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Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük.  Máté 2,10

Igazi örvendező emberekről szól ez a karácsonyi igesza- 
kasz. Nem is egyszerűen örvendezőkről, hanem olyanokról, 
akiknek „igen nagy volt az örömük”. Így jelennek meg most 
lelki szemeink előtt a karácsonyi történet keleti bölcsei. 

Hosszú éjszakákat töltöttek el műszereik mellet, árgus sze- 
mekkel vizsgálták, éberen fürkészték az eget. Várták annak a 
fényes csillagnak a megjelenését, mely a Szabadító születé- 
sét hirdeti nekik. Nagy változásnak kell bekövetkeznie. Az 
évszázadok óta várt Messiásnak, Isten választott küldöttének 
kell megszületnie ahhoz, hogy felragyogjon az öröm, a bol- 
dogság napja. Leírhatatlan volt az öröm, mikor egy éjszaka 
megjelent a várva várt csillag.

Már csak egy dolog hiányzott boldogságukból, hogy meg- 
találják azt, akinek születését jelezte a csillag. Egy pillanatig 
sem késlekedtek, csomagoltak és útra keltek. Nappal pihen- 
tek, éjszaka utaztak, amerre a csillag vezette őket. Sokat tu- 
dakozódtak, Heródes királyi palotájában is keresték, míg 
végül a betlehemi jászolbölcsőben megtalálták Jézust, tisz- 
tességet tettek és ajándékokat adtak neki.

Csillagot látni nem nagy dolog. Ezerszámra ragyognak fe- 
lettünk esténként a tiszta égbolton. De csillagot találni, mely 
utat mutat, örömre derít és célba vezet, nehéz, nagyon nehéz. 
A távolról jött napkeleti bölcsek ezt a csillagot találták meg, 
amely azt hirdette, hogy azon az estén lehajolt az ég a föld- 
höz. Ők megértették az üzenetet, egyszerű kis bölcsőben, 
hálaadó szívekben, örvendező otthonban van a békesség s a 
boldog jövő forrása. A csillag üzenete s a kis Jézus megtalá- 
lása örömet fakasztott szíveikben.

Karácsony a család, a szeretet ünnepe. Ha messze va- 
gyunk, hazagondolunk, ha elszakadtunk az otthontól, képze- 
letben hazaszállunk. Lelki szemeink előtt kirajzolódik az 
otthon, a család képe. A fenyőfa, rajta néhány szaloncukor és 
csillogó díszek. Egyszerű az egész, de a szeretet nyelve han- 
gosan beszél. Ezen az estén a férj a feleségének, szülő gyer- 
mekének odateszi, odalopja a maga ajándékát a karácsonyfa 
alá. S a csók, mellyel ilyenkor összeforrnak, minden kincsnél 
nagyobb jutalom az ajándékozónak.

Neked, ki gazdagon terített asztalhoz ülsz, jussanak eszed- 

be azok, akiknek a mai napon sincs mivel csillapítani éhsé- 
güket. Mondj értük egy imát. Mi, akik együtt vagyunk sze- 
retteinkkel, ne feledkezzünk meg azokról, akiket otthonuktól 
távol tart a kötelességteljesítés. Imádkozzunk és gondoljunk 
az őrállókra, akik ma is vigyáznak, hogy a betegeknek ápo- 
lásuk legyen, az ünneplőknek biztonságuk legyen. Nekünk 
egészségeseknek jussanak eszünkbe a betegek, akik korházi 
ágyban fekszenek, kínokban vergődnek. 

Ha csak egy pillanatra is eszünkbe villannak mindezek, ak- 
kor kimondhatatlan hálával kell eltelnünk a gondviselő Isten 
iránt, hogy mieinkkel együtt tölthetjük karácsony szent ün- 
nepét békességben és szeretetben. Hadd derüljön örömre 
arcunk, mert van mindennapi kenyerünk és békés otthonunk, 
mert van egészségünk, és ölelő karok vesznek körül, mert 
van Istenben bízó lelkünk, mely meglátja a karácsonyi csil- 
lagot. Mondjuk együtt a költővel: „Oh jer, szüless meg ben- 
nem, mint karácsonykor Betlehemben, dicsőség s béke nagy 
királya."

 Legyen a mi karácsonyi ünnepünk azért a megelégedés 
ünnepe, a Jézus Krisztus megtalálása és az Isten felé való 
elindulás kezdete. Tiszta szívvel öleld át a tieidet, adj hálát 
Istennek, hogy együtt töltheted velük a szeretet ünnepét. A 
karácsonyi csillag fényénél induljunk hát mi is örvendező 
szívvel Isten felé. Isten mindnyájunkat keres, hazavár. 

Ámen.

Kristóf István 
református lelkipásztor

Karácsonyi öröm
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Ismét eltelt egy esztendő, amit több szempontból sem fogunk 
elfelejteni. Csakúgy, mint az elmúlt években ilyenkor, számot 
vetünk az eltelt időszakról. Ez az év a maga módján „külön- 
legesre” sikeredett.

Tudnunk kell, hogy minden ami történt a jó Isten akarata szerint 
történt. A jó is, és a rossz is. Ebben a tekintetben mindannyian rájö- 
hettünk, hogy mi végrehajtók vagyunk csupán, mint ahogyan azt 
érzékeltette is velünk a sors.

Valószínűsítem, hogy az évről a koronavírus által generált prob- 
lémahalmaz jut mindenkinek elsőként az eszébe. Pedig annyi szép 
és jó dolog történt 2020-ban, hogy nekem is jócskán vissza kellett 
lapoznom a naptáramat a pontos számvetés elkészítésekor.

Idén is keményen dolgoztak a lányok és asszonyok a fóliákban, a 
savanyítóüzemben, a kertekben és a település közterületein. Nem 
állt meg a munka a bútorüzemben annak ellenére sem, hogy a pia- 
cunk 70%-át elvesztettük a járvány miatt. A szociális és egészség- 
ügyi dolgozók egész éven át a veszéllyel dacolva végezték a mun- 
kájukat és igazi hősökké váltak a szemünkben. Nem különben a hi- 
vatali és kormányhivatali dolgozók is, akik ügyeltek arra, hogy így 
is zavartalan legyen a település és a térség működése.

Kivették a részüket a munkából a rend őrei, a tűzoltók, és a tele- 
pülésőrök is. Köszönöm nekik a szolgálatot! A Településüzemelte- 
tési Kft. dolgozóinak a keze munkája szinte minden fejlesztésen 
fellelhető. A közfoglalkoztatott dolgozók ismét bizonyították, 
hogy nélkülük nem lenne ilyen szép a település. 

Istennek hála, van elég gyermek az iskolában, az óvodában és a 
bölcsődében. Köszönet a nevelőknek, pedagógusoknak a kitartó és 
lelkiismeretes munkáért.

Cigánd kulturális és civil élete évek óta egyre sokszínűbb és na- 
gyon gazdag! Sajnos ezen az éven kevés alkalmunk volt velük ta- 
lálkozni közösségben. Bízzunk benne, hogy a jó Isten ad majd ne- 
kik elég erőt ahhoz, hogy folytathassák munkájukat mindannyiunk 
legnagyobb örömére.

Összegzésül közzéteszek egy pár közérdekű adatot telepü- 
lésünket érintően.

Cigánd Város lakossága: 3200 fő. Örömmel tölti el a szívemet, 
hogy a születések száma ismét megelőzte a halálozások számát. 
2020-ban 43 gyermek született Isten áldásával és 32 lakosunk adta 
vissza a lelkét a Mindenhatónak. Összesen 16-an kötöttek házas- 
ságot, ami szintén több mint az elmúlt években megszokott házas- 
ságkötések száma.

Településünk legidősebb női lakosa Petró Józsefné és Vajda Ber- 
talanné, ők mindketten 96 évesek. A legidősebb férfi Nagy Béla 
bácsi, aki 95 éves. 90 év feletti lakosaink összesen 10-en vannak, 
80 év felett 89-en, 70 év felett 248-an, 62-év felett pedig 505-en. 
Isten éltesse mindannyiukat még nagyon sokáig.

Az iskolába járó gyerekek száma 398 fő. Az óvodába 146 gyer- 
mek jár, a bölcsődei létszám pedig 27 fő jelenleg.

A képviselő-testület is tette a dolgát. Köszönöm minden képvi- 
selőtársam munkáját és példa nélküli hozzáállását ebben a nehéz 
időszakban is. 14 testületi ülést tartottunk az éven. Ezeken 74 db 
határozatot és 14 db rendeletet hoztunk. A testületi üléseken szinte 
kivétel nélkül mindenki jelen volt. Ez azért nagyon fontos, mert a 
döntéshozatal gördülékeny volt, jelentősen megkönnyítette a tele- 
pülésvezetési munkát.

Végül, de nem utolsó sorban, köszönetet mondok mindenkinek, 
aki segített minket a vírus elleni védekezésben, ismét kiemelve a 
sorból az egészségügyi és a szociális területen dolgozókat.

Ez az év a vírus körüli káosz miatt tele volt feszültséggel és vitá- 
val. Polgármesterként sokszor kellett olyan azonnali döntéseket 
hoznom, ami túl szigorúnak tűnhetett és sokak szerint hiábavaló- 
nak. Elnézést kérek azoktól, akiket rosszul érintettek az intézke- 
dések. Higgyék el mindig az a szándék vezérelt, hogy kerüljük el a 
bajt, vigyázva az időseinkre, betegeinkre és ne kockáztassuk egy- 
más életét. Ez továbbra is így lesz, mert az egészség megőrzésében 
nem ismerek kompromisszumot. Őszintén és tiszta szívből remé- 
lem, hogy ezt megértik, de természetesen bocsánatot kérek, ha va- 
lakit mégis megbántottam.

Most viszont pihenjünk egy keveset. Így karácsony idusán fi- 
gyeljünk egy kicsit magunkra és a családunkra. Mélyüljünk el hi- 
tünkben, néhány napra legyen csend körülöttünk és vonuljunk 
vissza szeretteink közösségébe. Vackoljuk be testünket és a lelkün- 
ket a kalácsillatú melegbe, és várjuk együtt Megváltónk születésé- 
nek napját!

Figyeljünk közben azokra az embertársainkra, akik egyedül vár- 
ják az ünnepet. Egy jó szó, egy mosoly vagy esetleg egy tálca süte- 
mény nagyon sokat jelenthet nekik! Ők is éppúgy vágynak a szere- 
tetre, mint ahogyan mi.

Az alábbi sorokkal kívánok minden jószándékú embernek áldott 
karácsonyt, békével teli, egészségben és boldogságban gazdag új 
évet:

„Békességet, boldogságot, csengőszót és gyertyalángot. 
Ajándékot, szeretetet, s mindent, ami fontos neked. Ajtód elé 
fehér bársonyt, adjon Isten szép karácsonyt!”

Isten áldja Önöket!
Oláh Krisztián 

Karácsonyi köszöntő
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Cigánd - Fejlődő pályán
Településünkön is a COVID-19-pandémia árnyékában telt a 

2020-as év, amely azonban a később íródó városi monográfiában 
nemcsak emiatt lesz kiemelt jelentőségűként említve. A 2014-
2020-as EU-s támogatási időszak pályázati forrásainak a felhasz- 
nálása, illetve a Magyar Kormány intervencióinak köszönhetően, 
az igen nagy léptékű átalakulás legintenzívebb időszaka volt a 
2020-as esztendő. A Képviselő-testület ráadásul egy igen összetett 
és átgondolt Gazdasági Programot készített el, amely a nehéz sorsú 
térség igazi motorjává, megtartó erejévé teheti Cigándot. A Gazda- 
sági Program nem szigorúan az Önkormányzat biztonságára épít, 
hanem minden lakos programja szeretne lenni. Éppen ezért Cigán- 
dnak nincs más választása, mint a fejlesztés minden fronton, 
amellyel a cigándiak egy élhető, XXI. századi modern kisváros 
ideáját építik az ország leghátrányosabb helyzetű térségében! So- 
kan hajlamosak elfeledni azt, hol is áll Cigánd, hogy is állnak a 
bodrogközi települések. Van aki irigykedik, van aki túlzásnak tart- 
ja, van aki azt kérdezi minek ez, és persze nagyon sokan megsüve- 
gelik, azt ami történik. Ám nagyon kevesen tudják azt, hogy meny- 
nyi munka, mennyi „sakkjátszma”, mennyi küszködés van emö- 
gött, és még kevesebben vannak tudatában annak, hogy mennyire 
nehéz is a helyzet a Bodrogközben, hogyan sorvadnak el a falvak, 
hogyan vándorolnak el a fiatalok, azt, hogy itt valóban a lét a tét. A 
területfejlesztési politika fontos eszköze egy-egy térség felzárkóz- 
tatásában a térség központ megerősítése, éppen ahogy a telepü- 
lésfejlesztési politikában a városközpont bír kiemelt jelentőséggel. 
Cigánd Város Vezetése ezen körülmények közepette, megfelelő 
előkészítő és társadalmasítási folyamatok lebonyolításával, ki- 
emelkedő tudású szakemberek bevonása mellett hozza meg fele- 
lősségteljes döntéseit a település és a térség stratégiai fejlesztése 
érdekében. Nem utolsó sorban teszi mindezt a Magyar Kormány, a 
B-A-Z Megyei Önkormányzat és Dr. Hörcsik Richárd a térség or- 
szággyűlési képviselőjének teljes támogatásával. Ezen együtt- 
működés eredményeként zajlottak 2020. év munkái:

1. Járási tanuszoda építése 

2. Cigánd település szennyvíztelep fejlesztése  

3. Ipariterület-fejlesztés Cigándon
ź üzem építés, bérbeadása kisállateledel gyártásra 

4. Bölcsődei és óvodai intézmény felújítása, bővítése Cigán-
don

ź  bölcsőde bővítése 12 férőhellyel  

5. A Bodrogközi Múzeumporta attrakció bővítése
ź  új kiállító épület és kiállítás  

ź  óvoda átalakítása  

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

6. Cigánd szociális városrehabilitációja - II. ütem
ź ivóvízhálózat korszerűsítése, Határ utca útépítés, buszfordu- 

ló és buszmegálló építése,
ź közvilágítás fejlesztése, Fő utca útfelújítása, közösségi ház 

fejlesztése, 

7. Cigánd Város szociális alapszolgáltatásainak infrastruk- 
turális fejlesztése 

ź  Szociális Szolgáltató Központ irodaépületének bővítése

8. Helyi gazdaságfejlesztés Cigándon
ź termelői piaccsarnok és parkolók építése  

9. Egészségügyi alapellátás fejlesztése Cigánd tele- 
pülésen

ź Belső épületfelújítás, orvostechnikai eszközök, bú- 
torok, informatikai eszközök az

ź alapellátásnak: (2 db háziorvosi körzet, központi 
orvosi ügyelet, fogorvosi körzet, védőnői

ź körzet) defibrillátor, EKG, fogorvosi röntgenek, stb.)

10. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 
Cigándon

ź Fő utca útfelújítása a körforgalomtól a székelykapuig, 
kétoldali kerékpársáv kialakítása, 4 új zebra a Fő utcán, 
parkoló bővítése, 5 zebra a Vasút utcán, 3 db új busz- 
öböl

11. Külterületi helyi közutak fejlesztése
ź 4 db külterületi út felújítása folyamatban, zúzottköves útbur- 

kolat vízelvezetés
12. Gazdaságélénkítés - GÉP 2020 program
ź Cigánd Településüzemeltetési és Városfejlesztő Nkft. építő- 

ipari tevékenységének megerősítése: új munkagépek beszer- 
zése, új csarnok építése, meglévő csarnok átalakítása.

Őszintén reméljük, hogy a fejlesztéseknek nemcsak a cigándiak 
örülnek. Célunk, hogy járásszékhely településként továbbra is 
színvonalas szolgáltatásokat nyújtsunk a Bodrogközieknek!

Cigánd, Értékből lendület!
Oláh Krisztián 

Cigánd Város Polgármestere
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Adventi összegzés - 2020 évről a Bodrogközben 
történtekről – Bodrogközi polgároknak

Beléptünk az év utolsó hónapjába és az év legszebb ünnepére 
emeljük tekintetünket. Ilyenkor egybegyűlik a család és új 
erőt, lendületet kapunk a következő évre, mely előttünk áll.

Mielőtt megpihennénk egy pillanatra, érdemes számot vetnünk 
azzal, milyen kihívások értek minket és milyen sikereknek örülhe- 
tünk, különösen azért is, mert a közhivatalt viselők a választópol- 
gárok, az Önök bizalmából, kötelességüket teszik, amikor az egyes 
embereket, közösségeket segítik, beruházásokat készítenek elő és 
valósítanak meg. Másrészt mégis csak tekinthetünk a fejlesztések- 
re, mint eredményekre úgy is, mint amelyek megszépítik a közös- 
ség ünneplését, hiszen a közös sikerek erősítenek minket. Külö- 
nösen fontos ez akkor, ha számos nehézség, baj próbálta meg 
egészségünket, kitartásunkat, amint a most záruló évben is történt. 
A kihívásokkal csak együtt tudunk megbirkózni, ezért elsőként kö- 
szönet illeti a bodrogközi polgárokat és vezetőiket, akik kiálltak ér- 
tük és segítették őket az elmúlt hónapokban.

Egy évvel ezelőtt reménykedve tekintettünk előre: az önkor- 
mányzatok megújulva terveik megvalósítását: a munkahelyterem- 
tést, az életkörülmények javítását, intézmények, és az infrastruk- 
túra, utak felújítását helyezték előtérbe. A járvány megpróbált min- 
ket, de a kitartó munka meghozza gyümölcsét: sportparkok épül- 
tek, helyi közösségi tereket fejlesztettek, bölcsőde és óvoda épült, 
orvosi rendelők felújítására vagy eszközfejlesztésére kerülhetett 
sor, járdák, utak újultak meg a Magyar Falu Programban, és a tér- 
ség központját, Cigánd városát is számos fejlesztés erősítette to- 
vább. Engedjék meg, hogy röviden beszámoljak ezekről az ered- 
ményekről, mert nemcsak a közös erőfeszítések gyümölcsét fontos 
megismerni, hanem kiemelt jelentőséggel bír az is, hogy ezek az 
eredmények további inspirációt, bátorítást adhatnak az elkövet- 
kező időszakra.

Bodrogközbe eddig közel 550 millió forint támogatás érkezett a 
Magyar Falu Program keretében, melyből eddig például Bodrog- 
halomban 34 millió, Cigándon 45 millió, Karcsán 45 millió, Nagy- 
rozvágyon 53 millió, Pácinban 63 millió, Tiszakarádon pedig 147 
millió forint forrás odaítélésének örvendhettek a polgárok, érkez- 
zen az az önkormányzaton, vagy az egyházakon, esetleg helyi civil 
szervezeteken keresztül. 2019 óta a választókerületben ebből az 
alapból odaítélt támogatások tekintetében Tiszakarád a rekorder, 
nem önkormányzat által megvalósított fejlesztés vonatkozásában 
pedig Nagyrozvágyot illeti az ezüstérem, hiszen itt a Sárospataki 
Tankerület gondoskodhat az iskolaépület felújításáról. Az egyhá- 
zak is jól állnak Zemplén-Abaúji összevetésben, hiszen a Cigándi 
Református Egyházközség, valamint a Pácini Görög Katolikus Pa- 
rókia közösségépítése komoly támogatást, 20-20 milliós segítséget 
érdemelt. Ebben az évben hozott pályázati döntések alapján új or- 
vosi eszköz kerülhet Dámóc, Karcsa és Zemplénagárd orvosi ren- 
delőibe, útfelújítása kerül sor Semjénben, közterületi karbantartá- 
sát szolgáló eszközt szerezhet be Bodroghalom Játszó udvart fej- 
leszthet Ricse, óvodaépületet újíthat fel Bodroghalom önkormány- 
zata, és jut forrás faluházak felújítására Dámócon és Tiszakarádon 
is. Fontos, hogy ez a program falugondnoki buszok beszerzését is 
lehetővé teszi, így szerezhet be új járművet Karcsa és Lácacséke.

De számos más, a bodrogközi polgárok életkörülményeit javító 
projektet említhetnénk, kezdve a településközti útszakaszok felújí- 
tásáról, számos helyi kezdeményezésen át az állami beruházá- 
sokig. A járásszékhely különösen figyelemreméltó ebből a szem- 
pontból: miután kialakult az elmúlt években a városhoz méltó 
infrastruktúra az egészségügy területétől a sporton át a Múzeum- 
portáig, a közösséget erősítendő további beruházásokra került sor. 
Jó híreket kaptunk a munkahelyteremtést szolgáló beruházásokról, 
hiszen az önkormányzati érdekeltségű munkahelyek kialakítása 
után nyárra elkészült az ipari terület újabb üzemcsarnoka. Az eljö- 

vendő generációkat szolgálja a bölcsőde bővítése, októberben le- 
tettük az állami forrásból épülő tanuszoda alapkövét, így nem kell 
majd Sátoraljaújhelyre és Kisvárdára úszni járni a diákoknak. 
Megújult utakon járhatunk, hiszen új fényben tündöklik a főutca, 
és a mezőgazdasági utak rendbetétele is megvalósul. Nemcsak az 
eljövendő generációkon keresztül, hanem a technikát felhasználva 
is gondolt a város a jövőre, hiszen a szabadidőközpontot energeti- 
kai felújítását követően immár minden közintézmény energiataka- 
rékos. Ez a város méltó lesz polgáraihoz és méltó arra is, hogy 
másokat idecsábítson, vendégül lásson, ha a járvány okozta meg- 
próbáltatásaink véget érnek, erre biztosíték a Bodrogközi Mú- 
zeumporta  retro múzeummal  történt kibővítése is.

Tisztelt Bodrogközi Polgárok! Kitartásukért köszönet jár, lan- 
kadatlan építő energiájukat látva ebben a nehéz évben is elmond- 
hatjuk: van minek örülnünk, van miért hálásnak lennünk. 

Kívánom, hogy a következő év sokkal örömtelibb legyen 
mindannyiunk számára. Áldott Karácsonyt és boldog új évet 
kívánok önöknek!

Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő
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Sokoldalú gazdasági tevékenységek városunkban

Önkormányzatunk évek óta sikeresen végez gazdasági tevé- 
kenységet a településen, amelyre mindannyian büszkén tekint- 
hetünk. Dolgozóink munkájának eredményeként zöldségeket, vi- 
rágokat, gyümölcsöket termesztünk, savanyúságot, lekvárt, mézet 
állítunk elő és bútorokat is gyártunk.

Sok ember odafigyelése és megfeszített munkája van az előál- 
lított termékekben, melyek mára már nem csak helyben okoznak 

örömöt, hanem a környékbeli települések lakói is szívesen fo- 
gyasztják a gondosan megtermelt cigándi javakat.

TESTÜLETI HÍREK
A Képviselő-Testület 2020.07.30.-án döntött:
Tárgy:
1. Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás pályázat 
2. Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatásra
3. Döntés a ZEMPLÉNI Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság 

törzstőke emeléséről
4. A 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.25.) rendelet mó- 

dosítása
5. A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló éves költségve- 

tési beszámoló rendelet elfogadása
6.  Az önkormányzat  vagyongazdálkodásáról  szóló 

13/2012.(IV.26.) rendelet módosítása
A Képviselő-Testület 2020.08.24.-én döntött:
Tárgy:
1. A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megál- 

lapodásának elfogadása
2. A Cigánd Városi Művelődési Központ alapító okiratának mó- 

dosítása
3. Az általános-, közép és felsőfokú tanulmányokat folytató ci- 

gándi gyermekek iskolakezdési támogatásáról
4. 2020. évi települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag 

vásárláshoz kapcsolódó támogatására vonatkozó igény benyújtása
A Képviselő-Testület 2020.09.04.-én döntött:
Tárgy:
1. Döntés ingatlan vásárlásáról (Séra Tamás)
2. Döntés ingatlan vásárlásáról (Omáscsik Andrásné)
3. Döntés ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről
A Képviselő-Testület 2020.09.28.-én döntött:
Tárgy:
1. Cigánd Településüzemeltetési és Városfejlesztő Nonprofit 

Kft. éves beszámolója
2. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 11/2010. 

(IX.04.) önkormányzati rendelet módosítása 
3. Rendelet a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó tá-

mogatásról 
4. BURSA HUNGARICA pályázat benyújtása
5. A Városi Piac működését szabályozó rendelet hatályon kívül 

helyezése
6. Ingatlan vásárlása
7. Gépjármű vásárlása
8.Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának 

módosítása
A Képviselő-Testület 2020.10.22.-én döntött:
Tárgy:
1. Támogatást megelőlegező, fejlesztési célú hitel felvétele, 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
2. Ingatlanvásárlás (Cigánd, 1452 hrsz.)

Dr. Szepesy Márk Zoltán  jegyző

A frissen kinevezett kormány-
megbízott járt Cigándon

 Alakszai Zoltán, B.A.Z Megye kormánymegbízottja láto- 
gatott Cigándra. Kiemelte, hogy a járási hivatalok lehetővé te- 
szik, hogy a kisebb településeken élők számára is elérhető legyen 
az állam, magas színvonalon intézzék el az állampolgárok ügyeit. 
Cigándon pozitív demográfiai folyamatok is elindultak azzal, hogy 
járási központ lett. Nagy szó ez a Bodrogközben!

A cigándi temetőben az elmúlt időszakban nagyobb igény jelent- 
kezett az urnás temetésekre. Az önkormányzat ezért a ravatalozó 
melletti területen felállíttatott egy 45 fülkés urnafalat. Az urnafal 
kiváltásának díja 7.000 Ft 10 évre. 

Elkészült az új urnafal
a cigándi Köztemetőben
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ANYAKÖNYV 

- SZÜLETTEK 

BALLA OLIVER    

NAGY MIHÁLY   

HÉRI MATTEO    

ONCSÓ DOMINIK SÉM  

HORVÁTH DÁVID LAURENT  

GECSE ZSOMBOR   

BALLA DÓRA    

SÁNDOR JOEL    

BUDAI NIKOL    

LACZKÓ MILÁN   

DÓCS JÓZSEF AXEL    

LAKATOS ALEXANDER   

PÁZMÁN BENCE ROLAND  

KOCSIS ANDREA   

GULYÁS MAJA   

DAKU HANNA MAJA   

HORVÁTH ÁBEL MÁRK  

JÓNÁS DÁNIEL   

GÖNCZI GRÉTA   

LACZKÓ FERENC   

ULRIK MILÁN ISTVÁN   

PÁSZTOR LILIEN   

AN: HERMAN MARIANNA

AN: NÉMETH ESZTER

AN: GÖNCZI KATA

AN: NÉMETH ÉVA KATALIN

AN: BALOGH TÍMEA

AN: BODNÁR XÉNIA

AN: VILÁGI ÉVA

AN: DANCS REBEKA

AN: JUHÁSZ NIKOLETTA

AN: GÖNCZI ILONA 

AN: DÓCS NIKOLETTA 

AN: JÓNI MARGIT

AN: TRIBOL ALEXANDRA DIÁNA

AN: FÜLÖP ERIKA

AN: HORVÁTH ERIKA

AN: TIMÁRI EVELIN

AN: PONGÓ GABRIELLA KAMILLA

AN: JÓNÁS ERIKA

AN: GÖNCZI KATALIN

AN: DANÓ JUDIT

AN: NAGY BARBARA

AN: OLÁH ZSUZSANNA

ANYAKÖNYV  

- ELHUNYTAK -
GONDOS MÁTÉ      

FODOR ISTVÁNNÉ SZN: LANGER LENKE   

GYÖRGY JÓZSEFNÉ SZN: GYÖRGY GIZELLA   

LEHÓCZKI ANDRÁSNÉ SZN: SZÁNTÓ ETEL   

SÜTŐ KRISZTIÁN      

TRIBOL ISTVÁN      

LAKATOS GÉZA      

MÉSZÁROS IMRÉNÉ SZN:FÖLDI MÁRIA   

DÓCS ATTILA       

BORICZA BALÁZS      

BAK LÁSZLÓ       

BALOGH JÁNOSNÉ      

FILEP JÓZSEF       

FODOR JÓZSEFNÉ SZN: BODNÁR ETELKA   

( 24 ÉVES )

( 82 ÉVES )

( 83 ÉVES )

( 84 ÉVES )

( 22 ÉVES )

( 65 ÉVES )

( 79 ÉVES )

( 79 ÉVES )

( 49 ÉVES )

( 92 ÉVES )

( 68 ÉVES )

( 60 ÉVES )

( 85 ÉVES )

( 79 ÉVES )

ANYAKÖNYV 
– HÁZASSÁG

CSATÓ SÁNDOR 

JUHÁSZ PÉTER  

NAGY SZABOLCS  

HORVÁTH  LÁSZLÓ  

GRÁF JÓZSEF SZILVESZTER 

NÁDASI TAMÁS  

KATONA CSABA  

TÓTH CSABA 

PÁL JÓZSEF  

- ILLÉS SZILVIA

- KECSMÁR JUDIT

- TAKÁCS BARBARA

- TAKÁCS ORSOLYA

- SZILVÁSI ANNAMÁRIA

- OLÁH PATRICIA

- BALOG CINTIA DEBORAH

- BALINT MÁRIA

- NOVÁK HENRIETTA

Nagy Béla 95 évesNagy Béla 95 évesNagy Béla 95 éves
Magyar állampolgársági Magyar állampolgársági 
esküt tett Szaniszló Zójaesküt tett Szaniszló Zója
Magyar állampolgársági 
esküt tett Szaniszló Zója Pércsi Balázs 90 éves Pércsi Balázs 90 éves Pércsi Balázs 90 éves 

Évfordulókat ünnepeltek

Terjék József  - György EtelkaTerjék József  - György Etelka
50. házassági évfordulójukat ünnepelték  50. házassági évfordulójukat ünnepelték  

Terjék József  - György Etelka
50. házassági évfordulójukat ünnepelték  

Bodnár Sándor - Terjék IlonaBodnár Sándor - Terjék Ilona
50. házassági évfordulójukat ünnepelték50. házassági évfordulójukat ünnepelték

Bodnár Sándor - Terjék Ilona
50. házassági évfordulójukat ünnepelték

Nagy János  -  Barati ÉvaNagy János  -  Barati Éva
50. házassági évfordulójukat ünnepelték   50. házassági évfordulójukat ünnepelték   

Nagy János  -  Barati Éva
50. házassági évfordulójukat ünnepelték   

Oláh József és Hódy Katalin Oláh József és Hódy Katalin 
60. házassági évfordulója 60. házassági évfordulója 

2020. dec 31-én lesz.2020. dec 31-én lesz.

Oláh József és Hódy Katalin 
60. házassági évfordulója 

2020. dec 31-én lesz.

A Magyar Falu Program keretében 
Magyarország kormányának támoga- 
tásával teljesen megújult a Református 
Gyülekezeti Ház. 

A gyülekezeti ház felújítása a református 
egyházközség és a város önkormányzata 
közötti összefogásnak a szimbóluma. 

A Cigándi Református Egyházközség 
presbitériuma a munkálatok elvégzésével a 
helyett Cigánd Településüzemeltetési és 
Városfejlesztő Nonprofit Kft.-t bízta meg. 

A belső munkálatok során kicseréltük a 
teljes villanyhálózatot és világítást, új 
mennyezet és padlóburkolat került az épü- 
letbe. A külső felújítás során a következő 
munkálatokat végeztük el: megtörtént a 
homlokzatról a sérült vakolat eltávolítása, 
homlokzat teljes vakolása, simítása, színe- 
zése, a lábazat burkolása, a tetőlemez rozs- 
damentesítése, alapozása és fedőmázolása. 
Új akadálymentesített feljáró valamint egy 
közösségi tér kialakítására is sor került. 

Ezzel méltó otthona lehet a gyülekezeti 
istentiszteleti és közösségi alkalmaknak. 
Istené legyen a dicsőség.

Ha az ÚR nem építi 
a házat, hiába 
fáradoznak az építők. 
Zsoltárok 127,1
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Államalapítás ünnepe – Ünnepi istentisztelet
Az Államalapítás Ünnepe alkalmából tartottak ünnepi re- 

formátus istentiszteletet Cigándon 2020. augusztus 23-án a re- 
formátus templomban.

 Az ünnepi istentiszteleten Fejér Zoltán református lelkész pré- 
dikációját hallhatták a gyülekezet tagjai.

Ezt követően Oláh Krisztián polgármester úr mondott ünnepi 
köszöntőt, melyben elmondta, hogy bár a koronavírus miatt nem 
tudtuk megtartani a hagyományos városnapot, amelyen közösség- 
ben lehetnek az emberek, de a templomban a járvány alatt is folya- 
matosan lehetett közösségi életet élni. Emellett az államalapításról 
és a kenyér fontosságáról is megosztotta gondolatait a gyülekezet 
tagjaival.

A köszöntő után tiszteletes úr megáldotta az újkenyeret, melyet a 
Sarkantyús Néptáncegyüttes tagjai kínáltak az istentisztelet végén 
a jelenlévőknek.

Konfirmálás

Úrvacsoraosztással egybekötött, ünnepi istentiszteletet 
tartottak a cigándi református templomban 2020. augusztus 
30-án.

A vasárnap délelőtti istentiszteleten Kristóf István református 
lelkész igehirdetését követően tizenkettő konfirmandus, hat lány 
és hat fiú erősítette meg hitét az Úrban. Ezt követően tiszteletes úr 
és Dócs György gondnok gratulált a fiataloknak. A fogadalom tétel 
részeként a gyülekezet és a konfirmandusok tagjaiból álló zenei 
formáció adott elő egy egyházi dalt. 

A konfirmálás után a fiatalok és gyülekezet vették magukhoz a 
Krisztus testét és vérét jelképező kenyeret és bort.

Az istentisztelet végén a Dócs György gondnok és Sánta Zoltán 
presbiter adta át a konfirmáció alkalmából az egyház ajándékát a 
konfirmáló diákoknak.

Konfirmandusok: Gyárfás Anikó, Nagy Dóra, Kopasz Blanka, 
Paládi Petra, Szepesy Judit, Kertész Fanni, Dócs Zsombor, Csáki 
Gergő, Garami László, György Máté, Orosz Kornél, Lakatos 
Krisztián

A Humán kapacitások fejlesztése a Bodrogközben című pályázat 
keretében, a Jövő Tudósaiért Egyesület és a Bodrogközi Többcélú 
Kistérségi Társulás szervezésében valósult meg a Nyári Egyetem 
ismeretterjesztő előadás-sorozat a Bodrogközi kistérség több te- 
lepülésén. A programok nagy részének a cigándi Bodrogközi Mú- 
zeumporta adott helyt. Az előadás sorozat izgalmas és érdekes té- 
mái nagyban kapcsolódtak az egészséges életmód, sport, toxiko- 
lógia témaköréhez.

A neves előadók között szerepelt többek közt Győrfi Pál, Dob- 
róné dr. Tóth Márta, Kormány Krisztián, Dr. Egri Imre, Dr. Mis- 
kolczi Ivett, Dr. Bodó Katatlin, Molnár Attila Dávid, Tóth Ákos, 
Dr. Fóthi Erzsébet. 

Bodrogközi Nyári Egyetem a MúzeumportánBodrogközi Nyári Egyetem a MúzeumportánBodrogközi Nyári Egyetem a Múzeumportán
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XV. Bélesfesztivál
Tizenötödik alkalommal rendezték meg a Bélesfesztivált Ci- 

gándon, 2020. október 3-án.
 A rendezvénynek már hagyományosan a Bodrogközi Múzeum- 

porta adott otthont.
 Az esemény rendhagyó volt, hiszen idén ünnepli fennállásának 

huszadik évfordulóját a falumúzeumot támogató „A Bodrogköz 
Tájmúzeumáért” Alapítvány.

 A fesztiválra kilátogatók számos helyi gasztronómiai különle- 
gességet kóstolhattak, a gyerekeket ugrálóvár és trambulin várta az 
udvaron, valamint a porta kiállításait is megtekinthették az érdek- 
lődők.

 Az ünnepélyes megnyitón köszöntőt mondott Oláh Krisztián, 
Cigánd Város polgármestere, Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke és dr. Hörcsik Richárd, 
Abaúj-Zemplén országgyűlési képviselője.

 A színpadon fellépett a Cigándi Tündérkert Óvoda csoportja, a 
Csárdás Citerazenekar és Asszonykórus, a Bodrogközi Cigányze- 
nekar, a Cigándi Gyermektánccsoport, az Avas Néptáncegyüttes, a 
Zsolca Táncegyüttes, a Zemplén Táncegyüttes, a Matyó Néptánc- 
együttes, a Sarkantyús Néptáncegyüttes, Kalocsai Zsuzsa, Jászai 
Mari-díjas érdemes művész, a TriAngel Majorette Tánccsoport és 
a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola moderntánccsoportja.

A rendezvény zárásaként a fiatalok körében nagy népszerűség- 
nek örvendő T.Danny lépett fel, aki még tovább fokozta a fesztivál 
addig is kiváló hangulatát.

A szervezők nevében szeretnénk megköszönni minden köz- 
reműködőnek, fellépőnek a részvételt és a segítséget, nélkülük 
nem jöhetett volna létre ez a sikeres rendezvény.

(További képek a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)



Az elhunyt pedagógusokra, hősökre emlékeztek Cigándon
Mindenszentek, halottak napja, a család és a társadalom egyik 

legbensőségesebb ünnepe. Mindegyikünké, hisz valamennyi- 
ünknek vannak halottai. Életünk csak velük lehet teljes, mert vala- 
ha (talán nem is olyan régen) ők is életünk részei voltak. Értük lo- 
bog a gyertya lángja, a nekünk hiányzókért. Rájuk emlékezünk, a 
kegyelet napján, valós vagy jelképes fejfájuk mellett csendben 
megállva, lehajtott fővel.

Az ünnep, fokozatosan vált egyházi ünnepből az elhunytakról 
való általános megemlékezés napjává, ezekben a napokban az em- 
berek gyertyát, mécsest gyújtanak elhunyt szeretteik emlékére, 
mégpedig annyit, ahány halottja volt a családnak. Így tettek a Kán- 
tor Mihály Általános Iskola alsó- és felső tagozatos diákjai is, Né- 

methné Szendrei Csilla intézményvezető és Györgyné Barna Lívia 
vezetésével egy-egy szál virág és mécses elhelyezésével emlékez- 
tek meg a köztemetőben, az egykoron Cigándon dolgozó elhunyt 
pedagógusokra, hősi halottakra, díszpolgárokra 2020. október 21-
én. A megemlékezésen részt vett Oláh Krisztián polgármester és 
Némethy András, a Cigánd Városi Művelődési Központ igazga- 
tója. Az iskola és a művelődési ház előtt a névadók, Kántor Mihály 
és Nagy Dezső szobra előtt, majd a Hősök terén is megemlékeztek 
a hősi halottainkra és fejet hajtottak Sőregi Márton és Sőregi János 
szobra előtt.

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak ár- 
nyak, álmok, évek.”                                                    Juhász Gyula

1956. október 23. eseményeire emlékeztek Cigándon
Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista dik- 

tatúra elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott sza- 
badságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik leg- 
meghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákok békés tünteté-
sével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők ellen- 
állásának felmorzsolásával fejeződött be november 10-én.

Délelőtt a Kántor Mihály Általános Iskola hetedik évfolyamos 
tanulói elevenítették fel a történelmi eseményeket a művelődési 
ház dísztermében, a járványügyi protokollnak megfelelően.

Délután, a járványügyi szabályokat betartva. az 56-osok terén 
található emlékműnél emlékeztek meg a hatvannégy évvel ezelőtt 
történt forradalom és szabadságharcról.

A megemlékezésen részt vettek Cigánd Város Önkormányzata 
és a Cigándi Járás elöljárói, a város intézményeinek vezetői és a ci- 
vil szervezetek képviselői.

A nemzeti himnusz elhangzását követően ünnepi köszöntőt 
mondott Pikó Sándor, valamint Gulyás Boglárka, Tódi István és 
Szabó Áron egy-egy szavalatát hallhatták a megemlékezés részt- 
vevői. A hősök emléke előtt tisztelegve áldást mondott Kristóf Ist- 
ván református lelkész.

 Ezt követően a város önkormányzatának, a Cigándi Járásnak, az 
oktatási és kulturális intézményeinek, civil szervezeteinek képvi- 
selői helyezték el a megemlékezés koszorúit az emlékműnél.

Az ünnepi program a református gyülekezeti teremben folyta- 
tódott, ahol a Szent Mihály Szekere Vándorszínház előadását te- 
kinthették meg a megemlékezésen résztvevők.
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Az aradi vértanúkra emlékeztek
Az aradi vértanúk és Batthyány Lajos, az első független magyar 

felelős kormány miniszterelnöke kivégzésének 171. évfordulójá- 
nak alkalmából szerveztek megemlékezést 2020. október 6-án Ci- 
gándon, a Városi Könyvtár előtt található kopjafánál.

A megemlékezésen részt vettek a Cigándi Járás és Cigánd Város 
Önkormányzatának elöljárói.

Az 1848-49-es forradalomban résztvevő tizenhárom honvédtiszt 
kivégzésének napját, október 6-át a magyar kormány 2001. no- 
vember 24-én nyilvánította nemzeti gyásznappá. Ezen a napon 
Magyarország lobogóját félárbocra eresztik, a középületeken meg 
kell jelennie a gyászlobogónak az iskolákban pedig megemléke- 
zést tartanak.

 A megemlékezésen koszorút helyezett el a hősök emléke előtt 
tisztelegve Oláh Krisztián polgármester, Tóth János alpolgármes- 
ter és Stumpf Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormány- 
hivatal Cigándi Járási Hivatal vezetője.

 Cigánd Városi Polgárőr Egyesület tagjai is megemlékeztek az 
aradi vértanúk emléke előtt 2020. október 6-án.

 A Városi Könyvtár előtt található kopjafánál Németh István el- 
nök és Lehóczki Sándor polgárőr helyezték el a megemlékezés ko- 
szorúját.

Köszöntjük mindazokat az embereket, akik hosszú élet mun- 
káját, tapasztalatait tudják maguk mögött.

“Jön a jövő, megy az idő, így leszünk mind idősek,
tapasztaltak, bölcsek, végre bármire ráérősek.
nem rohanunk, meghallgatunk mindent, amit mesélnél,
s mesélünk mi akár százat, hogyha erre megkérnél,
régi barátunk az idő,
kaptunk tőle sok szépet,
ajándékba, kincsetérő, örök, boldog emléket”

Tisztelt Szépkorúak !

Cigándon évek óta hagyomány, hogy ilyenkor összehívjuk a te- 
lepülés szépkorú lakosságát és egy szerény vacsorával köszönjük 
meg mindazt a “megköszönhetetlent”, melyet Önök tettek azért, 
hogy mi egyáltalán létezhessünk.

Feladatunk és kötelességünk is egyben, hogy a méltóságteljes 
öregkornak, feladata, szerepe és helye legyen a társadalomban, de 
ugyanakkor legfontosabb mégiscsak az emberi kapcsolatok erős- 
sége, amely a mi kis közösségünk megtartó ereje.

Egy-egy közösséget is ez az erő tart össze, gyűjt egybe rendsze- 
res időközönként. Tehát az, hogy ez a közösség létezik, működik, 
él, azt jelenti, hogy itt jelen van ez az erő ami a szereteten és az em- 
pátián alapul. Az Idősek napja nem lehet soha csak egynapos ün- 
nep! Ez mindig egy közösség akaratára épül, hogy a hétköznapok- 
ban is mennyire tudunk odafigyelni egymásra és ez tulajdonkép- 
pen minősíti is az adott település lakosságát, vezetőségét.

Sajnos ezen az éven az Önök védelme érdekében nem tehetjük 
meg hogy személyesen, közösen ünnepelhessünk az ismert okok 
miatt. Ezért kérem engedjék meg nekem, hogy így virtuális úton 
köszöntsem Önöket! A jelenlegi helyzet ellenére higgyék el sokat 

gondolunk Önökre és igyekszünk odafigyelni arra, hogy lehető- 
ségeinkhez képest könnyebbé tegyük az Önök mindennapjait.

Köszönettel tartozunk Önöknek azért, hogy verítékükkel, köny- 
nyeikkel, szorgalmas munkájukkal, áldozatvállalásokkal a nehéz 
időkben megteremtették és biztosították nekünk, fiatalabbaknak, 
gyermekeiknek, unokáiknak, hogy tanulhassunk, dolgozhassunk, 
gyarapodhassunk, és nyomdokukba léphessünk. Köszönjük, hogy 
küzdöttek értünk, hogy vállalták mindazt, amit a sors az Önök kor- 
osztályára mért.

Kívánom Önöknek, hogy a jó Isten kegyelmében és gondos- 
kodásában teljenek mindennapjaik. Legyen Önök körül a sze- 
retett család és végül de nem utolsó sorban legyenek mind- 
annyian egészségesek és nagyon boldogok.

Isten áldja Önöket!
Szeretettel, Oláh Krisztián

Cigánd Város Polgármestere

Október elseje az idősek világnapja!
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A járványügyi szabályokat betartva tartották meg a hallo- 
ween-i játszóházat a Városi Könyvtárban 2020. október 28-án.

A remek hangulatú programon a gyerekek és felnőttek hallo- 
ween lámpást faraghattak tökből, melyeket haza is vihettek. A gye- 
rekeknek a könyvtár dolgozói is besegítettek a faragásban. A lám- 
pás készítés mellett halloween-i kifestőt színezhettek és csocsóz- 
hattak is a gyerekek.

Halloween a Városi Könyvtárban Az eseményen Kovács Gábor mondott pár gondolatot a hallo- 
ween eredetéről, mely ősi kelta ünnep, az Írországban és Skóciá- 
ban élő törzsek ezen a napon ünnepelték az újévet - a Samhain-t, 
vagyis "a nyár végét" és ilyenkor egyszerre hódoltak a Napisten és 
a holtak Ura előtt. A rendezvény résztvevőinek a könyvtár dolgo- 
zói üdítővel és apró ropogtatni valóval kedveskedtek. 

Letették a cigándi tanuszoda alapkövét
Ismét fontos mérföldkőhöz érkezett Cigánd városa, letették 

a tanuszoda alapkövét!
 A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. 

ütemének megfelelően Cigándon is épül tanuszoda melynek az 
alapkövét helyezték el az épülő létesítmény helyszínén 2020. 
október 9-én.

 A tanuszoda kivitelezését a budapesti székhelyű MHM Product 
Kft. végzi nettó 626,2 millió forintért.

 A Makovecz tervező iroda tervei alapján készülő tanuszodában 
két tanmedence lesz, amely teljesen beleillik a Cigánd Városát ed- 
dig is meghatározó modern építési stílusba. A kisebbik medence 
10x6x0,8, a nagyobb 25x15x1,9 méteres lesz. Az uszoda hasznos 
alapterülete 1 344 négyzetméter. A Cigándi Tanuszoda elsődleges 
feladata a kötelező testnevelés órák keretében végzett úszásoktatás 
lesz a Bodrogközben élő gyerekek részére.

Az ünnepségen részt vett Dr. Szabó Tünde sportért felelős állam- 
titkár, dr. Juhász Roland állami vagyongazdálkodásért felelős ál- 
lamtitkár, Dr. Hörcsik Richárd, Abaúj-Zemplén országgyűlési 
képviselője, dr. Seszták Miklós kormánybiztos, Kovács Norbert, a 

Nemzeti Sportközpontok főigazgatója, Becsky András, a Magyar 
Úszószövetség alelnöke és a Beruházási Ügynökség képviselői.

 Az ünnepségen Szabóné Horváth Eszter és Némethy Viktória 
előadásában hallhatták a Vigyázz a madárra című dalt, valamint 
Szepesy Judit szavalatában, Pierre de Coubertin: Óda a sporthoz 
című versét.

 Polgármester Úr beszédében kiemelte, hogy nagyon hálás Ma- 
gyarország Kormányának a lehetőségért. Kiemelte azt is, hogy a 
Bodrogköz lakossága megérdemelt egy tanuszodát, hiszen a cigán- 
di iskolás gyerekek eddig Sátoraljaújhelybe, vagy Kisvárdába jár- 
tak úszásoktatásra.

 A tanuszodát a tanórák lezajlása után a térség minden lakója lá- 
togathatja majd rekreáció céljából.

 Fontos megjegyezni, hogy az intézmény fenntartása állami fela- 
dat lesz, így nem terheli majd a város költségvetését.

Felelős kiadó: Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

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

Készült: Printhub Hungary Kft., 4031 Debrecen. 

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI LAPJA

ELHUNYT DR. SZŐLŐSI LÁSZLÓ

74. életévében elhunyt dr. Szőlősi László. A térség meghatá- 
rozó állatorvosa volt nyugdíjba vonulásáig. Emberszerető, vi- 
dám és közkedvelt személyiség. Nyugodjon békében!
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Bölcsődénk egy csoporttal bővült
Már augusztus végén birtokba vehettük korszerűn, szépen felújí- 

tott, és egy csoportszobával bővült bölcsődénket. Az új csoportunk 
2020. november 02-án kezdte meg működését, ezáltal 3 új bölcső- 
dei dolgozó felvételére nyílt lehetőség. A gyermekek beszoktatása 
jelenleg is zajlik, felvételre még mindig van lehetőség, hiszen böl- 
csődébe a gyermekek felvétele egész évben folyamatos. 

Sok szeretettel hívjuk és várjuk leendő kis bölcsődéseiket!
Bölcsődébe felvehető: minden olyan, 20 hetestől - 3 éves korú 

kisgyermek, akinek szülei, nevelői, gondozói valamilyen ok miatt 
nem tudjak biztosítani a napközbeni ellátást. 

 A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azo- 
kat a készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy 
hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális 
környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak annak változásai- 
hoz. A bölcsődei nevelés mindezt olyan szemlélettel és módszerek- 
kel teszi, amelyek segítik a családi nevelés elsődlegességének tisz- 
teletét.

Intézményünkben is szigorúan betartjuk a vírus elleni óvintézke- 
dések, nagyon fontosnak tartjuk, a dolgozók, a szülők és természe- 
tesen a gyermekek egészségének megóvását. Minden héten, vala- 
mennyi bölcsődei dolgozó tesztelésére kerül sor.

Sajnos, a vírus miatt nem tudunk minden jeles napot és ünnepet 
az elmúlt évekhez hasonlóan feleleveníteni, de igyekszünk a gyer- 
mekek harmonikus fejlődését elősegítő, változatos tevékenysége- 
ket biztosítani.

Valamennyi dolgozó nevében kívánok jó egészséget és Ál- 
dott, Békés, Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! 

A Cigándi Tündérkert Óvodában történt
Szeptember 1-jén, kedden kezdődött az óvoda az újonnan érkező 

gyermekek számára. Nagyon ügyesek voltak a kicsik, mindenki, 
aki rendszeresen járt, hamar beszokott az óvodába. A bélesfeszti- 
válon Gönczi Zoltánné és Kuhárné Polyák Ildikó óvónők felkészí- 
tésével adtak gyermekeink színvonalas műsort. Szeptember 29-én 
Gryllus Vilmos előadásán vettünk részt, amit nagyon élveztek a ki- 
csik és a felnőttek is. Szeptember végén elkezdődött az intézmény 
belső felújítása, bővítése. A csoportok mindennapjait nem zavarják 
a munkálatok. Sajnos a méhészek ebben a nevelési évben nem jö- 
hettek be hozzánk, hogy a méhecskék életéről, munkájáról beszél- 
jenek a gyermekeknek. Fodor Rolandnak és feleségének köszön- 

hetően azonban minden csoport kapott 1-1üveg mézet. Nagyon 
szépen köszönjük! Az adventi 1 gyertyát a járványügyi helyzetre 
való tekintettel sajnos nem tudtuk a református templomnál meg- 
gyújtani, de mint Önök is láthatták, megtettük az óvoda udvarán, 
ezzel is éltetve hagyományainkat. Nagy izgalommal várják a ki- 
csik a Mikulást és a karácsonyt. 

Reméljük, hogy a következő év mindenki számára bőséget és jó 
egészséget hoz. Ebben bízva kívánok az óvoda valamennyi dolgo- 
zója nevében kellemes ünnepeket városunk valamennyi lakója szá- 
mára!

Szűcs Erika intézményvezető

Tanévnyitó ünnepség a Kántor Mihály Általános Iskolában
A jelenleg érvényben lévő járványügyi rendelkezéseknek 

megfelelően tartották meg a 2020/2021-es iskolai tanévnyitó 
ünnepséget a Kántor Mihály Általános Iskolában Cigándon.

 A megjelent diákokat, pedagógusokat, szülőket Gulyásné Dócs 
Krisztina tanítónő köszöntötte.

 Az ünnepségen részt vett Stupmf Attila, a Borsod-Abaúj-Zemp- 
lén Megyei Kormányhivatal Cigándi Járási Hivatal vezetője, Oláh 
Krisztián, Cigánd Város polgármestere.

 A Himnusz elhangzását követően Nagy Luca, 1.a osztályos ta- 
nuló Kálnay Adél: Köszöntő című versét szavalta el.

 Ezt követően Némethné Szendrei Csilla nyitotta meg a tanévet. 
Köszöntőjében elmondta, mennyire jól esik látni a gyermekeket, 
akik a járvány miatt 5 hónapon keresztül nem távol voltak az isko- 
lától, barátoktól, pedagógusoktól és a pedagógusok mennyire fel- 
készülten várták az idei tanévkezdést.

 Az első osztályos tanulók számára elmondta, hogy milyen izgal- 
mas dolgok várnak rájuk a betűk és számok birodalmában, vala- 
mint milyen színes és érdekes iskolai programra csábítják a peda- 
gógusok őket a tanulás mellett. Külön köszöntötte a Révleányvár- 
ról és Zemplénagárdról érkező ötödik osztályos tanulókat, akik új 
környezetben, új osztálytársak között kezdik meg a tanévet és sok 
sikert kívánt nekik a felső tagozaton. A nyolcadik osztályos tanuló- 
kat pedig arra kérte, hogy nagy odafigyeléssel és szorgalommal 
készüljenek a felvételire és mutassanak példát a kisebbeknek.

 Igazgató asszony az iskolában történt változásokról is beszélt. A 
tiszacsermelyi tagintézménybe nem érkezett megfelelő álláspályá- 
zat a megüresedett tanítói posztokra, így a tiszacsermelyi alsó tago- 
zatos gyerekek is Cigándon kezdik meg az új tanévet, akik az álta- 
lános tantervű csoportokba lesznek beosztva. Beindul a Komplex 
Alapprogram is, melynek célja az élménytanulás.

(Folytatás a következő oldalon.)
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 (Az előző oldal folytatása.)
Változás még továbbá, hogy az idei tanévben csak négy napkö- 

zis csoport indul, tanulószobai foglalkozás nem. A bejárós tanulók- 
nak a busz indulásáig felügyelet, illetve foglalkozások lesznek biz- 
tosítva.

 Igazgató asszony kiemelte, hogy a helyi diákok ingyenes füzet- 
csomagban részesültek a cigándi és a tiszacsermelyi önkormány- 
zatok jóvoltából.

 Fontos információként hangzott el a bejárós diákok számára az 
iskolabuszon történő járványügyi szabályok betartása (szájmaszk 
használata, beteg gyermek nem utazhat a buszon, lázmérés), ezen 
kívül minden diák részére az iskola területén a távolságtartási, 
maszkviselési és egyéb más egészségügyi szabályok betartását. 
valamint a szülők részére az, hogy ők az iskola épületébe nem lép- 
hetnek be, nagy odafigyeléssel indítsák el a gyermeket iskolába, 
hiszen a beteg gyermeket nem tudja az iskola fogadni.

 Igazgató asszony köszöntötte az iskola új pedagógusát Vincze 
Dávidot, aki napközis foglalkozásokat fog tartani, valamit Juhász 
Péternét, aki a tiszacsermelyi diákok buszkísérője lesz.

Körmöndi László iskolarendőrkét vesz részt az intézmény min- 
dennapjaiban, aki tanítási idő alatt segít a pedagógusoknak a maga- 
tartási, viselkedési problémák megoldásában és a rend fenntartásá- 
ban.

Az iskolában ebben a tanévben 21 tanuló csoport indul az 
intézményben, a következőképpen:

1.a osztály – Illés Bertalanné osztályfőnök

1.b osztály – Pikó Sándor osztályfőnök
1.c osztály – Molnár Vivien osztályfőnök
2.a osztály – Melovics Csabáné osztályfőnök
2.b osztály – Barathyné Gönczi Zsuzsanna osztályfőnök
3.a osztály – Pikóné Szabó Tünde osztályfőnök
3. b osztály – Gulyásné Dócs Krisztina osztályfőnök
4.a osztály – Harsányiné Kelemen Krisztina osztályfőnök
4.b osztály – Tóthné Géczi Olga osztályfőnök
5.a osztály – Kerékgyártó Csaba osztályfőnök
5.b osztály – Mátyásné Karaffa Andrea osztályfőnök
5.c osztály – Téglás Szilárd osztályfőnök
6.a osztály – Koi Csaba osztályfőnök
6.b osztály – Csercsáné György Adrienn osztályfőnök
6.c osztály – Nagy Henrietta osztályfőnök
7.a osztály – Bodnár Eszter osztályfőnök
7.b osztály – Mokri-Orosz Bianka osztályfőnök
7.c osztály – Pikó Attila osztályfőnök
8.a osztály – Nagy Gergely osztályfőnök
8.b osztály – Punyiné Kanrács Erzsébet osztályfőnök
8.c osztály – Terjék Bettina osztályfőnök
Igazgató asszony köszöntőjét követően Tamás Erik 5.a osztályos 

tanuló Osváth Erzsébet: Melyiket válasszam? című versét szavalt 
el.

A Szózat elhangzását követően a gyerekek az osztályfőnö-
kükkel a tantermekbe vonultak, ezzel ténylegesen is megkez- 
dődött a 2020/2021-es iskolai tanév.

Iskolánk életéből
A tanévet intézményi szintű változással indítottuk. A tiszacser- 

melyi telephelyen a pedagógusok távozása miatt tanítást ideiglene- 
sen nem indítottunk. Így az összes tanuló a cigándi gesztorintéz- 
ménybe került. A gyerekek szállítása iskolabusszal történik. Vala- 
mennyi tanulónk átvehette az első tanítási napon az ingyenes tan- 
könyvcsomagokat. A hátrányos helyzetű tanulóink állami ingye- 
nes tanszercsomagot kaptak, valamint a tiszacsermelyi és a cigándi 
önkormányzat is biztosított minden helybeli tanulónak kezdő fü- 
zetcsomagot.

Az iskolánkban cigándon 416 tanuló és telephelyeinken 48 ta- 
nulóval kezdtük a tanévet. 

21 osztályt indítottunk. 32 pedagógus vesz részt az oktató-neve- 
lő munkában.

Részt veszünk az iskolatej és iskolagyümölcs programban. A 
pandémia második hulláma miatt szigorodtak az iskolai élet, a kap- 
csolattartás, az iskolai fertőtlenítés szabályai:

ź Iskolánkban reggel beléptető rendszer működik, ahol a gye- 
rekek testhőmérsékletét minden alkalommal ellenőrzik, 
valamint fertőtlenítjük kezüket. 

ź Felhívtuk a szülők figyelmét, hogy beteg gyermeket ne en- 
gedjenek iskolába! Különös tekintettel a következő tüne- 
tekre: láz, fáradtság, köhögés, izomfájdalom, orrdugulás, 
orrfolyás, torokfájás, hasmenés, hányinger, hányás, lég- 
szomj, íz- és szaglásérzékelés zavar.

ź Betegség után visszatérő tanulót csak orvosi igazolással fo- 
gadja intézményünk, mely tartalmazza, hogy egészséges, kö- 
zösségbe mehet.

ź A szülő köteles az iskolát azonnal értesíteni, ha gyermekénél 
COVID-gyanú feltételezhető. (47/534-000). 

ź Iskolánkban a maszk használat az alábbi esetekben kötelező:
  Tanulóink részére az iskolabuszon

 Intézménybe való érkezéskor

 Ebédeltetés bizonyos szakaszaiban

ź  Minden más az intézkedési tervben felsorolt esetben
ź Gondoskodjon gyermeke részére minden nap tiszta maszk- 

ról! 
Az ünnepi megemlékezések osztálykeretek között vagy felvétel 

készítéssel valósultak meg, az év végéig tervezettek elmaradnak. 
November 11-étől a délutáni szakkörök megtartását is ideigle- 

nesen felfüggesztettük.
Az online oktatás alatt megismert kapcsolati rendszereken ke- 

resztül a szülők az osztályfőnökökkel a kapcsolatot folyamatosan 
tudják tartani.

Intézményünk a 47/534-000 telefonszámon illetve a
cigandiskola@gmail.com e-mail címen érhető
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett nem- 

zeti tehetség programra benyújtott mindhárom pályázatunk sikeres 
lett.

Köszönjük megértésüket!
A Kántor Mihály Általános Iskola valamennyi dolgozója ne- 

vében áldott karácsonyi ünnepeket, sikerekben gazdag boldog 
új évet kívánok!

Némethné Szendrei Csilla intézményvezető
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A B-A-Z Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Cigándi Tagintézményének tájékoztatója a tankötelezettség 

megkezdésének halasztására vonatkozóan

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

Tisztelt Szülők!
Az alábbiak szerint tájékoztatjuk Önöket a tankötelezettség 

kezdetének halasztása vonatkozásában:
Az Nkt. 45. § (2) bekezdése értelmében, a gyermek abban az év- 

ben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tan- 
kötelessé válik. A törvényes képviselő, vagyis a szülő vagy gyám 
kérelmére az Oktatási Hivatal döntése alapján a gyermek további 
egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a tanköteles kort, vagyis a hato- 
dik életévét elérő gyermek további egy nevelési évig óvodai ne- 
velésben maradásáról 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal 
dönt!

A 2021/2022. tanév vonatkozásában a kérelmeket 2021. ja- 
nuár 1. napjától 2021. január 15. napjáig lehet majd benyúj- 
tani.

Az eljárás a szülő kérelmére indul. A szülő bármilyen indok alap- 
ján vélelmezheti, hogy gyermeke számára az iskola megkezdése 
még nem indokolt. Az eljárást megindító kérelemben bármilyen 
releváns ok, körülmény, állapot, tény megfogalmazható, amely in- 
dokolttá teszi az iskolakezdés halasztását. Az eljárásban ezen kö- 
rülmények vizsgálatára kerül majd sor. A szülő a kérelméhez bár- 
milyen általa lényegesnek tartott dokumentumot mellékelhet, el- 
kérheti az óvodától a gyermek fejlődését nyomon követő nyomtat- 
ványt is, és azt is csatolhatja. Így az Oktatási Hivatalban a kérelem- 
mel foglalkozó szakemberek közvetve az óvoda véleményére is fi- 
gyelemmel lesznek. Az óvoda által kiállított és a gyermek óvodai 
fejlődését nyomon követő nyomtatványnak a kérelemhez csato- 
lása nem kötelező, hiszen nem csak olyan körülmény, állapot, tény 
merülhet fel, amelyet ez a dokumentum támaszt alá.

Az Oktatási Hivatal eljárása közigazgatási hatósági eljárás. Ha 
az Oktatási Hivatal úgy ítéli meg, hogy a megalapozott dön- 
téshez különleges szakértelemre van szükség, akkor a terü- 
letileg illetékes szakértői bizottsághoz fordul, amelynek mun- 
katársai megfelelő szakértelemmel rendelkeznek ahhoz, hogy 
megítéljék a gyermek fejlettségét. A szakértői bizottság komp- 
lex pedagógiai – gyógypedagógiai – pszichológiai, szükség 
szerint orvosi vizsgálat alapján alakítja ki szakvéleményét, és 
az Oktatási Hivatal ez alapján dönt.

A jogszabályok alapján nincs szükség arra, hogy a szülő vagy a 
gyám kérelmezze a tankötelezettség halasztását az Oktatási Hi- 
vatalnál, ha az illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői bizott- 
sága a sajátos nevelési igény, illetve a beilleszkedési, tanulási, ma- 
gatartási nehézség megállapításával összefüggésben, a kérelem 

benyújtására nyitva álló határidő lejárta előtt (azaz január 15. nap- 
jáig) kiállított szakvéleménye tartalmazza azt a javaslatot, hogy a 
gyermek maradjon további egy nevelési évig óvodai nevelésben. A 
szakértői bizottságok legkorábban 2020. szeptemberétől adhatnak 
ki arra vonatkozó véleményt vizsgálatuk alapján, hogy a sajátos 
nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási ne- 
hézséggel küzdő gyermek a tankötelezettsége teljesítését meg- 
kezdje-e a 2021/2022. tanévben. Ebben az esetben a gyermek az 
Oktatási Hivatalhoz benyújtott kérelem hiányában is további egy 
nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülőnek ilyen eset- 
ben a szakértői bizottság szakvéleményét a gyermek óvodájában 
mielőbb be kell mutatnia, amely alapján az óvoda a köznevelési 
információs rendszerben (a továbbiakban: KIR) rögzíti ezt a tényt, 
és a tankötelezettség egy évvel való elhalasztását.

Ha a szakértői bizottsági szakvélemény a gyermek esetében nem 
áll rendelkezésre, az Oktatási Hivatalhoz 2021. január 1. napjától 
2021. január 15. napjáig lehet kérelmet benyújtani.

A kérelem benyújtásával kapcsolatos fontosabb szabályok a 
következők:

ź A szülő vagy gyám a kérelmet kizárólag az Oktatási Hiva- 
talhoz nyújthatja be, legkorábban 2021. január 1-jétől. Az 
Oktatási Hivatalnak a 2021. január 1-je előtt érkezett kérel- 
meket nem áll módjában elbírálni.

ź A kérelem benyújtására legkésőbb 2021. január 15-ig van le- 
hetősége a szülőnek vagy gyámnak. A szülő vagy gyám a ké- 
relmet az Oktatási Hivatal által a honlapján elérhetővé tett in- 
formatikai támogató rendszer segítségével kitöltött űrlapon 
nyújthatja be.

ź A kitöltött kérelmet elektronikus úton ügyfélkapun keresztül 
vagy postai úton lehet beküldeni.

ź A postai úton benyújtott kérelmek esetében az elektroniku- 
san kitöltött űrlapot ki kell nyomtatni, a szülőnek/gyámnak 
aláírni majd az alábbi címre beküldeni: Oktatási Hivatal, 
Budapest 1982

A kérelmet kizárólag a szülő vagy a gyám nyújthatja be. A be- 
adványnak tartalmaznia kell a kérelmező nyilatkozatát arra nézve, 
hogy ő jogosult a kérelem benyújtására, mivel a szülői felügyeleti 
jogot egyedül gyakorolja, vagy – közös szülői felügyelet esetén – a 
másik szülő kifejezett hozzájárulásával jár el.

A kérelem benyújtásához javasolt kéreleműrlap 2021. 
január 1-jétől lesz elérhető  az Oktatási Hivatal honlapján.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankoteleze
ttseg_halasztasa

A 2020/21-es tanévet 6 fő aktív szakalkalmazotti létszámmal 
kezdtük meg, 3 dolgozó van jelenleg tartósan távol, mivel anyai 
kötelezettségüknek tesznek eleget. 4 óraadó segíti munkánkat. To- 
vábbi 2 fő nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottunk van. 

A tanév eleji szűrővizsgálatok szeptember-október folyamán le- 
zajlottak, a szűrések eredményei alapján szakembereink megkezd- 
ték a fejlesztő foglakozásokat, és a logopédiai terápiás ellátást. 
Folytatódnak a korábbi tanévben megkezdett korai fejlesztő és ko- 
rai intervenciós foglalkozások, valamint a pszichológiai terápiák 
és a gyógytestnevelés is. A tehetségfejlesztés ebben a tanévben 
szakember hiányában szünetel.

A Bodrogköz Kincsei Bölcsődében, helyben biztosítjuk a korai 
fejlesztésre jogosultak számára az ellátást, Rolyákné Bajkó Ágnes 
gyógypedagógus által.

A Cigándi Tündérkert Óvodában logopédiai és fejlesztő fog- 
lalkozások zajlanak. Előbbit Terjék Istvánné logopédus végzi a be- 
szédhibás gyerek részére. A fejlesztő foglalkozásokon zajló pre- 
venciós ellátást pedig Lelesziné Kiss Dóra és Hetesi-Gál Adrienn 
biztosítja. 

Ezeken a foglalkozásokon a részképességfejlesztés, a felzárkóz- 
tatás és az iskolára való felkészítés is szerepet kap. 

(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
A Kántor Mihály Általános Iskolában fejlesztőpedagógiai és 

pszichológiai ellátást, valamint gyógytestnevelést biztosít intéz- 
ményünk, a tanulási, magatartási, beilleszkedési problémákkal 
küzdő tanulók számára, illetve a gyógytestnevelésre utalt gyerekek 
részére, melyeket Lelesziné Kiss Dóra fejlesztőpedagógus, Ko- 
pasz Gáborné gyógypedagógus, Rohályné Hegedűs Judit pszic- 
hológus és Rinkó Ágnes gyógytestnevelő szakemberek tartanak.

Az ellátásokat minden esetben az arra jogosult gyerme- 
kek/tanulók kaphatják meg. A foglalkozások az intézményekkel 
előre egyeztetett időpontban zajlanak. A szülők bátran fordulhat- 
nak fent megnevezett szakembereinkhez kérdéseikkel, problé- 
máikkal.

A szakértői bizottsági vizsgálatokat hétfői, szerdai és csütör- 
töki napokon végezzük. Megkérjük a szülőket, hogy beteg gyer- 
meket ne hozzanak az intézménybe, mivel a vizsgálatot ebben az 
esetben nem áll módunkban elvégezni. Kérjük továbbá, hogy érte- 
sítsenek arról, ha gyermekük beteg, mivel igazolt mulasztáshoz 
orvosi igazolás szükséges. 

Kérdéseikkel, kéréseikkel munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 
08:00-tól 17:00 óráig, pénteki napokon 08:00-tól 13:00 óráig ke- 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és sikerekben gazdag 
Boldog Új Évet kívánok 
a B-A-Z Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat 
Cigándi Tagintézményének 
valamennyi dolgozója nevében!

Kopasz Gáborné
Tagintézmény-igazgató

reshetnek minket személyesen, vagy a 47/334-155 telefonszámon, 
illetve a ped.szakszolg.cigand@gmail.com email címen. Szol- 
gálatásainkról bővebben a www.borsodszakszolgalat.hu internetes 
oldalon tájékozódhatnak.

Kövesség figyelemmel intézményünk Facebook oldalát, ahol 
minden fontos eseményről tájékoztatást kaphatnak.

Kopasz Gáborné tagintézmény-igazgató

A „Bodrogköz Tájmúzeumáért” 
Alapítvány 2020 évi tevékenysége

A 2020 évi munkánkat az alapító ok- 
iratban foglaltak szerint kezdtük meg.  

A negyedik éve tartó Önkéntes Hagyo- 
mányőrzés pályázatunkat kézműves fog- 
lalkozásokkal folytattuk. A célcsoport a 14-
35 év, valamint a 60 év feletti korosztály 
volt. Egy fő népi játszóházi foglalkozás ve- 
zető képzésben vett részt, melyet mi finan- 
szíroztunk. Ezzel biztosítjuk a múzeum- 
porta kézműves foglalkozásainak szaksze- 
rű vezetését. A kialakult járvány helyzet 
miatt a csoportos foglalkozásokat valamint 
a rendezvényeket nem tudtuk megtartani. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
mint pályázat kezelő lehetőséget biztosított 
az ezekre fordítható keret terhére tisztasági 
csomag osztására, amely április végén a la- 
kosság felé kiosztásra került. 

A Nagy Háborút lezáró Trianoni béke- 
diktátum aláírásának századik évfordulója, 
valamint alapítványunk megalapításának 
huszadik évfordulója alakalmából úgy gon- 
doltuk, hogy e kivételes örökség rejt még 
annyi ismeretlen vagy csak egyszerűen el-

felejtett értéket hazánk és nemzetiségeinek 
történelmét megismerni szándékozó érdek- 
lődők számára, hogy fontosnak tartottuk 
feldolgozni és megjeleníteni a még össze 
nem foglalt érdeklődésre számot tartó té- 
mákat. A „Besorozzák a legényeket kato- 
nának” – Cigány katona emlékek Sőregi Já- 
nos Harctéri naplójából című könyvünk az 

Első Világháborús Centenáriumi Emlékbi- 
zottság támogatásával valósult meg 500 kö- 
tettel. 

Az alapítványunk által elindított  Béles- 
fesztivál az együttműködő partnereinkkel  
2020. október 3-án XV. alkalommal  került 
megrendezésre. Részünkről a HUNG-
2020/6139. számú pályázati támogatás 
nyújtotta forrással. 

Az őszi és az Adventi időszakra tervezett 
események költségei terhére karácsonyi 
ajándékként a helyi lakosság számára tisz- 
tasági csomagot juttatunk.

Köszönjük a felajánlóknak a személyi jö- 
vedelem adó 1%-t, az anyagi és tárgyi ado- 
mányokat, a Bodrogközi Múzeumporta 
rendezvényeinek lebonyolításában résztve- 
vők segítségét.

Támogatóinknak, együttműködő part- 
nereinknek a város lakosságának Áldott 
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esz- 
tendőt, jó egészséget kívánunk.

Az alapítvány kuratóriuma

Jótékonysági vásár Zsombiért
A súlyos betegségben szenvedő 9 hónapos Burinda Zsombor 

gyógykezelésére a világ legdrágább gyógykészítményére van 
szükség, a család támogatására az egész országban jótékonysági 
gyűjtéseket szerveztek. A spinális izomatrófia (SMA) autoszomá- 
lis recesszív módon öröklődő, jelenleg gyógyíthatatlan betegség. 
Kialakulását a gerincvelőben található mozgató idegsejtek káro- 
sodása okozza, melynek következménye a fokozatosan súlyos- 
bodó izomsorvadás, majd az esetek többségében az izomzat teljes 
bénulása. A betegség nőket és férfiakat egyaránt érint. A tünetek 
megjelenésének időpontja a születéstől a fiatal felnőttkorig vál- 
tozhat. Cigándon, a Városi Stadion klubházánál jótékonysági vá- 
sárt tartottak 2020. szeptember 4-én, amin bárki részt vehetett és 

szinte bármit meg lehetett vásárolni a ruhaneműktől kezdve a 
különböző játékokig. 

Köszönjük a Dócs Gizellának a szervezést, aki nem első alka- 
lommal áll beteg, vagy hátrányos helyzetben élő családok megse- 
gítése mellé, valamint a Cigánd Sportegyesületnek a segítséget a 
helybiztosításért.

A vásáron befolyt 200 ezer forint fölötti összeget 2020. szeptem- 
ber 7-én utalják át az erre a célra létrejött bankszámlaszámra.

A szervezők további vásárokat is terveznek megvalósítani, me- 
lyeknek időpontjáról a későbbiekben tájékoztatják a lakosságot.

További adományok felajánlását megtehetik az alábbi mó- 
don: Szép jövőért Zsombinak Alapítvány

Számlaszám: 11734152-21916838
@smababyzsombor
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Események a Bodrogközi Múzeumportán
Nagy reményekkel indultunk a 2020-as évnek, melynek megva- 

lósítását a covid-19 befolyásolta. A kialakult járványügyi helyzet- 
ben, a megfelelő védekezési szabályok betartásával a Bodrogközi 
Múzeumporta egész éven át működött. Korlátozások voltak a nyit- 
va tartásban, de a mindennapi porta kül- és beltéri arculatának fris- 
sességét megtartottuk. A falumúzeum épületében megvalósult a 
nyílászáró csere.  A nádfedésű tetők felújítása részben megtörtént. 
A Retró Ház elkészült, amibe az összegyűjtött bútorzatot és a tárgyi 
kellékeket előkészítettük a muzeológusok részére.

Meghívást kaptunk Anarcsra, ahol szeretnék a néphagyományt 
feleleveníteni. Ehhez a mi segítségünket kérték. Kézművesked- 
tünk a Kántor Mihály általános Iskolában a Kultúra hete alkal- 
mából. Farsangi eseményen már a közeledő járvány miatt, csak az 
Idősek klubja vett részt. Iskolások, óvodások, bölcsődések az in- 
tézményükben tartották meg a farsangi szokásokat az általunk ké- 
szített fánk elfogyasztásával. 

Beindult a porcelán öntés, amivel a nőnapi ajándékokat már el 
tudtuk készíteni. Majd jött a covid-19, azonnal maszk varrásába 
kezdtünk, hogy segítsünk a településen élőknek a járványügyi vé- 
dekezésben. 

Nyár elején kisebb mértékben volt jelen a korlátozás, lehetővé 
vált a múzeumporta látogatása. Ebben az évben kevés gyerek cso- 
port érkezett, de jelentősen nőtt a felnőtt szervezett kirándulások 
száma (Tarcal, Kemecse, Ópályi). Nagykőrös IBUSZ jelentős szá- 
mú felnőtt csoportot hozott. Vályi Emil Református Iskola angol 
tábort, a Jövő Tudásáért Egyesület Nyári Egyetemet szervezett 
hozzánk. A látogatottság mellett igényt tartottak A „Bodrogköz 
Tájmúzeumáért” Alapítványon keresztül a népi hagyományos éte- 
leink kóstolására.

Visszatérő látogatóink a kerékpártúrások, akik évente közel 300 
fővel napi felosztásban érkeztek.

Karcsa, Újdombrád települések az Erzsébet tábor keretében kéz- 
műves foglalkozás és népi játékok kitelepülését kérték.

Dombrád, Nagyrozvágy, Pácin, Kisvárda településekről iskolás- 
korú gyerekcsoportok, a tárlatlátogatás mellett ellátást is igé- 
nyeltek hagyományos ételeinkből.

Három hétvégi estén helyi amatőr színházi előadás volt.

A „Bodrogközi Tájmúzeumáért” Alapítvánnyal közösen két al- 
kalommal (kétszer- egy hét) nyári tábor tartottunk a porta területén. 
Az egésznapos foglalkozást és ellátást, a diákmunkásokkal közö- 
sen oldottuk meg.

Részt vettünk a Református Egyház táborában, valamint a nép- 
tánc tábor lebonyolításában. Vendégeink voltak a PET kupás csa-
patok.

Tisza melletti értékek gyűjtésére került sor egy szegedi alapít- 
ványon keresztül, melynek házigazdái lehettünk. 

A Hagyományok Háza által meghirdetett XXII. Szőttes pályá- 
zatra új mintával a hagyományoknak megfelelő kollekciót készí- 
tettünk, mely zsűrizésre került. A járványügyi védekezési szabá- 
lyokat betartva, a település egyik nagy rendezvényét a XV. Béles- 
fesztivált, méltó képpen sikerült megrendezni. A látogatók foga- 
dásához a következő évre készülve szilvalekvárt főztünk. 

Birtokba vettük a Királyék - féle portát. 
Télen a kézműves ajándéktárgyak készítésével foglalkozunk.
Mind ezek 5-8 fő alkalmazotti létszámmal valósult meg. Kö- 

szönöm a dolgozóknak a példaértékű munkájukat és kitartásukat. 
Köszönöm a működéshez kapott külső segítséget Cigánd Város 

Önkormányzatának, A „Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány- 
nak és önkénteseinek, a Településüzemeltetési Kft-nek.

Magam és a múzeumporta dolgozói nevében Áldott Békés 
Ünnepeket Kívánok!                                             Nagy Józsefné
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Karácsony. 2020. – A gyógyszerész szemével….
Tisztelt Cigándiak!

Egy különleges év végéhez közeledünk, amelyet végigkísért a 
koronavírus járvány.  Engem olyan megoldandó feladatok elé ál- 
lított az élet, amelyekről még az egyetemi előadásaimon sem esett 
szó. 2020. márciusa és áprilisa arról szólt, hogy Önöket minden 
szükséges gyógyszerrel és a járvány elleni védekezéshez szüksé- 
ges eszközökkel el tudjuk látni. Fárasztó és embert próbáló időszak 
volt, napi 10-12 óra munkával. Úgy gondolom a lehetőségeimhez 
képest mindent megtettem, kollégáimmal együtt a Cigándiak és a 
környező települések megfelelő ellátása érdekében. 

Sajnos a kedvező nyári tapasztalatok után az ősz a járvány sú- 
lyosbodását hozta, ismételten meg kellett hozni azt a döntést, hogy 
csak ablakon keresztül tudjuk kiszolgálni a betegeinket. Tesszük 
mindezt azért, hogy a lehető legkésőbb fordulhasson elő a patika 
bezárása, hiszen ha a dolgozók közül csak egy is pozitív lesz, mind- 
annyiunknak karanténba kell vonulnia. A jelenlegi helyzetben a 
gyógyszertári személyzet helyettesítése megoldhatatlan. Az ál- 
landó fertőtlenítéssel, a védőeszközök megfelelő viselésével re- 
méljük erre nem kerül sor, de ebben Önök lehetnek leginkább se- 
gítségünkre. 

A munkánk gyorsítására kérjük a betegazonosítójukat, (TAJ 
SZÁM) amelyre gyógyszert szeretnének kiváltani, mindig hozzák 
magukkal. Lehetőség szerint az állandó gyógyszereiket egyszerre 
írassák fel és egyszerre váltsák is ki, csökkentve ezzel is a találko- 
zások számát, mely a járvány megfékezése érdekében elsődleges. 

Ha más személy váltja ki a gyógyszerüket, írják össze, hogy mit 
szeretnének a felírtak közül kiváltani. Rendelkezzenek határozott 
elképzeléssel arról, mit szeretnének beszerezni, csökkentve ezzel 
is a sorban állási időt. Kérjük határozottan bizonyosodjanak meg 
arról, hogy a kiváltandó gyógyszereik valóban felírásra kerültek és 
csak ezután induljanak el a patikába, ezzel sok bosszúságtól meg- 
kímélik magukat. 

A 65 év felettiek részére kijelölt 9 órától 11 óráig terjedő idő- 
szakban a kiszolgálás kizárólag a gyógyszertár bejáratától jobbra 
eső ablakon történik. 

A fiatalabb korosztályok mindeközben a másik – a bejárattól 
balra eső és oldalt található – kiadóablakon keresztül folyamatosan 
ellátásra kerülnek. 

Kérjük Önöket öltözzenek melegen, mert a legnagyobb igyeke- 
zetünk ellenére is kialakulhatnak sorok, hosszabb lehet a várako- 
zási idő. A gyógyszerek beszerzését ne hagyják a Karácsony előtti 
napokra, ezzel is segítve munkánkat. 

A gyógyszertár ünnepi nyitvatartása: 
December 23-ig hétköznapokon 08-17-ig nyitva, december 24-

25-26-27. Zárva! 
December 28-29-30. nyitva 08-17-ig, 31.-én 08-12-ig nyitva. 

Január 01-02-03-án zárva!
Köszönöm, hogy 2020-ban is megtiszteltek bizalmukkal.
A gyógyszertár minden dolgozója és a magam nevében Kel- 

lemes Karácsonyt és Nagyon Boldog Új Évet kivánok. 
Dr. Fodor Berta gyógyszerész

Tisztelt Cigándiak!

Cigánd Város Önkormányzata 2020. november 9. napján a 
miniszterelnök bejelentésében meghatározott intézkedésekkel 
összhangban áttekintette a koronavírus járvánnyal kapcsolat- 
ban eddig megtett intézkedéseket és a további teendőket. Tele- 
pülésünk mindennapjait az alábbi területeken érintik az új 
szabályok:

Egészségügy:
Az alapellátás (háziorvosi ellátás, fogászat) és a szakellátás az 

eddig megszokott rendben működik tovább.

Oktatás és közművelődés:
A bölcsőde, az óvoda és az általános iskola nyitva marad, ám is- 

mételten megkérjük a szülőket, hogy fokozottan figyeljék gyerme- 
keik egészségügyi állapotát, és már enyhe tünetekkel sem engedjék 
gyermeküket közösségbe! A művelődési ház, a könyvtár és a mú- 
zeumporta – a miniszterelnök által bejelentett intézkedéseknek 
megfelelően – bezár.

Szolgáltatások és kereskedelem:
A boltok és a szolgáltatók 19.00 óráig tarthatnak nyitva. Az étter- 

mek bezárnak – csak házhozszállítás lehetséges.

Szociális ellátások:
A biztos kezdet gyermekház és a közösségi házak nyitva marad- 

nak, ám nem lesznek rendezvények és egyszerre legfeljebb 10 sze- 
mély tartózkodhat az intézményben. Itt is érvényes, hogy csak 
egészségesen vegyék igénybe ezen szolgáltatásokat!

Polgármesteri hivatal:
A tavaszi veszélyhelyzethez hasonlóan a Cigándi Közös Önkor- 

mányzati Hivatalban a személyes ügyfélfogadás további intézke- 
désig szünetel. Az ügyfelek bejelentéseiket és kérelmeiket elektro- 
nikus és postai úton, távbeszélőn valamint írásban a hivatal előteré- 
ben elhelyezett beadványgyűjtő urna segítségével nyújthatják be a 
hivatalhoz. A hivatal elérhetőségei: cím: 3973 Cigánd, Fő u. 80. 
email: cigand@cigand.hu, tel: +36-47/534-400, fax: +36-47/534-
404, KRID: 407022916.

Sport és szabadidő:
A szabadidő központ és a konditerem bezár, a sportmérkőzések, 

edzések minden korosztályban elmaradnak. Továbbra is megen- 
gedett szabadtéren az egyéni sportolás.

Egyéb intézkedések:
Általános rendezvénytilalom lép életbe, családi összejövetelen, 

magánrendezvényen legfeljebb 10-en vehetnek részt. Esküvő csak 
lakodalom nélkül lehetséges, a szertartáson csak a szertartás meg- 
tartásához szükséges személyek, továbbá a szülők, tanúk, testvé- 
rek vehetnek részt. Temetésen maximum 50 fő vehet részt.

Elismerem, hogy mindannyiunknak kellemetlenek a korlátozá- 
sok, gondot jelent átszervezni a mindennapi életünket, kapcsola- 
tainkat. Mégis arra kérek mindenkit, legjobb tudása szerint tartsa 
be a szabályokat, hogy elejét tudjuk venni a tömeges megbetege- 
déseknek. Tudom, hogy - a tavasszal tanúsított felelősségteljes 
hozzáállás megismétlésével - képesek leszünk erre!

Isten áldja és óvja Önöket!
Tisztelettel: Oláh Krisztián polgármester

Koronavírussal kapcsolatos intézkedések!
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Mit tehetünk, hogy megelőzzük a koronavírus
fertőzést, hogyan ismerjük fel, ha megbetegedtünk?

Kedves Olvasó!

Cikkemmel segíteni szeretném a koronavírus fertőzés isme- 
reteinek bővítését. A szakrendelőnkben munkánk során, már szá- 
mos koronavírus fertőzött beteggel találkoztunk, ki enyhén vagy 
súlyosabb állapotban érkezett intézetünkbe. A fertőzés a mi orvo- 
sainkat és ápoló személyzetünket sem kerülte el, de Istennek hála, 
mára már jól vannak és folytatják gyógyító munkájukat.

A SARS-CoV-2 koronavírus hatékonyan képes cseppfertőzéssel 
és közvetlen fizikai kontaktussal is terjedni. Egyetlen tüsszentés 
során kb. 40.000 részecske szóródik robbanásszerűen a levegőbe; e 
részecskék közel 160 km/órás sebességgel haladnak. A vírusokat 
tartalmazó cseppek jelentős része a forrás 2 m-es körzetében és né- 
hány másodpercen belül leülepedik, azonban a kisebb részecskék 
ennél messzebbre is eljuthatnak, ahol több percig, sőt a légáramla- 
tok miatt akár órákig is lebeghetnek. Köhögésnél vagy akár beszéd 
közben is szóródnak vírushordozó cseppek, de ilyenkor kevesebb 
kerül a levegőbe és ezek jellemzően rövidebb távolságra jutnak. Je- 
len ismereteink szerint a levegőben lebegő részecskék 3 órán át is 
fertőzőképesek maradnak. Ha a vírust tartalmazó csepp leülepedik 
a levegőből, a fertőzőképesség időtartama a felület anyagától füg- 
gően változik (ez általában 2-3 napot jelent). A szennyezett felüle- 
tek érintésével, kézzel a szemhez vagy az orrhoz vihető a vírus.

A fertőzés terjedésének lassítása csak úgy működhet, ha betar- 
tjuk azokat a megelőző, védekező higiénés szabályokat, amelyek 
megakadályozzák a vírus terjedését. Ilyen az orrot és szájat eltaka- 
ró maszk használata.

A védekezés elsődleges módja elsősorban a kéz és a felületek ví- 
rusölő (virucid) szerrel történő rendszeres fertőtlenítése, illetve 
egyéb fertőzés-megelőzési szabályok betartása. A természetes 
szellőztetés is nagyon fontos, az ablakokon keresztül is szellőztes- 
senek minél gyakrabban a járvány időszaka alatt.

Mit tehetünk, ehetünk immunrendszerünk erősítésére?
A téli időszakban még a hangulatunk is megváltozik, próbáljunk 

meg pozitívan gondolkozni, sokat sétálni a friss levegőn, relaxálni, 
ha van lehetőségünk tornázni.

Fontos a helyes táplálkozás: sok zöldség, gyümölcs fogyasztása, 
megfelelő fehérje bevitel. A megfelelő folyadékbevitelre nem csak 

a nyári időszakban van szükség!
Fontos a vitaminok szedése. Itt megemlíteném a C, D vitamint, a 

szelén és cink nyomelemeket. Napi mennyiséget nem írok, hiszen 
nagyon sok fajta van, külön és komplexen egyaránt, Gyógysze- 
résznőnktől mindenki segítséget kérhet és megkapja a megfelelő 
választ, hogy hogyan érdemes szedni.

Mit kell tennünk, ha már megfertőződtünk és tüneteket ész- 
lelünk?

Ami a legfontosabb, ha bármely tünetet észlel magán, (izomfáj- 
dalom, gyengeség, fejfájás, hasmenés, hányás, hőemelkedés, láz, 
íz és/vagy szaglásvesztés, szédülés, éhség hiánya, magasabb pul- 
zusszám, nehézlégzés, száraz köhögés) telefonon értekezzen a há- 
ziorvosával és legyenek kapcsolatban.

Maradjon otthon, önkéntes karanténban, gondosan ügyelve 
az Önnel együtt lakókra is.

Ha a tünetek hétvégén vagy rendelési idő után jelennek meg, te- 
lefonon értekezzen az ügyeleten szolgálatot teljesítő orvossal, van 
lehetőség EESZT rendszerben gyógyszerek felírására és TAJ kár- 
tya ellenében az ügyeletes gyógyszertárban hozzátartozó is kivált- 
hatja. Az otthoni gyógyszerkészletünkben mindig legyen láz- és 
fájdalomcsillapító, ezeket vény nélkül lehet beszerezni.

A COVID-19 PCR tesztet (orr-garat) csak a háziorvosa kér- 
het, amit a mentőegység a saját lakcímen elvégez, ha az elsőd- 
legesen végzett antigén teszt negatív.

Ha már van pozitív PCR tesztje és a tünetek súlyosbodásnak - 
fulladás, nehézlégzés - azonnal mentőt kell kérni és jelezni, hogy 
COVID-19 fertőzöttről van szó. A mentő a sátoraljaújhelyi Erzsé- 
bet kórházba szállítja a Bodrogközből érkező betegeket. Meg- 
történik az elsődleges betegellátás, majd mellkas CT–én felmérik a 
tüdő állapotát és elkezdődik a további kezelés.

Szakrendelőnkben december 15-től 23-ig nőgyógyászat, vér- 
vétel, röntgen diagnosztika, ultrahang szakrendelések lesznek elér- 
hetőek.

A munkatársaim és magam nevében is sok erőt, kitartást, bé- 
kés karácsonyi ünnepeket és egy szebb COVID-19 koronaví- 
rus mentes boldogabb új évet kívánok!

Madzin Ildikó

Cigándon is 
megpihent a 

Mikulás 

Cigándon is megpihent a Mi- 
kulás 2020. december 6-án.  

A Mikulás a Járóbeteg Szakel- 
látó Központnál töltötte pihenő 
idejét, ahol találkozott kicsikkel 
és nagyokkal egyaránt. 

A Mikulás a gyermekeket 
nem engedte haza üres kézzel, 
minden gyermeket egy apró 
ajándékkal lepett meg.
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VIRTUÁLIS NŐI KÖZÖSSÉG CIGÁNDON
Új időszámítás kezdődik 2021 évtől. vannak még sokan, akik 

reménykednek, hogy a COVID-19 járvány elmúltával minden 
visszarendeződik a régi kerékvágásba, végül is e REMÉNY hal 
meg utoljára.

Már DARWIN kinyilatkoztatta: „Nem a legerősebb marad élet- 
ben, nem is a legokosabb, hanem az, aki a legfogékonyabb a vál- 
tozásokra.”

Szóval megváltozik az életünk, elszeparálódunk egymástól. Ha- 
talmas előnyt élvezünk viszont a lakhelyünk miatt, sok a zöld terü- 
let, mindenkinek jut egy adag természet és ez fantasztikus ado- 
mány a jelen helyzetben. Vannak erdeink, van folyónk, tiszta a le- 
vegő, fejlődik a település.

Meg kell tanulnunk egészségesebben élni, a járvány azt üzeni, 
törődj magaddal, törődj az embertársaiddal, ne szennyezd a kör- 
nyezeted! Gazdálkodj okosan az idővel, amit kaptál, hozd ki ma- 
gadból a legtöbbet!

Pár egészségügyi tanács, amit nem tartunk be. Télen kevesebb 
lehetőségünk lesz a mozgásra, de tartsuk szem előtt, hogy végte- 
lenül fontos a fizikai erőnlét megőrzése! Megfelelő folyadék bevi- 
tel, ami nem szénsavas üdítő, hanem víz, tea, gyümölcs és zöldség 
lé. A táplálék is tartalmazzon bőven zöldséget, gyümölcsöt, heti 
rendszerességgel halat!

Néhány készítmény megfázás kezelésére, megelőzésére. Gyöm- 
bér, citrom, méz, fokhagyma, savanyú káposzta. Béres csepp, Ec- 
hinacea csepp, Diapulmon inhalációs csepp, C-vitamin, D-vita- 
min. Carrevir orrspray, Tengeri sós orrspray, Infra lámpa.

2020 februárjában alapítottunk egy női közösséget Nagy-Tóbiás 
Katalinnal karöltve. Első rendezvényünkön alig 30 hölgy jelent 
meg. A kialakult helyzet miatt csak virtuálisan tudjuk tartani a kap- 
csolatot. Létszámunk mára már meghaladja a 200 főt. Hasznos tip- 
peket, ötleteket osztunk meg egymással, ha szükséges segítséget 
nyújtunk. Az alábbiakban bemutatkozik Nagy-Tóbiás Katalin és a 
Cigándi Trécselde.

Kata dramaturgot tanult, művészi vénával megáldott, empatikus 
teremtés. Jelenleg második gyermekét nevelgeti, ennek ellenére 
szinte nincs olyan kulturális rendezvény Cigándon, amelynek szer- 
vezésében ne venne részt. Foglalkozik a nyugdíjas korosztállyal, 
iskolásokkal, középkorúakkal. Legutóbb saját színdarabját adta 
elő nagy sikerrel (LÁTSZÓLAG), az általa alapított színjátszó cso- 
porttal (TK MŰHELY).

Nos, Kata segédkezett konferanszként és szervezőként a női kö- 
zösség létrehozásában. Kettő összejövetelünk volt, az egyik febru- 
árban, a másik augusztusban. A járvány helyzet elmúltával szeret- 
nénk újabb találkozást szervezni! 

Februárban a mozgás, haj, köröm és arcápolás, valamint a táplá- 
lék kiegészítők és a divat volt porondon. Meghívott vendégeinktől 
számos hasznos ötletet kaptunk. Augusztusban olyan hölgyek mu- 
tatkoztak be, akiknek érdekes hobbyjuk van. Írás, festés, graví- 
rozás, hímzés, tánc, lovak szeretete. Nagyon értékes, lélekmelen- 

gető élményekkel lettünk gazdagabbak. Sokféle témában osztjuk 
meg tapasztalatainkat. Kirándulás, színházi előadások, versek, 
sport, művészetek, főzés. kertészkedés, divat, életmód tanácsok.

A nők különleges energiát, teremtő energiát képviselnek. Nem 
szeretnek harcolni, összetartják a családokat ebben a fejére állított 
VILÁGBAN, gyakorlatiasak és millió szerepben megállják a he- 
lyüket. Olvastam valahol, hogy Isten azért teremtette a nőt, mert Ő 
nem tud ott lenni mindenhol! 

Kívánunk hát elsősorban a hölgyeknek, és természetesen 
mindenkinek ERŐT, EGÉSZSÉGET, KITARTÁST az elkö-
vetkezendő időkre!                                                                   RÉ
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A Szabadidő Központ hírei
Koronavírus járvány által hozott megszorítások után, a 

májusi időszakban enyhítettek a tilalmakon, így a Szabadidő 
Központba újra jöhettek a sportolni vágyók.

Nagy örömünkre szolgált, hogy visszatértek a sportcsarnokba a 
kondisok, az amatőr focisták és a kézilabda lány csapatok is. 

Utánpótlás labdarúgóknak továbbra is mi biztosítjuk a helyet, az 
edzések, edző/bajnoki mérkőzések alatt. Lány kézilabda csapatok- 
nak az edzőtábor helyszíne továbbra is nálunk volt megrendezve, 
ahol több hetes felkészülés zajlott.

Ősz beálltával az iskolai tanórák napi szinten járnak hozzánk a 
testnevelési órákat tartani, emellett az Óvoda gyerekei "ovifoci" 
foglalkozásai is itt vannak megtartva. Kézilabda tornák hazai ren- 
dezésének továbbra is a Szabadidő központ ad otthont.

Illetve a Cigánd SE utánpótlás és a felnőtt futsal csapatai is ná- 
lunk rendezik a hazai mérkőzéseket.

Emellett hétvégente - piac átépítése miatt -  a sportcsarnok aulája 
van kijelölve a WC és a Ruhapróba helyiségének.

Sajnos minket is nagyon rosszul érintett a járványhelyzet 2. hul- 
láma miatt hozott megszorítás, mivel 2020.11.11-től csak az isko- 
lai testnevelés óráknak tudunk nyitva tartást biztosítani. 

Ezzel le kellett mondanunk minden olyan nagy rendezvényün- 
ket, ami több mint 10 éve a Cigándi Szabadidő Központban kerül- 
nek megrendezésre:

1. 1.000.000 Ft összdíjazású Nemzetközi felnőtt teremlabdarúgó 
torna

2. Nemzetközi táncverseny
3. Városi teremlabdarúgó bajnokság
4. Nemzetközi Utánpótlás Teremlabdarúgó tornák, ami 2 (két) 

hónapon át tart...!
Jó egészséget kívánok mindenkinek és vigyázzanak maguk- 

ra!

Kitekintés az állattelepre 
Talán sokan nem tudják, de önkormányzatunk a helyi adott- 

ságokat figyelembe véve, állattartással is foglalkozik.
Jelenlegi állományunk: 120db anya juh, 2db kos és 55db bá- 

rány.
Egy ilyen telep üzemeltetése nem tipikus önkormányzati fel- 

adat és persze azzal is tisztában vagyunk, hogy ezáltal nem vált- 
juk meg a világot, de azt viszont biztosan tudom mondani, hogy 
egy pár embernek hasznos elfoglaltságot biztosítunk. (nem 
utolsó sorban az önkormányzatnak némi bevételt is generá- 
lunk.)

Köszönjük a telepen dolgozó emberek kitartó munkáját!

A cigándi bútorgyártó üzem december 6-án ünnepelte fenn- 
állása 3. évfordulóját! 

Az eltelt időszakban hatalmas változások történtek az üzem éle- 
tében. Megújult a faipari és kárpitos munkák helyszíne, fejlődött a 
géppark. Az épület korszerűsítése után kibővítettük a gyártósor 
alapterületét. Szigetelt, új fűtési rendszerrel ellátott épületszárnyat 
alakítottunk ki és napelemes rendszer működik a tetőn. A kárpitos 
termékek mellett laminált bútorlapos termékeket is gyártunk. A 
sorozatgyártás mellett lakossági megkereséseket is fogadunk. Kö- 
vetjük az aktuális trendeket és minőségi alapanyagokból, kedvező 
ár-érték arányú termékeket kínálunk. Igyekszünk vásárlóink igé- 
nyét maximálisan kielégíteni, amit a pozitív visszajelzések is meg- 
erősítenek. A mottónk is ebből fakad: Ön megálmodja, mi meg- 
valósítjuk!

Hírek a bútorüzemből

Személyes kapcsolatfelvétel és megrendelés a gyártócsarnok- 
ban, Cigánd Ipari terület hrsz 1801/8.

Elérhetőség:  butor@cigand.hu
Balogh Sándor  +36 30 645 2206
György Márk  +36 30 914 6069



232020. december

Utánpótlás csapataink is idejekorán befejezték az őszi idényt  
A kialakult járványhelyzet átszabta a Cigánd SE korosztá- 

lyos csapatainak menetrendjét is. 

Az U19-esek küzdelmei is idejekorán véget értek 2020-ban, így 
a legidősebb korosztálynak három mérkőzést szükséges átütemez- 
nie tavaszra, ezzel együtt a táblázat 11. pozícióját foglalja el 1 győ- 
zelem, 2 döntetlen és 7 vereség mérleggel.

Szintén három összecsapás maradt el U17-es csapatunk menet- 
rendjében is, akik a 14 résztvevő közül, a bajnoki táblázat 5. helyét 
birtokolják 6 győzelemmel, 1 döntetlennel, valamint 3 vereséggel 
a hátuk mögött.

A tizenöt év alattiaknak négy összecsapással kevesebbet sikerült 

eddig teljesíteniük, így a jó formában záró fiatalok a hatodik po- 
zíciót birtokolják.  

Ugyancsak négy meccs restanciája maradt az U14 II. osztályá- 
ban, így 10 teljesített felvonás után a 13. helyen állnak (1 győze- 
lem, 2 döntetlen és 7 vereség), a szintén tizenöt szereplős társaság- 
ban.

Az U19-es leányok a figyelemre méltó vezető helyen állnak, 
százszázalékos mérleggel (6 győzelem), és mindössze egy össze- 
csapást kellett jövőre halasztani.

A 16 éven aluli leányok - egy híján - minden őszre tervezett mér- 
kőzésüket lejátszották, ezáltal a nyolcas csoportjuk hatodik helyét 
foglalják el (1 győzelem, 0 döntetlen és 5 vereség).  

U7U7U7

U15U15U15

U17U17U17

U19U19U19

Női U16Női U16Női U16

Női U19Női U19Női U19
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U11U11U11

U13U13U13

U14U14U14



ÚJ TAGOKKAL BŐVÜLT A CISE HALHATATLANOK KLUBJA  
A Cigánd Sportegyesület szeretne ha- 

gyományteremtő módon megemlékezni 
egykori kiváló játékosairól, vezetőiről. 
Méltóképpen köszönteni azokat, akik 
bármilyen módon sokat tettek Egye- 
sületünkért. Ezért tavaly megnyitotta a 
CISE Halhatatlanok Klubját, amelynek 
a következő két tagja: Girdán Sándor és 
Nagy Gábor lett.

Girdán Sándor 1974. augusztus 31-én 
született Debrecenben. Létavértesen járt 
Általános Iskolába. Majd középiskolai ta- 
nulmányai alatt ismerkedett meg komo- 
lyabban –  a küzdősportok mellett – a lab- 
darúgással, melyet hobbi szinten a mai nap- 
ig űz. Sikeres üzletember, aki saját magá- 
nak teremtette meg mindazt amit elért. A 
cigándi futball felemelkedése egyértelmű- 
en neki köszönhető, hiszen önzetlen segít- 
ségével és folyamatos nyerni akarásával a 
megyei II. osztályból  az NB II-ig jutatta 
csapatunkat. Bárhol járunk az országban a 
neve összefonódik egyesületünkkel, és ez 
így is van rendjén. Méltán lehetünk rá büsz- 
kék, hogy valaha is betette a lábát Cigándra 
és megismerhettük általa a profi futball kö- 
zegét. Ha stadionunk egyszer nevet fog 
kapni valószínűleg az Övét fogja viselni.  

Nagy Gábor 1978. szeptember 30-án 
született Sátoraljaújhelyben. Cigándon járt 
Általános Iskolába, ahol elkezdődött fut- 
ball pályafutása is. Miskolcon tanult to- 
vább, így egyenes útja vezetett a DVTK-
hoz, ahol végigjárta a korosztályokat míg- 
nem felnőtt korára kikötött Bőcsön, itt NB I 
B-ben játszhatott csapatával. Edzői pálya- 
futása Cigándon kezdődött 2005-ben, azóta 
folyamatosan klubunknál tevékenykedik. 
Történelmi sikereket ért el csapatunkkal a 
megyei I. osztályba majd az NB III-ba való 
feljutással, megspékelve 2008-ban a Sport 
TV kupa elhódításával. 2010-től utánpótlás 
edző majd -koordinátor, 2011-ben a Sza- 
badidő Központ vezetője, tavalytól pedig 
újfent a CISE elnöke és a felnőtt csapat ed- 
zője.

Girdán Sándor és Nagy Gábor tehát a 
Cigánd SE Halhatatlanok Klubjának új 
tagjai, akik Tóth Istvántól, a Cigánd FC 
ügyvezetőjétől vehették át az erről szóló 
díszoklevelet. Valamint a közelmúltban ün- 
nepelt születésnapjuk alkalmából egy leg- 
újabb CISE-mezt kaptak ajándékba.  

A CISE Halhatatlanok Klubjának tag- 
jai: Girdán Sándor, Nagy Gábor (1971), 
Nagy Gábor (1978)

Minden kedves támogatónknak, 
segítőnknek, szurkolónknak és 
szimpatizánsunknak Kellemes 

Karácsonyi Ünnepeket és 
egészségben, sikerekben gazdag 

Boldog Új Évet Kívánunk!  

Felnőtt csapatunk ideje korán, február 20-án kezdi a tavaszt 
az ősszel elmaradt meccsek folytatásával.

A Magyar Labdarúgó-szövetség B-A-Z me- 
gyei igazgatóságának versenyszervezői elké- 
szítették a megyei I. osztály 2020-2021-es ta- 
vaszi szezon menetrend-tervezetét, melyet ma 

délután jóvá is hagyhat az illetékes bizottság. A pótlások miatt két 
hétközi forduló is bekerült az újraírt programba. Együttesünk az 
őszi 13 forduló alatt 27 pontot szerzett, és a harmadik helyről vár- 
hatja a folytatást. Az első ellenfél az Edelény lesz.

A CIGÁND SE TAVASZI MENETRENDJE
14. forduló. Február 20., szombat,  14.00: Edelény-Borsodszer–CISE

15. forduló. Február 27., szombat,  14.00: CISE–Emődi ÁIDSE

16. forduló. Március 6., szombat,  14.30: CISE–Mád FC

17. forduló. Március 13., szombat, 14.30: Mezőkeresztes VSE–CISE

18. forduló. Március 20., szombat, 15.00: CISE–BTE Felsőzsolca

19. forduló. Március 27., szombat, 15.00: Hidasnémeti VSC–CISE

20. forduló. Április 3., szombat,  16.30: CISE–Abaújszántói VSE

21. forduló. Április 10., szombat,  16.30: Bőcs KSC–CISE

22. forduló. Április 17., szombat,  17.00: CISE–Aszaló SE

23. forduló. Április 21., szerda,  17.00: Gesztelyi FC–CISE

24. forduló. Április 24., szombat,  17.00: CISE–Sárospataki TC

25. forduló. Május 1., szombat,  17.00: Miskolci VSC–CISE

26. forduló. Május 5., szerda,  18.00: CISE–Encs VSC

27. forduló. Május 9., vasárnap,  17.00: Nyékládházi DE–CISE

28. forduló. Május 15., szombat,  19.00: CISE–Bánhorváti

29. forduló. Május 22., szombat,  19.00: CISE–Edelény-Borsodszer

30. forduló. Május 29., szombat,  17.00: Emődi ÁIDSE–CISE

FEBRUÁR 20-ÁN FOLYTATÓDIK A BAJNOKSÁG  
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