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Húsvét ünnepén a halálból feltámadott Urára gondol a keresz-
tyén ember, előtte fejezi ki hódolatát, neki örvend, benne újul meg.
A mai történet csak bevezetés mindabba, ami negyven napon át
történt Jeruzsálemben, annak környékén és Galileában.

Az evangéliumi történet közepén valami döbbenetes dolog törté-
nik. Ami eddig történt, minden érthető. Az asszonyok hajnali za-
rándoklása Jézus sírjához természetes dolog. Így szoktunk mi is az
emlékezés virágaival a temetőbe menni, hogy elhalt kedveseink
iránt érzett tiszteletünket és szeretetünket valamiképpen kifejez-
zük. Amint a sírhoz futottak, egyszerre a szívükbe döbbent a kér-
dés: vajon ki fogja elhengeríteni a sír szájáról a követ? Mert Jézus
is kapott egy sírkövet a temetőkertben, miként előrement szerette-
ink is kaptak, s miként mi magunk is előbb vagy utóbb kapni fo-
gunk. Mintha fájdalmukban elfeledkeztek volna arról, hogy a kato-
nák, nemhogy nem segítenek nekik, de még a sír közelébe sem en-
gedik őket. Mégis mentek, mert vitte őket a szívük, a Jézus iránti
kegyelet és hála.

De azon a hajnalon, amikor az asszonyok az Aritmátiai József
kertjében a sír szájáról a követ elhengerítve találják s a sírboltba be-
mennek, hallatlan dolog történik. Isten követe azt hirdeti, hogy a
názáreti Jézus, a megfeszített, feltámadott, nincsen itt. Döbbenetes
lehetett ez. A Jézus sírjára helyezett kő nem azért van másutt, mert
emberi erő emelte volna fel és görgette volna tova eredeti helyéről,
hanem ez a sírkő azért van másutt, mert angyal szállt a földre és el-
hengerítette a sír szájáról Jézus sírkövét. Ez a kő ma is ott van az
emberiség temetőjében, s a halállal reménytelenül viaskodó ember
számára elmozdíthatatlan. Csak Isten maga mozdíthatja el, és Isten
el is mozdította a követ a kertben. Ez Isten húsvéti diadala, a go-
nosz ember látszólagos, nagypénteki győzelme felett.

A sír nem volt maradandó hely az Úr Jézus Krisztus számára. Jó
nekünk arra gondolni, hogy a sír a mi testünk számára is átmeneti
hely lesz, mert Krisztus feltámadása a „mi dicsőséges feltámadá-
sunk biztos záloga”.A sír átmeneti hely minden ember számára.
Nincs örökös síri álom, mert akkor a halálnak töretlen hatalma
lenne és nekünk reménység nélkül kellene járnunk földi életünk
útját. Adjunk hálát ezen a húsvéton újra, hogy Urunk feltámadása
megtörte a halál hatalmát. Drága kincs ez mindnyájunk számára és
boldog az az ember, aki ennek tudatában éli életét.

Azoknak az asszonyoknak a lelkében, akik kimentek húsvét haj-
nalán, hogy megnézzék a sírt, a végtelen krisztusi szeretet tükröző-
dik vissza. AMegfeszítettet keresik, mert hiányzik nekik, mert sze-
gényebb az életük nélküle, mert benne látták az élet értelmét. Mi
tükröződik a mi lelkünkben ezen a húsvéton? Ha csak az ünnepi
hangulat, a családi együttlét, a találkozások öröme, akkor hiába-
való az ünnep. Amennyiben a Feltámadott iránti tisztelet és szere-
tet van bennünk, az tükröződik a lelkünkből, beszédünkből, életvi-
telünkből.

Húsvét hajnalán csodák történtek. Az Úr Jézus feltámadásával
legyőzte a halál erejét és az asszonyok találkoztak a Feltámadottal.
A mostani húsvét csoda akar lenni a te számodra is. Életünk leg-
értékesebb eseménye a Feltámadottal való találkozás, s erre ad al-
kalmat a mostani ünnepünk. Találkozhatunk a feltámadott Úrral,
ha olvassuk, hallgatjuk az igét és komolyan vesszük annak tanítá-
sát.

Azok, akik a Megfeszített Jézust keresik, nemcsak találkoznak
vele, hanem megbízatást is kapnak Tőle „De menjetek el és mond-
játok meg tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galile-
ába…” Amegbízatás a feltámadás örömhírének továbbmondása.

„Egy lelkipásztor mondta el, hogy egyszer amikor az ausztráliai
Sydney King Cross nevű hírhedt negyedben álldogált, egy kopott
ruhájú férfi megrángatta a kabátujját és ezt kérdezte tőle: Ha ma
éjjel meghalna, hol töltené az örökkévalóságot? Ez a kérdés nem
hagyta őt nyugodni, míg át nem adta életét Krisztusnak. Később a
gyülekezetéből egy hölgy hasonló élményről tett bizonyságot,
amely pont ugyanazon a helyen történt meg vele. Évekkel később a
lelkész elment arra a helyre és elkezdte keresni a titokzatos embert.
És ahogy a körülötte levő arcokat pásztázta, egy öregember közele-
dett felé. Mielőtt megszólalhatott volna, a lelkész így szólt: Azt
akarja kérdezni tőlem, hogy ha ma éjjel meghalnék, hol tölteném az
örökkévalóságot? A férfi csodálkozott, hogy honnan tudja. Erre a
lelkész beszámolt neki azokról, akik az ő kérdése miatt ismerték
meg Krisztust. Az idős férfi mélyen megrendülve így szólt: Mielőtt
megtértem Krisztushoz, részeges voltam.

(Folytatás a következő oldalon.)

Az első húsvét hajnalán



Az Észak-Kelet Magyarországi Hulladéklerakó Rekultivá-
ciós Önkormányzati Társulás tagjaként Cigánd Város Önkor-
mányzata az Európai Unió támogatásával megkezdte a Cigánd
Béla-tanyán található települési szilárd hulladéklerakó
rekultivációját.

A munkálatok 2015. január második hetében kezdődtek el, s
becslések szerint körülbelül még két-három hétig zajlanak.

Ennek következtében a szemétlerakó teljes területén, a szennye-
zett talajjal együtt mintegy 12.389 m hulladékot rostálnak át, me-3

lyeket három frakcióba deponálnak: 0-20 mm: ez főleg humusz és
komposztálódott természetes hulladékot jelent, 20-60 mm (köz-
tes): ez a nagyobb hulladék, melyeket még újra lehet hasznosítani

A Városháza épületében gyűltek össze
megbeszélésre a cigándi civil szervezetek
képviselői 2015. február 23-án.

A gyűlésen a résztvevők a Nemzeti
Együttműködési Alap által kiírt pályázati
lehetőségekről kaptak tájékoztatást. A pá-
lyázatok közül szinte minden terület kép-
viselteti magát, többek között kulturális te-
vékenység, nevelés-oktatás, közbiztonság-
polgárvédelem.

A megbeszélésen elhangzott, hogy a kiírt
pályázatokra mely szervezetek pályázhat-
nak, és milyen feltételeknek kell megfelel-
niük.

A gyűlés zárásaként az önkormányzat
sok szerencsét kívánt a szervezetek kép-
viselőinek, és biztatta őket a később kí-
nálkozó pályázati lehetőségek kihasz-
nálására.

Civil szervezetek gyűlése Cigándon

REKULTIVÁCIÓ A BÉLA-TANYÁN

védőrétegként, centralizált hulladéklerakókban, 60 mm fölött: a
tényleges hulladék. Ebből a legfinomabb réteget a teljes rekulti-
váció során a területen egyenletesen elterítik majd, s valószínűleg
befüvesítik. A másik két frakciót elszállítják, valamint laborató-
riumi vizsgálatnak vetik alá, hogy mennyiben tartalmaz kémiai
hulladékot.

Jelenleg a terület növénymentesítése zajlik, illetve megkezdő-
dött az eddig feltárt hulladékmennyiség rostálása, a már fentebb
említett három osztály szerint.

A munkálatokat a Kelet-Út Kft. és az Arosa Kft. konzor-
ciuma végzi a Cigánd Településüzemeltetési és Városfejlesztő
Nonprofit Közhasznú Kft. dolgozóinak bevonásával.
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(Az előző oldal folytatása.)
Iskolázatlan ember vagyok, nem tudok jól beszélni és csak arra

tudtam gondolni, hogy körbejárok és felteszem az embereknek ezt
a kérdést. Már nyolc éve kérdezem, de a mai napig fogalmam sem
volt róla, hogy elérek-e vele valamit is.”

Ez a mi feladatunk ebben a világban, továbbmondani az öröm-
hírt. A mi dolgunk nem az, hogy megváltoztassuk az embereket,
hanem az, hogy megosszuk velük az életadó igét, és rábízni őket
Istenre, hogy Ő változtassa meg őket.

Mindenkivel másképpen találkozott a Feltámadott. Mindenkivel
úgy, ahogyan annak lelki helyzete megkívánja. Mária Magdalé-

nának, Péternek és Jánosnak elég volt az üres sir, Máriának meg-
jelent a kertben, az emmausi tanítványoknak csak hosszas beszél-
getés után mutatta meg igazi mivoltát.

Ezt a húsvétot is azért adta, hogy alkalmunk legyen a vele való
lelki találkozásra. Legyen sok áldott találkozásunk a feltámadott és
élő Jézus Krisztussal.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok meghitt húsvéti ünnepeket
minden kedves olvasónak. Ámen

Kristóf István református lelkész
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Rendhagyó és ünnepélyes istentiszteletet tartottak a cigándi
református gyülekezeti teremben 2015. január 25-én.

Az istentiszteletet követően Kristóf István református lelkész és
családja, Kristóf Andrea (született Duca Andrea), Kristóf Gellért,
Kristóf Márk és Kristóf Gyopár Kincső állampolgári esküt tett.

Az ünnepélyes eskütételt megelőzően a presbitérium, ezt köve-
tően Oláh Krisztián, Cigánd Város polgármestere köszöntötte a
Kristóf családot valamint a gyülekezet tagjait, majd a Trianon him-
nusz hangzott el.

Az eskütételt követően a magyar nemzeti himnuszt énekelték el
a gyülekezet tagjai, mely után Kristóf István mondta el érzéseit a
megjelenteknek. A rövid beszéd után a Nefelejcs Kiskórus közre-
működésével a Székely Himnusz csengett fel, mely után először a
presbitérium és a Cigánd Város képviselőtestülete egy pohár pezs-
gővel koccintva gratulált a családnak. Az esemény zárásaként a
gyülekezet tagjai ki-ki egy pohár pezsgővel vagy borral koccintva
és egy kis sütemény közös elfogyasztásával gratulált tiszteletes úr-
nak és családjának. A vendégek kiszolgálásában a Sarkantyús
Néptáncegyüttes tagjai nyújtottak segítséget. Ezúton kívánunk
Kristóf Istvánnak és családjának jó egészséget!

Állampolgársági esküt tett Kristóf István
református lelkész és családja

www.cigand.hu

In memoriam Bodnár Miklós
„Pesma” (1955-2015)

Mély fájdalommal értesültünk a
szomorú hírről, hogy 59 évesen tra-
gikus hirtelenséggel elhunyt Bodnár
Miklós, a Cigánd Településüzemel-
tetési és Városfejlesztő Nonprofit Ktf. kőművese.

Munkatársai mély megrendüléssel fogadták szeretett kol-
légájuk elvesztését, aki 19 éven keresztül szorgalmával és
szakértelmével igazi jó példát mutatott.

Rokonai, munkatársai és a város lakói csendes, halk szavú
szakemberként ismerték, aki szinte soha nem volt beteg,
ezért is érintett váratlanul mindenkit, hogy a szeretett „Pes-
ma” Miki földi útja ilyen hirtelen véget ért.

Személye, munkája és hozzáértése mindenkinek hi-
ányozni fog! Nyugodjon békében!

90. születésnapját
ünnepelte

Terjék János

90. születésnapját
ünnepelte

Terjék János
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Cigánd Város Önkormányzata 2015.-ben ismét pályázott a
Belügyminisztérium START forrásaira.

Az önkormányzat egyedi programjait a bíráló bizottság támo-
gatásra érdemesnek találta. Ezzel a programmal ismét egy éves
foglalkoztatást tudunk biztosítani 180 fő részére.

A foglalkoztatáson kívül az előző programokhoz hasonlóan is-
mét lehetőség nyílik dologi és beruházási költségek elszámolására
is. Aprogram segítségével így a következő egy éven belül az alábbi
beruházásokat kívánjuk megvalósítani:

� Meglévő sertéstelep bővítése, kocaszállás kialakítása
� Vágópont kialakítása a szükséges technológiával
� Többcélú csarnok kialakítása
Fontosabb dologi kiadásokhoz kapcsolódó beszerzések:
� Kistraktor
� Traktorhoz kapcsolódó munkagépek
� Növénytermesztéshez kapcsolódó beszerzések (tőzeg, vető-

mag, műtrágya, stb.)
� Állattartáshoz kapcsolódó egyéb beszerzések (tápok, takar-

mányok, stb.)
� Kisgépek és kéziszerszámok
� Munka- és védőruházat
Az idei programok 88,57 és 85,45%-os támogatás mellett való-

sulhatnak meg.
A mezőgazdasági program összköltsége 225.293.905 Ft,

melyből 119.673.185 bérköltség, a helyi sajátosság program
108.644.158 Ft támogatásból valósulhat meg, melyből bérköltség
77.327.438 Ft. Az önkormányzatnak ettől az évtől kezdve jelentős
önerőt, 18.942.068 Ft-ot kell a programok megvalósítása során
biztosítani. Tóth István

Start 2015.

Igazi tavaszi időben rendezték meg a Kistérségi Egészség-
napot Cigándon 2015. március 21-én.

A programnak a Járóbeteg Szakellátó Központ adott otthont. Az
egészségnap a „Komplex Program Megvalósítása a Gyermeksze-
génység ellen a Bodrogközi Kistérségben” elnevezésű projekt ke-
retén belül valósult meg.

A projekt egyik legfőbb célja a gyerekkori prevenció, egészség-
ügyi szűrés, és azoknak a feladatoknak az ellátása, amelyek segítik
a nagyon hátrányos helyzetű gyerekek szűrését.

A három egészségnap alatt - melyből ez volt az első alkalom -,
védőnők és a házi orvosok segítségével 1500 rászoruló gyermek
közül 500-at tudnak vizsgálni. Ezen a napon körülbelül 200-250
gyermek vett részt a szemészeti, orr-fül-gégészeti és ortopédiai
szűréseken.

A program másik célja az egészségre való nevelés, így a nap fo-
lyamán a résztvevő gyerekek egészséges
ételeket kóstolhattak, a helyes kézmosás-
ról és fogmosásról kaphattak felvilágo-
sítást. Számos kísérő program tette szí-
nessé a napot, így a Füzéri Várvédő Egye-
sület bemutatóját, Osváth Gábor gitárkon-
certjét élvezhették a gyerekek, valamint az
emeleten arc- és hennafestésen és kéz-
műves foglalkozáson kapcsolódhattak ki.

A gyermekeket szervezetten, autóbusz-
szal szállították lakóhelyük és a Járóbeteg
Szakellátó Központ között.

Ezúton szeretnénk megköszönni a
szervezőknek és a Járóbeteg Szakellátó
Központ valamennyi dolgozójának a
munkáját, ami nélkül nem jöhetett vol-
na létre ez a nap.

TESTÜLETI HÍREK
AKépviselő-testület a 2015. január 19-én tartott ülésen;
- jóváhagyta a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervét
- jóváhagyta a 2015. évi caffetéria juttatás mértékét
- rendeletet alkotott

a) a köztisztviselők illetmény kiegészítéséről
b) a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési

díjáról
- döntött a közművelődési intézmények átszervezéséről
- döntött támogatást megelőlegező hitel felvételéről
- tájékoztatást hallgatott meg az ÁSZ ellenőrzéssel kapcsolatos

intézkedési terv végrehajtásáról
AKépviselő-testület a 2015. február 5-én tartott ülésen;
- előzetesen tárgyalta a Képviselő-testület 2015. évi költségveté-

sét
- jóváhagyta a Képviselő-testület 2015. évi közbeszerzési tervét
- gépjárműlízing jóváhagyását tárgyalta
- tájékoztatást kapott a Falumúzeum átmeneti intézményvezetői

megbízásáról
AKépviselő-testület a 2015. február 26-án tartott ülésen;
- jóváhagyta a Képviselő-testület 2015. évi költségvetési ren-

deletét
- rendeletet alkotott

a) a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásról
b) a képviselők tiszteletdíjáról
c) a Képviselő-testület SzMSz-ről
d) a szociális ellátások intézményi térítési díjáról

- előszerződést kötött ingatlan vásárlására
- döntött Alapítványi támogatásról

Gál Béla jegyző

Kistérségi Egészségnap Cigándon

A következő egészségügyi nap: 2015. május 9.
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A Kántor Mihály Általános Iskola alsó és felső tagozatos ta-
nulói 2015. március 13-án tartották meg ünnepségüket a Nagy
Dezső Művelődési Ház és Könyvtár színháztermében.

Az irodalmi műsorokat követően a nagyváradi MM Pódium
Színház előadásában Petőfi Sándor Bolond Istók című darabját
nézhették meg az iskola diákjai. Anap folyamán a Cigándi Tündér-
kert Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete és óvodásai egy-egy zászló
elhelyezésével tisztelegtek hőseink előtt a Kossuth szobornál.

Avárosi ünnepség 2015. március 15-én került megrendezésre. A
megemlékezés a Kossuth szobornál kezdődött. Anemzeti himnusz
elhangzását követően a város vezetősége, a település intézményei-
nek, civil szervezeteinek képviselői helyezték el koszorúikat az
egykori kormányzó, mellszobránál.

A Szózatot követően a szabadtéri ünnepséget a Sarkantyús Nép-
táncegyüttes férfi tánckarának verbunkja zárta.

A méltóságteljes megemlékezés a Nagy Dezső Művelődési Ház
és Könyvtár dísztermében folytatódott, ahol a Kántor Mihály Álta-
lános Iskola 6. osztályos tanulói, az iskola énekkara, valamint a
Sarkantyús Néptáncegyüttes műsorát tekinthette meg az ünneplő
nézősereg. Ahőseink előtti tiszteletadást a református templomban
tartott ünnepi istentisztelet zárta.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire emlékeztek Cigándon

1957-58 éveimről elmélkedés

Cigándi emlék
Ha az álmom szép az emlékem rejtekén,
a régi utcabeli gyermekekről álmodozok én.
Felidézem az elmúlt szép gyermekéveket,
amit valóságba már nem, de álmomba élhetek.

Az a kedves utca, amin zajogtunk,
sokszor eszembe jut, ahol játszottunk.
Álmomba megyek rajta vissza,
akkor reggelre a párnám a könnyeimet itta.

Akkor még az érbe befolyt a Molnár árok,
álmaimba még veletek ott a vízbe járok.
Igaz a ruhánkra vigyáztunk, a víz a csizmába be ne érjen,
nehogy otthon megverjenek érte.

Korcsolyapálya volt, ha télen befagyott,
vasárnap délután egy kis vígságot adott.
Még sötétben is hallatszott az alvégi lárma
így az erre lakóknak, zavart volt az álma.

Hógolyó, szánkó, fakutya szállt a magnó helyett,
amíg meg nem jött szép kikelet.
A víz elapadt az eret felverte a kamilla virág
közötte elvesztek az apró kicsi libák.

Tavaszi virágot-ibolyát szedtünk a vázába,
bevittük vele a tavaszt a szobába.
Mit írjak még régről kedves játszótársak?
mit írjak gyermekkoromról másat?

Jöjjetek el hozzám álmaimnak szárnyán,
kopogtassatok be ajtaján.

Gondolkodom és szép mesét mond a rím,
Isten Áldjon mindeteket játszótársaim.

Szeretettel jegyezte: Nagy Miklósné (Oláh Ilona)

Felajánlom a cigándi újságba az utcabeli fiúk emlé-
kére.

Boros Berti, Filep Pista, Mónár Laci, Árva Berti, Ónodi Pista,
Boros Géza, Boross Jancsi, Oláh Berti (Gubás),

az élők Boros Joli, Herczik Ica, Herczik Zoli, Titi Joli, Filep
Erzsi, Harsányi Juci.

Mátyás fiúk: ezek fakutyáztak együtt zajongtunk.

Áldott Húsvéti ünnepeket kívánunk hivatal dolgo-
zóinak, Polgármester úr családjának és Nagycigánd –
Kiscigánd minden lakosának.

Szeretettel: Nagy Miklósné
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A Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár adott helyet
2015. február 18-án annak a fórumnak, melyre Török Dezső a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke és a Bod-
rogközi Kistérség polgármesterei és jegyzői meghívást kaptak.

A rendezvényen köszöntőt mondott Oláh Krisztián, Cigánd Vá-
ros polgármestere és Stumpf Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kormányhivatal Cigándi Járási Hivatalának vezetője. Mind-
ketten örömmel köszönték meg Török Dezső Megyei Közgyűlés
elnökének, hogy elfogadta a meghívást, s a megjelent település ve-
zetők és vendégek átfogó képet kaphatnak általa a várható fejlesz-
tésekről, pályázati lehetőségekről.

A köszöntők után Török Dezső egy prezentáció formájában mu-
tatta be, melyek azok a terültek, amelyek fejlesztése kiemelt sze-
repet kapott a 2014-2020 közötti időszakban. Emellett részletesen
elmondta, milyen források állnak rendelkezésre az önkormányza-
tok számára. Elhangzott továbbá az is, hogy ez az utolsó lehetőség
az önkormányzatoknak a fejlesztésekre, ugyanis 2020-ban lezárul
Magyarország Európai Unió ál tal finanszírozott fejlesztése.

Az előadás után a jelenlévő polgármesterek és jegyzők kérdé-
sekkel fordultak elnök úrhoz, aki választ adott a feltett kérdésekre.

Afórumot követően a vendégek kötetlen beszélgetés formájában
osztották meg tapasztalataikat, illetve „A Bodrogköz Tájmú-
zeumáért” Alapítvány önkéntesei által készített, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Értéktárba felvett, HÍR-védjegyes cigándi apró-
bélest és szintén HÍR védjegyes kásás káposztát kóstolhatták meg.

A Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár idén is csatlako-
zott a 2015. február 13-15 között megrendezett, országos Kul-
túrházak éjjel-nappal programsorozathoz.

Acigándi intézmény 2015. február 13-án és 14-én várta az érdek-
lődőket kulturális programjaival.

Farsang végéhez közeledve tartottak foglalkozást gyerekek-
nek a cigándi Falumúzeumban 2015. február 17-én.

A programban a gyerekek farsangi maszkokat készíthettek Kris-
tóf Andrea, Falumúzeum vezető és Csáki Balázsné, „ABodrogköz
Tájmúzeumáért” Alapítvány kuratóriumának elnök asszonya se-
gítségével. Mindezek mellett egy rövid előadást hallhattak a tanu-
lók a farsangi szokásokról is. Az ilyenkor szokásos farsangi rigmu-
sok sem maradhattak el, melyeket Kovács Gábor közösségfej-
lesztő tanított meg a gyerekeknek, amiket a tél végét jelző kiszebáb
elégetésekor, nagy zajkeltés közepette közösen kiabáltak. Így „te-
metve” el a telet. A jelenlévőket az alapítvány önkéntesei által sü-
tött hagyományos farsangi fánkkal lepték meg szervezők.

Felelős kiadó: Cigánd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete

Tóth MihályFelelős szerkesztő:
Szerkesztőség:

3973 Cigánd, Fő u. 80. Tel.: 06-47/534-400

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
LAPJA

Első nap a Városi Könyvtárban tölthettek el egy kellemes dél-
utánt a gyerekek, akik filmet néztek, valamint három rövid mesé-
ből rajzolhattak le egy-egy jelenetet. További programként az ér-
deklődők a Sarkantyús Néptáncegyüttes próbáját tekinthették
meg.

Második nap a TriAngel Majorette Tánccsoport táncpróbáján
kapcsolódhattak ki a kultúra szerelmesei, mely egyben a Kultúr-
házak éjjel-nappal programsorozat záró eseménye is volt egyben.

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE CIGÁNDON

KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL

Húshagyó kedd a Falumúzeumban
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Az újesztendőt cigándi hagyományos újévi kívánságokkal
köszöntöttük. Vízkeresztkor levetkőztettük a karácsonyfát, ez-
után kezdetét vette a farsang ideje.

A Magyar Kultúra Napjára mind a hat csoport lelkesen készült.
Egész délelőttöt betöltő mese előadás volt az óvodánkba. Minden
csoport elő adott egy mesét, a gyerekek egymásnak tapsolhattak.
Idejében hozzá kezdtünk az előző évekhez hasonlóan a húsvéti
tojásokat készítéséhez, kifújjuk és festjük valamennyit. A hagyo-
mányéltető farsangunkat farsang farkán tartottuk meg. A gyerekek
közreműködésével készítettük elő a főznivaló szemes tengerit, a
KISZE bábot és az álarcokat. Az első napon a nagy vigaszság köz-
ben ettük a farsangi fánkot, főtt tengerit és felvonultak a szebbnél-
szebb jelmezesek – köszönjük a szülők segítségét, a jelmezek elké-
szítésében. Csoportról, csoportra jártunk, együtt mulattunk, na-
gyon jól éreztük magunkat. Második farsangi napunkon hagyo-
mányéltető hangos kereplős, fedőverős télűzéssel jártuk a telepü-
lésünk utcáit, rigmusokat kiabálva. Elégettük a KISZE bábot és az
iskolásokkal együtt énekeltük a farsangi dalocskákat, kiabáltuk a
rigmusokat. Reméljük sikerült elűznünk a telet, és úgy elmegy,
mint a tavalyi hó. Az intézményünk szeretettel fogadja az újonnan
érkező gyerekeket, örömünkre hamar beszoktak az óvodai környe-
zetbe. „Fújj szél, meleg szél, jön a tavasz, megy a tél!”

A tavasz első nagyon szép ünnepe a Nemzetközi Nőnap, melyre
az előző évekhez hasonlóan az idén is versekkel, énekekkel,
ajándékkészítéssel készültünk. Az óvodás kis legények műsorral,
apró ajándékkal és sok szeretettel köszöntötték az idősek
klubjában a néniket. Megemlékezünk, az 1848-as szabadságharc-
ról, március 15.-e alkalmából a gyerekek által készített zászlókat

helyezünk el Kossuth Lajos szobránál.
Folyamatosan írjuk az előkészített, festett tojásokat, melyekre a

cigándi motívumok kerülnek.
A húsvétra készülve tanítjuk a kisfiúkkal a régi cigándi locsoló-

verseket, a kislányokkal pedig csigatésztát készítünk, hímest fes-
tünk berzseléssel. Felelevenítjük a húsvéti szokásokat a gyerme-
kek életkori szintjének megfelelően.

Kezdetét veszi az óvoda nagytakarítása, ilyenkor kifordítjuk sar-
kából az intézményt, melyben részt vesznek kicsik és felnőttek
egyaránt.

Készülünk a hagyományos Szent György napi jószágkihajtásra
és a zöldág járásra közösen a Falumúzeummal.

Május legszebb ünnepe az édesanyák napja, melyre szeretettel
készülnek a gyerekek.

Nyílt napok keretében szeretnénk műsorral köszönteni az édes-
anyákat, nagymamákat, dédmamákat. Az eltervezett tennivalóin-
kat reméljük minél színvonalasabban meg tudjuk valósístani.

Készülőben a várva várt Ovi –Foci pálya. A kivitelezés a na-
pokban ért véget és már csak az utolsó simítások vannak hátra. A
kivitelezést végző Globál–Sport Kft. munkatársai felépítették a
szerkezetet és már csak a műfüvezés hiányzik, melyet az időjárás
függvényében március 25-e után végez majd el a kivitelező. Az

Farsangkor a földi élet örömeit, a bőséget és a tél végét ün-
nepeljük. A vízkereszttől (január 06.) hamvazószerdáig (húsvét
előtti 40. napig) tartó időszak a bálok, farsangi mulatságok, jelme-
zes felvonulások ideje. zártkörűBölcsődénkben február 26-án
farsangi vigasságot rendeztünk. A farsangi készülődés már napok-
kal a mulatság előtt elkezdődött. A Bogyó és a Babóca csoport is
színes girlandokkal és farsangi álarcokkal díszítette a csoportszo-
báját. A gyermekek álarc festésével és díszítésével, farsangi dalok
énekelgetésével hangolódtak a mulatságra.

A gyermekek örömmel öltötték magukra a különböző kedves,
bájos jelmezeket, s a farsangi zenére táncoltak. A kisgyermekne-
velők is színes maskarákat öltöttek, ezzel is igyekeztek növelni e
nap hangulatát. A legkisebbek egy kis zenehallgatással és tánco-
lással vették ki a részüket a mulatságból. A vidám délelőtt zárása-
ként ebédre farsangi fánkot is kaptak a gyerekek. Ahangulatos dél-
előttöt kicsik és nagyok egyformán élvezték.

Hírek az óvodából

átadást követően a szakszerű használat érdekében a program
képzést is biztosít a helyi óvónők számára.

Aprojekt végső kedvezményezettje a Cigándi Tündérkert Óvoda
és Bölcsőde, tehát a pálya használói kizárólag az óvodás korú gyer-
mekek lesznek.

Az Ovi-Foci Program 70%-os támogatottság mellett valósul
meg TAO-s forrásból, melyhez az önerőt Cigánd Város Önkor-
mányzata biztosította.

Farsang a bölcsődében…

Ovi-foci program Cigándon!
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A cigándi Kántor Mihály Általános
Iskola 7. osztályos tanulói erdélyi kör-
úton vehettek részt az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő által meghirdetett
HATÁRTALANUL! program keretében
2015. március 18-21-ig.

Atúra célja Erdély történelmi és irodalmi
helyszíneinek megismerése volt. Kolozs-
várott a csoport megtekintette a Szent Mi-
hály templomot, a Mátyás király emlékmű-
vét és szülőházát és a Farkas utcai reformá-
tus templomot. A csoport megkoszorúzta
Marosvécsen Wass Albert, Farkaslakán Ta-
mási Áron sírját és Segesváron Petőfi Sán-
dor emlékhelyét. A tanulóink eljutottak a
Gyilkos-tóhoz, Marosvásárhelyen meglá-
togatták a Kultúrpalotát, sétáltak Segesvár
történelmi belvárosában, Korondon meg-
ismerkedtek a helyi kézműves termékek-
kel, lejutottak a parajdi sóbányába. Akirán-
dulás utolsó állomása Királyhágó volt. A
csapat látogatást tett a testvértelepülés, Ma-
rosmagyaró általános iskolájában, ahol kö-
zös programokon vett részt a helyi tanu-

lókkal. Agyerekek nemcsak a történelmi és
az irodalmi helyszínekkel ismerkedhettek
meg, hanem a helyi kultúrával, gasztronó-
miával, földrajzi és természeti jelenségek-

Rendhagyó farsangi ünnepséget rendeztek a Kántor Mihály
Általános Iskolában 2015. február 27-én.

Az ünnepségnek a Szabadidő Központ adott otthont. A rendez-
vényen köszöntőt mondott Némethné Szendrei Csilla igazgató
asszony. A hagyományoktól eltérően a farsangi mulatságot a nyol-
cadik osztályosok szalagtűzése előzte meg, melyet a diákok kerin-
gője vezetett fel. A koreográfiát Oláhné Fojdl Ardienn készítette.
Ezt követően az alsó tagozatos tanulók jelmezes felvonulása és a
felső tagozatos tanulók zenés, táncos produkcióin szórakozhattak a
megjelentek. Az eredményhirdetés után tombolahúzás következett
és egy rövid disco zárta a farsangi kavalkádot.

A délután folyamán büfé is működött, melyben különféle
édességet, farsangi fánkot és üdítőt kínáltak a vendégek számára.

Ezúton szeretnénk megköszönni a Kántor Mihály Általános
Iskola valamennyi pedagógusának és dolgozójának a szer-
vezésben és lebonyolításban nyújtott segítségét.

Az Újév első bálját rendezték meg a Kántor Mihály Általá-
nos Iskola tantestületének szervezésében 2015.január 10-én.
Az eseménynek az Étkezde adott otthont.

A rendezvényt Némthné Szendrei Csilla igazgató asszony nyi-
totta meg.A megnyitó szavak után a Sárospataki Alapfokú Művé-
szeti Iskola táncosainak keringője. majd Szabóné Horváth Eszter
produkciója következett. A bemutatókat igazgató asszony pohár-
köszöntője követte. Az est folyamán a vendégek szórakoztatásáról

kel is. A négynapos kirándulás alatt min-
denki sok élménnyel gazdagodott.

Némethné Szendrei Csilla
iskolaigazgató

HATÁRTALANUL! Erdélybe

Stempel László gondoskodott, aki muzsikájával szinte senkit nem
hagyott az asztal mellett ülni. Nem maradhatott ki a mulatságból a
tombolahúzás sem. A bál teljes bevételét iskolai eszközök be-
szerzésére, a tanulók támogatására, jutalmazására és programok
szervezésére kívánják fordítani.

Köszönjük mindazok segítségét, akik részt vettek a szerve-
zésben, valamint felajánlásaikkal hozzájárultak a bál sikeres
lebonyolításához.

Farsang és szalagtűzés a Kántor Mihály Általános Iskolában

Iskolabált tartottak Cigándon
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Január 22-31-e között nagyszabású rendezvénysorozaton vet-
tünk részt a Magyar Kultúra Hete illetve névadónk Kántor Mihály
születésének 130. évfordulója alkalmából. Kistérségi szavalóver-
seny, felolvasó maraton, népdaléneklési verseny, népi gyermekjá-
tékok, totó és akadályversen, kistérségi táncverseny színesítette a
programokat. A KLIK jóvoltából legeredményesebb tanulóink ju-
talmul Budapesten, a Nemzeti Színházban tekinthették meg a Já-
nos Vitéz című előadást Gulyásné Dócs Krisztina kollégánk kísé-
retében.

Február 20-án folytatva a tavaly megkezdett testvériskolai kap-
csolataink ápolását, viszontlátogatáson vettek részt iskolánkban a
jászárokszállási Deák Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és In-
formatikai Szakközépiskola tanulói és nevelői. Megismerkedhet-
tek városunk múltjával és jelenével Alpolgármester Úr jóvoltából.
A Falumúzeumban és a könyvtárban kézműves foglalkozásokon
vehettek részt a diákok, ezen kívül rendhagyó magyar órák kereté-
ben szövegértés fejlesztés is történt. A vendégek megkóstolhatták
a cigándi apróbélest is, melynek nagy sikere volt mind a diákok
mind az ide látogató nevelők körében. A nap végén élményekkel
telve vettek tőlük búcsút.

A került sor az iskolai farsangra illetve elsőkövetkező pénteken
alkalommal végzős tanulóink szalagtűzésére. A nyolcadikosok
nagy része részt vett a táncbemutatón. Keringővel kápráztatták el a
közönséget. A produkciót betanította Oláhné Fojdl Adrienn. A
lányok báli ruháit a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola bo-
csájtotta rendelkezésünkre. Alsós tanulóink jelmezes felvonulást
tartottak. A felsős osztályok vidám, zenés, táncos koreográfiákat
mutattak be.

A alkalmából köszöntöttük iskolánk vala-Nemzetközi Nőnap
mennyi női dolgozóját, beleértve a már nyugdíjba vonultakat is. A
megemlékezést Cigánd Város Önkormányzata támogatta.

Március 10-én a művelődési házban 7-8. évfolyamos tanulóink
a Sátoraljaújhelyi Büntetés-végrehajtási Intézet szervezésében

előadásokat hallgattak meg a testi-lelki egészség megőrzése, a de-
vianciák és a fogvatartottak mindennapi életét bemutatva. Az elő-
adások célja a bűnmegelőzés, a társadalmi normák betartásának
fontossága volt.

Nemzeti ünnepünkről való méltó megemlékezésről iskolai kere-
tek között került sor 3. ás 6. évfolyamos tanulóinkmárcius 13-án
előadásában. Ugyanezen a napon az ünnepség után felső tagozatos
diákjaink Petőfi Sándor: Bolond Istók művéből készült előadást
tekinthettek meg.

A városi ünnepség során a Nagy Dezső Művelődési Házban vá-
rosunk elöljárói és az érdeklődő lakosság is megtekinthette a
hatodikosok irodalmi műsorát.

A héten Határtalanul pályázat keretében 35 tanulónk és 5 kí-
sérő tanár utazik Erdélybe tanulmányi kirándulásra és a magyar-
ság nemzeti összetartozásának erősítésére.

Szintén a héten kerül majd sor az első osztályosok felvételi vizs-
gájára a testnevelés tagozatos osztályba. Végzős diákjaink középis-
kolai szóbeli felvételi vizsgákra készülnek.

Oláh Borbála 8.a osztályos tanulónk Öveges József fizika verse-
nyen a megyei fordulóba jutott. Sportoló gyermekeink is szép sike-
reket értek el. az I., II. és III. korcsoportosMárcius utolsó hetében
fiúk futballban a Diákolimpia városkörzeti döntőjébe jutottak be. A
döntőkre 3 egymást követő nap kerül majd sor a jövő héten, Sátor-
aljaújhelyen.

Atanulóink már nagyon várják a tavaszi szünetet, mely iskolánk-
ban április 1-7-ig tart.

Pedagógusaink a szünetben továbbképzésen vesznek részt.

Az olvasóknak áldott húsvéti ünnepeket kívánok a magam és
az intézmény dolgozóinak nevében!

Némethné Szendrei Csilla
Intézményvezető

Kántor Mihály Általános Iskola

A Cigándi Falumúzeum az utóbbi időben nagy átalakuláson
megy keresztül. Nem csak infrastrukturális változás figyelhető
meg, amit mindenki lát, ha a Falumúzeumba érkezik, vagy
csak elhalad előtte, hanem az intézmény vezetőjének személye
is változott, Kristóf Andrea személyében.

- Kevesen ismerik Önt településünkön. Kérem röviden mu-
tassa be családját, és hogyan is érkeztek Cigándra!

- 2014 októberében összepakoltuk eddigi életünket, gondosan
becsomagoltuk emlékeinket, szívünkbe zártuk szeretett szülőföl-
dünk hagyatékát és elindultunk egy új világ, egy új közösség szol-
gálatára, megismerésére, felfedezésére.

Lelkészcsaládban nem meglepő fordulat egy költözés. Csalá-
dunk minden tagja mindig is tudatában volt annak, hogy lakhe-
lyünket és közösségi életünket, baráti kapcsolatainkat az Úr Isten
által kirendelt szolgálati helyhez kell kötnünk. így teljes bizalom-
mal és nyugalommal tudtunk messzi tájról ideköltözni, hittel és re-
ménnyel felruházva vállalni mindazt a megpróbáltatást, mely ter-
mészetes velejárója egy lakhelyváltásnak.

- Milyen benyomásai vannak a városról, az eddig eltelt idő
alatt megismert emberekről?

- Aváros arculata már első pillanattól kezdve sugallta, hogy az itt
élő emberek mernek álmodni és képesek azokat valóra váltani.
Tenni vágyó és tettre kész városlakók közös erővel, múltjuk és jele-
nük tiszteletével egy csodás jövőt szeretnének örökségül hagyni
gyermekeiknek.

- Hogyan fogadták Önt a kollégái? Hogyan sikerült a beil-
leszkedés?

- Mintha mindig is ismertek volna, mintha sosem éltem volna
távol tőlük. Ezért köszönetet is mondok mindnyájuknak, egyen –
egyenként, hogy türelemmel és figyelemmel vesznek körül, apró-
lékosan és pontosan ismertetik a cigándi lét és a munkahelyen be-
lüli teendők minden csínját-bínját.

(Folytatás a következő oldalon.)

Az iskola életéről

A Cigándi Falumúzeum az utóbbi időben nagy átalakuláson megy keresztül
- Interjú Kristóf Andreával a Cigándi Falumúzeum vezetőjével -
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Cigánd Város Önkormányzatának
pénzügyi osztályának élén történt sze-
mélyi változás tette aktuálissá, hogy egy
rövid interjút készíthessek Illés László-
néval, aki Gergely Tibor helyét vette át a
vezetői poszton.

- Sokan ismerik Illés Lászlónét Cigán-
don. Ha valaki netalán mégsem, kérem
röviden mutassa be magát és egy pár szót
szóljon családjáról is.

- Illés Lászlóné sz. Tóth Katalin vagyok.
Születésem óta Cigándon élek a családom-
mal.

Asátoraljaújhelyi Közgazdasági Szakkö-
zépiskolában érettségiztem, a diplomámat
Budapesten, a Pénzügyi és Számviteli Főis-
kolán szereztem.

Ahelyi Egyesült Mgtsz-ben, majd a Tisza
Szakszövetkezetben dolgoztam könyvelő-
ként.

A szakszövetkezet felszámolása után
Kisvárdán helyezkedtem el, a „Malomban”
dolgoztam pénzügyesként, majd főkönyve-
lő helyettesként 13 évig.

A férjem asztalos, sokan ismerik, hiszen
szinte minden háznál dolgozott.

A lányaink itt nőttek fel, mindketten főis-
kolát végeztek, Budapesten élnek.

Sajnos Édesapám meghalt, Édesanyám
egyedül él, akit igyekszünk támogatni.

- Mióta dolgozik az önkormányzatnál?
- 2009-ben kerültem az önkormányzat

pénzügyi osztályára. Az eltelt több mint 5
év alatt a pénzügyi munka szinte minden te-
rületén dolgoztam az illetményszámfejtés-
től a könyvelésig, közreműködtem a beszá-
molók, jelentések elkészítésében. Nagyon
sok segítséget kaptam és sokat tanultam
Gergely Tibor osztályvezetőtől és Nagyné
Ilikétől. Ez új terület volt számomra, ezért
megszereztem az államháztartási mérleg-
képes könyvelői képesítést.

- Milyen érzések voltak Önben, mikor

kiderült, hogy Ön veszi át a pénzügyi
osztály vezetői szerepét?

- Megtisztelő számomra, hogy a vezetés
elismeri az eddigi munkámat és bízik ab-
ban, hogy a hivatali munka zökkenőmente-
sen folytatódik a jövőben is. Nagy izgalom-
mal vártam és várom az új pozícióval kap-
csolatos kihívásokat.

Nagyon sajnáltam, hogy Gergely Tibor
elment tőlünk, hiszen egy szakmailag rend-
kívül felkészült ,segítőkész vezető volt. Tá-
vozásának emberi oldala is mélyen érintett,
hiszen így mindkét munkatársamat elveszí-
tettem. Sajnos Fodor Béláné Jucit örökre.

- Milyen új kihívást tartogat az Ön
számára a vezetői beosztás?

- Elsősorban nagy kihívás a felelősség,
hogy az adatszolgáltatásokat határidőre, az
eddigi szakmai színvonalat megőrizve tel-
jesíteni tudjuk, illetve a testületet és a veze-
tést pontos információkkal lássuk el.

Nagyon fontos feladatnak tartom a mun-
katársakkal való közös munkát, egymás
kölcsönös támogatását, hiszen jól felké-
szült, összeszedett csapat nélkül nem lehet
eredményeket elérni.

- Milyen feladatok vártak Önre a ki-
nevezés után, és hogy sikerült megoldani
őket?

Az év eleje a zárszámadás, a költségvetés
készítésének időszaka, és ezek mindig na-
gyon sok munkával járnak, emellett a napi
feladatokat is folyamatosan el kell látnunk.
Fontos volt a munkaszervezés, szakmai irá-
nyítás is , hiszen a kolleganőknek is ez volt
az első zárásban, költségvetés készítésben
való közreműködés. Közösen megoldottuk
a feladatokat, és a nehézségek ellenére min-
den adatszolgáltatást határidőben telje-
síteni tudtunk.

Az interjút készítette: Kovács Gábor

(Azelőző oldal folytatása.)
Rövid idő alatt befogadtak és elfogadtak, így bátran kijelenthe-

tem, hogy jól érzem magam közöt- tük.
- Egy olyan intézmény élére került, ami éli a hagyományait.

Mennyire volt nehéz felvenni az itt folyó munka ritmusát?
- A hagyományok megélése és azok ápolása, a kultúra megőr-

zése és átörökítése nemzedékről nemzedékre már kisgyerek korom
óta “ szent ” küldetésként volt belém oltva. Öröm volt számomra
egy olyan munkaterületre kerülni, mely pontosan ezeket a szem-
pontokat határozza meg célkitűzésként.

A munka ritmusával nem könnyű lépést tartani. Egy fejlődésben
lévő, épülő skanzennel kell együtt fejlődni, növekedni és egyre
inkább lüktetőbb ritmust felvenni. Mindezt pedig úgy kivitelezni,
hogy a családi élet ne sérüljön, férjemmel és gyerekeimmel töltött
minőségi és mennyiségi idő meghitt pillanatai is megvalósul-
hassanak.

- Milyen elképzelései vannak az intézmény további műkö-
désével kapcsolatba?

- A város vezetőségével, a munkatársakkal együtt, közösen ál-
modjuk meg az intézmény működésével kapcsolatos elképzelé-
seket. Egy olyan létesítményt próbálunk kialakítani az itt élők és
ide látogatók számára, ahol feltárhatjuk őseink örökségét, élővé és
kézzel foghatóvá tehetjük az egykori paraszti élet minden mozza-
natát, elkalauzolva őket egy olyan világba, mely egykoron valós és
természetes volt.

Ha nem ismerjük kellőképpen kultúránkat, gyökereinket, akkor
sem jelenünkben, sem jövőnkre tervezve nem tudunk megfelelően
terebélyesedni, kiteljesedni.

Adja Isten, hogy településünk érdekeit képviselve álmaink
megvalósulhassanak!

Az interjút készítette: Kovács Gábor

Nagy kihívás a felelősség, hogy az adatszolgáltatásokat határidőre,
az eddigi szakmai színvonalat megőrizve teljesíteni tudjuk

- Interjú Illés Lászlónéval a Cigándi Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetőjével -
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Január 30-án ért véget a Magyar Kultúra Hete programso-
rozat Cigándon, mely a Magyar Kultúra Napja és Kántor Mi-
hály születésének 130. évfordulója alkalmából rendeztek meg.

A második alkalommal megrendezett programsorozatba a város
valamennyi közoktatási és művelődési intézménye bekapcsoló-
dott.

Arendezvény sorozatot Némethné Szendrei Csilla, a Kántor Mi-
hály Általános Iskola igazgatónője nyitotta meg 2015. január 22-
én, amikor a kistérségi Népmesemondó versenyre került sor, a ci-
gándi diákokon kívül Zemplénagárdról, Karcsáról, Révleányvár-
ról és Pácinból is érkeztek tanulók két korcsoportban. Ezt követően
az általános iskola tornatermében Sárrét történetével ismertette
meg a résztvevő gyerekeket „A Bodrogköz Tájmúzeumért Alapít-
vány” és a cigándi Falumúzeum vezetője.

Január 23-án, hagyományőrző szándékkal, Kántor Mihály szüle-
tésének 130. évfordulója alkalmából Kristóf Andrea, a Falumúze-
um igazgatója felolvasó maratont szervezett a Városi Könyvtár-
ban. Összesen 31 alsó- és felső tagozatos tanuló olvasott fel népta-
nítónk munkásságáról 130 perc leforgása alatt. A 31 diák Kántor
Mihály születésnapját jelképezte, mivel 1885. január 31-én szüle-
tett, a 130 perc pedig születésének 130. évfordulóját. A gyerekek
kitartásukért nagyon szép jutalomban részesültek, hisz egy, a Falu-
múzeum dolgozói által készített cigándi szőttes könyvjelzőt kaptak
ajándékba. Ezzel párhuzamosan a Bodrogköz Kincsei Bölcsőde
nevelői bábjátékokat adtak elő a gyerekeknek a bölcsődében.

Január 24-én, ismét a Városi Könyvtárban Kölcsey Ferencről és
a Himnuszról hallhattak előadást a résztvevők, ezt követően meg-
ismerkedhettek a libatollal írás szépségével, libatollal és tustintá-
val írták le nemzeti énekünk első versszakát. Késő délután a
nagyváradi MM Pódium Színház Kutyakaparó című előadásán
szórakozhatott a közönség.

Január 26-án a népdaloké volt a főszerep. A szervezők kistérségi
Népdaléneklési versenyt szerveztek két korosztályban. A cigándi
tanulókon kívül itt is részt vettek zemplénagárdi, pácini, karcsai
gyerekek. A nap további programjaként az iskolások a Falumú-
zeumban kézműves foglalkozáson vettek részt, ahol góré hegedűt
készíthettek a gyerekek.

Január 27-én délelőtt a Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde
nevelőtestülete és ovisai tartottak mesenapot az óvodában. Az ovi-
sok jelmezbe öltözve adtak elő különböző meséket egymásnak.
Délután a Széptan Művészeti Iskola összművészeti foglalkozások-
kal várta az érdeklődőket. Ezeken a foglalkozásokon tánccal, kép-
zőművészettel és zenével kapcsolatos tevékenységeket végeztek.

A sport sem maradhatott ki a programból. Január 28-án népi
sportvetélkedőt rendeztek a Szabadidő Központban, melyen a ta-
nulók sor -, illetve váltóversenyeken mérhették össze tudásukat.

De az elme sem pihenhetett. Január 29-én Kántor Mihály életéről
és munkásságáról szóló totót kellett kitölteni az iskola diákjainak,
melyhez a tornaterem adott otthont.

A Magyar Kultúra Hete programsorozat záró eseményeinek
egyike a 2015. január 30-án ünnepélyes keretek között lezajlott ko-
szorúzás volt, melyen a város vezetősége nevében Oláh Krisztián
polgármester úr, a Kántor Mihály Általános Iskola nevében
Némethné Szendrei Csilla igazgató asszony és Iski Dezső igazgató
helyettes, a Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár nevében Né-
methy András igazgató és Bötykösné Fodor Kitti könyvtáros, „A
Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány nevében Csáki Balázsné
kuratóriumi elnök, Nagy Józsefné kuratóriumi tag és Kristóf And-
rea Falumúzeum vezető, a Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde
nevében Fodor Éva intézményvezető és Fegyváriné Németh Ilona
szakmai vezető helyezett el koszorút.

(Folytatás a következő oldalon.)

A MAGYAR KULTÚRA HETE RENDEZVÉNYSOROZAT CIGÁNDON
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(Az előző oldal folytatása.)
Az ünnepségen Kántor Mihály egy-egy versét adta elő Durku

Tímea és Révész Leila, valamint az iskola névadójának egy levelét
olvasta fel Szabóné Horváth Eszter.

A megemlékezés momentuma volt még, hogy Oláh Krisztián
polgármester úr értékelte a rendezvénysorozatot és emléklapokat
adott át azon személyek és intézményvezetők részére, akik aktívan
részt vettek az elmúlt másfél hét programjának szervezésében és
lebonyolításában.

A másik fő esemény a zárónapon a Kistérségi Néptáncverseny
volt, melynek a Szabadidő Központ adott helyet.

Averseny előtt Némethné Szendrei Csilla igazgató asszony kife-
jezte köszönetét a rendezvénysorozat szervezőinek és zárta le a
Magyar Kultúra Hetét.

A versenyen a helyi táncosokon kívül Ricséről, Karosról, Tisza-
karádról és Pácinból érkeztek gyerekek, akik színvonalas produk-
ciókkal szórakoztatták a háromtagú zsűrit és a közönséget.

A táncosok szóló-, illetve csoportos kategóriákban mérhették
össze tudásukat.

A szóló kategóriában a zsűri nyolc darab kalárist ítélt oda a leg-
ügyesebb lányoknak, míg a fiúk nyolc darab bokrétáért keltek ver-
senyre.

A csoportos kategóriában a Legegységesebb csoport, a Legjobb
koreográfia, a Legerőteljesebb ének, valamint a Leglátványosabb
előadás címet osztotta ki a zsűri.

Averseny után egy táncházzal zárult a másfélhetes kulturális ka-
valkád a tornateremben.

Mostantól a cigándi apróbéles több mint édesség. A Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság abból az apropó-
ból szervezett fotókiállítást és kóstolót csütörtökön, Miskol-
con, hogy nemzeti értékként is nyilvántartásba vették a cigándi
apróbélest.” – írja a Minap.hu címlapja.

ABorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés évi első tanácsko-
zását rendezték meg 2015. február 12-én Miskolcon. A közgyűlés
előtt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktárba bekerült termé-
kekből, értékekből és az azokról készült fotókból kiállítás soroza-
tot szerveztek.

Első alkalommal a „cigándi apróbéles” kiállításának megnyitója
előzte meg közgyűlést, melyet Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei
közgyűlés alelnöke, a Megyei Értéktár Bizottság elnöke nyitott
meg. Az elnök asszony kihangsúlyozta, hogy: „Örökségnek nem
csak a közös történelmünk, a műemlékek, kulturális alkotások,
híres személyiségek a részei, hanem a nemzeti gasztronómia is, a
magyar konyha”. A „cigándi apróbéles” korábban és ma is csupa
olyan anyagból készül, ami helyben Cigándon fellelhető – mondta.
„Fontos, hogy a régió hagyományos ízeit megőrizzük” – ezzel az
ajánlással zárta gondolatait az Értéktár Bizottság elnöke.

Csáki Balázsné, „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány ku-
ratóriumának elnök asszonya megköszönte a bemutatkozási lehe-
tőséget, szólt a hagyományápolás, s átadás fontosságáról. Elmond-
ta, hogy nem csak a megyében, hanem országosan is elismerésnek
örvend e kiváló termék.

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke is elismerő szavakkal
illette a „cigándi apróbélest”.

Az apróbélest „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány
önkéntesei kóstoltatták meg a jelenlévőkkel.

Abemutatott fotókon az alkotók megörökítették a „cigándi apró-
béles” elkészítésének mozdulatait, kiállításának sokszínűségét. A
kiállított fotókat Mády Judit, Németi Róbert és Némethy András
készítették.

Gratulálunk a „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány
önkénteseinek, hogy ismét egy rangos eseményen öregbítették
Cigánd hírnevét!

A Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói – mint a
rendezvény szervezői – ezúton szeretnék megköszönni a város ve-
zetőségének a támogatást, minden oktatási és közintézmény dol-
gozójának segítségét, a Falumúzeum valamennyi dolgozójának,
hogy a rendezvénysorozat egész ideje alatt forró teával és zsíros
kenyérrel készültek a vendégek fogadására, hisz nélkülük nem jö-
hetett volna létre ez a szép kulturális hét.

BEMUTATKOZOTT A MEGYEHÁZÁN A „CIGÁNDI APRÓBÉLES”!
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye Cigándi Járásának szék-
helye gasztronómiai fellegvárnak tekinthető, hiszen a közel-
múltban számos kulináris esemény színesítette mindennapjait.

A HÍR védjegyessé vált cigándi apróbéles és kásás káposzta
messze földön elismerésre talált.

Ennek ékes bizonyítéka a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ér-
téktár Bizottság előtt aratott siker is.

Abizottság 2015. február 3-án ülésezett Miskolcon, melyen nem
csak a megyei bizottság tagjai vettek részt, hanem a Cigándi Érték-
tár Bizottság tagjai is. Az ülésen tárgyaltak a cigándi kásás ká-

poszta felvételéről az értéktárba. Az ülésen Nagy Józsefné „ABod-
rogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány kuratóriumának tagja mutatta
be eme különleges étek elkészítését egy kisfilm levetítése segítsé-
gével.

A döntéshez érzékszervi vizsgálatnak vetették alá a már említett
HÍR védjeggyel büszkélkedő, egyedülálló ízvilággal rendelkező
tájjellegű ételt, melyet a bizottsági tagok egyöntetű döntés mellett
vettek fel az értéktárba.

A kásás káposzta szervírozásában a „A Bodrogköz Tájmú-
zeumáért” Alapítvány önkéntesei nyújtottak segítséget

ÚJABB GASZTRONÓMIAI ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT CIGÁND VÁROSA

Gyep keretein belül megkezdődnek a tényleges szűrések. Az
előszűréseket a védőnők végezték, fáradtságos munkájukért
köszönettel tartozunk. Első programunkat március 21-én
tartjuk, melyre sok szeretettel várjuk az érdeklődőket! Mellé-
keljük a plakátot a programokról.

Elvonulóban az influenzajárvány. A szerencsés kevesek igazán
örülhetnek, akik nem találkoztak vele, mert nagyon agresszív, ko-
moly szövődményeket okozó mutáns vírus garázdálkodott az idén.
Az emberek sajnos a mai napig szinte csak a gyógyszerektől várják
a csodát és nem alkalmazzák a jól bevált hagyományos szereket. A
savanyú káposzta, citrom, méz, bő folyadék, gyömbér, friss levegő
és mozgás ritkán szerepel a palettán.

Különösen a fiatalok figyelmét hívnánk fel arra, hogy ne kólát,
energia italokat, ízesített löttyöket fogyasszanak, hanem vizet!
20kg-onként 1 l-t! Az elmúlt időszakban kiszűrtünk egy fiatalt, aki
fél éve rendszeresen fogyasztott kínai leves port.

Szívpanaszokkal jelentkezett, az ételnek nevezett készítmény 6-
féle, E- adalékanyagot tartalmaz, melyből az egyik E 621 /nátrium-
glutamát / fejfájást és erős szívdobogást idéz elő. Az egészségért
minden nap meg kell küzdeni!

Szintén a közelmúlt történése, hogy minősíthetetlen hangnem-
ben viselkedtek a szakrendelő dolgozóival. Nem várunk köszöne-
tet a munkánkért, de tiszteletet, azt igen!

Tisztázni szükséges két fontos dolgot. Egyrészt mindenkit eluta-
síthatunk, aki a területi ellátási kötelezettségünkön kívül található.

Másfelől létezik egy 1997. évi Egészségügyi törvény, mely
amellett, hogy meghatározza a betegjogokat, megvédi az egész-
ségügyi dolgozókat és felhatalmazza őket az ellátás megtagadására
indokolt esetben. Élünk ezzel a lehetőséggel.

Fontos még tudni, hogy van egy 2013. évi informatikai törvény,
mely szabályozza az adatvédelmet és adatbiztonságot.

Ha bárki a világhálón megszegi ezeket a jogszabályokat, súlyos

szabálysértést követ el. Ezen kívül, legyen egy ember olyan bátor,
hogy a véleményéhez adja a nevét, egyébként teljesen hiteltelen!

Képviselőként lenne még egy megjegyzésem. Elszomorít, hogy
a fiatal generáció mennyire nem segít az idősebbeknek. Nem
tudom, hogyan lehetne segíteni ezen a problémán.

Gondolom elsősorban a családban, példamutatással, másodsor-
ban szerintem minden ember figyelmeztetheti őket, hogy ha sze-
rencsések, ők is megérik ezt a kort, és nekik is szükségük lesz a se-
gítségre.

Március 20-án, emlő UH szűrés volt a Szakrendelőben.

Bodnár Andrásné

Esetek a Járóbeteg Szakellátó Központból
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Cigánd mindig is büszke volt arra,
hogy gazdag néphagyományokkal ren-
delkezik. A zenétől kezdve a gasztronó-
mián át egészen a táncig. Hagyomá-
nyaink megőrzésének és tovább élte-
tésének egyik zászlós hajója a Sarkan-
tyús Néptáncegyüttes, ami csak névileg
létezik egy pár éve, de a tagjai között
vannak olyanok, akik már több mint két
évtizede koptatják a világot jelentő desz-
kákat.

Hogy hogyan jutott el a csapat a mai for-
májához „Sarkantyús” név feltűnése óta?

Lőrincz Lászlóval, a csoport vezetőjével
beszélgetünk, akitől azt szeretnénk meg-
tudni, hogyan érzi magát ebben a pozíció-
ban, mi történt az együttes életében 2014-
ben és 2015 eddig eltelt szakaszában, mit
gondol a néptánc mai helyzetéről Cigán-
don, együttes vezetőként milyen célok ve-
zérlik?

- Mikor és hogyan kerültél a Sarkan-
tyús Néptáncegyüttes vezetői pozíciójá-
ba?

- 2007 őszén alakult meg a Sarkantyús
Néptáncegyüttes, táncos múlttal rendelke-
ző cigándi fiatalokból. Alakulásunkkor 12
pár alkotta a csoportot, melyet Lehóczki
Sándor barátommal, táncos társammal irá-
nyítottunk. A későbbiekben Horváth Csaba
majd Hlinyánszky Tamás is irányította a
csapatot szép sikereket elérve. 2011 őszén
kért fel ismét a város vezetősége, hogy pró-
bálkozzak meg e nemes feladattal, ami nem
ígérkezett könnyű feladatnak, de örömmel
álltam az újabb kihívás elé.

- Milyen célokat fogalmaztál meg
magadban a feladat elvállalásakor?

- Nagy álmom, hogy 10-12 párral mű-
ködjön ismét az együttes, mint a kezdetek-
kor. Acigándi gyerekeknek újra lenne kikre
felnézni, és idővel csatlakozni hozzánk,
vagy akár egy utánpótlás csapatot létre-
hozni belőlük. Céljaim között szerepel egy
országos minősítőn való részvétel, ami még
sajnos nem valósult meg, de mindenképp
dolgozom azon, hogy ez létrejöjjön. Ehhez
rengeteg alázatos munkára van még szük-
ség.

- Kik alkotják az együttest?
- Jelenleg az együttest 17 fő alkotja (10

lány és 7 fiú). Középiskolás, főiskolás, va-
lamint már dolgozó, a néphagyományt és a
néptáncot kedvelő fiatalok. Büszke vagyok
arra, hogy nemcsak cigándiak táncolnak a
csoportban, hanem a környező települések-
ről is átjárnak hozzánk a fiatalok, bizo-
nyítván azt, hogy ez egy jó csapat és sokra
hívatott még.

- Kik segítik a munkádat?
- A legtöbb segítséget Kovács Gábor

táncos barátomtól kapom, aki amiben csak
tud segít nekem, és igen csak megkönnyíti a
dolgomat. Gondolok itt elsősorban arra,

hogyha egy nagyobb műsorra készülünk,
mindenképp átbeszéljük, kikérem a véle-
ményét és együtt megpróbáljuk a legjobb
produkciót a színpadra állítani. Minden-
képp meg kell említenem Tóth Istvánt is,
aki a Cigándi Sarkantyús Néptánc Egyesü-
let elnöke, és a csoport hivatalos ügyeit in-
tézi. Hlinyánszky Tamás több koreográfiát
is betanított a közel múltban, melyek sze-
repelnek a repertoárunkon.

- Milyen az együttes megítélése szerin-
ted a településen?

- Reménykedem, hogy pozitív. Úgy gon-
dolom, hogy megpróbálunk helyt állni min-
den egyes városi rendezvényen. Ismételni
tudom önmagam, az lenne a cél, hogy a fi-
ataloknak legyen kikre felnézni és a népha-
gyományt tovább őrizni.

- Milyen eseményeken vesz részt az
együttes? A 2014-es év elég mozgalmas
volt a Sarkantyús Néptáncegyüttesnek.
Kérlek erről mesélj az olvasóknak.

- Igen, valóban mozgalmas volt. A városi
rendezvények mellett szinte az egész Bod-
rogközt bejártuk az előző nyáron, talán nem
is volt olyan hétvége, hogy ne lett volna le-
galább egy előadásunk.

Hogy néhányat megemlítsek ezek kö-
zül:

� Sarkantyús Néptáncegyüttes jóté-
konysági bál (2014. január 11.)

� Budapest Múzeumok Majálisa (2014.
május 18.)

� Krsno –Lengyelország (2014. május
21-23.)

� Magyaró – Erdély (2014. június 26-
30.)

� XVII. Zemplén Nemzetközi Néptánc-
fesztivál – Sátoraljaújhely (2014. augusz-
tus 15-20.)

� Városnap – Cigánd (2014. augusztus
16.)

Szlovákiában is több településen meg-
fordultunk: Boly, Nagygéres, Örös, Nagy-
tárkány, Zétény, Tiszacsernyő.

- 2015 is elég eseménydúsnak ígér-
kezik. Milyen célok vannak az együttes
előtt?

- Épp, hogy túl vagyunk a február 21-én
megrendezett Farsangi Jótékonysági bá-
lunkon, melyre a felkészülés sok energiát
kivett a csapatból, de egy kis pihenő után
mindenképp belekezdünk a kőkemény
munkába.

A bál bevételéből a ruhatárunkat sze-
retnénk bővíteni.

Szeretném megköszönni az egész
együttes nevében azoknak, akik valamilyen
formában támogatták a csoportot.

Elhatároztuk, hogy a következő másfél
évben négy-öt új koreográfiát is megpróbá-
lunk megtanulni, mert igen csak eljött az
idő a repertoár megújításához.

Mindenképpen el szeretnénk indulni
azon az úton - amit már említettem is - hogy
az országos minősítőn részt vegyen a csa-
pat, és Cigánd hírnevét méltón képviselje.

- Végezetül, mit tanácsolsz azoknak a
gyerekeknek, akik az általános iskola
után is táncolni szeretnének?

- Elsősorban azt, hogy legyen bennük
kellő kitartás, alázat a szakma iránt. A se-
gítséget a folytatáshoz megkapja tőlünk,
ezt a csoport nevében ígérhetem. Várjuk
őket szeretettel a próbákon.

Örömmel töltene el, ha a megfelelő
utánpótlás létrejönne a cigándi fiatalok-
ból.

Az interjút készítette: Kovács Gábor

Nagy álmom, hogy 10-12 párral működjön ismét az együttes, mint a kezdetekkor
- Interjú Lőrincz Lászlóval a Sarkantyús Néptáncegyüttes vezetőjével -
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A Cigánd közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése
című KEOP-5.5.0/K/14-2014-0031 jelű projekt keretén
belül a közvilágítási költségek csökkentése érdekében
még az éven kicserélésre kerülnek a közvilágításban al-
kalmazott hagyományos Na kompaktlámpák korszerű
LED lámpákra.

A beruházás eredményképpen az érintett közvilágítási
hálózat felvett teljesítménye 58,81%-kal csökken, minek
eredményeképpen a villamos energia fogyasztás évente
55.599kWh-val csökken, ami bruttó 2,868MFt megtakarí-
tást jelent az önkormányzat számára.

Cigánd Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Közvilágítás
energiatakarékos átalakítása című pályázati felhívásra

A polgárőrök fő feladata a járőrözés során a rendfenntartás
- Interjú Varga Lászlóval a Cigánd Városi Polgárőr Egyesület elnökével -

Cigánd Város életében fontos momentumként számolha-
tunk be a Cigánd Városi Polgárőr Egyesület megalaku-
lásáról. Az egyesület feladatairól, megalakulásának kö-
rülményeiről Varga Lászlót, az egyesület elnökét kér-
deztem, aki szívesen állt rendelkezésemre.

- Mikor alakult újjá a Polgárőrség Cigándon?
- 2014. március 12-én volt 12 fő alapító taggal a megalakulás. Az

alakuló gyűlés során megválasztásra került a polgárőrség elnöke,
valamint a két elnök helyettes illetve elfogadtuk az egyesület
alapszabályát . Ezt követően az alapszabályt elküldtük a Miskolci
Törvényszéknek. Többszöri módosítás után az alapszabály 2014.
augusztus hónapban elfogadásra került, amely szeptember elején
jogerőre is emelkedett.

Ezt követően lehetett bankszámlaszámot nyitni, valamint hiva-
talos ügyintézéshez szükséges formanyomtatványokat és bélyeg-
zőket elkészíteni. Ez mind időbe került, majd novemberben került
sor a polgárőrök oktatására és vizsgáztatására. A vizsgáztatást kö-
vetően az Országos Polgárőr Egyesülethez igazolványigénylő lap
beadására került sor, ami folyamatosan történik, jelenleg 34 iga-
zolvánnyal rendelkező polgárőr van. Nagyon várjuk már az új pol-
gárőr iroda átadását, ami tudomásom szerint 99%-os készültségi
állapotban van. Ezek után teljes mértékben önkéntes polgárőrök-
kel szeretnénk a város közbiztonságán javítani.

- Milyen feladatokat látnak el a polgárőrök a településen?
- Elkívánom mondani, hogy jelenleg is 6 fő településőr - polgár-

őrként teljesít szolgálatot a megadott útirány szerint.
A polgárőrök fő feladata a járőrözés során a rendfenntartás, ren-

dezvények biztosítása lesz, és jelentik, ha valami szokatlant észlel-
nek a szolgálati útjuk során. Szórólap formájában a járőrök tájé-
koztatást is adnak a lakosoknak, hogy hol jártak, és milyen esemé-
nyeket tapasztalak a járőrözés során. Ez egy új szolgáltatás is lesz
egyben. Így ne lepődjenek meg a lakosok, mikor egy tájékoztató
cédulát kapnak arról, hogy aznap éjszaka pont az ő házuk előtt ha-
ladt el a szolgálat, és ezt jelentik a lakosság felé is.

- Említette, hogy a polgárőrök fő feladatai közé többek kö-
zött a rendfenntartás és szokatlan események jelzése lesz, ami-
vel a hivatalos szervek munkáját is segítik. Milyen a kapcsolat
a polgárőrség és a rendőrség között?

- Bízom benne, hogy a rendőrséggel való kapcsolattartás az új
polgárőr iroda átadását követően sokkal kiegyensúlyozottabb lesz.
Remélem több információt, jeleznek felénk a törvényben meghatá-

rozottaknak megfelelően, hogy bűnügyileg a település melyik ré-
sze az, amely jobban fertőzött. És arra területre nagyobb figyelmet
tudjunk fordítani.

Ez idáig katasztrófavédelmi feladatokat hála Istennek nem
kellett elvégezni, mert kedvezőek voltak az időjárási feltételek.

- Milyen támogatásban részesül az egyesület? Melyek azok a
források, amik rendelkezésükre állnak?

- Mint minden újonnan alakult polgárőr egyesület, így a cigándi
is 100.000 Ft támogatást kapott a Megyei Polgárőr Szövetségtől,
mely támogatásból polgárőr mellények kerültek beszerzésre. Ake-
rékpárokat az Országos Polgárőr Egyesület biztosította, ame-
lyekkel a településőrök/polgárőrök teljesítenek szolgálatot.

A jövőre vonatkozóan a héten kerül sor egy pályázat beadására,
amely pályázati forrásból rádiókat, valamint különböző olyan fel-
szerelések beszerzését szeretnénk lehetővé tenni, amely a polgár-
őrség munkáját nagyban elősegíti.

Ezúton is szeretném megköszönni a Polgármesteri Hivatal segít-
ségét, hogy eddig is segítették munkánkat, és a továbbiakban is
bízom a közös együttműködésben.

Kérem azokat a cigándi lakosokat, hogy akiknek olyan prob-
lémái vannak, amelyekkel nem szeretnének a rendőrséghez
fordulni - mert úgy gondolják, hogy személyem vagy a polgár-
őrök is tudnak az ügyükben segíteni a törvények betartása
mellett - forduljanak hozzánk bizalommal.

Jó egészséget kívánok a település lakosságának!
Az interjút készítette: Kovács Gábor
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Projektelemek: Közvi-
lágítás energiatakarékos át-
alakítása: lámpatestek, fény-
források, előtétek és az ener-
gia megtakarítás szempont-
jából indokolt vezetékek fel-
újítása, vagy cseréje, pro-
jektmenedzsment, külső
szakértők igénybevétele, tájékoztatás és nyilvánosság.

Összköltség: 45.917.104Ft,
Igényelt támogatás: 45.917.104Ft,
Támogatási intenzitás: 100%.



A TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0026 azonosító számú „Közös
Út” című komplex telep- program keretében Salgó tűzhelyet
kaptak a cigándi szegregátumokban élők.

A projektbe bevont 60 főből 49 fő és ezzel együtt családjuk
élvezheti a tűzhelyek adta jótékony lehetőségeket.

Salgó tűzhelyet kaptak a projekt résztvevők Cigándon

Atűzhelyek hozzájárulnak a szegregált lakókörnyezetben, mély-
szegénységben élő hátrányos helyzetű célcsoport tagok életszín-
vonalának javulásához.

A fent említett célcsoport tagok a tűzhelyeken kívül a következő
támogatásokban részesülhettek még a projekt 24 hónapja alatt:

� Képzésben vettek részt, mely ideje alatt képzési támogatást is
kaptak.

� Szociális, közösségi, oktatási szolgáltatásokat vehettek
igénybe.

� Három Szolgáltató pont épült a három szegregátumban,
melyek hozzájárulnak az ott lakók szolgáltatásokhoz való
hozzáféréséhez.

� Családi napokon vehettek részt.
� Egészségügyi tanácsadások és szűrővizsgálatok segítségével

javulhatott a lakók egészségügyi helyzete.

A Sarkantyús Néptáncegyüttes idén rendezte meg első ízben
a Farsangi Jelmezes Batyus Bálját. A rendezvényt 2015. február
21-én tartották, a cigándi étteremben. A vendégek közül sokan jel-
mezben érkeztek, és az est folyamán ezek közül került ki a legjobb
férfi és női jelmez győztese. A bál fő elemeként a Sarkantyús Nép-
táncegyüttes műsorát élvezhette az igen csak szép számmal össze-
gyűlt vendégsereg. A talpalávalót a Szikes Zenekar húzta. A mű-
sort Oláh Krisztián polgármester úr pohárköszöntője és vacsora
követte. Az kiváló hangulatú este elmaradhatatlan része volt a tom-
bola is, melyre számos felajánlás érkezett.

A vendégek szórakoztatásáról a Szikes Zenekar mellet Hasulyó
Tibor gondoskodott.

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

Köszönjük Támogatóinknak:
,,A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány, Ablonczy Dániel,

Balla Dénes, Balla Dénesné, Balogh Anikó, Bötykösné Fodor Kit-
ti, Buda József, Cigánd Város Önkormányzata, Cigándi Tűzoltó
Örs, Csáki Balázsné, De Bie Mária, Dócs György, Dr. Fodor Berta,
Fodor Istvánné, Gál Béla, Gál Károly, Gönczi Zsolt, György Dá-
niel, Illés Lászlóné, Iski Dezső, Kopasz András, Kopasz Andrásné,
Lőrincz János, Lőrincz Lászlóné, Némethné Szendrei Csilla,
Nyesti Szabolcs, Oláh Krisztián, Pazonyi Miklós, Szulics Péter,
Tóth János, Tündérkert Óvoda.

Végül, de nem utolsó sorban Kedvesszeretnénk megköszönni
Vendégeinknek is, akik jelenlétükkel megtiszteltek bennünket, a
belépőjegy megvásárlásával szintén támogatták a csoport
működését!

Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát és találkozunk
jövőre is!
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Farsangi bál a Sarkantyús Néptáncegyüttessel



Forduló Mérkőzés időpontja Csapatok

1. 2015.03.22 15:00 vasárnap Erdőhorváti - Cigánd II.

2. 2015.03.29 15:00 vasárnap Cigánd II. - Ricse

3. 2015.04.05 16:30 vasárnap Füzér - Cigánd II.

4. 2015.04.12 16:30 vasárnap Cigánd II. - Hercegkút

5. 2015.04.19 17:00 vasárnap Karcsa - Cigánd II.

6. 2015.04.26 17:00 vasárnap Cigánd II. - Györgytarló

7. 2015.05.03 17:00 vasárnap Cigánd II. - Zemplén OVT

8. 2015.05.09 Edző mérkőzés Cigánd U21 - Cigánd II.

9. 2015.05.17 17:00 vasárnap Cigánd II. - Felső-Hegyköz

Füzérkomlós

10. 2015.05.24 17:00 vasárnap Kovácsvágás - Cigánd II.

11. 2015.05.31 17:00 vasárnap Cigánd II. - Bodrogolaszi

Március 22-én kezdi meg bajnoki szereplését a Megye III.
Zempléni csoportjában szereplő Cigánd Se II. csapata.

Acsapat a felkészülési időszakban több edzőmérkőzésen is részt
vett. Györgytarló, Karcsa, Ricse, Tiszakarád és Újdombrád csapa-
taival mérkőzhettek meg a fiúk.

A téli átigazolási időszakban a következő játékosok igazoltak a
csapathoz: Fodor Dávid (Karcsa), Dócs Károly (Ricse), Bodnár
János (Alsóberecki), Oláh Csaba (új igazolás), Sárosi Tibor (új iga-
zolás). Sajnos távozott Szemán Balázs, aki külföldi munkája miatt
nem tud részt venni a csapat mérkőzésein.

A2014/2015 tavaszi szezon menetrendje a következő:

Új játékosok a Nyf –Bau
Cigánd SE csapatában

www.cigand.hu

A sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház és a Bodrogközi Kis-
térségi Járóbeteg Szakellátó Központ idén először szervezett
véradást a lakosság számára.

Az eseményt 2015. március 3-án bonyolították le a Járóbeteg
Szakellátó Központ épületében.

A szervezők ezúttal is vártak minden olyan felnőtt lakost, aki
egészségesnek érezte magát, valamint fontosnak tartotta, hogy
ezen nemes gesztussal segítsen beteg embertársain.

A véradáson nyugalmazott tanárnőnek isGyöngyösi Katalin
gyűjtöttek vért, aki súlyos betegségben szenved.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a hozzátartozók nevében
is minden véradó segítségét. -kg-

Véradás Cigándon

2015. április 17

A Cigánd SE labdarúgói fizikai állapotának fel-
mérése zajlott március végén. Összetett gyakorla-
tokból álló feladatokat végeztek el, mely alapján az
erő-, és állóképességüket vizsgálták.

Korszerű műszereken, mindenkit egyénileg, rész-
letesen elemeztek ki. Aszintfelmérést megtekintette
dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő és
Oláh Krisztián polgármester.

Szintfelmérés a
focisták körében
Szintfelmérés a

focisták körében



2014. december 5-7-ig megrendezésre került a VII. Nyír-
Flop-Holding Tél Kupa.

Idén minden tekintetben rekordokat döntött, hiszen 700.000 Ft
összdíjazású eseményre 25 csapat nevezett. A három nap a szom-
bat esti másfél órás áramszünetet leszámítva szinte zökkenőmen-
tesen zajlott. Atorna végeredménye:

1. Kétbal - Nyíregyháza
2. For You 2 - Miskolc

Téli teremlabdarúgó tornák sorát folytatta a 2015. január
12-én befejeződött IV. Városi Teremlabdarúgó Bajnokság, me-
lyet a cigándi Szabadidő Központban rendeztek meg az elmúlt
hétvégén.

Atornán hat csapat vett részt-közöttük Ricse és a szlovákiai Szo-
motor csapata is-, akik négy fordulós lebonyolítási rendszerben,
körmérkőzések alapján döntötték el a végeredményt.

Abajnokság végeredménye:
1. 4.Kreszpark Rangers Cigánd SE II.
2. 5.Jamaica Ricse
3. 6.Mad Dogs Szomotor
Atorna gólkirálya: Oláh Levente (Jamaica) 24 gól
Legjobb játékos: Sándor József (Mad Dogs)
Legjobb kapus: Takács Ádám (Kreszpark Rangers)
Cigándi Szabadidő Központban 2015. január 17 - február 15-ig a

Cigánd SE nyolc (8)! korosztályos csapatai-
nak kerültek megrendezésre a már hagyomá-
nyosnak mondható felkészülési labdarúgó
tornák! A labdarúgóink, valamennyi korosz-
tályban előkelő helyeket értek el, szinte min-
den csapatunk a dobogón végzett! Ezen felül,
az U21-es csapatunk az NB III-as felnőttek
helyett indulhatott a 30. Dr. Borosi László te-
remlabdarúgó emléktornán, ahol 100%-os
teljesítménnyel bejutott a Miskolci döntőbe.

Saját nevelésű játékosaink ott sem vallot-
tak szégyent, sőt a két nap alatt, a szurkolók

IV. Városi bajnokság győztes csapata

Nyír-Flop – Holding Tél Kupa 3. helyezett csapata:Dream Car30. Borosi Miskolci döntőbe jutott csapata

Mivel a 8 korosztályos csapatunk utaz-
tatása az edzésekre, mérkőzésekre elég
bonyolult, ezért a Cigándi Sportegyesület
vásárolt egy 9 személyes autóbuszt. A
kisbusz szinte napi rendszerességgel járja
a Bodrogközt, sőt még a Hegyközt is,
azokért a gyerekekért, akik a tehetsé-
güket Cigánd SE-ben bontakoztatják ki.

VII. Nyír-Flop-Holding Tél Kupa
3. Dream Car - Cigánd
4. Girdán-Fa KFT - Cigánd SE
Atorna legjobb játékosa: Katona György (Kétbal)
Gólkirály: Lippai Ákos (For You 2)
Legjobb kapus: Félegyházi Viktor (Dream Car)

Az UEFA A licences szakember játékosként
sok neves klubban megfordult, többek között az
akkoriban az ex ferencvárosi Vincze Ottót is a
soraiban tudó német másodosztályú Waldhof
Mannheimben. A fiatal nagyváradi tréner edző-
ként legutóbb Gyulán dolgozott, hozzánk más-
fél évre kötelezte el magát.

Sok sikert kívánunk munkájához.

Popovits Pál

Nagyvárad, 1976.06.28.
Nős, egy 11 éves fiúgyermek édesapja
Játékos pályafutás: Vitorul Oradea (román

II. osztály), FC Olimpia Satu Mare (román I.
osztály), FC Gázszer (NB I), Pécsi MFC (NB I),
Nyíregyháza Spartacus FC (NB II), Békéscsaba
1912 Előre SE (NB II),

SV Waldhof Mannheim (német II. osztály), El
Masri (egyiptomi I. osztály)

Edzői pályafutás: Gyulai Termál FC (NB III)

Popovits Pál lett a felnőtt csapat edzője

Új autóbusz a Cigánd SE-nél

egyik kedvencei lettek. Ezúton szeretnénk megköszönni a Sza-
badidő Központ valamennyi dolgozójának és a csapatoknak a
sikeres lebonyolításért végzett munkáját! -kg-

Véget ért a Városi Teremlabdarúgó bajnokság
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