNI ZOÉ   
HALÁSZ NÓRA    

VÁMOS BENEDEK   
DÓCS BELLA    

SÁNDOR ZOLTÁN BENETT  
SÁNDOR KORNÉL   

KOVÁCS CSABA   
DANCS OLÁH DZSESSZIKA  

NAGY ZÉTÉNY   
GÖNCZI MIRELLA ILONA  

TERJÉK ESZTER   
ÖSTÖR LILIÁNA KIARA  

HORVÁTH EMILIA   

KARAKÓ SÁNDOR      
TERJÉK GÉZÁNÉ SZN: DÓCS LENKE   
GYÖRGY JÁNOSNÉ SZN: GYŐRI JOLÁN   
HORVÁTH ANDRÁSNÉ SZN: HORVÁTH GIZELLA  
BALOGHNÉ ZÁSZLÓS KITTI KLAUDIA    
DÓCS KÁROLYNÉ SZN: CSÁKI GIZELLA   
KOCSIS FERENCNÉ SZN: SZÁNTÓ ERZSÉBET   
SZABÓ FERENCNÉ SZN: ISKI JOLÁN    
TÓTH LÁSZLÓ       
OLÁH JÓZSEFNÉ SZN: KERTÉSZ ERZSÉBET 
TOMPA ZOLTÁNÉ SZN: BALLA ETELKA  
PIKÓ SÁNDORNÉ SZN: GÁL VALÉRIA ILONA   
BODNÁR ZOLTÁN      
GECSE ISTVÁNNÉ SZN: VAJDA JULIANNA    

( 66 ÉVES )
( 90 ÉVES )
( 84 ÉVES )
( 84 ÉVES )
( 25 ÉVES )
( 81 ÉVES )
( 85 ÉVES )
( 93 ÉVES )
( 85 ÉVES )
( 76 ÉVES )
( 87 ÉVES )
( 76 ÉVES )
( 72 ÉVES )
( 83 ÉVES )

TAKÁCS BETTINA
BALOGH TÍMEA

DANCS- OLÁH ENIKŐ
TÓTH VIVIEN ANETT

KERTÉSZ KINGA
BALAJTI NIKOLETT

HORVÁTH ANITA
BATTA MÁRTA

– SZOTÁK MIHÁLY
– HORVÁTH DÁVID
– SÁNDOR ZOLTÁN
– KOVÁCS CSABA
– OROSZ OTTÓ
– KOVÁCS ISTVÁN
– GÓLYA LÁSZLÓ
– BARTA SZABOLCS

50. házassági évfordulójukat ünnepelték:50. házassági évfordulójukat ünnepelték:
Boros Jolán és Balla KárolyBoros Jolán és Balla Károly

50. házassági évfordulójukat ünnepelték:
Boros Jolán és Balla Károly

A Képviselő-testület az alábbi napirendeket tárgyalta:
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100 éves lett Gál Erzsébet
Kereken száz esztendeje született Gál Erzsébet, Cigánd 

városának legidősebb lakója.
Ennek tiszteletére az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intéz- 

mény Ricsei Otthona - Pszichiátriai betegek otthonában élő Er- 
zsike nénit köszöntötték az intézmény kápolnájában.

A megjelent vendégeket Bodnárné Fodor Zsuzsanna, a ricsei 
Pszichátriai Otthon vezetője köszöntötte.

Az ünnepségen részt vett Gál Jánosné gondnok, Erzsike néni 
hozzátartozója, Stumpf Attila a Cigándi Járási Hivatal vezetője, 
Dr. Szepesy Márk Cigánd Város jegyzője, Radomszki Lászlóné, a 
SzGyF BAZ Megyei Kirendeltség igazgatója, Blanár Csilla az 
AZISZ intézményvezetője, valamint az AISZI dolgozói, volt mun- 
katársai, Némethy András a Cigánd Városi Művelődési Központ 
vezetője. 

A kerek évforduló alkalmából a ricsei II. Rákóczi Ferenc Álta- 
lános Iskola tanulói kedveskedtek egy rövid köszöntővel Erzsike 
néninek, felkészítőjük Buda Józsefné.

A rengeteg virág és a torta mellett Erzsike néninek átadták Orbán 
Viktor, Magyarország miniszterelnöke által aláírt oklevelet.

Gál Erzsébet 1919. július 7-én született Cigándon egy négy gyer- 
mekes református családba. 2 fiú és 1 lány testvére volt. A legidő- 
sebb fiú testvére István, odamaradt a Don-kanyarban. Másik fiú 
testvére János, 1965-ben halt meg. Nővére Eszter, 84 éves korában 
hunyt el.

Erzsike néni nem ment férjhez, nem volt gyermeke, szüleivel élt, 

akik szintén magas életkort éltek meg, és akiket halálukig gondo- 
zott. Egész életében határozott személyiség volt, mely mai napig 
jellemzi őt. A cigándi Petőfi Tsz-ben dolgozott talajmunkásként, 
fizikai munkát végzett évtizedeken át. 

Gondos, dolgos, szorgalmas emberként élte életét betegsége 
bekövetkeztéig, még nyugdíjas éveiben is rendszeresen talált 
elfoglaltságot a ház körül. 2005. október 11-én került Ricsére.

Isten éltesse sokáig Erzsike nénit!

Hálaadás az idősekért
A népesség elöregedése általános jelenség. Az átlagéletkor is 

megemelkedett és jóval nagyobb az idős emberek száma, mint ez- 
előtt bármikor. Ez pedig az egyházban is megnyilvánul, az idős em- 
berek alkotják a gyülekezeteink bázisát. Ezért döntött úgy a Cigán- 
di Református Egyházközség Presbitériuma, hogy immár második 
alkalommal szervezi meg az Idősek vasárnapját, melyre ebben az 
esztendőben május 12-én került sor. Őket köszöntük meg Istennek, 
értük adtunk hálát és hordoztuk őket imádságban.

A tavalyi esemény sikerén felbuzdulva az előkészületek már he- 
tekkel korábban megtörténtek, a presbiterek 240 névre szóló meg- 
hívót vittek el személyesen a címzettekhez, s most is kifejezetten 
pozitív volt a fogadtatás, hiszen több mint 50 százalék jelezte, ha 
egészségi állapota engedi, szeretne részt venni az istentiszteleten. 
Gyönyörű vasárnap reggelre ébredtünk, mintha csak minden az 
ünnep fontosságát hangsúlyozta volna.

A hálaadó istentisztelet egy kislány megkeresztelésével kezdő-
dött, majd Nt. Kali Szabolcs Barna András-telepi (Erdély) lelki- 

Egyházi híreink

pásztor személyes példákkal megvilágított bizonyságtételét hall- 
gathattuk meg. Az igehirdetés arról szólt, hogy Isten gyermekeit 
semmi sem választhatja el Isten szeretetétől, amely Jézus Krisz- 
tusban van: sem földi, sem égi hatalom, sem az életünk mélypont- 
jai, betegségei, de még a halál sem. 

Kristóf István Cigándi lelkipásztor köszöntötte a hálaadó gyüle- 
kezetet és a szép számban megjelent vendégeket. Ezt követően a 
gyülekezet ifjai valamint gitár csapata szavalatokkal és énekkel 
köszöntötték az idős testvéreket. (Folytatás a következő oldalon)
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(Az előző oldal folytatása.)
A Sárospataki Református Kollégium énekkara csodálatos elő- 

adásában többek között zsoltárokat, Kodály és Erkel darabokat 
szólaltatott meg. Meghatódva hallgattuk a fiatalok letisztult, szív- 
ből jövő éneklését. 

Az ünnepség az iskola éttermében folytatódott: a Szent Mihály 
Szekere vándorszínház előadásában meghallgattuk a „Fülembe 

csendül egy nóta még…” című produkciót, magyar dallamok és ze- 
nei gyöngyszemek csendültek fel.

A hosszú program után mindnyájunknak jól esett a nőtestvérek 
által készített finom ebéd. Pontos szervezéssel és asszonyi gon- 
doskodással önzetlenül vállalták a közös munkát: több mint 1500 
töltött káposzta, leves és sütemények elkészítése, asztalok megte- 
rítése, limonádé, kávé felszolgálása. E szorgos kezek tették lehe- 
tővé egy ekkora közösség megvendégelését.

Konfirmáció
A konfirmáció ünnepi alkalom. Ünnep a családnak, ünnep a gyü- 

lekezetnek, és ünnep a mennynek is. Egyházunk szokása szerint a 
gyermekeket 13-14 éves korban hívjuk konfirmálni. Ez a latin ere- 
detű szó megerősítést jelent. Egykor a szüleink, keresztszüleink 
döntése alapján részesültünk a keresztségben, a konfirmációval vi- 
szont azt fejezzük ki, hogy teljesítjük a szüleiknek a kereszteléskor 
tett fogadalmát, hogy Jézus Krisztus követői akarunk lenni. Jézus 

mondja ezeket a bátorító szavakat: ”Aki vallást tesz rólam az em- 
berek előtt, arról majd én is vallást teszek Mennyei Atyám 
előtt”(Máté 10,32)

Ebben az évben 9 fiú és 5 lány jelentkezett ünnepélyes foga- 
dalomtételre: Csercsa Milán, Filep Mónika, Fodor Ákos, Fodor 
Izabella, Fodor Nóra, Kolozsvári Kinga, Kozma János, Kristóf 
Gellért, Mándi Levente, Németh Bendegúz, Sándor Viktor, Sánta 
Máté, Terjék Lejla és Varga András. 

Isten gazdag áldása legyen életükön.

Bibliatábor

Ötödik alkalommal szerveztük meg hittanosaink számára a 
napközis tábort, 2019 július 8-13 között. Közel 100-an vettünk 
részt 5 napon keresztül, óvodás kortól egészen a középiskolás kor- 
ig minden korosztály képviselte magát az alkalmakon.  

Az idei tábor témája „Tetőtől talpig”. A bibliai történetek a kü- 
lönböző testrészeket vették sorra és ezek alapján mélyítették Isten 
üzenetét. Minden nap közös imádsággal kezdődött, majd dicsőítés, 
szerepjáték segítségével történetbemutatás következett. A szünet 
alatt elfogyaszthattuk azokat a finomságokat melyek felajánlás- 
ként érkeztek gyülekezetünk nagylelkű tagjainak jóvoltából. Ez- 
után korosztályok szerinti csoportfoglalkozás következett, renge- 
teg játék, kézműves foglalkozás, jókedv. A délelőtti program végén 
aranymondásokkal véstük a gyermekek szívébe a legfontosabb 
bibliai üzeneteket.                         (Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)

A közös ebédre mindennap a Bodrogközi 
Múzeumportán került sor. 

Délután ugrálóvár, vetélkedők, habparti 
gazdagította az élménydús programot.  

A vasárnapi istentiszteleten örömmel 
számoltunk be a hét eseményeiről. 

Nagyon gazdag, tartalmas, Istenünk által 
megáldott hét volt. 

Köszönjük minden önzetlen munka- 
társ és adakozó jótéteményét. 

Mindenért Istené legyen a dicsőség.

Anyák napi ünnepségek ...
... Az Idősek Klubjában
Az édesanyákat, nagymamákat, dédnagymamákat köszön- 

tötték a Cigándi Idősek Klubjában.
A közeledő Anyák napja alkalmából tartottak ünnepséget a 

Cigándi Idősek Klubjában 2019. május 3-án. A rendezvényen részt 
vett Oláh Krisztián polgármester, Dakos Jánosné a Szociális Szol- 
gáltató Központ vezetője és Szilvásiné Bernát Judit vezető helyet- 
tes.

A megjelent édesanyákat, nagymamákat, dédnagymamákat 
Nagy Istvánné gondozónő köszöntötte egy alkalomhoz illő vers- 
sel, majd Kovács Bertalanné gondozónővel közösen egy-egy kéz- 
zel készített ajándékot adott át az ünnepelteknek.

Már hagyomány, hogy az legidősebbeket az óvodások köszöntik 
e jeles alkalomból; idén a Cigándi Tündérkert Óvoda Süni cso- 
portja kedveskedett anyák napi műsorral a jelenlévőknek, mely 
rengeteg érzelmet váltott ki a résztvevőkből. Előadásuk végén a ki- 
csik egy apró ajándékot is átadtak az időseknek.

A gyerekek produkciója után Oláh Krisztián polgármester kö- 
szöntötte az édesanyákat, nagymamákat, dédnagymamákat.

Polgármester úr többek között elmondta: „Az anyák ünneplése 
egyben a születés, a gyermekek, a gyarapodás, a jövő ünneplése is. 
Ők a társadalom magját jelentő család teremtői, működtetői. Az 
édesanyák nemcsak láthatatlanul, észrevétlenül hordozzák vállu- 

kon mindannyiunk terheit, gondjait, de megteremtik azt a meleg- 
séget, otthont, elfogadást és befogadást, ami nélkül rideggé, igazi 
otthon nélkülivé válna ez a világ.” A köszöntő végén polgármester 
úr Cigánd Város Önkormányzatának nevében adott át minden 
jelenlévő édsanyának, nagymamának, dédnagymamának egy-egy 
tábla csokoládét és virágot.

Az ünnepséget Boricza Bertalanné és Pásztor Istvánné, az Idő- 
sek Klubja két tagjának szavalata zárta.

... Az óvodában
Anyák napja alkalmából a Cigándi Tündérkert Óvoda kis 

lakói köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat, dédnagy- 
mamákat. 

Mind a hat nevelési csoport egy-egy zenés, táncos, verses pro- 
dukcióval készült e jeles alkalomra. 

A gyerekek produkcióját meghatódva tekintették meg a meg- 
jelent szülők és a gyermekek hozzátartozói.

A művelődési ház színháztermében megtartott ünnepségen részt 
vett Szűcs Erika vezető óvónő is. 

A megjelent szülőket, hozzátartozókat Gönczi Zoltánné óvónő 
köszöntötte.

A köszöntőt követően a gyerekek verses, táncos-zenés műsorral 
kedveskedtek a megjelent vendégeknek, melynek végén egy apró 
ajándékot és egy-egy virágot adtak át az anyukáknak, nagyma- 
máknak, dédnagymamáknak.

A Pillangó csoport 2019. május 7-én, a Süni csoport gyermekei 
2019. május 8-án, a Tulipán és a Hóvirág, illetve a Katica csoport 
2019. május 10-én, valamint a Napsugár csoport 2019. május 17-
én tartotta meg anyák napi ünnepségét.

... Az általános iskolában
A Kántor Mihály Általános Iskola első évfolyamos tanulói 

köszöntötték az édesanyákat 2019. május 3-án Cigándon.
A megjelent vendégeket Gulyásné Dócs Krisztina köszöntötte.
A művelődési ház dísztermében megtartott ünnepségen a 

gyerekek zenés-verses műsorral köszöntötték az édesanyákat, 
nagymamákat.

A színpadi előadás után a gyerekek egy-egy szál virággal kö- 
szöntötték szüleiket.

(Folytatás a következő oldalon)
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(Az előző oldal folytatása.)

... A Fogyatékkal Élők 
    Nappali Intézményében
Az édesanyákat, nagymamákat, dédnagymamákat köszön- 

tötték Cigándon, a Fogyatékkal Élők Nappali Intézményében 
2019. május 6-án.

Az ünnepségen részt vett Oláh Krisztián polgármester, Dakos 
Jánosné, a Szociális Szolgáltató Központ Intézményvezetője, 
Kertész Zoltán Intézményvezető-helyettes, Paronai Gabriella és 
Deák Dóra a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ve- 
zetői, Kopasz Gáborné a pedagógiai szakszolgálat vezetője.

A megjelent szülőket, és meghívott vendégeket Doronyné Jenei 
Mária terápiás munkatárs köszöntötte.

Ezt követően az ellátottak egy megható műsorral kedveskedtek 
az ünnepelteknek, majd egy-egy saját kezűleg készített ajándékot 
nyújtottak át hozzátartozóiknak. A műsort ez alkalommal Kopasz 
Gáborné az intézmény gyógypedagógusa állította össze.

Anyák napi ünnepségek ...

Az előadás után Oláh Krisztián polgármester mondta el gon- 
dolatait, és köszönte meg a szülők, és az intézmény dolgozóinak 
áldozatos munkáját. 

Majd a szülők és a munkatársak jóvoltából egy kis szerény meg- 
vendégelésre is sor került.

Gyermeknap és ballagás a Bodrogköz Kincsei Bölcsõdében 
Ebben az évben is igyekeztünk minél nagyobb örömet sze- 

rezni a bölcsődés gyermekeknek, Gyermeknap alkalmából.
Ezen a napon az időjárás is kedvezően alakult, szebbnél szebb 

csillámtetoválások készültek, de mégis a legnagyobb örömöt az 
ugrálóvár jelentette a gyermekek számára.

Az idei ballagási ünnepségünk 2019.június 14-én, 9 órai kezdés- 
sel vette kezdetét. Az óvodaérett gyermekek búcsúztatóját meg- 
tisztelte jelenlétével, Oláh Krisztián Polgármester úr és Dr. Sze- 
pesy Márk Jegyző úr. 13 apróságot búcsúztattunk ezen a napon, hi- 
szen szeptembertől már egy új, élményekben gazdag világ várja 
őket, az óvoda. A megjelent vendégeket Fegyváriné Németh Ilona 
szakmai vezető köszöntötte és búcsúztatta azokat a gyermekeket, 

akik ősszel már az óvodában kezdik a következő nevelési évet.
A gyerekek és nevelőik egy rövid műsorral kedveskedtek a szülők- 
nek, melyben az éven tanult mondókák és dalok szerepeltek. Ezt 
követően a ballagó gyerekek megkapták a tarisznyájukat. A meg- 
lepetés produkció előtt a ballagó gyermekek szülei, hozzátartozói 
láthattak egy rövid filmet a bölcsőde életéből.

Bölcsődénk 2019.08.12-25-ig zárva tart. Az újonnan érkező kis 
bölcsődéseinket pedig, 2019. 09. 02-tól várjuk, nagyon sok szere-
tettel.
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A Süni csoport gyermekei május 3-án ellátogattak az Idősek 
klubjába és köszöntötték a nagymamákat a közelgő anyák napja 
alkalmából. Az óvodában május 6-10 között tartottuk az anyák 
napi ünnepséget, minden csoport közel 1 órás műsorral készült e 
jeles alkalomra. Május 20-án a Nyíregyházi Állatkertbe látogattak 
a nagycsoportosok, ahol jó időben, jó hangulatban telt a nap. Sok 
élménnyel gazdagodva tértünk haza. Ezt a hetet úgy terveztük, 
hogy minden nap a gyermekek kedvét keressük, hiszen május utol- 
só vasárnapja a gyereknap. Az eltervezett programok közül azon- 
ban az időjárás viszontagságai miatt több, későbbi időpontban va- 
lósulhatott meg. Azon a héten sportnapot rendeztünk még, az állat- 
kerti séta mellett. Az óvodai ballagásra június 7-én, pénteken ke- 
rült sor a Nagy Dezső Művelődési Házban. A megjelent szülőket, 
rokonokat Szűcs Erika vezető óvónő köszöntötte, aki külön elbú- 
csúzott a ballagó gyerekektől, sok sikert kívánva nekik az iskolás 
évekre.

A köszöntőt követően a ballagó gyerekek egy verses, énekes mű- 
sorral búcsúztak el az óvodától, társaiktól és az óvónőktől, vala- 
mint Kovács Lászlóné óvónő egy vers elszavalásával köszönt el a 
gyerekektől.44 gyermek ballagott el tőlünk. Június 11-én a Refor- 
mátus Szeretetszolgálat ugráló várán csúszhattak kicsinyeink az 
óvoda udvarán. 

Köszönjük nekik! Városunk minden gyermekének jó pihe- 
nést kívánunk a nyári szünidőre!

Szűcs Erika intézményvezető 

A Cigándi Tündérkert Óvodában történt

„Ballag már a vén diák. Tovább, tovább…”

 (Folytatás a következő oldalon.) (Folytatás a következő oldalon.) (Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
A Kántor Mihály Általános Iskola ballagási és tanévzáró 

ünnepségét tartották meg 2019. június 15-én Cigándon.
Az eseményen részt vett Némethné Szendrei Csilla igazgató 

asszony, Oláh Krisztián polgármester, Dr. Szepesy Márk jegyző, 
Oláhné Terjék Erzsébet tagintézményvezető, Kecsmár István, 
Tiszacsermely polgármestere. A búcsúzó diákok osztályfőnökeik 
vezetésével végig vonultak az Iskola utcán, majd az újiskola épü- 
letének érintésével vissza érkeztek a központi iskola udvarára, ahol 
az ünnepség zajlott.

A nyolcadikos tanulók nevében Filep Tímea 8.b. osztályos tanu- 
ló búcsúzott a tanároktól és a diáktársaktól. A hetedik osztályosok 
nevében Tamás Réka 7.a. osztályos tanuló köszönt el a végzős osz- 
tályoktól.

Köszöntőt mondott Némethné Szendrei Csilla, a Kántor Mihály 
Általános Iskola igazgatója, elbúcsúzott a ballagó diákoktól, sok 
szerencsét kívánva nekik a továbbiakban, valamint értékelte a 
tanévet. 

A megjelentek Tamás Dorina 8.a. és Gyárfás Attila 4.a. osztályos 
tanulók szavalatát, valamint a hetedikes és nyolcadikos lányok az 

iskola énekkarával közösen egy-egy dalt adtak elő. Harsányi Zsó- 
fia az Álomvilág című dallal búcsúzott a ballagóktól. Az ünnep- 
ségen a búcsúzó diákok átadták az iskola zászlaját a hetedikes 
diákoknak. 

Ezt követően igazgató asszony, a tanévben nyújtott tanulmányi, 
sportban elért eredményekért, közösségi munkájukért jutalom- 
könyvet adott át a tanulóknak.

Oláh Krisztián polgármester a város képviselő-testületének dön- 
tése értelmében négy kategóriában, tanulmányi ösztöndíjat adott át 
a következő végzős diákoknak:

 a IV. kategóriában tanulmányi ösztöndíjban részesül: 
    Fodor Réka Edina 8.a. osztályos tanuló  (20.000 Ft)
 a III. kategóriában tanulmányi ösztöndíjban részesül: 
    Jóni Krisztina 8.a. osztályos tanuló  (30.000 Ft)
 a II. kategóriában tanulmányi ösztöndíjban részesül: 
    Gulyás Kornél 8.a. osztályos tanuló  (40.000 Ft)
    Kolozsvári Zoltán 8.b. osztályos tanuló  (40.000 Ft)
    Mándi Fanni 8.a. osztályos tanuló  (40.000 Ft)
    Polyák Patrik 8.c. osztályos tanuló  (40.000 Ft)
 az I. kategóriában kiemelkedő tevékenységéért tanulmányi 
    ösztöndíjban részesül:
    Tódi Amanda 8.a. osztályos tanuló  (60.000 Ft)
    Szigeti Zalán 8.b. osztályos tanuló  (60.000 Ft)



Színes programokban, változatos rendezvényekben, verse- 
nyekben gazdag tanévet zárunk.  

Értékelve az egész éves tanulmányi munkát, azt a 35 tanulót sze- 
retném kiemelni, akik kimagasló tanulmányi eredményt értek el 
ebben a tanévben. Kiválóan teljesített 5 kisdiák és kitűnő bizo- 
nyítványt kapott 30 tanuló. Gratulálunk a kitűnő tanulmányi ered- 
ményükhöz.

Persze nemcsak sikereket értünk el, a kudarcokkal is számot kell 
vetnünk. Igazolatlan hiányzás miatt évet ismétel 5 tanuló. És szá- 
momra nagy öröm, hogy az augusztusi javítóvizsgán csak egyet- 
lenegy tanulónak kell számot adnia tudásáról. Az első évfolyam 
követelményeinek elsajátítása sem sikerült minden tanulónak, 5 
tanuló szeptemberben megismételheti az évfolyamot. 

Az alsó tagozat tanulmányi átlaga: 4,25, a felső tagozat tanulmá- 
nyi átlaga:3,59 lett. A legjobb tanulmányi eredménnyel: 3a 4,55; 6a 
4,46; 5a 4,36 büszkélkedhet.

Valamennyi végzős diákunk sikeresen felvételizett a környező 
középiskolákba, gimnáziumban 9-en, szakgimnáziumban 25-en, 
szakközépiskolában 35-en folytatják tanulmányaikat. 

A tanítási órák és a szakköri tevékenységek mellet pénzügyi és 
vállalkozói, digitális, fenntarthatósági témahetet szerveztünk a 
munkaközöségek közreműködésével. 

Bekapcsolódtunk az országos szemétszedő akcióba, diákjaink 
egy héten keresztül tisztították városunk belterületét. Ismét meg- 
mozgattuk az ifjúságot a kihívás napján. 

Ebben a tanévben a diákok fizikai állapotát és edzettségét, az 
idegen nyelvi, a matematikai és a szövegértési országos kompeten- 
ciamérések mellett, a természetismereti tudásszintjüket, valamint 
tehetségüket is mértük, mérték tanulóinknak.

A legszorgalmasabb diákjaink kiemelkedő teljesítményt nyúj- 

tanak, a kistérségi, körzeti, megyei, sőt még az országos versenye- 
ken is, legyen az sport, művészeti, természettudományi, irodalmi 
vagy honvédelmi vetélkedő, megmérettetés. Az elmúlt tanév gaz- 
dag versenyeredményei és a felkészítő nevelők névsora megtekint- 
hető az iskola honlapján.

Köszönöm azintézményünkkel együttműködő művészeti isko- 
lák /Széptan Alapfokú Művészeti Iskola, a Sárospataki Alapfokú 
Művészeti Iskola/, sportegyesületek / CISE, Vitka SE/ tehetségfej- 
lesztő tevékenységét, szakembereinek kiemelkedő munkáját. 

Köszönöm a szülők segítségét, hogy szemük fényét biztatták, 
ösztönözték, kitartásra nevelték.  

A ballagási és tanévzáró ünnepségen nemcsak a nyolcadikos 
tanulóinktól köszöntünk el, hanem Lakatos Ferencné nyugdíjba 
vonuló kolléganőnktől is. Nyugdíjas éveihez jó egészséget és tar- 
talmas nyugdíjas éveket kívánok.

Június hónapban a kozigallas.hu oldalon meghirdetésre került: 
általános iskolai tanítói, matematika-bármely szakos tanári és 
testnevelés szakos tanári állás.

A nyári szünidőben gazdag táborprogrammal várjuk tanulóin- 
kat.

Június 3- 4 hetében bentlakásos tábort szervezünk a 7. és 3. év- 
folyamos tanulóink részére Parádfürdőre, a többi évfolyamnak az 
iskola területén megszervezendő napközis táborral segítünk a szü- 
net egy részét hasznosan eltölteni az EFOP-3.3.5-17 számú „Isko- 
lai Közösségi Program megvalósítása a Sárospataki Tankerületi 
Központ iskoláiban” kereteiben. A Balatoni Erzsébet-tábor 
pályázatunk sikeressége révén az idén Zánkán pihenhet 45 tanuló. 
Az EFOP-1.4.4.-17 számú „Cigándi Lányegylet” alapítványi pá- 
lyázatunk révén, ismét a Smaragd-völgyben tölthetnek el egy hetet 
a programba bevont lányok.

Mindenkinek kellemes szünidőt kívánok!
Némethné Szendrei Csilla intézményvezető

Iskolai évértékelés

Nem volt kegyes az időjárás, ennek ellenére megrendezték a 
Zöldágjárást Cigándon 2019. április 28-án.

Az eredetileg a Bodrogközi Múzeumportára szervezett program 
a rossz időjárás miatt a művelődési házban valósult meg.

A vendégeket Kovács Gábor közösségfejlesztő köszöntötte, 
majd Csáki Balázsné, a Bodrogközi Múzeumporta nagykövete 
mondta el beszédét, külön üdvözölte a budapesti Csodakút Óvoda 
delegációját.

Ezt követően a helyi hagyományőrző csoportok műsora 
következett. Fellépett a Csárdás Citerazenekar és Asszonykórus, a 
Cigándi Tiszavirág Néptánccsoport, a Cigándi Gyermek Néptánc- 
együttes és a Sarkantyús Néptáncegyüttes.

A színpadi program után a jelenlévők feldíszített zöldágakkal 
átvonultak a Bodrogközi Múzeumportára, ahol jó hangulatban egy 
közös ebéden vettek részt.

Szeretnénk megköszönni minden fellépő csoportnak, vendég- 
nek, támogatónak, illetve a dolgozóknak, hogy a kedvezőtlen 

Zöldágjárás

időjárás ellenére segítettek a rendezvény sikeres lebonyolításában.
A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával va- 

lósult meg.
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Oláh Krisztián polgármester úr Csáki Gézáné körzeti ápoló ré- 
szére adta át azt az elismerő oklevelet és üvegplakettet, melyet a 
Cigánd és a Bodrogköz egészségügyében végzett több évtizedes 
kiváló szakmai munkájának elismeréséül ítélt oda a város képvi- 
selő-testülete 2019. június 28-án délelőtt.

Polgármester úr méltatásban kiemelte, hogy Erzsike 1989-tól 
dolgozik az egészségügyben. 1991. augusztustól az ÁNTSZ-nél, 
majd 1993-tól önkormányzati alkalmazotti, vagy éppen vállalko- 
zási formában szolgálja asszisztensként a cigándi 2. számú házi- 
orvosi körzet alapellátási tevékenységét. 13 éve a központi orvosi 
ügyelet ügyeletvezető asszisztense. 

Munkáját precízen magas szakmai nívóval, tökéletes empátiával 
végzi: 4745 nap, 13 év folyamatos szolgálat, szünidő, ünnepek és 
hétvégék nélkül, a napi rutin mellett minimum két alkalommal 
megjelenve az ügyeleten - hiszen nyitni-zárni kell. 

Pedagógus nap Pedagógus nap alkalmából köszöntötték Cigándon a város aktív 
és nyugalmazott pedagógusait, az oktatási és fejlesztési intézmé- 
nyekben dolgozó, gyermekekkel foglalkozó kollégákat, segítőket, 
társintézmények és tagintézmények dolgozóit 2019. május 31-én.

Az ünnepi ebédnek a Bodrogközi Múzeumporta táncpajtája 
adott helyet.

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Kecsmár István, Tisza- 
csermely és Deák Bertalan, Révleányvár község polgármestere is, 
akik a cigándi általános iskolához tartozó tagintézmények telepü- 
léseinek a polgármesterei.

A megjelent pedagógusokat e jeles nap alkalmából Oláh Krisz- 
tián, Cigánd város polgármestere köszöntötte, és kívánt min- 
denkinek a közelgő nyári szünetre jó pihenést.

Az ünnepi eseményen Cigánd Város Önkormányzatának Képvi- 
selő-testülete „A település gyermekeinek nevelésében és városunk 
közösségi életének megszervezésében önkéntesen végzett 
kiemelkedő tevékenysége elismeréseként” Oláh Tamás és Szabó 
Gábor pedagógusokat önkormányzati elismerésben részesítette.

A rendezvény meglepetés vendége volt Erdei Sándor, művész- 
nevén Rokker Zsoltti humorista, aki produkciójával hatalmas 
sikert aratott.

Semmelweis napi ünnepség Cigándon

2019. augusztus

Mindezt némán, szinte észrevétlenül, biztosítva a működés szín- 
vonalát, zavartalanságát, folyamatosságát.

Délután az „anyák megmentője” Semmelweis Ignác előtt tiszte- 
legve a Bodrogközi Múzeumportán gyűltek össze a Bodrogközben 
dolgozó egészségügyi dolgozók. 

A vendégeket Madzin Ildikó a Bodrogközi Kistérségi Járóbeteg 
Szakellátó Központ vezető asszisztense köszöntötte, majd Har- 
sányi Zsófia egy dallal kedveskedett a jelenlévő dolgozóknak. 

Ezt követően Dr. Berzéky József szülész-nőgyógyász főorvos 
tartott prezentációt Semmelweis Ignác életéről.

A Bodrogközi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ „Év dol- 
gozója” címet György Istvánné vehette át Dr. Szulics Pétertől a 
Bodrogközi Járóbeteg Szakrendelő ügyvezetőjétől.

Gratulálunk a díjazottaknak; köszönjük az egészségügyi 
dolgozók egész éves munkáját!



Év végi iskolagála
Év végi iskolagáláját tartotta meg a Kántor Mihály Általános 

Iskola 2019. június 12-én.
A Nagy Dezső Művelődési Házban megrendezett eseményen 

részt vett Dr. Szepesy Márk, Cigánd város jegyzője és Némethné 
Szendrei Csilla iskola igazgató.

A diákokat, szülőket, pedagógusokat Gulyásné Dócs Krisztina 
tanárnő köszöntötte.

A gálán az iskola énekkara, a TriAngel Majorette Tánccsoport, a 
SAMI néptáncos, modern-táncos és klasszikus balett tanszakos 
növendékei, valamint az iskola több tanulója adott elő verses, 
táncos produkciókat.

A Sárospataki Alapfokú Művészeti Is- 
kola cigándi telephelyének évzáró gáláit 
tartották Cigándon.

2019. június 11-én a Nagy Dezső Műve- 
lődési Házban a modern tánc és klasszikus 
balett tanszakos növendékek mutatták be az 
idei tanévben tanult koreográfiákat. A gá- 
lán az idei versenyeken elért sikereket is 
megismerhették a megjelent vendégek.
A gálán Oláhné Fojdl Adrienn klasszikus 
balett- és modern tánc táncpedagógus kö- 
szöntötte a megjelent vendégeket és kö- 
szönte meg valamennyi intézmény egész 
éves támogatását, amit a táncosok zavarta- 
lan felkészüléséhez nyújtottak. 

A gálán részt vett Szűcs Erika, a Cigándi 
Tündérkert Óvóda vezető óvónője, Né- 
methné Szendrei Csilla, a Kántor Mihály 

Az Abigél Többcélú Intézmény és a Pro Homo Egyesület közös 
szervezésében rendezték meg Magyarország egyik legnagyobb 
minősítő táncversenyének, a VII. Abigél Országos Minősítő Tánc- 
fesztivál – Tavaszi Kupa első fordulóját Nyíregyházán 2019. ápri- 
lis 13-14. között.  

A fesztiválon részt vett a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola 
képviseletében a Cigándi Gyermeknéptáncegyüttes is. A táncosok 
a fesztivál második napján, április 14-én léptek színpadra junior 
korcsoportban, néptánc kategóriában.

A vasárnapi programban közel száz fellépő, a már említett juni- 
oron kívül több korcsoportban és a néptáncon kívül több tánckate- 
góriában mérettette meg magát, a produkciókat hét tagú zsűri érté- 
kelte. 

A kiváló hangulatú, magas színvonalú fesztiválon a gyerekek a 
következő eredményt érte el a zsűri döntése értelmében:

Néptánc kategória-Junior korcsoport: Arany minősítés: 
Cigándi Gyermeknéptáncegyüttes: Bodrogközi táncok
Salgótarjában rendezték meg az Örökség Regionális Gyermek 

és Ifjúsági Néptáncfesztivált 2019. április 26-28. között. 
A fesztiválon bemutatkoztak a Cigándi Gyermek Néptáncegyüt- 

tes tagjai is, akik kettő koreográfiát mutattak be a szakmai zsűri- 
nek. 

A szakmai fesztiválon a cigándi gyerekeken kívül a régió gyer- 
mek és ifjúsági néptáncegyüttesei vettek részt, így elég erős me- 
zőnyben kellett a táncosoknak bizonyítaniuk tudásukat.

A kiváló szervezésű és lebonyolítású rendezvényen a Cigándi 
Gyermek Néptáncegyüttes a szakmai zsűri értékelése alapján 
bronz minősítést szerzett!

Szívből gratulálunk a táncosoknak és felkészítő tanáraik- 
nak, Gyöngy Ilonának és Lőrincz Lászlónak!

Általános Iskola igazgató asszonya, Oláh 
Krisztián, Cigánd polgármestere, Dr. Sze- 
pesy Márk városi jegyző is.

A bemutató hatalmas sikert aratott a meg- 

jelent szülők, vendégek körében, a produk- 
ciókat nagy tapssal jutalmazták.

Gratulálunk a táncosoknak!

Sikert, sikerre halmozott a Cigándi Gyermek Néptánc Csoport

Moderntánc gála

Mint azt már nagyon sokan tudják, városunk dolgozóinak egy 
lelkes csapata, Gönczi Zoltán vezetésével aktívan részt vett 
2019.06.27-én, a Kisvárdán és környékén kialakult katasztrófahe- 
lyzet kezelésében.

Dolgozóink első szóra, gondolkodás nélkül segítettek, félretéve 
saját elfoglaltságukat, feláldozván szabadidejüket, hétvégéjüket.

Tevékenységükért: "Cigánd Város Polgármestere a 2019. június 
27-i időjárási katasztrófahelyzet következményeinek elhárításáért 
végzett példamutató önkéntes tevékenységéért polgármesteri 
elismerésben részesítette a dolgozókat”.

Reméljük, hogy jövőben nem lesz soha szükség hasonló "segít- 
ségre", de településünk számára nagyon fontos ezen a téren is a pél- 
damutatás. Azt reméljünk sokan példát vesznek majd a kitüntetett 

Elismerés katasztrófahelyzetben végzett önkéntes munkáért!

dolgozókról! Hálás köszönet nekik!!!
A dolgozók névsora: Fodor Zoltán, Fodor Géza, Oláh István, 

Fodor Attila, Fodor Tamás, Pocsai István, Fodor János, Sándor 
Attila, Fodor István, Gönczi Zoltán.
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Iskola által szervezett nyári táborok
A 2019-es évben is sikeresen pályáztunk a balatoni Erzsébet-

táborban való részvételre, melyben 46 tanuló és öt kísérő peda- 
gógus vehetett részt. Ebben az évben Zánkán tölthettünk el egy 
élményekkel teli gazdag hetet. A heti időjárás is nekünk kedvezett, 
így nagyon sokat fürödhettünk a Balaton vízében. Sok színes, 
változatos program is várt a kisebbekre és a nagyobbakra egyaránt. 
Mivel a zánkai tábor területe igen nagy, napi szinten 14-16 ezer lé- 
pést tettünk meg. A változatos programjaink között megtalálha- 
tóak voltak a lézerharc, sárkányhajózás, sétahajózás, kalandpark 
vízen és terepen egyaránt. Rengeteg kötetlen eseményen is részt 
vettünk pl: ki mit tud, különféle sportversenyek, hadipark, hősök 
napja, trambulin és még sorolhatnánk. A sportversenyeken és a ki 
mit tud által szervezett tehetségkutató versenyen sok cigándi tanu- 
ló tért haza éremmel a nyakában és oklevéllel a kezében. A gyere- 
kek fáradhatatlanul vitték végig ezt a hetet, és rengeteg  élménnyel 
tértek haza. Reméljük jövőre ugyanekkor ugyanitt ismét találko- 
zunk.

Az EFOP-3.3.5-17 számú „Iskolai Közösségi Program megva- 
lósítása a Sárospataki Tankerületi Központ iskoláiban” kereteiben 
szervezett bentlakásos táborban vettünk részt 2019.06.18-23 kö- 
zött tíz hetedik évfolyamos tanulóval és két kísérővel. 2019. június 
24-30-án 22 izgatott 3. évfolyamos kisdiákkal és 2 pedagógussal 
Parádfürdőn.

Minden nap kellemesen fárasztó volt, ugyanakkor rengeteg új él- 
ménnyel és ismerettel gazdagodtak valamennyien.

 Túráztunk a Kékestetőre, a Rákóczi-fához, az Ilona-völgyi víz- 
eséshez, Vörösvár-hegyre és gyönyörködtünk az egerszalóki só- 
dombokban. Beletekinthettünk az üvegkészítés rejtelmeibe is, 
megismerhették a Cifra istálló megalakulásának történetét, a Ká- 

rolyi kastély múltját. Kötetlen programjaink között szerepelt foci-
és kosárlabdabajnokság, karaoke est, számháború, tábortűz. A leg- 
inkább várt program az éjszakai csillagtúra és vadles volt, amikor a 
tanulóinknak még inkább oda kellett figyelniük a természet hang- 
jaira. Az út az Ilona-völgy „bejáratától” indult a Tarna-patak men- 
tén, amely izgalommal töltötte el őket. Ezt csak fokozta a szentjá- 
nosbogarak látványa, amely lenyűgözte mindannyiukat.

A színes programoknak hála a tanulóink igazán jól érezték ma- 
gukat, új barátokat szerezhettek, élményeket- és emlékeket gyűjt- 
hettek, melyekre szívesen emlékeznek, és jó szívvel gondolhatnak 
vissza erre a néhány napra.

A már említett projekt keretei között június 3. hetében az első és 
második évfolyamnak, június 4. hetében a 4. és a 6. évfolyam ré- 
szére szerveztünk napközis programot hagyományőrzésre, a 
kresz- és kerékpárismeretekre helyezve a hangsúlyt. A kézműves 
foglalkozások mellett, sportvetélkedők, játékok, tánctanulás, film- 
vetítés, közlekedési és kerékpárismereti foglalkozásokat is tar- 
tottunk. A miskolci vadasparkba kirándultunk, és gyönyörködtünk 
a felújított diósgyőri várban is.

Az EFOP-1.4.4.-17 számú „Cigándi Lányegylet” alapítványi 
pályázatunk révén Július 3. hetében a pályázatba bevont lányok ré- 
szére szerveztünk nyári tábort a Smaragdvölgy Pihenőparkban Ru- 
dabányácskán. Megtekintettük a sárospataki Rákóczi-várat, majd 
Sátoraljaújhely város nevezetességeit. Gyalogtúrán vettünk részt a 
zempléni hegyekben, a tanösvény által betekintést kaphattunk a 
Zempléni-hegység jellegzetes állat- és növényvilágába. Közösség 
építő játékokkal töltöttük ki a szabadidőt. Kellemes sétát tettünk 
Rudabányácska településre. Sportjátékok keretében mérhették 
össze ügyességüket a gyerekek, a legügyesebbek jutalomban ré- 
szesültek. Szabadfoglalkozás keretében lehetőségük volt vízibi- 
cikli használatára. Az utolsó napon a Zempléni Kalandparkban 
gazdagodhattak maradandó élményekkel a gyerekek. 
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Tanévzáró gála Széptan AMI
A Széptan Alapfokú Művészeti Iskola tanévzáró hangverse- 

nyét 2019. június 14-én rendezték meg Cigándon.
Az ünnepi műsornak a Nagy Dezső Művelődési Ház adott he- 

lyet. A hangversenyen a zeneiskola zongora, hegedű és citera tan- 
szakos növendékei adtak számot tudásukról, de színpadra léptek a 
TriAngel Majorette Tánccsoport táncosai és a sátoraljaújhelyi 
Hangász Négyes formáció is.

Bemutatójukat vastapssal jutalmazták a nézőtéren helyet fogla- 
lók. A művelődési ház aulájában az iskola rajz tanszakos diákjai- 
nak munkájából állítottak össze kiállítást.

A gála végén, a megjelent vendégeket, szülőket, rokonokat Né- 
methy Viktória, a Széptan Alapfokú Művészeti Iskola vezetője 
köszöntötte és köszönte meg a gyerekeknek az egész éves kitartó és 
eredményes munkájukat.

Hatodik alkalommal rendezték meg a „MezőTour” Orszá- 
gos Táncfesztivált és Szarvas Katalin VIII. Növendék Koreog- 
ráfusi Emlékversenyt 2019. április 13-14. között Mezőtúron. 

A táncversenyen a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola ci- 
gándi telephelyének klasszikus balett és moderntánc tanszakos nö- 
vendékei is részt vettek, Oláhné Fojdl Adrienn táncpedagógus ve- 
zetésével. A fesztivál programban a tanárok által készített egyéni, 
duett, valamint csoportos koreográfiákat, valamint a növendék ko- 
reográfusi versenyen a tanulók által készített produkciókat értékel- 
ték a zsűri tagok.

Magas színvonalú fesztiválon a cigándi gyerekek kiváló 
eredményeket értek el:

Serdülő korcsoport: - Bronz minősítés: Gold line modern tánc 
csoport:” Colors” című modern tánc koreográfia

Gyermek kategória: - Bronz minősítés: Ékkövek klasszikus 
balett csoport közül szerepelt a Sárospataki Alapfokú Művészeti 
Iskola sárospataki tagozat Holdfények klasszikus balett csoport- 
jában: Lakó Alina, Fodor Vivien, Tóth Elizabeth Virág: ”Esőke- 
ringő” című klasszikus balett koreográfiával

Szóló, gyermek kategóriában:
- 3. helyezés: Lakó Alina : „ A tó királynője” című klasszikus ba- 

lett koregráfiájával,
- 2. helyezés: Tóth Elizabeth Virág: „ Ha hercegnővé válnék” cí- 

mű klasszikus balett koregráfiájával,
- 2. helyezés: Fodor Vivien: „Elastic” című mozgásművészet ko- 

reográfiájával,
Szóló, serdülő korcsoportban: 

Magyar bajnok a TriAngel Majorette Tánccsoport!
Hatalmas sikert ért el a cigándi TriAngel Majorette Tánccsoport 

a Budapesten megrendezett XXXVI. Zuglói Táncfesztivál - 
Országos Amatőr Táncversenyen.

Némethy Viktória tanítványai 2019. május 19-én léptek a szak- 
mai zsűri elé. A táncosok több korcsoportban és kategóriában 
mérettették meg magukat a verseny során.

Az értékelő bizottság döntése alapján a következő eredmények 
születtek:
 Step by step koreográfia: 1. hely

 Boogie shoes koreográfia: 2. hely

 Összetett magyar bajnoki cím
Szívből gratulálunk a táncosoknak és felkészítőjüknek!

- 3. helyezés: Kopasz Blanka a „ Kitörés” című modern tánc ko- 
reográfiájával és különdíj a kreatív eszközhasználatért,

- Különdíj: Szepesy Judit :, „ Elengedni „ című modern tánc 
koreográfiájáért, 

Duó, serdülő korcsoportban:
- 3. helyezés és különdíj:  Szepesy Judit és Kopasz Blanka „ 

Kötödés”című koreográfia
- Különdíj: Szepesy Judit és Szabó Lea : „ Én ott leszek” című 

koreográfiájáért 
Szívből gratulálunk a táncosoknak és felkészítő pedagógu- 

soknak! Eredményes munkát kívánunk a továbbiakban is!

Táncos sikerek Mezõtúron

Felelős kiadó: Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

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

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

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI LAPJA
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Nívódíjat szerzett a Sarkantyús Néptáncegyüttes
Fennállásának legnagyobb sikerét érte el a Cigándi Sarkan- 

tyús Néptáncegyüttes.
A táncosok a Martin György Néptáncszövetség szervezésében 

lebonyolított Néptáncosok Területi Bemutató Színpada minősítő 
versenyén vettek részt Nyíregyházán 2019. május 4-én.

A csapat tagjai bodrogközi, Felső-Tiszavidéki cigánytánc és 
györgyfalvi táncokból álló, szerkesztett műsora a maximális 150 
pontból 115 pontot ért el, így a neves szakemberekből álló zsűri 
Nívódíjban részesítette az együttest. 

Hatalmas siker ez, hiszen Cigándon felnőtt táncegyüttes még 
nem szerzett ilyen magas szakmai kitüntetést, legutóbb az 1988-
ban a Nagy István vezette Zemplén Gyermek és Ifjúsági Tánccso- 
port szerzett Nívódíj elismerést.

A táncosok műsorában közreműködött Téglás Dezső, aki citerán 
kísérte a csoportot, a fotókat pedig Némethy András készítette.

Az együttes tagjai: Dakos Éva, Molnár Vivien, Vaszil Réka, 
Szabó Marianna, Németh Alíz, Oláh Ajsa, Tóthné Punyi Csilla, 
Dócsné Fülöp Titanilla, Gulyásné Dócs Krisztina, Szigeti Mária, 
Barathyné Gönczi Zsuzsanna, Daruk László, Bodnár Dominik, 
Mándi Levente, Gyárfás Károly, Gyöngy Marcell, Juhász Ádám, 
Rolyák Géza, Tóth István, Nagy Dávid Kovács Gábor, Lőrincz 
László.

Valamennyi táncos nevében szeretnénk megköszönni min- 
denkinek a segítséget, akik bármilyen formában hozzátettek 
ahhoz, hogy a csoport ezt a nagy sikert elérje!

Fekete-tenger partján a Sarkantyús Néptáncegyüttes
Bulgáriában, Várna városában egy nemzetiközi táncfeszti- 

válon öregbítették városunk hírnevét a Sarkantyús Néptánc- 
együttes tagjai 2019. július 4-9 között.

A Golden Day - International Festival of Dance and Songs elne- 
vezésű fesztiválsorozaton Európa számos országa képviseltette 
magát; többek között Törökország, Oroszország, Gerogria (Grú- 
zia), Románia, Szlovákia, Lengyelország együttesei léptek szín- 
padra.

A cigándi csapat tagjai a királyhelmeci Helmeci Banditák társas- 
tánc csoporttal közösen vettek részt az egyhetes fesztiválon. 

A programsorozat alatt a táncosok kettő egymást követő este 
kápráztatták el a nagyérdemű közönséget, műsorukkal hatalmas si- 
kert arattak.

Természetesen a pihenésre is jutott idő, a szabadnapokon a tán- 
cosok a Fekete-tenger habjai között regenerálódhattak, illetve fel- 
fedezhették a város nevezetességeit.

A csoport valamennyi tagja nevében szeretnénk kifejezni a Hel- 
meci Banditák vezetőinek, Stofanné Balla Boglárkának és Stofan 

Ferencnek, hogy lehetőséget biztosítottak a Sarkantyús Néptánc- 
együttesnek a fesztiválon való részvételre. Reméljük, hogy a közös 
munka a jövőben is sikeresen fog folytatódni. 

A Sarkantyús Néptáncegyüttes utazó tagjai: Dakos Éva, Mol- 
nár Vivien, Németh Alíz, Szabó Marianna, Vaszil Réka, Daruk 
László, Gyárfás Károly, Gyöngy Marcell, Juhász Ádám, Kovács 
Gábor, Nagy Dávid, Lőrincz László, Tóth István

Nemzeti Összetartozás Napja
Az első világháborút magyar részről lezáró, 1920. június 4-én 

köttetett trianoni békeszerződés emlékére 2010-ben a magyar kor- 
mány a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította június ne- 
gyedikét. Ebből az alkalomból vetítették le Faragó Annamária do- 

kumentarista, Menaságra repülj… A csíkmenasági székelyek című 
filmjét a művelődési ház dísztermében 2019. június 4-én.

A bemutatón a Kántor Mihály Általános Iskola tanulói és peda- 
gógusai vettek részt.

A Nemzeti Összetartozás Napja történelmi hátteréről Téglás Szi- 
lárd tanár úr tartott rövid előadást a diákoknak.
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Rendhagyó magyar óra 
a Városi Könyvtárban
A Kántor Mihály Általános Iskola harmadik évfolyamos tanulói 

és osztályfőnökeik vettek részt rendhagyó magyar órán 2019. jú- 
nius 12-én. A Városi Könyvtárban megtartott tanórán Bötykösné 
Fodor Kitti köszöntötte a tanulókat és a pedagógusokat. Ezt köve- 
tően a gyerekek megismerkedtek a könyvtár szabályzataival, a 
könyvtárba való beiratkozás menetével, valamint a kötelező olvas- 
mányokat is kiválasztották az osztályfőnökök a nyári szünetre.

A hagyományoknak megfelelően, idén is 
megrendezték a Múzeumok Majálisa című 
rendezvényt a budapesti a Magyar Nemzeti 
Múzeum területén.

A színes programokkal tarkított esemé- 
nyen részt vett a Bodrogközi Múzeumporta 
és a „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Ala- 
pítvány küldöttsége, valamint Oláh Krisz- 
tián polgármester és Ablonczy Dániel al- 
polgármester.

A küldöttség tagjai a rendezvényen a 
HÍR-védjegyes cigándi ételekkel várták és 
kínálták a standjukhoz érkező vendégeket.

A Bodrogközi Múzeumportát, mint in- 
tézményt hatalmas megtiszteltetés érte. 
Ünnepélyes keretek hirdették ki, hogy a 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi 

Múzeumok 
Majálisa

Szóbátorság
Második alkalommal rendezték meg a Szóbátorság elnevezésű 

szavalóversenyt beszédhibás gyermekek számára, a Városi 
Könyvtárban 2019. április 26-án.

Az eseményt megrendezésére az EFOP 3.1.6. A köznevelés 
esélyteremtő szerepének erősítése.... c. projekt keretében valósí- 
tották meg. A gyerekeket Szemán Majer Éva, a Cigándi Pedagógiai 
Szakszolgálat logopédusa készítette fel a versenyre. A megméret- 
tetésen tíz gyermek vett részt, akik Nagyrozvágyról, Ricséről, Pá- 
cinból, Tiszakarádról és Cigándról érkeztek. Mindannyian ügye- 
sen, bártan helyt álltak.

A zsűriben Czinke Zoltánné a pácini Bárókert Óvoda vezető 
óvónője, Kocsiné Nyicsák Emma, a Kisvárdai Pedagógiai Szak- 
szolgálat logopédusa, valamint Kopasz Gáborbé, a Cigándi Peda- 
gógiai Szakszolgálat vezetője foglalt helyet, és értékelték a gyere- 
kek teljesítményét. A legügyesebb gyermeknek Fodor Jázmin bi- 
zonyult, aki a megyei döntőn bizonyíthatja ismét rátermettségét.

A Cigánd Városi Művelődési Központ idén is csatlakozott a 
Közösségek Hete elnevezésű országos programhoz.

Ennek keretén belül rajzversenyt hirdettek az intézmény dolgo- 
zói, amelyen a Kántor Mihály Általános Iskola alsó tagozatos diák- 
jainak egy csoportja vett részt. A programot a Városi Könyvtárban 
valósították meg 2019. május 9-én.

A gyerekek kedvenc mesehősüket rajzolhatták le a, amiket az in- 
tézmény dolgozói értékeltek.

Közösségek Hete – Rajzverseny a Városi Könyvtárban
A sok szép, színes rajz közül végül a legjobb hármat jutalmazták 

az ítészek.
1. helyezett: Dancs Oláh Zsófia
2. helyezett: Batta Zoltán
3. helyezett: Pocsai Vanessza
Akiket nem díjaztak sem mentek haza üres kézzel. Ők emlék- 

lapot, valamint minden résztvevő gyerek egy-egy csokit kapott 
ajándékba.

Oktatási és Módszertani Központ által ve- 
zetett Cselekvő közösségek – aktív közös- 
ségi szerepvállalás című kiemelt projekt 
szakmai értékelése alapján megítélt, a 
Közösségi Múzeum IV. – legmagasabb - 
szint elérését tanúsító oklevelet idén tele- 
pülésünk egyik kulturális központja kapja a 
helyi civil szervezetekkel való kimagasló 

szintű és színvonalú együttműködés elis- 
meréseként.  A kitüntetést Nagy Józsefné, a 
Bodrogközi Múzeumporta vezetője Csáki 
Balázsné a Bodrogközi Múzeumporta 
Nagykövete és Oláh Krisztián polgármes- 
ter vette át.

Szívből gratulálunk! 
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A Béke utca 38. alatt található közösségi ház a megszokott szol- 
gáltatásokon kívül (mosás, főzés, tisztálkodás, ügyintézésben való 
segítségnyújtás) az alábbi ingyenes szolgáltatásokkal várja a láto- 
gatókat: életviteli tanácsadás, informatikai képzés, egészségügyi 
előadás, gyógypedagógiai foglalkozás, pszichológiai szaktanács- 
adás, kézműves foglalkozás, sportfoglalkozás, játszóház, internet. 
Hamarosan megkezdődik az épület bővítése is. Ehhez az udvaron 
található romos épületeket már elbontották. 

A bővítés befejeztével egy játszótér is épül majd az udvaron.
A Mátyás király utca 19. alatt található közösségi ház a megszo- 

kott szolgáltatásokon kívül a 0-5 év közötti kisgyereket nevelő csa- 
ládok, különösen a 3 éven aluli gyerekek részére Biztos Kezdet 
Gyerekház szolgáltatást is nyújt. A település teljes területéről vár- 
juk a látogatókat az ingyenes játszószobánkba, a baba-mama klub- 
ba, a védőnői tanácsadásra és gyógypedagógiai foglalkozásokra 
egyaránt. Az udvari játszótér az épület bővítése miatt nem hasz- 
nálható. Az építési munkák után új helyiségekkel, játékokkal és 
berendezésekkel folyik majd a szakmai munka.

Az Ady Endre utca 16. alatt található közösségi ház a megszokott 
szolgáltatásokon túl a fogyatékkal élő látogatók számára is szervez 
programokat.

A házakban dolgozók az alapszolgáltatásokon kívül a jeles na- 
pok és ünnepek alkalmából népszerű szabadidős programokat is 

A KÖZÖSSÉGI HÁZAK HÍREI

szerveznek. Látogassanak el közösségi házainkba! 
Szeretettel várják Önöket munkatársaink:
Ady Endre utca 16. – Kolozsvári Gáborné
Mátyás király utca 19. – Sándor Vivien, Tóthné Tompa Tímea, 

Séráné Brandisz Klementina
Béke utca 38. – Nagy Miklósné, Tódiné Jóni Mariann

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Pénzügyminisztérium koor- 
dinálása mellett a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Foglalkoz- 
tatási Főosztálya és a Cigándi Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztálya megvalósításával ismét elkezdődött Cigándon a 
„Nyári diákmunka”.

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

Városunk évek óta kiemelt figyelmet szentel a diákmunkások- 
nak, hiszen a településen élő, dolgozó fiatalok jelentik számunkra a 
jövőt.

A 40 diákmunkás 2 turnusban érkezik hozzánk 2019. július és 
augusztus hónapokban.

2019. májusában készült el a Zsindely Népzenei Együttes 
második nagylemeze, "Cigándi fonó" címmel. 

A cigándi zenei hagyományokból építkező zenekar idén ünnepli 
megalakulásának 15. évfordulóját. Ebből az alkalomból került sor 
a CD felvételre, melynek elkészítését Cigánd Város Önkormány- 
zata is támogatta. A cigándi fonóhangulat felelevenítésére és a le- 
mezbemutató koncertre 2019. augusztusában, Cigándon kerül sor, 
ahol az eredeti cigándi dallamok a vonós zenekar mellett citerán és 
cimbalmon is meg fognak szólalni. 

Elindult a nyári 
diákmunka Cigándon

Zsindely Népzenei Együttes
lemezbemutatója

192019. augusztus



Huszonkét évvel ezelőtt rendezték meg a rendhagyó cigándi la- 
kodalmast, az akkor még Falumúzeum udvarán Cigánd és a város 
testvértelepülése, az erdélyi Magyaró hagyományőrző csoportjai- 
nak közreműködésével. A jeles esemény különlegessége volt, 
hogy a menyasszonyt Magyaró, a vőlegényt Cigánd adta.

Idén az államalapítás ünnepén, több jeles esemény és évforduló 
alkalmából ismét megrendezik e hagyományőrző lakodalmast a 
Bodrogközi Múzeumportán, ahol a vendégek megismerhetik a ha- 
gyományos cigándi lakodalmi szokásokat. A menyasszony szemé- 
lye már ismert a szervezők körében, de a vőlegény kiléte még nem 
tisztázott. Ennek apropóján látogatott el a cigándi szervezők egy 
delegációja Magyaróra.

A látogatás célja az ünnepi program megbeszélése, valamint a 
vőlegény kiválasztása volt. Több jelentkező is akadt erre a szerep- 
re, de a megfelelő személy megismerésére egészen a nagy napig 
még várni kell.

Városunk erdélyi testvértelepülésének, 
Magyarónak a Csurgó Néptánccsoportját 
látták vendégül a Bodrogközi Múzeumpor- 
ta dolgozói 2019. július 16-án.

A magyaróiak Lengyelországban, 
Krakkóban vesznek részt egy fesztiválon és 
az odáig vezető útjuk során Cigándot is 
érintik. Az előzetes egyeztetések alapján a 
csoport tagjai városunkban álltak meg és a 
Bodrogközi Múzeumportán töltötték az 
ebédszünetet.

A vendégeket Ablonczy Dániel alpolgár- 
mester köszöntötte és kívánt sikeres szerep- 
lést a táncosoknak, valamint megköszönte 
valamennyi közreműködőnek az ebéd 
lebonyolítását. Az erdélyi barátainkkal ha- 
marosan ismét találkozunk, hiszen az ál- 
lamalapítás ünnepére ismét Cigándra láto- 
gatnak a magyaróiak, de akkor már 
hosszabb időre. 

Javában zajlanak a szezonális munkák a Savanyító üzem- 
ben. A dolgozóknak rengeteg feladatot kell végezniük a napi el- 
foglaltság mellett is.

Idén is sok zöldség és gyümölcs termett meg az önkormány- 
zathoz tartozó kertekben, melyek betakarításra kerültek, illetve tar- 
tósítva lettek.

Az üzem dolgozói kovászos uborkát, valamint csemege uborkát 
raktak be, ezen kívül különböző gyömülcsökből (többek között ba- 
rack, meggy stb.)  dzsemet és befőttet készítettek, melyek az üzem 
boltjában megvásárolhatók. A felsoroltakon kívül még hagyma és 
krumpli is található az eladó termékek között. 

Hamarosan elkezdődik a paprika szezon, valamint a bab betaka- 
rítása is.

A József Attila utcán található fólia sátorokban a krizantém ne- 
velése zajlik, valamint a kétnyári virágok (pl. árvácska) is hama- 

rosan virágot bontanak. Emellett a száraz virágokból a dolgozók 
csokrokat is készítenek.

Forrás: Lőrincz János

Võlegény keresõben Erdélyben

Erdélyi testvéreink ebédeltek a Bodrogközi Múzeumportán

Szezonális munkák a savanyító üzemben
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Cigánd Város Önkormányzata jelenleg 25 főt foglalkoztat a 
bútorüzemében. Az eddig gyártásban lévő bútorok mellett puffok 
gyártása is megkezdődött. Termékeinket az ország több pontjára 
gyártjuk és szállítjuk. 

Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk legújabb turista 
látványosságunkat: a „Tisza-híd hajókirándulást”!

Egy hajókirándulás nemcsak hajón töltött élményt kínál, hanem 
egy örök emléket és egy életérzést. Miközben a vízben rejlő ener- 
giák feltöltik a közelében lévőket, a szemüket pihenteti a csodála- 
tos környezet.

A Dombrád komp kikötő - „magasparti fecskefészkek” - II. Rá- 
kóczi Ferenc Tisza-híd - cigándi víztározó beömlő nyílása - Domb- 
rád komp kikötő közötti 12 km hosszú, egy órás útvonalon a kirán- 
dulni vágyók megcsodálhatják Magyarország egyik leginkább 
vadregényes és romantikus folyójának természeti értékeit.

A sétahajózásra szerdai, szombati és vasárnapi napokon 
13:00 és 14:30 óra között van lehetőség. 

A maximálisan szállítható személyek száma 38 fő. A hajóki- 
rándulás ára 25.000 Ft/óra. (A hajókirándulás ára egyéni, vagy 
csoportos utazás esetén is változatlan.)

A hajókirándulás időpontjaival kapcsolatos előjegyzésekről, 
illetve az elővételben történő jegyvásárlás kapcsán a foglalás ér- 
vényességéhez szükséges banki átutalásról a Dombrádi Közös Ön- 
kormányzati Hivatal munkatársától, György Zsuzsanna Judittól 
lehet érdeklődni az alábbi elérhetőségeken: 

Tel.: 45-465-001, gyorgy.zsuzsanna@dombrad.hu

Hajózás a Tiszán!Hajózás a Tiszán!Hajózás a Tiszán!

A bútorüzem híreiA bútorüzem híreiA bútorüzem hírei

Jelenleg a hamarosan nyíló négy csillagos, 123 szobás nyíregy- 
házai szálloda részére készül 240 darab ágy és 117 darab puff. 

Szeptemberig összesen 1.200 darab boxspringbett típusú ágyra 
érkezett megrendelés.
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A hosszú és kimerítő szezon végeztével szerveztek évzáró 
vacsorát a Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület 
utánpótlás labdarúgó csapatainak 2019. június 9-én.

A játékosokon kívül jelen voltak a játékosok szülei, az egyesület 
vezetősége, az edzők, Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy Dá- 
niel alpolgármester (a sportegyesület elnöke) Tóth István, a Cigánd 
FC ügyvezetője, valamint tiszteletét tette az eseményen dr. Hörcsik 
Richárd, Abaúj-Zemplén országgyűlési képviselője.

A köszöntőket követően a korosztályos csapatok edzői értékel- 
ték csapataik szezonbeli teljesítményét, valamint köszönték meg a 
gyerekek munkáját és a szülők támogatását.

Mint minden évben, az edzők idén is megválasztották a saját 
korosztályuk legjobb játékosokat, a legjobbnak járó díjat az idén az 
alábbi gyerekek kapták meg:

Lány U16 – Kocsová Kitti Lány U19 – László Viktória
U7 – Fodor Csaba   U9 – Szigeti Soma
U10 – Oláh Koppány  U11 – Halász Bálint
U12 – Jóni Zsolt  U14 – Lejko Zsombor
U15 – Tárkányi Márk  U17 – Galambos Olivér
U19 – Godarsky Lubomir
A hivatalos program zárásaként a CISE és a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Cigándi Tagintézmé- 
nyével közösen U7-U13 korosztályban meghirdetett „Fociban az a 
legjobb…” című rajzpályázat eredményét ismertették, melyen az 
alábbi eredmény született:

U7 - Óvodás Korosztály:
helyezett: Lebeskó Bálint (Zemplénagárd)
helyezett: Fodor Csaba (Cigánd)
helyezett: Balogh Vanessza (Zemplénagárd)
Különdíj: Bodroghalmi Mesepalota Óvoda (Bodroghalom)
U11 korosztály:
hely: Balabás Patrik (Nagyrozvágy)
Szívből gratulálunk a díjazottaknak!Köszönjük mindenki 

munkáját aki segítette az utánpótlás-nevelést! Hajrá Cigánd!

A szabadidő központban került megren- 
dezésre a Kulcsár Anita régió gyerekkézi- 
labda tornája. Az egész napos rendezvé- 
nyen közel 20 csapat mérkőzött különböző 
csoportokban egymás ellen.

Vitka SE - Cigánd színeiben pályára lép- 
tek a Kántor Mihály Általános Iskola 3. év- 
folyamos tanulói is, akik az első évüket 
"húzzák" ebben a sportágban.

Sporthoz kapcsolódó rendezvényünk a 
Cigánd SE 10 és 11 éves korosztályú labda- 
rúgó tornának ismét Cigánd adott otthont, 
ahol kiváló körülmények és csapatok mel- 
lett zajlottak a mérkőzések. A rendezvényt 
színesítette, egy volt Cigándi, viszont 
jelenleg NB I-es játékos,akit sikerült a díját- 
adóra elhívni, aminek természetesen a gye- 
rekek nagyon örültek.

De nemcsak a fiataloknak, hanem Pün- 
kösd alkalmával az Öregfiúknak is szer- 
veztünk egy labdarúgó tornát, ahol szintén 
az Edzőközpont füves pályája adott hely- 
színt.

Júniusban az Cigánd SE Utánpótlás csa- 
patainak tartottunk évadzáró vacsorát, ahol 
közel 200-an vettek részt gyerekek és fel- 
nőttek egyaránt! 

Külön öröm volt számunkra hogy jelen- 
létével megtisztelt minket Dr. Hörcsik Ric- 
hárd Országgyűlési képviselő és Oláh 
Krisztián Cigánd Város Polgármestere.

Itt, mint minden éven, külön díjaztuk a 
korosztályok legjobb játékosait, köszönetet 
nyilvánítottunk az edzőknek és mindenki- 
nek, aki bármivel segítette az Utánpótlás 
csapatainkat! 

A Cigánd Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület és a klub 
szurkolói csoportja közösen hirdette meg a „Dobj egy plüsst!” 
elnevezésű jótékonysági akciót. 

A plüssfigurákat a felnőtt labdarúgó csapat Füzesgyarmat elleni 
mérkőzésén adhatták le a szervezőknek.

A közel háromszáz plüss állatot és több más játékot a csapat négy 
játékosa, Baksa Zoltán, Varga Krisztián, Oláh Levente és az egye- 
sület technikai vezetője Terjék Sándor, a szurkolói csoport részéről 
Kovács Gábor adta át a Bodrogköz Kincsei Bölcsőde kis lakóinak 
2019. április 30-án. A gyerekek kitörő örömmel fogadták a renge- 
teg ajándékot, amiket azonnal birtokba is vettek.

A szervezők és a Bodrogköz Kincsei Bölcsőde gyermekei és ne- 
velői nevében szeretnénk megköszönni minden felajánlónak az 
adományokat, amivel nagy boldogságot okoztak a legkisebbek 
számára.

A CISE évadzáró vacsorája

Dobj egy plüsst! – Átadták a gyerekeknek a játékokat

A szabadidõ központ hírei
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Kihívás Napja 2019
Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is csatlakozott a Kántor 

Mihály Általános Iskola a Nemzetközi Kihívás Napja programhoz.
2019. május 29-én az iskola egész területén számos sport és más 
szabadidős programon vehettek részt a tanulók és a pedagógusok, 
többek között futás, futball, kosárlabda sportágakban.

A nap sztárvendége a Dj. Szatmári állandó partnere Jucus volt, 
aki dalaival szórakoztatta a diákokat és a programon résztvevőket.

- Ha jól emlékszem az elmúlt évtizedben már voltál hasonló 
szerepkörben. Akkor kezdett el a cigándi labdarúgás egyre 
jobban felemelkedni. Mennyiben más most ez a szituáció?

Igen, 2005 ősz – 2009 ősz között voltam a Cigánd SE felnőtt 
csapatának az edzője, megyei II., megyei I. osztály és NB III – as 
időszak alatt. 

Akkoriban hazakerülésemkor olyan játékoskeretet alakítottunk 
ki Girdán Sándorral, akik helyiek, környékbeliek, vagy valamilyen 
kötődései voltak a klubhoz. Most is ugyanezt tűzte ki a klub, tehát 
ebben van hasonlóság. 

Viszont akkor többen magasabb osztályból, érett játékosok jöt- 
tek „haza” Cigándra, most viszont saját nevelésű fiatal játéko- 
sokból tevődik össze a csapat.

- Kik kértek fel a posztra és mennyire ért váratlanul az a ki- 
nevezés?

A Klub vezetői Oláh Krisztián és Ablonczy Dániel kértek fel a 
pozícióra.

Tizenégy éve a Cigándi Sportegyesületben dolgozom, ezáltal a 
bizalom, gondolom megvan. 

Soha nem mentem máshová edzőnek, hiába hívtak jó pár helyre, 
én szeretem a cigándi egyesületet, főleg a gyerekeket, akik ide 
járnak hozzánk nap mint nap!

Az elmúlt két év nyarán már kerestek a vezetők az edzői pozí- 
cióra, amikor NB II – től búcsúztunk, és rá egy évre amikor NB III – 
ban szerepeltünk, de a megtisztelő feladatot nem vállaltam egyszer 
sem. Ebben az évben sem úgy készültem, hogy én leszek a felnőtt 
csapat edzője, rengeteg munkám van, nyolc korosztályos edzővel 
és körülbelül 200 utánpótlás gyerekkel. Minden napjaimat ez teszi 
ki, de a klubvezetés többszöri elbeszélgetés után meggyőzőtt, hogy 
csak fiatalokból felálló csapattal ezt nekem kell elvállalni.

Amikor rábólintottam, már a következő napon megvoltak a 
felemás vélemények – amire egy edzőnek fel kell készülni – de 
azért kicsit rosszul esett, hogy páran az egyesület érdekeit szolgáló 
emberek pocskondiáznak és párhuzamokat vonnak személyem és 
más személyek között…

Egy biztos, ha én magamat nézném, és nem az egyesület érde- 
keit, akkor már régen más NB-s klubban, jegyzett csapatoknál len- 
nék edző. Erre többször megvolt a lehetőségem, de a szívem miatt 
még mindig itt vagyok Cigándon. Tehát ehhez nehéz lesz hozzá- 
szokni, mert az elmúlt tíz évben egy „nagy család” volt az egész 
utánpótlás, ahol mindenki szeretett mindenkit és ezáltal szépen is 
fejlődtünk. Ez a felnőtteknél úgy látom másként fog működni…

- 2009-ben sikeresen feljuttattad a csapatot az NB III-ba, 
ahonnan az elmúlt idény végén kiesett a csapat. Akkor ren- 
geteg cigándi, vagy cigándi kötődésű játékos volt a keretben. 
Most is ez lesz a koncepció? Mennyire alakult át a keret az 
előző szezonhoz képest?

Teljes mértékben Cigándi, vagy valamilyen kötődésű játékosok 
alkotják a keretet. Egy játékos van a 24 fős keretben, aki nem saját 
nevelésű, viszont már Ő is szerepelt Cigándi mezben. Ez a koncep- 
ció, ezen az egyesület nem változtat. A kiesett NB III-as keretből 
csupán hárman maradtak, mindannyian fiatal labdarúgók. Tehát a 
keret teljesen kicserélődött.

- Mit vársz a következő szezontól? Tudjuk, hogy sok erős csa- 
pat van a megyei első osztályban, akiknek a feljutás a cél. 
Mennyire tartod reálisnak, hogy a 2020/2021-es szezonban 
ismét a harmadik vonalban szerepeljen a csapat? 

Jelenlegi helyzetben mindenképpen a csapatépítés a fő szem- 
pont, amihez türelem kell. 

Nem ismerjük a megyei I-es bajnokságot, viszont hallottuk, 
hogy 4-5 csapat is esélyes a bajnokság megnyerésére. Mi csináljuk 
a dolgunkat, meglátjuk mire lesz elég. Ilyen létesítmény és az el- 
múlt tíz év magasabb osztályban való szereplés megízlelése tet- 
szett Cigándnak. Ezért ha egy mód van, minél hamarabb vissza kell 
kerülni az NB III-ba! Amellett, hogy tudjuk fiatal játékosokkal, 
akik tizennégy helyről érkeztek vissza, nem lesz egyszerű feladat. 
Én bízom a csapatban, hogy minél hamarabb eléri célját és mindent 
megtesz annak érdekében, hogy újra NB III-as csapata legyen 
Cigándnak! De ez mikor lesz, azt majd az idő eldönti!

Csapat nevében is köszönöm az érdeklődést!
Köszönöm szépen, sok sikert kívánok a csapatnak!

Új elnöke van a CISE-nek, aki egyben a felnőtt futballcsapat edzője is Új elnöke van a CISE-nek, aki egyben a felnőtt futballcsapat edzője is 

  

Új elnöke van a CISE-nek, aki egyben a felnőtt futballcsapat edzője is 

 

Külön köszönet Horváth Zoltánnak a Cigánd SE egykori, tavaly 
az NB I-es Kisvárda házi gólkirályának, jelenleg a Győri ETO-t 
erősítő támadónak, hogy megtisztelte gyermekinket a jelenlétével. 
Még arra is volt ideje, hogy focizzon egy keveset a srácokkal, szí- 
vesen fotózkodott is velük, sőt ajándék jégkrémmel is meglepte 
őket. Zoli tipikusan az a labdarúgó, aki nem felejtette el honnan in- 
dult egykor, a földön maradt és nem szédítette meg a siker. Ezzel jó 
példát mutatott gyermekeink számára is. Köszönjük "Lidérc"!

Kiemelt Bozsik-torna az EdzőközpontbanKiemelt Bozsik-torna az EdzőközpontbanKiemelt Bozsik-torna az Edzőközpontban

– Interjú Nagy Gáborral –– Interjú Nagy Gáborral –– Interjú Nagy Gáborral –

A Cigánd SE őszi menetrendje online az alábbi linken tekinthető meg: 
http://cigandse.hu/felsozsolcan-kezdjuk-a-bajnoki-szezont/
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Kiestünk! Cél: Tudatosan építkezni, és mielőbb visszajutni az NB III-ba

Augusztus 20-án Cigándra érkezik a Nagy Gábort is soraiban tudó Fradi öregfiúk 

csapata. Nemzeti ünnepünkön 17 órától villanyfényes mérkőzést játszik az 

aktuális Old Boys bajnokcsapat a Cigánd SE öregfiúk gárdájával. 

A találkozó a Városi Stadionban kerül megrendezésre.

Sajnos csapatunk a szezon végeztével 
búcsúzott a harmadosztálytól. 

A klubvezetés ezért úgy döntött, hogy 
mindenkivel szerződést bont, valamint ar- 
ról is határozott, hogy helyi, környékbeli, 
saját identitású játékosokból épít egy iga- 
zán cigándi csapatot, az utánpótlás bevoná- 
sával.

A következő idénytől Nagy Gábor lesz a 
felnőtt csapat edzője. A CISE utánpótlás 
vezetője korábban már irányította a fel- 
nőtteket, akikkel 2008-ban Sport TV kupát 
nyert, egy évre rá pedig feljutott velük az 
NB III-ba. Legutóbb – tavalyelőtt –  a CISE 
második csapatát vezette. 

A klub egy folyamatos építkezés elé néz, 
nem egy évre szól a munka, meg van hatá- 
rozva a minél hamarabbi feljutás, így az is 
benne lehet, hogy egyből visszakerül a csa- 
pat az NB III-ba.

A tárgyalások már a vége felé járnak a po- 
tenciálisan szóba jöhető új játékosokkal, 
akik beleillenek ebbe a tervezett jövőbe, 
koncepcióba. 19 futballistája van a keret- 
nek akikre Nagy Gábor edző számít, vala- 
mint azok a fiatalok akik már érettek a fela- 
datra, hogy felnőtt csapatban játszhassa- 
nak.

19 fős kerettel vág neki a következő 
bajnoki szezonnak felnőtt csapatunk. A 
bő keretbe azonban további négy fiatal is 
bekerült.

A Cigánd SE kerete (2019 ősz):
Kapusok (2): #1 Csáki Tamás, #21 Nagy 

Csaba. 

Védők (7): #11 Balla János, #3 Baráz 
Márkó, #92 Stanislav Chepa, #16 Maro- 
zsán István, #4 Pásztor Alex, #12 Popovics 
Patrik, #6 Répási Regő.

Középpályások (6): #10 Balogh Mar- 
cell, #8 Csáki Péter, #18 Horváth Attila, #9 
Kovács Dávid, #15 Molnár László #7 Ora- 
vecz Zénó. Támadók (4): #14 Gönczi 
Zoltán, #17 Jóni Gábor, #20 Oláh Levente, 
#24 Timkó Zsolt.

Utánpótlás játékosok (4): #99 Balla 
Dániel, #98 Behina Bálint, #5 Lubomír 
Godarsky, #90 Wang Zhuo Andor

Stáb:
Nagy Gábor - vezetőedző
Csáki Péter - masszőr
Antal Ferenc - ápoló
Dócs Károly - szertáros
Terjék Sándor - technikai vezető
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