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Már hagyományosan tartották meg az Államalapítás ünne- 
pét Cigándon 2015. augusztus 20-án.

Az ünnepség a református templomban kezdődött, ahol Kristóf 
István református lelkész köszöntötte a gyülekezet tagjait, majd 
Takács Albert magyarói református lelkész tartotta meg az isten- 
tiszteletet.

Ezt követően Kristóf István lelkész, Iván Gábor görög katolikus 
parókus és Takács Albert magyarói lelkész áldotta meg az új- 
kenyeret, melyet a Sarkantyús Néptáncegyüttes lány kara kínált a 
gyülekezetnek.

Az ünnepi istentisztelet fontos momentuma volt az, hogy Cigánd 
Város nevében Oláh Krisztián polgármester és az erdélyi Magyaró 
nevében Kristóf József polgármester aláírta a két település közötti 
testvér települési szerződést, mely a 24 éve tartó baráti kapcsolat 
papírra vetését jelentette. Ezt megelőzően Oláh Krisztián polgár- 
mester úr egy, erre az alkalomra készített vázát adott át Kristóf Jó- 
zsef polgármester úrnak, aki viszonzásképpen egy magyarói min- 
tákkal díszített párnát, valamint Magyaró kulcsát adta át Cigánd 
első emberének.

A délelőtt záró momentuma a miskolci Animus Csengettyű 
Együttes koncertje volt, melyen a barokk zenéken kívül más zenei 
műfajok ismert dalok is felcsendültek.

A délutáni program a Bodrogközi Múzeumporta előtti téren 
kezdődött a város intézményeinek főzőversenyével, melyet a Ci- 
gándi Református Egyházközség nyert meg.

A nap fénypontja a Bodrogközi Múzeumporta átadása volt, me- 
lyen köszöntőt mondott Oláh Krisztián, Cigánd Város polgár- 
mestere, dr. Hörcsik Richárd, Abaúj-Zemplén országgyűlési kép-
viselője, Román Sándor az Experidance Tánctársulat vezetője és 
Dr. Cseri Miklós miniszteri biztos, a Szentendrei Néprajzi Múze- 
um főigazgatója.  Az átadó ünnepségen Szabóné Horváth Eszter és 
Némethy Viktória előadásában a Kismadár című dalt, a Nefelejcs 
Kiskórus elődását illetve a Csárdás Citerazenekar és Hagyomány- 
őrző Énekkar népdalcsokrát hallhatták a vendégek. A szalagot ün- 
nepélyesen Oláh Krisztián polgármester úr és dr. Hörcsik Richárd 
képviselő úr vágta át és hivatalosan is megnyitották a Múzeum- 
porta kapuit a nagyérdemű előtt.

A Hősök terén Sőregi Márton szobrának leleplezésére került sor, 
melyen polgármester úr szavait Balla Dénesné „A Bodrogköz Táj- 
múzeumáért” Alapítvány kurátora követte, aki röviden bemutatta  
a Sőregi Márton életútját.             (Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
Majd egy megható pillanatnak lehettek szemtanúi a jelenlévők, 

hiszen a vendégek között ott volt Morvai Imréné Sőregy Sára, 
Sőregi Márton unokája, aki megemlékezett nagyapjáról és büsz- 
keséggel töltötte el, hogy édesapja, Sőregi János után nagyapja is 
szobrot kapott településünkön. A szobrot Czigándi Varga Sándor 
készítette. A visszaemlékezések után koszorút helyezett el a város 
vezetősége nevében Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy Dáni- 
el alpolgármester, „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány ne- 
vében Csáki Balázsné a kuratórium elnöke, Balla Dénesné kurátor  
és Ferenczyné Csáki Annamária muzeológus, a Kántor Mihály Ál- 
talános Iskola nevében Némethné Szendrei Csilla igazgató asz- 
szony,a Sőregi család nevében Morvai  Imréné Sőreghy Sára, Ső- 
regi Márton unokája.

A koszorúzás után ismét a Múzeumportára várták a vendégeket, 
ahol Sőregi Márton Kék könyvét mutatta be Viga Gyula néprajz- 

kutató, egyetemi docens, és Ferenczyné Csáki Annamária muze- 
ológus.

A színpadon az erdélyi testvértelepülés, Magyaró tánccsoportja, 
valamint Ullmann Zsuzsa és Bardóczy Attila musical énekesek 
produkciója szórakoztatta a nagyérdeműt.

A nap záróeseménye a szertűz volt, melyet a szabadtéri színpad 
mögötti téren csodálhattak meg a  jelen lévők.
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Rengeteg érdeklődőt vonzott a Városnap Cigándra 2015. 
augusztus 21-én.

A programot a Tisza-parton megrendezett strandfoci mérkőzés 
nyitotta, melyet Cigánd és testvértelepülése Magyaró között ren- 
deztek meg. A mérkőzést nagy csatában a cigándiak nyerték.

A nagyszínpadon bemutatkozott egy fiatal együttes, a Szextett 
nevű formáció, melynek tagjai között ifjabb Oláh Zoltán (Csoki) 
személyében cigándi lakos is szerepel. Ők kellőképpen meghozták 
a hangulatot a délelőtti programokhoz.

A nap folyamán a Múzeumporta előtti téren a kilátogatók kipró- 
bálhatták a ringlispilt, népi játszó ház várt kicsiket és nagyokat 
egyaránt.                                       (Folytatás a következő oldalon.)

VÁROSNAP CIGÁNDON 

http://bodrogkoz.com/varosnap-cigandon-2/


(Az előző oldal folytatása.)
A szabadtéri színpad mögötti téren az ETELE Hagyo- mányőrző 

Lovas és Szabadidősport Egyesület tagjai tartottak lovasbemuta- 
tót.

A nagyszínpadon és a NÉPI Pódium Színpadon eközben folya- 
matosan zajlottak az események.

A nagyszínpadon felléptek a helyi művészeti csoportok, így a 
Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola moderntáncos növendé- 
kei, a TriAngel Majorette Tánccsoport, a Nefelejcs Kiskórus, a 
Cigándi Gyermektánccsoport és a Sarkantyús Néptáncegyüttes.

Fantasztikus hangulatot teremtett Gáspár Laci, Soltész Rezső, 
Márió a harmonikás és Mr. Missh is előadásaikkal.

A legnagyobb sikert kétség kívül az Irigy Hónaljmirigy élő kon- 
certje aratta, akik szokásukhoz híven frenetikus hangulatot vará- 
zsoltak dalaikkal és humoros betét számaikkal.

A NÉPI Pódium színpadon a Kuckó Művésztanya előadásán, va- 
lamint az Agyagbanda és a Parapács zenekar koncertjein szórakoz- 
hatott a publikum.

A Múzeumporta előtti lezárt útszakaszon Herczeg Balázs Mókus 
magyar bajnok, világbajnoki második helyezett motoros kaszka- 
dőr mutatványai szöktették magasba a szép számú közönség adre- 
nalin szintjét.

A városnapot hagyományosan tűzijáték zárta, mely méltó befe- 
jezése volt a kiváló hangulatú napnak.

Cigánd Város vezetőségének nevében szeretnénk megkö- 
szönni mindenkinek a munkáját, akik részt vettek a szerve- 
zésben és a lebonyolításban, mert nélkülük nem jöhetett volna 
létre Cigánd Város napja!                                     Kovács Gábor
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JUBILEUMI BÉLESFESZTIVÁL  
Tizedik alkalommal rendezték meg Cigándon a Bélesfesz- 

tivál elnevezésű gasztronómiai eseményt 2015. szeptember 19-
én.  A rendezvénynek a Bodrogközi Múzeumporta adott ott- 
hont.

Már hagyományosan az országos Kulturális Örökség Napja 
programsorozat részeként megtartott eseményre ezúttal is nagyon 
sokan voltak kíváncsiak. A Múzeumportára érkezők megkóstol- 
hatták a mákos és diós bejglit, a túrós, kapros túrós, káposztás, al- 
más, kásás batyut, aranygaluskát vanília sodóval, melyet „A Bod- 
rogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány önkéntesei készítettek. 

Krumpli lángost sütöttek a Szociális Szolgáltató Központ dol- 
gozói. A közmunkás kollégák lepcsánkát sütöttek és frissen főzték 
a szilvalekvárt és a kukoricát.        (Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
A fellépő vendégek az önkormányzat jóvoltából egy tál gulyás- 

levessel csillapíthatták éhségüket, melyet az Étkezde szakácsai 
készítettek. 

De nem maradhatott le a HÍR védjegyes cigándi apróbéles (lek- 
város és túrós) és a kásás káposzta sem a kínálatról.

Akik kedvet kaptak egy kis városnézésre, azok lovaskocsin te- 
hettek egy kört a településen.

Folyamatosan látogatható volt az augusztusban átadott Sőregi-
ház is, melyre nagyon sokan voltak kíváncsiak a délután folyamán.

Kiegészítő programként kicsik és nagyok egyaránt kézműves 
foglalkozásokon vehettek részt. Egyebek mellett karkötőt készít- 
hettek, agyagozhattak, kötelet verhettek stb.

A református egyházközösség fiataljaival lufit fújhattak és más 
egyéb érdekességeket is kipróbálhattak a jelenlévők.

Az egészségügyi sátorban vérnyomásmérésre és vércukorszint 
ellenőrzésre is leülhettek a látogatók.

A rendezvényt Polyák Teodóra Földbe zárt kincseink – a 
bodrogközi ásatások tükrében című előadása nyitotta meg, 
melyen a Pácin-Alharaszt közelében feltárt Árpád kori 
épületek és edények történetét ismerhették meg az érdeklődök.

 
A jubileumi programon tiszteletét tette Seszták Miklós nemzeti 

fejlesztési miniszter, Stumpf Attila a Borsod-Abaúj-Zemplén Me- 
gyei Kormányhivatal Cigándi Járási Hivatalának vezetője, Kristóf 
István református lelkipásztor és családja, valamint Cigánd Város 
képviselő-testületének tagjai, Buda József a Klebersberg Intéz- 
mény Fenntartó Központ Cigándi Tankerületének vezetője, a Bod- 
rogköz és a Felvidék településeinek polgármesterei, valamint dr. 
Hörcsik Richárd Abaúj-Zemplén országgyűlési képviselője, aki a 
rendezvény fővédnöke volt.

A fesztiválon köszöntőt mondott Oláh Krisztián, Cigánd Város 
polgármestere, aki többek között arról is szólt, hogy:   

„Sok településnek országszerte szinte az egyetlen kiugrási lehe- 
tősége abban rejlik, hogy hogyan tudják hitelesen megőrizni, fel- 
fedni az általuk örökölt hagyományokat,értékeiket.

Nem kellenek ehhez nagy dolgok, csupán egy kis önkéntesség, 
elhivatottság, a település iránti kötődés, tisztelet.

De ezeket a dolgokat nem igazán lehet tanulni,ezt be kell szívni 
magába az embernek gyermek kortól,mert csak az érezheti ennek a 
csodának a varázsát, aki át is éli.

Úgy gondolom, ezen a területen szerényen kijelenthetem, jó úton 
járunk, hiszen a cigándi óvoda a Néphagyományőrző Mester Óvo- 
da címet viseli. A kitűnő pedagógusok segítségével, kisgyermek 
kortól próbáljuk beléjük nevelni a múltunk iránti tisztelet fontossá-
gát! 

Önök is meggyőződhetnek arról, hogy gyermekeink milyen 
örömmel, csillogó szemekkel vesznek részt ünnepeinken, és köz- 
ben talán nem is sejtik, hogy beléjük csempésztünk valamit dalaink 
,táncaink, népi játékaink által, amire reméljük később nagyon 
büszkék lesznek. ”

 Polgármester úr köszöntőjét a Magyarország legszebb konyha- 
kertjei program díjkiosztója követte. 

A „Legszebb konyhakertek” helyi versenyében:
1.helyezett: Dócs Györgyné
2.helyezett: Oláh Zoltán
3.helyezett: Németh István
Különdíjban részesült  
„A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány. De elismerésben 

részesültek a Bodrogközi Múzeumporta dolgozói is.
A kulináris élmények mellett a színpadon színes műsorok várták 

a látogatókat. Az előadások sorát a Cigándi Tündérkert Óvoda 
óvodásai nyitották meg. Őket követte Újvári Marika magyarnóta 
énekes műsora, a Cigándi Gyermek Tánccsoport, a Csárdás Citera- 
zenekar és Hagyományőrző Énekkar, a Nagyrozvágyi Népdalkó- 
rus, a Dámóci Hagyományőrző Egyesület, a Sárospataki Alapfokú 
Művészeti Iskola növendékei, a Botorka Néptáncegyüttes, a Tisza- 
karádi Pávakör, a TriAngel Majorette Tánccsoport, a Nefelejcs 
Kiskórus és a Sarkantyús Néptáncegyüttes.

(Folytatás a következő oldalon.)



- Interjú Oláh Krisztiánnal, Cigánd város polgármesterével -
- Hogy van mostanság Polgármester Úr, hogy érzi magát az 

új ciklus megkezdése után lassan 1 évvel?

- Mondhatnám, hogy semmi sem változott, de ez nem igaz. A sok 
jó és a rossz tapasztalatra egyaránt szükségem volt az elmúlt idő- 
szakból, ezekből építkezve igyekszem munkámat a lehető legjob- 
ban ellátni. Úgy érzem sokkal érettebb lettem a rám bízott feladat- 
ra. Amikor kitaláltuk városunk szlogenjét az „Cigánd, Értékből 
lendület!”-et, talán magunk sem gondoltuk, hogy a „lendület” 
ennyire folyamatos lesz, nem hagyva magunknak egy szusszanás- 
nyi időt sem. Nyilván reménykedtünk abban, hogy továbbra is 
megkapjuk a bizalmat a lakosoktól a 2014-2019-es ciklusra is, így 
a folyamatos munkára készültünk még a választások előtti hetek- 
ben is, nem lazítottunk a gyeplőn. Most látszik, hogy jól döntöt- 
tünk, hiszen az akkori befektetett munka folyamatosan hozza a 
gyümölcsét, rengeteg a teendőnk. De nem tudok továbbra sem 
elmenni a sorozatos ellenünk irányuló feljelentgetések mellett, 
amivel még mindig szembesülnünk kell visszatérő rendszeresség-
gel. Szomorúan látom, hogy ez valakit/valakiket még mindig bol- 
doggá tesz. Amíg viszont bírjuk energiával és természetesen, ha 
megkapjuk a szükséges bizalmat, addig továbbra is tesszük a dol- 
gunkat a megszokott rend szerint, remélhetőleg a többség örömére.

Ez a feszült munkatempó viszont gondos szervezést igényel, 
mindenkire szükség van, aki nálunk dolgozik. Hála Istennek na- 
gyon lelkes, és segítőkész képviselő-testületünk van, dicséret illeti 
őket is, hiszen kellő élettapasztalattal rendelkeznek, rugalmasak és 
nem félnek az új kihívásoktól. Ez nagyon fontos!

- Milyen fejlesztések folynak a városunkban? Mivel foglal- 
koznak mostanában?

- Mint mondottam, nincs megállás. Az Alpolgármester Úr és csa- 
pata nagyon keményen dolgozik azon, hogy megteremtsük ma- 
gunknak a jelenleg fellelhető pályázati lehetőségeket. Aki fi- 
gyelemmel kíséri munkánkat láthatja, hogy egy-egy fejlesztés után 
szinte nincs is idő az átadás okozta örömet feldolgozni, hiszen rög- 
tön itt a nyakunkon a következő feladat. 

De hogy a kérdésére válaszoljak városunkban a következő 
fejlesztések folynak jelenleg:

1. A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése (hőszige- 
telés, nyílászáró csere, napkollektor felhelyezése), 

2. Az iskolai étkezde energetikai korszerűsítése (hőszigetelés, 
nyílászáró csere, kazáncsere), 

3. Ipari csarnokbővítése a Kft. új telephelyén,
4. Vágópont építése,
5. Sertéstelep építése,
6. Szociális szolgáltató központ korszerűsítése, felújítása,
7. Népi játszótér építése a Bodrogközi Múzeumportán,
8. Városunk közvilágítási fejlesztése 

(Folytatás a következő oldalon.)

Fejlesztések Cigándon

(Az előző oldal folytatása.)
A színpadi műsorok sorát a nyíregyházi Folk and break formáció 

fantasztikus előadása zárta.
A kiváló hangulatot csak fokozta a táncpajtában rendezett tánc- 

ház, melyhez a Zsindely Népzenei Együttes szolgáltatta a talpalá- 
valót. A táncház  a nap záróeseménye is volt egyben.

A szervezők és Cigánd Város Önkormányzatának nevében 
szeretnénk megköszönni minden intézmény dolgozójának, 
minden önkéntesnek az alázatos és fáradságos munkát, vala- 
mint minden fellépő vendégnek a részvételt, hogy műsorukkal 
emelték a rendezvény színvonalát, mert ezek nélkül nem jö- 
hetett volna létre ez a nap.
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(Az előző oldal folytatása.)

- Milyen jövőbeli fejlesztésekre számíthatunk?

- Sok ilyen van, hála Istennek! Ami viszont még nem kezdődött 
el, de remélhetőleg az év végéig be is tudjuk fejezni: energetikai 
korszerűsítést végzünk a következő épületeken, amely magában 
foglalja az összes nyílászárócserét, hőszigetelést:

1. Járási Hivatal,
2. Gyámhivatal,
3. Rendőrség,
4. Központi iskola 4 épülete,
5. A régi Szociális Szolgáltató központ épülete a József A. 

utcában,
6. A kft. irodaépülete,
7. Művelődési Ház és Könyvtár.

lőképpen megköszönni, ezért ezúton is pótolom! Pontosan érkez- 
nek munkába, komolyan veszik a feladatukat. Sajnos tudom meny- 
nyire nehéz a kapott munkabérből megélni, de ha egy családból 
többen is dolgozhatnak nálunk, talán sikerül előteremteni legalább 
a minimális megélhetéshez valót. Jól tudom, ebből félretenni egy- 
általán nem, vagy csak nagyon kevesen tudnak. 

Itt említeném meg, hogy végre lehetőséget kaptunk a Művelő- 
dési Ház és a Könyvtár technikai korszerűsítésére. Tehát a Művelő- 
dési Ház és Könyvtár kívülről és belülről is szépen meg fog újulni. 
A kor legmodernebb eszközeivel, fény- és hangtechnikával, kiállí- 
tó terekkel, új design elemekkel, és interaktív tartalommal fog bő- 
vülni. 

Elindul az új Start munkaprogram is, ami a korábbi évekhez ké- 
pest szerényebb költségvetéssel rendelkezik, de 200 főnek tovább- 
ra is megélhetést jelent. Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét pá- 
lyáztunk szociális célú tűzifa támogatására is.

- Ha már itt tartunk, milyen visszajelzések érkeznek a köz- 
foglalkoztatott dolgozóktól?

Sajnos még mindig változatlanul az Önkormányzat a legna- 
gyobb foglalkoztató a településen. De az én véleményem az, hogy 
a legtöbb ember tisztességesen végzi a rábízott feladatot. Nagyon 
büszke vagyok rájuk, hiszen nagyon értékes, a település számára 
hasznos munkát végeznek, de sajnos nincs mindig időm nekik kel- 

- Megnyitott a Múzeumporta, és új helyre költözött a piac! 
Mik a visszajelzések és a tapasztalatok?

- A Bodrogközi Múzeumporta esetében nem egyszerű a helyzet, 
hiszen egy új intézményt beindítani nagy kihívást jelent minden- 
kinek. De ha valaki meglátogatta az új múzeumi részt, (és ezt a 
visszajelzések is igazolják) bízom benne, hogy nem volt csalódott, 
hiszen úgy gondolom nagyon látványosat és egyedülállót sikerült 
alkotnunk. Nagyon büszkék lehetünk mindannyian városunk leg- 
újabb látványosságára. Egyre több iskolai csoport, önkormányzat 
keresi fel létesítményünket.           (Folytatás a következő oldalon.)
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Jó tapasztalat viszont, hogy sok közfoglalkoztatottat sikerült a 
programból kiemelni, és bejelentett munkákat tudtunk nekik aján- 
lani. Van viszont egy réteg, aki átjáró háznak, játszótérnek nézi az 
Önkormányzatot. Az ő esetükben viszont muszáj volt bekeményí- 
teni! Megszüntettük a közös megegyezési felmondási formát a dol- 
gozókkal, csak a dolgozó részéről történő azonnali felmondással és 
rendkívüli esetben szűnhet meg a munkaviszonyuk. Tudni kell, 
hogy ha valaki a felmondás lehetőségét választja, 90 napig kizárja 
magát a programból, és 1 évig segélyt sem kaphat. Ez a törvény. Er- 
re azért volt szükség, mert sokan miután felvettük őket, hirtelen 
„megbetegedtek” vagy „elfelejtettek” dolgozni jönni. Csak addig 
volt fontos a munka, amíg fel nem vettük őket. Ez viszont megne- 
hezíti a napi munka tervezését és óriási papírmunkát von maga 
után. Itt kiemelném Gönczi Zoltán, és Lőrincz János uraknak az 
emberfeletti munkáját, türelmét, hiszen ők hétköznapot, hétvégét 
nem kímélve végzik a feladatukat és szervezik a munkát.

Szociális Szolgáltató Központ felújításaSzociális Szolgáltató Központ felújításaSzociális Szolgáltató Központ felújítása

Művelődési Ház korszerűsítéseMűvelődési Ház korszerűsítéseMűvelődési Ház korszerűsítése

Népi játszótér építése a Bodrogközi MúzeumportánNépi játszótér építése a Bodrogközi MúzeumportánNépi játszótér építése a Bodrogközi Múzeumportán



 (Az előző oldal folytatása.)
A Piac pedig Önmagáért beszél. Lehet, hogy a település túlsó 

felén lakóknak egy picit messze van, de tiszta, rendezett körülmé- 
nyek között vásárolhatunk, lehetőség van illemhelyek használatára 
és esős napokon is árusíthatnak a kereskedők, valamint nem utolsó 
sorban a bevételünk megsokszorozódott.

- Milyen a közösségi élet Cigándon, mit gondol róla?

- Óriási segítséget kapunk lakosainktól, amit nem győzök meg- 
hálálni. Szerencsés, és egyben nagyon büszke vagyok, hogy ilyen 
lelkes a lakosság hozzáállása ha segítség kell. Nagyon sok terhet 
levesznek civil szervezeteink, önkénteseink a vállunkról. Sok ren- 
dezvényünk volt az elmúlt években, de a legtöbbhöz hála Istennek 
sikerült forrást is találni, nem igazán került pénzbe településünk- 
nek. De ha már itt tartunk, engedjék meg, hogy kiemeljek egy szá- 
momra nagyon értékes kezdeményezést, amely a református gyer- 
mekek összefogásával, Kristóf István Tiszteletes Úr és kedves fe- 
lesége Kristóf Andrea szervezésével jött létre: a cigándi Refor- 
mátus Fiatalok csapata. Jó látni, hogy sok fiatal fogékony, vevő 
erre is! Kívánok nekik kitartást és jó munkát a jövőben is!

- Polgármester Úr, köszönöm a válaszait, és kívánok Jó 
egészséget a feladatok elvégzéséhez!                                     K.G

72015. október

Iskolai étkezde energetikai korszerűsítéseIskolai étkezde energetikai korszerűsítéseIskolai étkezde energetikai korszerűsítése

Járási Hivatal energetikai korszerűsítéseJárási Hivatal energetikai korszerűsítéseJárási Hivatal energetikai korszerűsítése
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Hatékony,  gyors, egyszerű ügyintézés a lakóhelyhez közel, a járási hivatalokban,

a kormányablakokban, valamint a településeken ügysegédek útján

Interjú: Stumpf Attila járási hivatalvezetővel (Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal Cigándi Járási Hivatala)

A kormány egyik legfontosabb célja a teljes 
egészében szolgáltató közigazgatás megte- 
remtése. 

Cigánd. A kormányablakok és az ott intézhető ügytípusok szá- 
mának növelésével, illetve a járási hivatalok ügyfélkiszolgálást 
segítő informatikai fejlesztésével a kormány szeretné elkérni, hogy 
az állampolgárok ügyei minden eddiginél hatékonyabban, gyor- 
sabban és egyszerűbben intéződjenek el. Ezzel párhuzamosan 
megkezdődött az úgynevezett „Államreform 2” program, amely 
további bürokráciacsökkentést céloz meg. A bürokráciacsökkentés 
javítja az ország versenyképességét. Mindezekről beszélgettünk 
Stumpf Attila járási hivatalvezetővel.

- Mindenki számára érzékelhető, hogy jelentős változások 
vannak a kormányhivatalban, járási hivatalban és a hozzá 
tartozó ügyintézési helyeken.

Stumpf Attila: - Egyfelől érzékelhetően egyre több ügy kerül a 
kormányhivatalhoz, járási hivatalhoz, amelynek célja, hogy – le- 
hetőség szerint – az ügyfelek egy helyen intézzék ügyeiket. Ezzel 
párhuzamosan zajlik egy program, amely az elektronikus köz- 
igazgatás fejlesztését szolgálja. A területi államigazgatás sikeres 
átszervezésének támogatása érdekében Magyarország Kormánya 
elindította „A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügy- 
félszolgálati rendszerébe” (EKOP-2.1.23) és „A járási hivatalok 
informatikai infrastruktúrájának fejlesztése” (EKOP-1.2.26) cí- 
mű, európai uniós forrásból finanszírozott, kiemelt projekteket, 
hogy a jogi és szervezeti háttér kialakításával együtt a fővárosi és 
megyei kormányhivatalok járási hivatalainak informatikai fejlesz- 
tése is megvalósuljon. 

Az egyik tehát a járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok 
ügyfélszolgálati rendszerébe, a másik pedig a járási hivatalok in- 
formatikai eszközparkjának fejlesztése. Országosan 10 milliárd 
forint kerül erre felhasználásra. Az a cél, hogy egyszerűbb, hatéko- 
nyabb legyen az ügyintézés. A kormányablakok hálózata az év 
végéig országosan megközelíti a 300-at. Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében ez azt jelenti, hogy a 16 járási székhelyen (Cigándon is) 
és Abaújszántón fog működni járási kormányablak. Ezekben a má- 
sodik generációs kormányablakokban jelenleg 423 ügytípus 
intézhető, amely folyamatosan bővül. A következő évben már az 
ezret is meghaladhatja ez a szám.  

A Cigándi Kormányablak a járási hivatal székhelyének, ok- 
mányirodájának, valamint a hatósági és gyámügyi osztály egy ré- 
szének elhelyezését biztosító épületben kerül kialakításra. Ez, a já- 
rás életében meghatározó és fontos fejlesztés, amelynek során a hi- 

2vatal 241,54 m  hasznos alapterületű „főépületének” közel 85%-a 
lesz átalakítva és felújítva. Ennek köszönhetően komfortos ügyfél-
, ügyintézői tér, háttérirodák és kiszolgáló helyiségek jönnek létre. 
Megújul az épület berendezése és felszerelése, valamint a gépé- 
szeti, az elektromos és informatikai hálózata, továbbá a legkorsze- 
rűbb informatikai eszközállomány kerül telepítésre. A kormány- 
ablak ünnepélyes átadásának várható időpontja 2015. november 
eleje. 

- Elindul egy bürokráciacsökkentési program is.
Stumpf Attila: - Igen, a parlament már tárgyalja. Az ügyintézés 

egyszerűsítése és az ügyintézési határidők csökkentése a cél. Le- 
gyenek garanciális elemek az ügyek gyors elintézésére.  60 napnál 
tovább ne húzódhasson egy ügy elintézése. Ez alól csak törvény 
adhat kivételt. A másik elem – az állami rezsicsökkentés jegyében 
– egy illeték és költségcsökkentési program. A következő évi költ- 
ségvetésben erre 10 milliárd forint van elkülönítve. Fontosnak tar- 
tom kiemelni, hogy ez egyben a lakosságnak és a vállalkozásoknak 

összesen ilyen mértékű megtakarítást jelent. Ez év június 5. 
napjától augusztus 6. napjáig az állami rezsicsökkentés keretében 
konzultáció zajlott. Arra a kérdésre válaszolhattak az ügyfelek, 
hogy mely ügyeknek az illeték, illetve költségcsökkentését, vagy 
mentességét tartanák fontosnak. A benyújtott törvényjavaslat sze- 
rint a diákigazolvány kiadása, a felsőoktatási felvételi eljárás, az 
ellopott okiratok pótlása, az erkölcsi bizonyítvány kiadása lenne il- 
leték-, valamint költségmentes a jövőben, továbbá – ami a vállal- 
kozásokat érinti – adóhatósági igazolás és cégiratok kiadása.

- Milyenek az informatikai fejlesztések?
Stumpf Attila: - Már a kezdetekkor látszott, hogy a területi köz- 

igazgatás fejlesztéséhez nemcsak az ügyfélkiszolgáláshoz szüksé- 
ges technikai feltételeket, hanem a központi szolgáltatásokat és az 
azokat kiszolgáló infrastruktúrát is fejleszteni kell. Ahhoz, hogy a 
területi integráció és az ügyfélkiszolgálás szintjének növelése 
megvalósítható legyen, a két fejlesztési irányt egy időben, egymás- 
sal párhuzamosan kell végrehajtani.

A járási hivatalokban egységes informatikai rendszer van, bizto- 
sított egy tudástár, amely az elintézendő ügyekkel kapcsolatos 
minden információt tartalmaz az ügyintéző számára. Rendelke- 
zésre áll az ügysegédek eszköztára is, amely laptopról elérhető. 

Fontos hangsúlyozni az elavult informatikai eszközök cseréjét, 
amelynek során az ügyintézési feladatok megfelelő színvonalon 
történő ellátása érdekében szükség volt a járási eszközállomány 
egy jelentős részének cseréjére. Ennek keretében – országos szin- 
ten – 16000 munkaállomás kialakítása, 3000 táblaszámítógép és 
6500 nyomtató, illetve az ezekhez szükséges szoftverek üzembe- 
állítása történt meg. 

Bevezetésre kerültek egységes központi informatikai rendsze- 
rek, például: országosan egységes e-mail rendszer, központi címtár 
alkalmazása, ami - akár egy „nagy telefonkönyv” - tartalmazza 
minden kormányhivatali dolgozó adatait és elérhetőségét, korsze- 
rű nyomtatási és fájlkezelési szolgáltatások kerültek bevezetésre, 
amelyek költséghatékony és biztonságos megoldást nyújtanak a 
napi munka támogatásához.

- Hogyan tovább a projekt eredményeinek fenntartását ille- 
tően? 

Stumpf Attila: - A két járási projekt megvalósítása során kelet- 
kezett látványos eredmények nem a területi közigazgatás moderni- 
zálásához szükséges fejlesztések sorozatának végét, hanem bi- 
zonyos értelemben az elejét jelentik. Létrejött egy stabil alap, 
amelyre építve tovább folytatható a szakrendszerek integráció- 
jához, a teljes, elektronikus, akár otthonról is elvégezhető ügyfélki- 
szolgáláshoz szükséges fejlesztések sora.           Némethy András
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A 77. OMÉK A pavilon 204/A standjánál 2015. szeptember 
23-27 között a „Magyar Kézműves Remek” termékei között  a 
„cigándi apróbéles”, mint kiállítási termék vett részt. 

A 117 pályázó közül örömünkre szolgált, hogy a mi kicsiny apró- 
bélesünk  ott lehetett  a vele nem egy kategóriába tartozó többi ter- 
mék között.

A kiállítás ideje alatt az A pavilon 202 standjánál  a Földműve-
lésügyi Minisztérium Eredetvédelmi Főosztály HÍR védjegyes ter- 
mékeként megtekinthető volt.

2015. szeptember 25.-én Helyi termék éve című konferencia nyi- 
tányaként. „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány vehette át a 
„cigándi apróbéles”  OMÉK 2015 Helyi Termék Díj  Különdíját.

A díjat Dr. Bognár Lajos Levente élelmiszerlánc-felügyeletért 
felelős helyettes államtitkár és Polyák Albert, a Nemzeti Műve- 
lődési Intézet mb. főigazgatója adta át.

2015. szeptember 12.-én a  Nemzeti Közművelődési Intézet által  
szervezett   Magyar Értéktár Napja rendezvényen, a Szent István 
Bazilika előtti téren a cigándi szövés, fonás, kötélverés mestersé-
gek bemutatására került sor. Településünk  Borsod-Abaúj-Zemp- 
lén Megyét képviselte, lehetőséget kaptunk városunk életének egy 
részéből kiállítást készíteni.

Második alkalommal rendezték meg Miskolc belvárosában 
a Közfoglalkoztatási kiállítást 2015. szeptember 25-én.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye több mint 100 települése között 
ott volt Cigánd is.

A cigándi delegáció tagjai főként a savanyító üzemben előállított 
termékeket és a mezőgazdasági program keretében megtermelt nö- 
vényeket - dísznövények, paprika, mák, bab - állították ki pavilon- 
jukban. Emellett a HÍR védjegyes cigándi apróbélest kóstoltatták a 
látogatóknak.

A pavilonban kiállított fotókon a településen megvalósuló prog- 
ramokat ismerhették meg az érdeklődők.

A szervezők és a város vezetése nevében szeretnénk megkö- 
szönni minden ember munkáját, akik részt vettek a kiállításon, ez- 
zel demonstrálva a Cigándon zajló eredményes és minőségi mun- 
kát.

Újabb gasztronómiai elismerésekkel gyarapodott városunk
- 77. OMÉK 2015 Budapest:  „cigándi apróbéles”  kiállítási termék -

Az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás Helyi 
Termék Díj pályázatra olyan kistermelő, mikro- és kisvállalkozás, 
egyesület vagy csoportosulás pályázhatott, amelynek feldolgozott 
élelmiszer terméke vagy közvetlen fogyasztásra szánt terméke 
bizonyítottan kötődik az előállítás körzetéhez (helyben előállított, 
helyben honos vagy helyben megtermelt alapanyagból készült) és 
legalább az előállítás körzetében ismert.

2015. szeptember 25.-én értékes szakmai tapasztalat cserének 
volt részese  Kristóf Andrea a Bodrogközi Múzeumporta igazga- 
tója és Dócs Györgyné településünk díj nyertese akik „A legszebb 
konyhakert” Magyarországon ötletgazdájával Kovács Szilviával 
(Karcag) megbeszélhették a jövőre vonatkozó szakmai követelmé- 
nyeket.

Cigándi Szövés, fonás
bemutatkozott  Budapesten

Közfoglalkoztatási kiállítás Miskolcon
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Átadták az „UNICEF Gyerekbarát Település” címeket és a 
melléjük járó 2 millió forintos támogatást !

Az idén először kiírt pályázat célja, hogy a települések az eddi- 
gieknél hatékonyabban képviseljék a gyermekek érdekeit és jogait. 
A pályázaton 27 önkormányzat indult, végül a független értékelő 
bizottság szakmai döntése nyomán Cigánd, Hódmezővásárhely és 
Óbuda nyerték el az Emberi Erőforrások Minisztériumának támo- 
gatását is élvező díjat. 

A nyertes önkormányzatok egyebek között a következőket vál- 
lalták pályázataikban: gyermekbarát jogszabályi-igazgatási kere- 
tek kialakítása, gyermekbarát költségvetés megalkotása, település- 
szintű gyermekjogi stratégia kidolgozása, gyermekjogi képzés in- 
dítása, a gyermekek véleményének valódi meghallgatása és figye- 
lembe vétele. A pályázati programok minél hatékonyabb megvaló- 
sulását az UNICEF Magyar Bizottság segíti, valamint az értékelő 
bizottság is figyelemmel kíséri. 

„Városunk az ország leghátrányosabb helyzetű járásának 
központja, amelyet nagymértékben sújt az elvándorlás, a lakosság 
elöregedése” – jelezte a díj kapcsán Cigánd önkormányzata. Meg- 
jegyezték: „a negatív folyamatokra egy élhető, pozitív jövőképpel 
rendelkező város kialakításával válaszolunk, ahol a fejlesztéseket 
a gyermekek és kisgyermekes családok igényeinek figyelembe 
vételével tervezzük és valósítjuk meg. Az UNICEF Gyerekbarát 
Település cím elnyerése megerősíti az elvégzett munka értékébe 
vetett hitünket és lendületet ad az előttünk álló kihívások 
legyőzéséhez” – fűzték hozzá.

„Önkormányzatunk különösen elhivatott a jövő generációi, a 
gyermekek és a fiatalok iránt” – ezt már Hódmezővásárhely veze- 
tése közölte, úgy folytatva: komoly erőfeszítéseket tettünk és te- 
szünk annak érdekében, hogy az egészség, a sport, a kultúra, az 
oktatás, a szociális, a karitatív támogatási rendszerek elérhetőek 
legyenek valamennyi család számára. „A pályázati lehetőség azért 
volt fontos városunk számára, hogy bemutatva eddigi munkánkat, 
visszaigazolást kapjunk arról, hogy jó úton haladunk” – nyilat- 
kozta az önkormányzat, megjegyezve azt is, hogy ezért különösen 
örülnek a pozitív elbírálásnak.

Cigánd Város pályázatát Vecsei Miklós a Magyar Máltai Sze- 
retetszolgálat alelnöke méltatta.

Óbuda vezetése a következőképpen fogadta a díj odaítélését: 
„elkötelezett hívei vagyunk gyermekpárti társadalmi környezet 
megteremtésének és lehetőségeinkhez mérten mindent megte- 

szünk, hogy a kerületi igényekre jól reagáló szociális védőhálót 
építsünk ki. Ebben kiemelten fontos szerepet kap a jövő generáció- 
ja életminőségének a javítása” – hangsúlyozta az önkormányzat, 
megjegyezve: „a pályázaton történő részvétellel a kerületben mű- 
ködő példaértékű jó gyakorlatoknak kívántunk nagyobb nyilvá- 
nosságot adni.”

A pályázaton egyébként igen szoros verseny alakult ki, a végső 
döntést egy független szakértőkből álló grémium és a program 17 
éves Fiatal Nagykövete közösen hozta meg. 

Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
család-és ifjúságügyért felelős államtitkára elmondta: 

„A pályázatát beküldő 27 önkormányzat időt, energiát nem kí- 
mélve állította össze a pályázati anyagát. Mindez azt mutatta szá- 
munkra, hogy a résztvevő önkormányzatok mindegyike elkötele- 
zett a gyerekjogok helyi védelme iránt. Ugyanakkor ez a díj egy 
hosszabb távú, fenntartandó folyamat első állomása csupán, annak 
érdekében, hogy egy település valóban gyermekbaráttá váljon.” 
mondta Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány 
ügyvezető igazgatója.

Pintér Sándor Belügyminiszter Úr megbízásából, Farkasné 
Dr. Gasparovics Emese önkormányzati helyettes államtitkár 
asszony közreműködésével Miniszteri Elismerő Oklevelet 
adományozott a díjazottaknak. 

Önkormányzatunk köszönetét fejezi ki minden szülőnek, 
szakembernek, különösképpen a pedagógusoknak, nevelőknek, 
jóhiszemű segítőknek,Cigánd Város Képviselő testületének, akik- 
nek szintén egyformán fontos gyermekeink fejlődése,szeretete. Ez 
a díj mindannyiunkat egyformán illet, méltán lehetünk büszkék is- 
mét kicsiny településünkre! 

Oláh Krisztián, Cigánd Város Polgármester

Újabb elismerés Cigándnak!

Cigánd Város Önkormányzata sikeresen pályázott az 
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0116 azonosító számú, Területi 
együttműködést segítő programok a Cigándi Járásban című 
projektjével. A támogatás összege: 21,9 millió forint. A 
megvalósítás ideje: 2015.04.15 - 2015.11.15.

Jelen pályázati konstrukció olyan modell jellegű együttműkö- 
dési programokat támogat, amelyek célja az egy járáshoz tartozó 
települések, helyi szereplők közötti területi együttműködések ki- 
alakítása és megerősítése a társadalmi felzárkózást elősegítő és a 
helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódó – a 
járásszékely települések által ellátott – koordinációs tevékenység 
megvalósításával.

A projekt célja, egy olyan együttműködési program megvalósí- 
tása a Cigándi Járásban,melynek köszönhetően a járáshoz tartozó 
települések és helyi szereplők között kialakul és megerősödik a tár- 
sadalmi felzárkóztatást elősegítő esélyegyenlőségi program ko- 
ordinációja. 

Ennek érdekében a bevont partnerekkel és önkormányzatokkal 
kidolgozásra kerül a járáson belüli,- együttműködést igénylő -,a 
problémák komplex kezelését megalapozó Esélyteremtő- prog- 
ramterv. A projekt során 36 rendezvény valósul meg.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, 
147,95 millió forint európai uniós támogatás segítségével.

A projektről bővebb információt a www.cigand.hu oldalon ol- 
vashatnak.

További információ kérhető:
Cigánd Város Önkormányzata
Telefon: +36 47 534 400
E-mail: cigand@cigand.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST 

SEGÍTŐ PROGRAMOK A CIGÁNDI JÁRÁSBAN
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Településünk hagyományainak, kulturális értékeink őrzése, 
bemutatása, továbbadása nem csak a ma élő cigándiak 
számára fontos szempont, hanem a jövő generációinak is egy 
olyan feladat, amely segíti identitásunk fennmaradását.  

Ennek első lépése volt, hogy 2000-ben átadták a Falumúzeumot, 
mely a 20. század elején élő cigándi emberek mindennapjaiba en- 
ged a mai napig betekintést nyerni. A házban eredeti darabok mu- 
tatják meg, hogy milyen eszközöket használtak és milyen ruhada- 
rabokat viseltek elődeink. Így egy picit tényleg az 1920-as években 
érezheti magát az ember, ha belép a Múzeumba.

De, hogy kik teszik élővé az intézményt? „A Bodrogköz Tájmú- 
zeumáért” Alapítvány önkéntesei, akik nap, mint nap odaadó, alá- 
zatos munkával érik el, hogy a cigándi szokások ne vesszenek el a 
mai felgyorsult világunkban.  Ennek elismeréseként 2013-ban az 
Év tájháza kitüntető címet kapta meg a Falumúzeum az Országos 
Tájház Szövetségtől.  A tárgyi  dolgok mellett a gasztronómia is ki- 
tüntetett figyelmet kap a Falumúzeum és az Alapítvány körében.  
A cigándi apróbéles és a kásás káposzta, amellett, hogy finom,  Ha- 
gyományok Ízek Régiók címmel rendelkezik, valamint Borsod-
Abaú-Zemplén Megyei Értéktárba is bekerült. Ez is bizonyítja a 
hagyományos ételek létjogosultságát napjainkban. Az apró béles 
immáron az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás 
és Vásáron kapott különdíjjal is büszkélkedhet.

De a Bodrogközben nem csak Cigándon élnek emberek, nem 
csak Cigándon őrzik a hagyományokat.

Ennek érdekében Cigánd Város Önkormányzata egy határon 
átnyúló pályázatot nyújtott be a szlovákiai  Királyhelmeci Mailáth 
József Regionális Múzeummal és Királyhelmec Város Önkor- 
mányzatával közösen,  „Múzeumok párbeszéde” elnevezéssel. 

A pályázat eredményeként 2015. augusztus 20-án átadták a Bod- 
rogközi Múzeumportát Cigándon. A beruházásnak köszönhetően a 
Falumúzeum területe bővült egy új épülettel, őrtoronnyal, kassal és 
korhű óllal is. Bővült a gazdasági épület is. Neves néprajzkutatók, 
muzeológusok bevonásával egy olyan intézmény jött létre, mely 
tökéletesen megfelel az első mondat tartalmának.

Az új épület, mely a Sőregi ház nevet kapta egy interaktív kiállító 
tér. Ha az ember belép, rögtön egy Cigándról készült kisfilm fo- 
gadja a turistát. a Tovább haladva a cigándi emberek tárgyait, a ci- 
gándi emberek szokásiról készült archív felvételeket láthatják a 
látogatók. A falakon fotómontázsok mutatják be a helyi hagyo- 
mányokat. Ha még beljebb megyünk az épületben egy ponton 
érdemes megállnunk, hiszen a kivetítőn Kántor Mihály cigándi 
néptanító néz ránk. De hogy ez miért érdekes? Mert Tordy Géza 
személyében megelevenedik egykori néptanítónk, és ő, Kántor 
Mihály szerepében meséli el életútját. Megható, ahogy megszó- 
lalásig az egykori néptanítóra hasonlító színművész tolmácsolja 
azokat az emlékeket, és mutatja be azokat a tárgyakat, amelyet 

Kántor Mihály az utókorra hagyott. A felső szint utolsó helységé- 
ben a cigándi szőttesekben, kézzel varrott kendőkben gyönyörköd- 
hetnek az emberek, mellettük kiállítva a szövéshez használt esz- 
váta, vagy a fonal készítéséhez használt rokka.  De itt még nem ér 
véget a tárlat, hiszen a pincébe leérkezve rögtön egy életnagyságú 
táncospár fogad minket, amiből már lehet sejteni, hogy itt a táncé a 
főszerep. És ez így is van. De előtte még egy érdekesség várja az 
ideérkezőket. Egy úr hívja játszani a látogatót egy monitoron ke- 
resztül. Ha az ember megáll a panel előtt és megnyomja a Start 
gombot, egy hagyományos bodrogközi szokást mutogat el a képer- 
nyőn az úr. Ha van sejtésünk, vagy tudjuk a helyes megfejtést, ak- 
kor csak annyi a feladatunk, hogy a hét, ikonnal ellátott gomb közül 
megnyomjuk a helyes választ ábrázolót, és egy rövid kisfilm segít- 
ségével megelevenedik előttünk az adott szokás. De visszatérve a 
tánchoz. Az 1930-as években a Gyöngyösbokréta mozgalom elin- 
dulásával vált világhírűvé a cigándi keménycsárdás. És hogy ez ne 
tűnjön el, arról 1963-ban Ureczky Csaba gondoskodott, aki meg- 
alapította a Zemplén Gyermek és Ifjúsági Tánccsoportot. Az ő 
munkásságát folytatta Nagy István, akinek a munkássága alatt 
szinte minden kontinensre eljutott a cigándi tánc és a cigándi ének. 
A hosszú évtizedek alatt sok jó táncos került ki az együttesből, de 
egy közülük is kiemelkedik. Ő pedig Román Sándor. Román Sán- 
dor táncosként szinte minden hivatásos néptáncegyüttesnek tagja 
volt, az ország legnevesebb mestereinek keze alatt dolgozott, majd 
egy amerikai tanulmányútról visszatérve 1999-ben megalapította 
az Experidance Tánctársulatot, mely a magyar autentikus néptán- 
cot ötvözi a 20. századi táncstílusokkal. De, hogy miért fontos az ő 
nevét megemlíteni? A sok táncos emléktárgy, viselet, hangszer és a 
táncosokról készült fotók mellett van egy dobogó három színes 
ponttal díszítve, előtte egy monitor. Ha az ember rálép a dobogóra 
pár pillanat múlva Román Sándor és egyik női táncosa jelenik meg 
előttünk, akik megmutatják nekünk a cigándi keménycsárdás lépé- 
seit egyenként, párosan és improvizatív jelleggel. Így a múzeumba 
érkezők nem csak a színpadon láthatják a keménycsárdást, hanem 
maguk is elsajátíthatják azt. A cigándi viselet egy különleges 3D- 
technológiával készült kivetítőn jelenik meg a látogató előtt. A női 
és férfi viseletet ruhadarabonként ismerhetik meg az érdeklődők .   

Aki teheti, és még nem ismeri teljesen szűkebb hazájának, Ci- 
gándnak és a Bodrogköznek a hagyományait szánjon rá egy másfél 
órát, és jöjjön el megnézni ezt a gyönyörű kiállítást. Garantáltan 
egy olyan utazásban lesz része, melyhez az útvonalat elődeink 
fáradságos, de annál szeretetteljesebb úton hoztak létre.

Bodrogközi Múzeumporta
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A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás az Európai Szociális 
Alapból támogatott, kiemelt pályázat keretein belül megvalósítója 
volt a „Komplex Program megvalósítása a Gyermekszegény- 
ség ellen a Bodrogközi Kistérségben”, TÁMOP-5.2.3-A-12/1-
2012-0001 azonosítószámú projektnek, amelynek szeptember 22-
én volt a projektzáró rendezvénye.

A Társulás 2013. május 01 – 2015. szeptember 30 között valósí- 
totta meg ezt az átfogó, széles körű összefogásra épülő, integrált 
térségi programot, amelynek fő célja a településeken élő, hátrá- 
nyos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik 
felzárkózási esélyeinek növelése, a szegénység, különösen a gyer- 
mekszegénység csökkentése, illetve megelőzése volt, összefüg- 
gésben az erre kidolgozott Nemzeti Stratégiával.

A projektben valamilyen formában a kistérség mind a 17 telepü- 
lése érintett volt, mivel összesen 67 tevékenységet foglalt magában 
a megvalósítás. A legfontosabb elem a Biztos Kezdet tevékenység 
volt, amely során Biztos Kezdet Házakat alakítottak ki Tiszakará- 
don Semjénben, Lácacsékén és Tiszacsermelyen, valamint Közös- 
ségi Szolgáltató Házakat Karcsán és Tiszakarádon. Ezeken felül a 
projektben egészségügyi szűrések, nyári táborok, sportnapok, óvo- 
dai foglalkozások, Baba-mama klubok és számos más program 
várta az itt élő gyerekeket és szüleiket, de  képzések voltak a helyi 
szakembereknek is, például fejlesztő – differenciáló szakpedagó- 
gus képzés, dyslexia és dyscalculia részképesség-zavar képzés.

A megvalósult program egy jelentős kistérségi hatású projekt 
volt, amely jó példája annak, hogy a települések összefogásával, 
közös tevékenységével lehet eredményeket elérni a hátrányos 
helyzetű gyermekek, családok felzárkóztatásában. 

A TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0426. számú, „ A Kántor Mihály 
Általános Iskola tanulóinak készség és képesség kibontakozta- 
tása” megnevezésű projekt keretében az Etele Hagyományőrző, 
Lovas és Szabadidősport Egyesület augusztus első két hetében  
Nomád  tábort valósított meg a Tisza parton. A jó időnek illetve a 
változatos, színes programoknak köszönhetően a Kántor Mihály 
Általános Iskola 40 tanulója feledhetetlen élményekkel gazdagod- 
hatott. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden kedves szülő- 
nek, cigándi és bodrogközi támogatóinknak az önzetlen segítséget!

A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szol- 
gáltató Központjának Idősek klubjai október hónapban kis- 
térség szerte megemlékeznek az Idősek Világnapjáról.

Nem volt ez másképp a cigándi Idősek Klubja esetében sem,. 
akik 2015. Október 02.-án a Nagy Dezső Művelődési házban egy 
kis műsorral köszöntötték a klubtagokat.

A rendezvényen Nagy Istvánné és Oláh Krisztián Polgármester 
Úr köszöntője után felléptek a Sárospataki Alapfokú Művészeti 
Iskola és a TriAngel Majorette Tánccsoport növendékei is.

A műsor végén egy szerény megvendégelésre került sor a Műve- 
lődési Ház előterében. 
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Idősek Világnapja az idősek klubjában Hagyományokhoz híven a Város is megrendezi majd az idősek 
napját, ami a Szociális Szolgáltató Központ és az Idősek klubja új 
épületének átadásával egy időben kerül majd lebonyolításra vár- 
hatóan Novemberben.

Befejeződött a kistérségi
Gyerekesély Program
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CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
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TESTÜLETI HÍREK
Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a
2015. augusztus 31-én tartott rendkívüli ülésén
Döntött:
F a „Középületek energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszer- 

zési eljárás eredményéről
2015. szeptember 7-én tartott ülésén
Rendeletet alkotott;
F az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, elide- 

genítéséről, a lakbérek mértékéről
F a vásár és piactartásról
F a magánszemélyek kommunális adójáról
F a talajterhelési díjról
F a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szó- 

ló 4/2015. sz. rendelet módosításáról
Döntött:
F meglévő intézmények átszervezéséről
F önkormányzati ingatlanok telephellyé nyilvánítása
F a képviselő-testület 2015. II. félévi munkatervéről
F településfejlesztési dokumentumok elfogadásáról

ANYAKÖNYV - SZÜLETTEK ANYAKÖNYV  - ELHUNYTAK - ANYAKÖNYV – HÁZASSÁG

Szabó Ferencné

90. születésnapjukat ünnepelték

Németh Károlyné Fodor Bertalan

DÓCS BERTALANNÉ SZN: ÓCS VILMA   

FEKETE ÉVA      

FODOR ISTVÁNNÉ SZN: AROS ILONA   

TERHES JÓZSEFNÉ SZN: SÜTŐ ETEL   

BATTA ZOLTÁNNÉ SZN: OLÁH ILONA

JÓNI TIBORNÉ SZN: JÓNI MARGIT   

BALOGH JÁNOSNÉ SZN: HORVÁTH ILONA  

DIENES SÁNDORNÉ SZN: FODOR EMÍLIA  

BALABÁS ISTVÁNNÉ SZN: CSERBA GIZELLA  

CSÁKI JÓZSEFNÉ SZN: BODNÁR MARGIT  

TÉGLÁS JÁNOS     

BALLA ZOLTÁN      

GODZSÁK LÁSZLÓNÉ SZN: HALÁSZ MÁRTA  

( 82 ÉVES ) 

( 54 ÉVES )

( 79 ÉVES )

( 78 ÉVES )

( 54 ÉVES )

( 52 ÉVES )

( 87 ÉVES )

( 85 ÉVES )

( 81 ÉVES )

( 83 ÉVES )

( 90 ÉVES )

( 77 ÉVES )

( 87 ÉVES )

TARI DORKA HOLLY   
HEGEDŰS LILI KLÁRA  
DANCSÓ JÁNOS
JÓNÁS NOEL LÁSZLÓ   
HORVÁTH SZONJA EDINA  
KÖVÉR TAMÁS JÓZSEF  
SÁNDOR BRÁJEN BALÁZS  
JÓNÁS KRISZTINA MARIANN  
FODOR LÁSZLÓ   
KASSAI BEÁTA   
SÁNDOR MIRANDA MÁRIA  
SÁNDOR MÁTÉ   
TÓTH KEVIN    
TÓTH IZABELLA ANASZTÁZIA  
POCSAI MILÁN JÁNOS  
GARAMI ALEXA   
GÖNCZI ZSÓFIA   
HORVÁTH TAMÁS   

AN: BODNÁR ERZSÉBET
AN: NÉMETH KLÁRA
AN: HALÁSZ ANETT

AN: SÁNDOR VALÉRIA
AN: HORVÁTH EDINA EMMA

AN: GÖNCZI MÁRIA
AN: JÓNÁS ANDREA

AN: JÓNÁS JOLÁN MARIANN
AN: TÓTH MÁRA

AN: NÉMETH BEÁTA
AN: GÖNCZI ETELKA

AN: GYÖNGYÖSI ANETT
AN: MÁRTON TAMARA
AN: SZLUKA BRIGITTA
AN: POCSAI VALÉRIA
AN: VAJDA VIKTÓRIA

AN: TÓTH RENÁTA
AN: HORVÁTH ÉVA

FODOR ROLAND JÁNOS – BOKOR HAJNALKA

TÓTH BÉLA – SZLUKA BRIGITTA

BALLA GÁBOR – FEHÉR BERNADETT

FODOR ISTVÁN – KRAJNYÁK ÉVA

BODNÁR JÁNOS  GÉZA – TÓTH RENÁTA

TÓTH CSABA – PUNYI CSILLA

2015. szeptember 29-én tartott ülésén
Döntött:
F a szociális tűzifa vásárláshoz kapcsolódó pályázat benyújtá- 

sáról
F a bölcsődei térítési díjról
F a BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázaton való részvé- 

telről
Beszámolót tárgyalt;
F a Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 2014/2015. évi tevékeny- 

ségről
F a Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár 2014/2015. évi te- 

vékenységéről
Tájékoztatót hallgatott meg;
F a CISE 2014/2015. évi munkájáról                 Gál Béla jegyző

www.cigand.hu
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Bölcsődénkbe már a nyár folyamán megkezdődött az újon- 
nan érkező, bölcsődés korú gyermekek beszoktatása, hiszen 14 
kis bölcsődésünk vált óvodaéretté.  

Nyitva tartásunk folyamatos volt a nyári időszak alatt is, augusz- 
tusban került sor két hetes leállásunkra, ez idő alatt elvégeztük a 
szükséges munkálatokat /fertőtlenítéseket/ illetve még sor került a 
KHT által, a kültéri játékok lefestésére. 

A 2015/2016-os gondozási- nevelési évet bölcsődénk maximális 
létszámmal, azaz 24 fővel kezdte meg. 

Személyi feltételekben változás nem történt, továbbra is cso- 
portonként két-két kisgyermekgondozó- és nevelő és három tech- 
nikai munkatárs látja el bölcsődénkben a gondozási- nevelési fela- 
datokat.  

A 2014/2015-ös tanévet lezáró tanévzáró ünnepség után sem 
volt eseménymentes szünidő sem a diákoknak, sem a tanárok- 
nak. 

Június 21-26-ig Balatoni Erzsébet-táborban vehetett részt 60 
tanuló 6 kísérő nevelővel. Június 26-30-ig Erzsébet napközi-tábor 
100 alsós tanulóval az új iskolában, melynek zárásaként kirándulás 
volt szervezve a kicsiknek Sárospatakra, a nagyobbaknak a Kisvár- 
dai Várfürdőbe. Ugyanezen a héten 40-40 felsős tanuló vett részt 
idegen nyelvi táborban helyben. A rákövetkező héten július 6-10-
ig 35 felsős tanuló Természetjáró táborozáson vett részt Telkibá- 
nyán 4 nevelő kíséretében. A Falumúzeumban pedig öko táborban 
gazdagíthatták ismereteiket a jelentkező gyerekek. Augusztus első 
két hetében 2 turnusban lovas táborban vehettek részt iskolásaink a 
Tisza-parton. Nevelőink 15 fővel augusztus 6-ától bővíthették szá- 
mítógépes ismereteiket, melynek zárásaként augusztus 25-én ad- 
hattak számot megszerzett tudásukról ECDL vizsga keretében Sá- 
rospatakon az Árpád Vezér Gimnáziumban.

Mindezek után elmondható, hogy soha olyan mozgalmasan nem 
telt a nyári szünidő a tanuló ifjúságnak, mint idén. A megvalósítá- 
sért köszönet a résztvevő kollégáknak, az iskola fenntartójának, a 
város önkormányzatának, a Falumúzeumnak, a Bodrogköz Tájmú- 
zeumáért Alapítványnak és a Cigándi Általános Iskola Tanulóiért 
Alapítványnak segítségéért, áldozatos munkájáért.

Egy pár mondatban az új tanévről is szeretnék beszámolni. A 
2015/2016-os tanévet immáron hagyományosan szeptember 1-jén 
az első tanítási nap reggelén tartottuk meg. Ünnepi műsort adtak az 
ötödik osztályosok. Külön köszöntöttük új tanulóinkat, a kis első- 
söket és a két tagintézményünkből ötödik évfolyamot kezdő révle- 
ányvári és zemplénagárdi gyerekeket. 17 tanulócsoportban 367 ta- 
nulóval kezdtük az évet. Új kollégaként üdvözölhettük Bodnár 
Eszter tanítónőt, Simon Tibor testnevelőt valamint GYES-ről visz- 
szatérő kolléganőinket Barathyné Gönczi Zsuzsannát és Terjék 
Bettinát. Magyar tanítóként a révleányvári tagintézményből jár ki 
Béresné Tihor Éva tanárnő. Munkahelyet váltott és a Pedagógiai 
Szakszolgálat munkatársa lett Nagy-Tóbiás Katalin tanítónő. A 

Bár még a nyári nap melege ragyog, bizony a naptárba már 
szeptembert írunk.

Az óvodások mind-mind sorba érkeztek elsején a csoportokba. A 
„régi” óvodások szemükkel fürkészték itt van-e már a kis barátjuk, 
barátnőjük, az újak pedig szipogó kíváncsisággal néztek körbe, ők 
ugyan most hová is kerültek. Szeretettel vártunk és fogadtunk min- 
den gyermeket. Az új gyerekek hamar beilleszkedtek, jól érzik ma- 
gukat az óvodai közösségben.

Események a szünidőben és tanévkezdés rendezvényekkel

személyi és tárgyi feltételek jórészt biztosítottak, reméljük, hogy 
sikerekben, eredményekben gazdag tanév áll előttünk. Progra- 
mokból most sem lesz hiány. 

Szeptemberben egy táborra, két pedagógus továbbképzésre va- 
lamint két világnap rendezvényeinek lebonyolítására került sor. 
Szeptember 7-10. között Révfülöpön vett részt Erdei iskolában 40 
tanuló és 4 kísérő nevelő. Szeptember 16-án Ózon világnapon, 
melynek során környezetvédelemmel kapcsolatos előadásokat te- 
kinthettek meg alsós és felsős tanulóink Koi Csaba tanár úr jóvol- 
tából. Délután egészséges életmód-játékos sportversenyen vettek 
részt diákjaink Nagy Gergely tanár úr vezetésével. 18-án szinté a 
Művelődési házban tartott előadásokat Punyiné Kandrács Erzsébet 
tanárnő a Takarítási világnap alkalmából. E nap délutánján tanu- 
lószobás és napközi-otthonos diákjaink a kiscigándi Tisza-parton 
hulladékgyűjtésen vettek részt kísérő nevelőikkel, mely során az út 
mentén és a parton szétdobál biológiailag le nem bomló hulladékot 
szedték össze és rakták zsákokba. Köszönjük tanulóink áldozat- 
kész munkáját, melyet a nagy melegben végeztek. 

Befejezésül kívánom valamennyi diákunknak, hogy minél 
jobb eredményeket érjenek el az előttünk álló tanévben mind a 
tanulásban, mind pedig a szabadidős tevékenységeikben. Az 
eredmények eléréséhez kérjük a szülők segítő együttműködé- 
sét, pozitív hozzáállását.

Újra benépesült az óvoda

Bölcsődénkbe is 
beköszöntött az ősz…

14 2015. október

Nevelőtestületünkbe új óvónéni érkezett Györgyné Tóth Mari- 
anna személyében és október 1-től Fodorné Bokor Hajnalka peda- 
gógiai asszisztens jön. Mindnyájan szeretettel várjuk és kívánjuk 
az ők számukra is legyen boldog második otthon az óvoda.

„Befektetés a jövőbe” – Cigánd Város Önkormányzata napele- 
mes rendszert telepített intézményünk tetejére, mely az energiata- 
karékosságot szolgálja. Reméljük a befektetés az évek során majd 
megtérül és környezetkímélő hatása is lesz. Köszönjük az állami és 
uniós támogatást nem utolsó sorban a fenntartónak.

(Folytatás a következő oldalon.)



Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverését kö- 
vetően Aradon kivégezett tizenhárom magyar honvédtiszt ha- 
lálának 166. évfordulójára emlékeztek Cigándon 2015. ok- 
tóber 6-án.

A megemlékezésen Cigánd város vezetősége mellett részt vett 
Stumpf Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Cigándi Járási Hivatalának vezetője, továbbá tiszteletüket tették a 
képviselő-testület tagjai és a közintézmények vezetői is.

A nemzeti himnuszt követően a Kántor Mihály Általános Iskola 
nyolcadik osztályos tanulói irodalmi műsorral emlékeztek meg hő- 
seinkről, majd egy-egy szál gyertyát helyeztek el az emlékműnél, 
ezzel tisztelegve az áldozatok előtt.

 A tanulók előadása után koszorút helyezett el a kopjafánál:
F a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Cigándi 

Járási Hivatalának nevében Stumpf Attila hivatalvezető
F Cigánd Város Önkormányzatának nevében Oláh Krisztián 

polgármester és Ablonczy Dániel alpolgármester
F a Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde nevében Gönczi 

Zoltánné vezető óvónő helyettes és Fegyváriné Németh Ilona szak- 
mai vezető
F a Kántor Mihály Általános Iskola nevében Iski Dezső igazga- 

tóhelyettes
F a Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Bod- 

rogközi Múzeumporta nevében Némethy András igazgató, Böty- 

A Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Egyesülete a Norvég Civil Támogatási Alap pályázati támo- 
gatásával 2015. április 1. és 2016. április 30. között szemlélet- 
formáló programot valósít meg B.-A.-Z. megyében „Ismerj 
meg, hogy segíthess!” címmel.

Az egyenlő bánásmód jogszabályba foglalt követelménye elle- 
nére a gyakorlat azt tükrözi, hogy a közigazgatási szervek ügyfél- 
fogadásain hátrányt szenvednek a látássérült emberek.

A projekt során Borsod-Abaúj-Zemplén megye 20 közintézmé- 
nyében szemléletformáló napokat rendezünk összesen 100 ügy- 
intéző bevonásával a látássérültek speciális problémáinak és azok 
megoldási módjainak átadására. A megvalósításban részt vesz 14 
látássérült személy és látássérültek pedagógiája szakos gyógype- 
dagógus is.

Közvetlen célcsoportunk a megyénkben élő látássérült szemé- 
lyek és a megyénkben ügyintézni kívánó látássérült személyek. 
Közvetett célcsoportnak tekintjük az ügyfélfogadásokon látássé- 
rült ügyféllel kapcsolatba kerülő ügyintézőket, a látássérült sze- 
mélyt kísérő családtagokat, az egyéb más fogyatékossággal élő 
személyeket, akik az érintett hivatalokba érkeznek, továbbá az 
érintett intézmények projektbe be nem vont munkatársait.

Szemléletformáló napot tartottunk 2015. július 07-én a Cigándi 
Járási Hivatalban. Ezt megelőzően május 28-án a Tiszaújvárosi Já- 
rási Hivatalban, június 11-én Családtámogatási Osztályon, június 
23-án Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztályon zaj- 
lottak le rendezvényeink.

A rendezvények a Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei 

Egyesülete valamint partnerszervezete, a Látás-Mód Alapítvány 
részéről összesen 7 fő (5 látássérült személy) részvételével ke- 
rültek megvalósításra alkalmanként legalább 5 hivatali ügyintéző 
bevonásával.

A gyakorlati tapasztalatszerzés során az ügyintézők két-két 
olyan szituációt kiviteleztek egy-egy látássérült személlyel párt 
alkotva, melyek a hivatali munka során mindennaposak. A projekt 
keretében beszerzett szimulációs szemüvegkészlet segítségével az 
ügyintézők megtapasztalhatták a különböző szembetegségekkel 
járó látássérülések jellemzőit, a feladat ezt követően fordított volt: 
az ügyintéző a szituációt „látássérültként” élte át, miközben a látás- 
sérült személy került az ügyintéző helyzetébe. Stumpf Attila hiva- 
talvezető úr, Ivancsóné Hajas Ágnes hivatalvezető-helyettes 
asszony, a hivatal dolgozói és diákmunkások  érdeklődéssel vettek 
részt a két órát felölelő programon.

2016. április 30-ig további 16 szemléletformáló rendezvényt 
valósítunk meg megyénk Járási Hivatalaiban és Miskolc Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalában.

Projektünk eredményeként végbe megy a bevont ügyintézők 
szemléletváltása, új ismeretekkel bővül tudásuk, képessé válnak 
arra, hogy az általunk közreadott gyakorlati módszereket munká- 
juk során alkalmazzák, így e hivatalokat felkereső látássérült sze- 
mélyek a jövőben egyenlő bánásmódban részesülnek.

További információk a Norvég Civil Támogatási Alapról: 
www.norvegcivilalap.hu.

Barnóczki Gábor, 
az Egyesület elnöke, a projekt szakmai koordinátora

kösné Fodor Kitti könyvtárvezető és Kristóf Andrea, a Bodrogközi 
Múzeumporta vezetője
F a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Cigándi Tankerü- 

letének nevében Gyüre Ferencné oktatási referens
F Cigánd Város Kisebbségi Önkormányzatának nevében 

Dancs-Oláh Attila elnök.
A koszorúzást követően a Szózat elhangzása zárta az emel- 

kedett hangulatú megemlékezést.

ISMERJ MEG, HOGY SEGÍTHESS!

EMLÉKEZÉS AZ ARADI VÉRTANÚKRA
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 (A zelőző oldal folytatása.)
A „vénasszonyok nyara” az udvarra csalogat bennünket, a nyá- 

rias melegben kint játszunk a gyerekekkel. A népi játékok játszása 
sem marad el programunknak és hagyományainknak megfelelően. 
A „Béles fesztiválra vidám, az őszi hangulatot megidéző játékfű- 
zéssel készültek a gyerekek. Lelkes volt a gyakorlás és a fellépés 
egyaránt. 

Reméljük a Múzeum portán megörvendeztettük a kedves néző- 

ket kis műsorunkkal. 
Arra törekszünk, hogy „Ősz anyó” gazdagon rakja meg vala- 

mennyi kis gyermekünk kosarát az ősz kincseivel, dallal, verssel, 
játékkal, barkácsolással, dióveréssel, lekvár főzéssel, tökfaragás- 
sal és még sok-sok finomsággal, hogy általuk a gyerekek sokol- 
dalúan fejlődhessenek, a néphagyomány éltetés szellemében neve- 
lődjenek.                         

Munkaközösség vezető



Cigánd Városi Polgárőr Egyesület delegációja is részt vett a 
Kovácsvágáson megrendezett megyei polgárőr napon 2015. 
augusztus 8-án.

A jó hangulatú eseményen Oláh Krisztián, Cigánd Város pol- 
gármestere a polgárőrmozgalom támogatásáéért átvehette a 
„Polgárőr Érdemkereszt” bronz fokozatát.

Az eseményre való utazást a polgárőr egyesület elnöke Varga 
László szervezte, aki napi szinten végzi a szervezet munkáit.

További sikeres munkát kívánunk a polgárőrség tagjainak!

XVI. B.A.Z MEGYEI 
POLGÁRŐR NAP

A cigándi Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár is csatla- 
kozott az Országos Könyvtári Napok című rendezvényhez, melyen 
belül a könyvtár dolgozói igyekeztek minél színesebb programok- 
kal meglepni a gyermek és felnőtt olvasókat.

A Könyvtári Napok ideje alatt, 2015. október 5-11. között a 
könyvtár által leselejtezett könyvekből tartottak könyvbörzét, 
melyből a felnőtt olvasók választhatták ki azokat a könyveket, 
amik az érdeklődésüknek megfeleltek.

2015. október 7-8-án a Cigándi Tündérkert Óvoda  és Bölcsöde 
ovisainak tartott „Mesedélelőtt”-öt Bötykösné Fodor Kitti, aki őszi 
verseket, meséket olvasott fel a gyerekeknek, valamint vidáman 
énekelt őszi dalokat a kicsikkel és az óvónénikkel közösen. 

A „Mesedélelőtt” végén a gyermekek a könyvtár dolgozóitól egy 
kis finomságot kaptak ajándékba a látogatásukért!

Az idén, immáron harmadik alkalommal rendezték meg a 
Tiszai Pet-kupát. 

A nevezett csapatok között az éven Cigánd Város csapata is elin- 
dult Megle-Pet-és nevű hajójával (a legénység: Oláh Krisztián, 
Ablonczy Dániel, Némethy András, Szabó Gábor, Oláh Tamás, 
Virgó Richárd, Tóth István, Ifj. Gönczi Zoltán, Fodor Dávid, Orosz 
József, Gönczi Zoltán, Németh Dániel, György Márk, Kovács Gá- 
bor) és tette meg a Vásárosnamény Gergelyiugornya-Cigánd távot 
a Tiszán  hajózva.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a versenyzőknek idén is csak hul- 
ladékból és pet-palackokból lehetett a lélekvesztőket elkészíteni, 
melyek formáinak és nagyságainak csak a kreativitás szabott ha- 
tárt.

A túra alatt a csapatokat több szempont alapján értékelték. Töb- 
bek között „petákokkal” jutalmazták a leggyorsabb, a legtöbb mű- 
anyagpalackot gyűjtő és a legmonumentálisabb hajót. 

Országos Könyvtári Napok a Városi Könyvtárban

VÉGET ÉRT A III. TISZAI PET-KUPA 
Az utóbbi címet a cigándi egység kapta meg.
A hajók 2015. július 20-án startoltak el Vásárosnamény Ger- 

gelyiugornya partjáról és a hagyományoknak megfelelően idén is 
Cigánd volt a végállomás, ahová a pet-kalózók 2015. július 25-én 
értek.

A kikötést követően a túrán résztvevőket dinnyével, apróbélessel  
és frissítő szörppel várták a parton viseletbe öltözött lányok. A Fa- 
lumúzeum udvarára érkezvén „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” 
Alapítvány önkéntesei várták görcslevessel és HÍR- védjegyes ci- 
gándi apróbélessel és kásás káposztával a csapattagokat.

Az eredményhirdetést követően a színpadon Kovács Gábor 
muzsikus és a Puhító zenekar szórakoztatta a vendégeket.

A szervezők nevében szeretnénk megköszönni mindenkinek 
a munkáját és támogatását, akik nélkül nem valósulhatott vol- 
na meg ez a túra.

Találkozunk jövőre ugyanitt!
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Megvalósult a Napelemes rendszer telepítése a cigándi Sza- 
badidő Központ és Tündérkert Óvoda épületeire című projekt.

Cigánd Város Önkormányzata sikeresen pályázatot a KEOP ke- 
retében meghirdetett „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című 
felhívásra címmel.

A projekt azonosító jele: KEOP-4.10.0/N/14-2014-0350.
A 25.604.073Ft 100%-ban támogatott összköltségvetésű pro- 

jektből kiépült a két épület napelemes rendszere. Az óvoda tetejére 
60 db, míg a szabadidő központra 80 db napelem került fel – ezáltal 
nő a megújuló energia felhasználása, csökken a CO2 kibocsátás és 
egyúttal jelentősen csökken az üzemeltetési költsége is.
A rendszerek 15 illetve 20kWp csúcsteljesítményre képesek.

A kivitelezést a RENERGY Szolgáltató Betéti Társaság (1095 
Budapest, Gát utca 21. fszt. 1.) végezte.

A beruházással immár 6 cigándi közintézmény rendelkezik nap- 
elemes energiatermelő rendszerrel.

Cigánd, Értékből lendület!

2015. augusztusában sikeres közbeszerzési eljárást követően 
elindulhattak a START programok keretében tervezett beru- 
házások.

Átadásra került az új közvilágítási rendszer Cigánd városá- 
ban, mely a korábbi lámpatestek korszerűbbre cserélésével 
sokkal energiatakarékosabbá és hatékonyabbá vált. Az 
Önkormányzat 2014 második felében nyújtott be sikeres pá- 
lyázatot, melynek eredményeképpen a település közel 46 millió 
forint összegű vissza nem térítendő támogatást kapott a Széc- 
henyi 2020 – Környezeti és Energia Operatív Programjának 
keretében. A projekt a KEOP-5.5.0/K/14-2014-0031 azono- 
sítószámot és a „Cigánd közvilágítás energiatakarékos korsze- 
rűsítése” címet viseli.

ÚJABB INTÉZMÉNYEKEN 

TELEPÍTETTEK

NAPELEMES RENDSZERT 

CIGÁNDON 

START PROGRAMOK CIGÁNDON  BŐVÜL

AZ IPARI CSARNOK, ÉPÜL A VÁGÓPONT

A Vágópont kialakítása közel 33 millió forintból valósul meg a 
mezőgazdasági ráépülő program keretében. A program támogatási 
intenzitása 85,4545 %. A nyertes kivitelező a Nyír-Flop Holding 
Kft. A beruházás várhatóan 2015. november 15-én ér véget.

Az ipari csarnok bővítése 17 millió forintból valósul meg a helyi 
sajátosság START közfoglalkoztatási program segítségével. A tá- 
mogatás intenzitása 88,571427%. 

A nyertes kivitelező a Trendmetal-P Kft.

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

KORSZERŰBB KÖZVILÁGÍTÁS CIGÁNDON

A munkálatok során a város közvilágítási hálózatának korszerű- 
sítése valósult meg. A projekt célja a fényforrások korszerűbbekre 
történő cserélése által a közvilágítási költségek csökkentése volt, 
ezért a közvilágításban korábban alkalmazott hagyományos kom- 
paktlámpák helyett korszerű LED-es lámpatestek kerültek besze- 
relésre. 

A köz- és térvilágítás jelentősen befolyásolja az önkormányzat 
illetékességi területén élők, az átmenetileg itt tartózkodók, a váro- 
son áthaladó járművek utasai, illetve a kerékpározók és a gyalogo- 
sok életkörülményeit. Ez az a terület, ahol keresztezi egymást a 
gépjármű és a gyalogos forgalom, ezért a megfelelő közvilágítás 
biztosítása nélkül elkerülhetetlen a biztonságos közúti közlekedés, 
a közbiztonság. A közvilágítás biztosítása az önkormányzatokra 
vonatkozó törvény értelmében az önkormányzat alapfeladatai kö- 
zé tartozik, minősége alapvetően befolyásolja az itt élők és az itt 
tartózkodók közérzetét, túlzott alkalmazása azonban felesleges 
többlet költséget jelent az önkormányzat számára. Ezért vált el- 
kerülhetetlenné a régi, elavult közvilágítási hálózat modernizálása, 
korszerűbbé és energiahatékonyabbá tétele. 

A projekt kivitelezési munkái befejeződtek, a műszaki átadás-
átvétel 2015.09.28-án megtörtént. A beruházás eredményeképpen 
az érintett közvilágítási hálózat éves villamosenergia fogyasztása 
felére csökken, ami több millió forintos megtakarítást jelent az ön- 
kormányzat számára. 

Mindezek mellett a megvalósítás során fontos szempont volt a 
környezettudatosság és a lakosság ösztönzése az energiahatékony- 
ságra, a projekt eredményeképpen ugyanis jelentős mértékben 
csökken az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása, amivel a tele- 
pülés hozzájárulhat a fenntartható életmódhoz.
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Elsősorban azokat a vállalkozásokat várjuk, amelyek
- nem rendelkeznek jól megközelíthető helyen lévő és megfelelő 

saját helyiséggel tevékenységük végzéséhez, 
- nem rendelkeznek megfelelő irodatechnikai berendezésekkel,
- szeretnék kihasználni a Cigándi járásban, mint szabadvállalko- 

zási zónában rejlő lehetőségeket!

Az inkubátorházról:

2- A 277 m  alapterületű komplexen akadálymentesített irodaház 
Cigánd főközlekedési csomópontjában, a körforgalom közvetlen 
közelében található. Az épület 2015-ben épült. Előterébe nyugatról 
juthatunk be. Az előtere nyaktagot képez a főépület és a déli ovális 

249 m -es légkondicionált tárgyaló között. Az előtértől északra az 
épület közlekedőjébe juthatunk. A közlekedő északi részéből jut- 

2hatunk el a 3 nagyobb (24-25m ) irodahelyiségbe. A közlekedő 
keleti részéből közelíthetjük meg a fénymásoló helyiséget, ill. a 2 

2db kisebb (12-12m ) irodát. Az épület északi részén helyeztük el az 
akadálymentes mosdó és zuhanyzó helyiségeket és a teakonyhát. 
Az épület északi oldalához egy zárható, fedett kerékpártároló csat- 
lakozik.

- A ház tervezésénél kiemelt szempont volt az olcsó üzemeltetés 
és a környezeti fenntarthatóság, melyet korszerű hőszigeteléssel, 
napelemekkel, napkollektorral és energiatakarékos fogyasztókkal 
értünk el.

Mi is az a szabadvállalkozási zóna?
2013-ban a Kormány a területfejlesztésről és a területrendezés- 

ről szóló 1996. évi XXI. törvény felhatalmazásával kijelölte azokat 
a településeket, amelyek helyzetük alapján szabad vállalkozási 
zónának minősülnek. A szabad vállalkozási zónává történő kije- 
lölés 5 évre szól. Cigánd városa megkapta azt a lehetőséget, hogy 
területén érvényesíteni lehessen a kijelöléssel járó kedvezmé- 
nyeket.

Mit kínál Önnek Cigánd?
- összközműves ipari terület - ipari parkká történő minősítés fo- 

lyamatban
- olcsó ingatlanok beruházáshoz, letelepedéshez
- határ mentiség – Szlovákia és Ukrajna közelsége
- mezőgazdasági hagyományok
- olcsó munkaerő
- vállalkozó barát önkormányzat
- közelben fekvő fő útvonalak, autópálya, vasút
- kedvezményes pályázati lehetőségek, kiemelkedő támogatási 

intenzitások
- az iparűzési adón kívül nincsenek egyéb extra helyi adók (telek, 

építmény, ingatlan stb.)

Milyen kedvezményeket kínálnak a szabad vállalkozási 
zónák a területükön beruházó vállalkozásoknak?

- Társasági adókedvezmény
- Fejlesztési adókedvezmény vehető igénybe a szabad vállalko- 

zási zóna területén üzembe helyezett és üzemeltetett, jelenértékben 
legalább 100 millió forint értékű, kapacitásbővítést célzó beruhá- 

zás esetén. A számított társasági adóból legfeljebb annak 80 száza- 
lékáig jár a kedvezmény, amely maximum 10 éven át érvényesít- 
hető. 

- Szociális hozzájárulási adókedvezmény
- Amennyiben szabad vállalkozási zónában egy vállalkozás lét- 

számot bővít, az adókedvezmény összege az első két évben a sza- 
badvállalkozási zónában munkát végző új munkavállalók bérének 
– de maximum havi százezer forintnak – a 27 százaléka, mely a 
harmadik évben 14,5 százalékra csökken. Ez azt jelenti, hogy a 
százezer forintos bér után két évig egyáltalán nem szükséges a 
szociális hozzájárulási adót megfizetni, a harmadik évben is csak a 
felét. Az igénybevétel feltétele, hogy a vállalkozás létszáma ne 
csökkenjen, az új munkavállaló pedig legalább hat hónapja a sza- 
badvállalkozási zónában rendelkezzen lakóhellyel. Állami támo- 
gatással felvett munkavállaló után a kedvezmény nem érvényesít- 
hető.

- Szakképzési hozzájárulás alapjának csökkentése
- A fenti szociális hozzájárulási adókedvezményre jogosult, sza- 

bad vállalkozási zónában működő adózó az első két évben a szak- 
képzési hozzájárulás alapját is csökkentheti az új munkavállalók 
bruttó bérével, de szintén maximum havi százezer forinttal. Havi 
bruttó százezer forintot meg nem haladó esetén tehát az új munka- 
vállaló után két évig nem kell szakképzési hozzájárulást fizetni 
(1,5%).

- Magasabb összegű munkahelyteremtő pályázati támogatás 
- A foglalkoztatás-bővítés, az új munkahelyek teremtésének ösz- 

tönzésére a Nemzeti Foglalkoztatási Alap terhére meghirdetett pá- 
lyázat alapján a szabadvállalkozási zónákban működő, valamint 
betelepülő vállalkozások, az alaptámogatásokon kívül – az éves 
pályázati felhívásban meghatározott formában, támogatási mér- 
tékben – többlettámogatást igényelhetnek. Ez a többlettámogatás 
2013-ban munkavállalónként négyszázezer forint volt.

Mindez mibe kerül a vállalkozásának?
A Bodrogközi Vállalkozói Inkubátorház tetszőlegesen kiválasz- 

tott irodahelyiségéért az első évben mindössze a rezsi arányosított 
díját kell megfizetni!

További információ:
 Cigándi Polgármesteri Hivatal
 +3647534407
 cigand@cigand.hu

Kedvezményes áron kiadó irodahelyiségek Cigándon 
a Bodrogközi Vállalkozói Inkubátorházban!

18 2015. október



„Kevés figyelmet kapnak ezek az emberek, és tennünk kell 
azért, hogy itt az ország legszegényebb térségében is a lehető- 
ségekhez képest minél teljesebb életet tudjanak élni”

- Interjú Kertész Zoltánnal, a Kistérségi Társulás 
Alapszolgáltatási Központ Támogató 

Szolgálatának vezetőjével, a Fogyatékkal Élők 
Nappali Intézményének vezetőjével -

- Szeretnélek kérni, hogy egy pár szóban beszélj magadról!
- 34 éves vagyok, nős, születésem óta Cigándon élek.
- Mióta dolgozol ezen a területen?
- 2006 októbere óta dolgozom ezen a területen, akkor még egy 

kisvárdai civil szervezetnél kezdtem, egy évvel később 2007 júli- 
usában vett át az újonnan létrejött Kistérségi Társulás  fenntartá- 
sában működő Alapszolgáltatási Központ, ahol azóta is dolgozom 
mint Támogató Szolgálat vezető, 2009-től vagyok intézményveze- 
tő-helyettes, 2010-től pedig a Fogyatékkal Élők Nappali Intézmé- 
nyét is én vezetem.

- Mi inspirált abban, hogy ezt a szakmát választottad?
- Nem volt tudatos döntés, igazság szerint nem is nagyon tudtam 

még a 2000-es évek elején hogy mi ez a szakma, nagyon új volt ez 
még akkor nem csak Cigándon vagy a Bodrogközben, de orszá- 
gosan sem volt sok szociális szakember. Középiskolás éveim alatt 
Vendéglátást és Idegenforgalmat tanultam. A 2001-es amerikai ter- 
rortámadás miatt azonban,  ez az ágazat nehéz helyzetbe került, így 
tanáraink mindenkinek azt javasolták, hogy aki tud menjen főisko- 
lára vagy egyetemre. Gyorsan kellett döntenem azt szoktam mon- 
dani, hogy itt nyílt ki a felvételi tájékoztató a jó Isten ezt az utat 
szánta nekem.

- Hogyan kerültél kapcsolatba a Fogyatékkal Élőkkel?
- 2006-ban a főiskolai tanulmányaimat befejezve, mint pálya- 

kezdő egy kisvárdai civil szervezetnél kaptunk lehetőséget felesé- 
gemmel, hogy szervezzünk meg a Bodrogközben egy Támogató 
Szolgálatot, ami a fogyatékkal élő emberekkel foglakozik. Ekkor 
szembesültünk vele, hogy bőven van tenni való ezen a területen is, 
hiszen nagyon kevés figyelmet kapnak ezek az emberek, és ten- 
nünk kell azért, hogy itt az ország legszegényebb térségében is a le- 
hetőségekhez képest minél teljesebb életet tudjanak élni. Sokat 
gondolkoztam azon, hogyan tudnánk azoknak a fogyatékkal élő 
fiataloknak és családjuknak is segíteni, akik befejezték már az is- 
kolát és nem gondozásra, szállításra van elsősorban szükségük, ha- 
nem társaságra, szabadidős programokra, foglalkozásokra. Így jött 
az ötlet, hogy jó lenne Cigándon létre hozni egy Fogyatékkal Élők 
Nappali Intézményét, ahol ezeknek az embereknek is tudnánk 
segíteni. Ezt az ötletemet felkarolták a Kistérség vezetői, és így 
sikerült 2010. márciusában beindítanunk ezt a szolgáltatást is.

- Jelenleg hány Fogyatékkal Élő veszi igénybe a két 
szolgáltatást?

- A Fogyatékkal Élők Nappali Intézményében a működési enge- 
délyünk 16 főre szól. Jelenleg 19 fővel van megállapodásunk, a na- 
pi átlagos létszámunk 13-15 fő. 

- A Támogató Szolgálatot 93-an veszik igénybe a Bodrogközből, 
iskola időben naponta 25-30 fő ellátásáról tudunk gondoskodni a 
Szolgáltatásnak köszönhetően.

- Kik segítik a munkádat? 
- A Fogyatékkal Élők Nappali Intézményében: Györgyné Lisz- 

kai Zsuzsanna, Némethné Dócs Mária és Kopasz Gáborné. 
A Támogató Szolgálatnál: Balla Istvánné, Barna Lászlóné, Gé- 

resi Gábor, és Lakatos Bertalan.
Inkább azt mondanám, hogy én segítem az ő munkájukat, hiszen 

vezetőként nekem a feladatom biztosítani azokat a tárgyi feltétele- 
ket, illetve azt a szakmai hátteret, amire a mindennapi munkában 
szükségük van. Azzal azonban valóban ők is sokat segítenek, hogy 
magukénak érzik a szolgáltatásokat, és csapatban is, és önállóan is 

jól tudnak dolgozni. A Támogató Szolgálatnál 9 a Fogyatékkal 
Élők Nappali Intézményében pedig 5 éve dolgozom ugyanazzal a 
csapattal, ami nagy szó ebben a szakmában és nagy köszönet nekik 
a munkájukért, és a támogatásukért.

- Hogyan telik egy nap az intézményben?
- Reggel 9 óra körül érkezik be az ellátottak nagy része. Ezután 

kerül sor a foglalkozásokra. Munkatársaim igyekeznek minden 
napra valami új dologgal készülni, ami rendkívül nehéz feladat, 
mert mindenkinek más a fejlettségi szintje, és ezen kívül más fo- 
gyatékossági típusokba is tartoznak ellátottjaink. Ezt a szolgál- 
tatást jellemzően értelmileg sérültek veszik igénybe nagyobb 
számban, de napi szinten van látás és mozgássérült ellátottunk is, 
amire a napi program tervezésénél figyelemmel kell lenni, hogy 
mindenkinek lehetősége legyen részt venni a foglalkozásokon. 
Igény van az iskolában tanultak szinten tartására, lehetőség szerinti 
fejlesztésére (olvasás, írás, számolás). Az egyes alkalmakra mű- 
sorral való készülés is több időt vesz náluk igénybe, ezért ilyenkor 
ez is a napi feladatok részévé válik. Fontos hogy itt semmi nem 
kötelező, persze vannak szabályok, amiket be kell tartani, de álta- 
lában azt csinálják, amihez éppen kedvük van. Délben mindig kö- 
zösen ebédelnek, ezután általában még egy kis játékra marad idő, 
és fél 3 után szállítjuk őket haza.

- Milyen lehetőségek vannak arra, hogy az intézményben el- 
látott emberek megmutathassák magukat egymás, illetve nyil- 
vánosság előtt? Gondolok itt egy előadásra, vagy versenyre.

- Ebben is fontos hangsúlyozni azt, hogy soha nem kötelezzük 
őket semmire, mindenki abban vesz részt amiben szeretne. Minden 
nagyobb eseményre készülünk egy kis műsorral: Farsang, Anyák 
Napja, Karácsony. Ezek az ünnepek általában házon belül vannak 
megtartva, hogy ne veszítsék el a családias, meghitt hangulatukat. 
Hagyományosan decemberben kerül megrendezésre a Művelődési 
Házban a Fogyatékkal Élők Napja, ahová elsősorban a Támogató 
Szolgálat ellátottjai kapnak meghívást, de nagy öröm hogy évről 
évre többen kíváncsiak ránk a lakosság köréből is. E mellett rend- 
szeresen részt veszünk a Gyermekjóléti Szolgálat nyári gyermek- 
programján is, illetve ez éven először fellépőként is meghívást kap- 
tunk a kistérségi Idősek Klubjainak találkozójára, nagy sikert arat- 
va.

- Milyen a kapcsolatotok az ellátottakkal?
- Nagyon jó, a legfontosabb hogy emberként és nem betegként 

kezeljük őket, ezt ők érzik és rendkívül sok szeretet kapunk tőlük 
cserébe.

- Mit tartogat számotokra a jövő? Milyen célokat tűztetek ki 
magatok elé?

- Reméljük csak jó dolgokat. Szeretnénk mihamarabb elfoglalni 
végleges helyünket a József Attila utcán, mert a Petőfi utcai épüle- 
tet a nyáron le kellett bontani így most az újfaluban az Ady Endre 
utca 16. szám alatt vagyunk megtalálhatóak. Szeretnénk, ha a fel- 
újított épület majd úgy kerülne kialakításra, hogy egy plusz csopor- 
tot is tudjunk létrehozni 5-6 fő súlyos, halmozottan sérült Fogya- 
tékkal Élő fiatalnak, ezzel is egy kis terhet levéve a szülők, hozzá- 
tartozók válláról. Talán ez az a cél, ami így írásban is vállalható.

- Köszönöm szépen!
Az interjút készítette: Kovács Gábor

Interjú Kertész Zoltánnal
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- Beszélgetés Némethy Viktóriával, a Tri- 
Angel Majorette Tánccsoport vezetőjével -  

- Nagyon sokan ismernek a településen, mégis kérlek mutasd 
be magad egy pár mondatban az olvasóknak.

- Némethy Viktória vagyok. Kárpátalján, Beregszászon szület- 
tem. Zenész családban nőttem fel. Iskoláim nagy részét is Kárpát- 
alján végeztem el. Van egy fiam, aki trombitaművész és akire na- 
gyon büszkék vagyunk férjemmel, Némethy Andrással együtt.  
Családommal több, mint 20 éve élünk és dolgozunk Cigándon.

- Zenész családban nőttél fel. Mikor döntötted el, hogy zené- 
vel fogsz foglalkozni?

- Imádom a zenét. Nem tudnék nélküle élni, még a mosogatás 
sem megy zene nélkül. Mivel a szüleim is zenészek, így gyakorla- 
tilag a zeneiskolában nőttem fel. Kislány koromban először hár- 
fázni szerettem volna. Ám a beregszászi zeneiskolában nem volt 
ilyen tanszak, így lettem anyukám tanácsára zongorista. Első taná- 
rom Haszics Babi néni volt. Nagyon sokat köszönhetek neki. 

- Milyen hangszereken játszol?
- Ha arra vagy kíváncsi, hogy univerzális zenész vagyok e, aki 

szinte minden hangszeren tud játszani, hát sajnos a válaszom nem.  
Pályafutásom alatt volt módom megszólaltatni különböző hang- 
szereket , de azt nem mondhatnám, hogy játszom rajtuk. Csak kó- 
sza próbálkozások voltak és csak a kíváncsiságom kielégítésére 
voltak jók. 

- Nagyon sok szép élményem kötődik a zeneiskolához, hisz' 
jómagam is nyolc évig zongoráztam és voltam a zenekar tagja 
is. Kérlek, mesélj egy kicsit a zeneiskola létrejöttéről. Milyen 
hangszereken tanulhatnak és milyen más művészeti ágakkal 
ismerkedhetnek meg a gyerekek?

- A  zeneiskola, ha jól számolok, 24 éve alakult. Hála Istennek 
sok cigándi gyerek döntött úgy ezalatt az időszak alatt, hogy álta- 
lunk mélyül el a zene, rajz és tánc tanulásába. A kezdetekben zon- 
gora, hegedű, fúvós és néptánc tanszakokkal indultunk. Később 
jött a képzőművészet, a moderntánc és a citera tanszak. Ma zongo- 
ra, hegedű, citera, képzőművész és moderntánc szakok közül vá- 
laszthatnak a művészetet kedvelő gyerekek.

- Mennyiben volt más akkoriban az iskola élete, mint 
napjainkban? Mi volt könnyebb és mi volt nehezebb?

- Nehézségek éppúgy, mint könnyebbségek, voltak és ma is van- 
nak az iskola életében. A kezdetekben teljesen új utakon jártunk, 
hiszen szervezett zeneoktatás nem volt azelőtt Cigándon. Úttörő 
munkát végeztünk, sok erőfeszítésbe került, hogy megismerjenek 
bennünket, hogy meglássák a lehetőségeket a zenetanulásban, 
hogy felismerjék a zene nyújtotta előnyöket. Ma már mi is hozzá- 
tartozunk a mindennapokhoz vagy az ünnepekhez, ismernek és re- 
mélem elismernek bennünket. 

- A zene mellett a tánc is fontos szerepet tölt be az életedben. A 
TriAngel Majorette Tánccsoport világhírnévnek örvend. Mi- 
kor ismerkedtél meg a tánccal és milyen táncstílust kezdtél 
elsajátítani?

- A másik nagy szerelmem a tánc. Persze a világhírnév az még 
messze áll tőlünk, de azért köszönöm a költői túlzást. A mozgás- 
nak, a táncnak mindig is fontos szerepe volt az életemben. Kislány 
koromban versenyszerűen szertornáztam. Kárpátalja válogatott- 
jának tagja voltam. Komoly elfoglaltság volt, hiszen minden nap, 
vasárnap kivételével ,3-4 órás edzéseink voltak. A képzésünkhöz 

hozzátartoztak a ballett órák is. Mikor Cigándra költöztünk, min- 
denképen szerettem volna valamilyen mozgásformával foglalkoz- 
ni, így apukám tanácsára belevetettem magam a mazsorettezésbe. 
Egyébként a tánc minden fajtája érdekel, volt is módom tanulmá- 
nyaim során belekóstolni egyikbe másikba.

- Mikor és hogyan alakult meg a tánccsoport?
- A mazsorett csoport 22 éve alakult. Így leírva félelmetesen sok 

időnek tűnik. Ma már van szerencsém az első generációs tanít- 
ványom kislányát tanítani. 

- Milyen versenyeken vesztek részt?
- Rendszeresen versenyzünk. Nagyon nagy munka, sok stresz- 

szel, de megéri, mert sokat lehet belőle tanulni, akkor is, ha nem si- 
kerül dobogós helyen végezni. A legutolsó nagy versenyünk Ro- 
mániában volt, a Magyar Sporttánc Szövetség által szervezett 
Európa Bajnokságon. Egyik koreográfiánk II. a másik koreográ- 
fiánk III. helyezést ért el.

- Melyik eredményetekre vagy a legbüszkébb?
- Mindegyikre büszke vagyok. Az egyik legkedvesebb talán a 

legelső országos versenyünkön elért III. helyezés. 
- Jelenleg hány korcsoportban dolgoztok?
- Jelenleg két korcsoportban dolgozunk. 
- Mik a tervek a jövőt illetően?
- A jövőt illetően, szeretnénk, ha minél több kislány kapna ked- 

vet a mazsorettezéshez. Szeretnénk jó koreográfiákat készíteni, 
amikben megmutathatjuk mennyit fejlődtünk az adott időszakban. 
Továbbra is szeretnénk élni a versenyek adta lehetőségekkel. Ter- 
vezünk olyan közösségi összejöveteleket, ahol erősíthetjük a csa- 
paton belüli összetartást és ahol új tánctechnikákat tanulhatunk.

- Pedagógusként mi a filozófiád?
- Sohasem fogalmaztam filozófiát magamnak. Csak csinálom, 

amit szeretek, próbálom a legjobbat kihozni belőle és ennyi.   K.G.

„Úttörő munkát végeztünk, sok erőfeszítésbe került, hogy megismerjenek
bennünket, hogy meglássák a lehetőségeket a zenetanulásban, hogy

felismerjék a zene nyújtotta előnyöket” 
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- Beszélgetés Oláhné Fojdl Adriennel, a 
Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola klasszikus 

balett és modern tánc pedagógusával - 

- Egy pár gondolatban kérlek, mesélj magadról az olvasók- 
nak! Hol töltötted a gyermekkorodat?

- Dunaújvárosban születtem, gyermekkoromat a szürke lakóte- 
lep falai között töltöttem. Jártam klasszikus balett tanfolyamra és a 
dunaújvárosi Flash modern tánc csoport tagja lehettem. Sport tago- 
zatos iskolába jártam, így a napi sport versenyek nem álltak messze 
tőlem. Édesapám külföldön dolgozott nagyon sokáig, hogy a csa- 
lád anyagi biztonságát biztosítsa. Én 14 éves koromba kerültem el 
otthonról a kollégiumba.

- Hogyan kerültél kapcsolatba a tánccal?
- Édesanyám olvasta a dunaújvárosi újságban, hogy indul a Mű- 

velődés Házában klasszikus balett oktatás, elvitt, akkor voltam 8 
éves, és ennek már 30 éve.

- Kiktől sajátítottad el a technikákat?
- Rengeteg neves mesterem és mesternőm volt az életembe: 

pl.Rónai Márta (Pécsi Művészeti Szakközépiskola klasszikus ba- 
lett pedagógusa) Handel Edit (MTF mesternője), Rudnyánszky Ju- 
dit (klasszikus balett pedagógus), Markó Iván ( Fesztivál Balett), 
Horváth István (klasszikus balett és modern tánc pedagógus)

- Aktív táncosként milyen társulatoknál szerepeltél?
- Talentum együttes, Fesztivál Balett
- Tudatosan készültél-e a pedagógus szerepkörre?
- Igen, de tudtam, hogy eljön majd az idő az életembe, amikor je- 

lentkeznem kell a pedagógus szakra. Nálam ez az első gyermekem 
megszületésénél volt. Az aktív táncolást váltotta fel a tanítás, így a 
lelkem is egyensúlyba került. 

- Jelenleg hol és milyen korosztályokat tanítasz? 
- A Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola klasszikus balett és 

modern tánc pedagógusaként Sárospatakon, Tiszacsermelyen, 
Bodroghalomban, és Cigándon tanítok 4 éves kortól egészen a 22 
éves korosztályig.

- Melyik eredményekre vagy a legbüszkébb?
- A pedagógusi éveim alatt minden évben a csoportjaimat viszem 

különböző versenyekre. Ezek lehetnek Kistérségi, Regionális, Or- 
szágos és Nemzetközi versenyek, melyeken klasszikus balett, mo- 
dern tánc és kortárs tánc kategóriában indulnak a gyerekek.

Az évek alatt számos eredményeket értek el sikeresen a gye- 
rekek.

Pl. a 2014/2015 ös tanévben:

Cigándi modern tánc csoport az Országos Mezőtúri klasszikus 
balett és modern tánc versenyen modern tánc kategóriában arany 
minősítést kaptak. 

Sárospataki modern tánc csoport (Silver Line) az Országos Me- 
zőtúri klasszikus balett és modern tánc versenyen klasszikus balett 
és modern tánc kategóriában arany minősítést kaptak. 

Szóló kategóriában is hoztunk haza arany minősítést. 
- Hát a legutolsó eredményem 
- Áprilisban hazahozhattam Debrecenből az „ Év táncosa díjat” 

pedagógusként. Az asszisztensemmel táncolhattam modern tánc 
kategóriában. Az elkészített koreográfiámra arany minősítést is 
kaptam.

- Milyen céljaid vannak az életben?
- Minden évben át szoktam gondolni a terveimet, céljaimat, hogy 

előre tudjak tervezni. Szeretek tanulni, így nem szoktam meghát- 
rálni, ha esetleg még egy főiskolát el kell a céljaim eléréséhez vé- 
gezni. Ebben az évben is volt tervem, de a sérülésem miatt ez most 
egy ideig eltolódott.  Természetesen a szakmámmal kapcsolatban 
tovább képeztetem magam mindig, de a jövőmben benne vannak 
teljesen más irányú tervek is. 

- Köszönöm szépen!
Az interjút késztette: Kovács Gábor

„Az aktív táncolást váltotta fel a tanítás, így a lelkem is egyensúlyba került”
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A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F 
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergen- 
cia régiókban” című felhívásra benyújtott sikeres pályázatának kö- 
szönhetően Cigánd Város Önkormányzata újabb energetikai pro- 
jektet valósított meg 2015-ben.

Az Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése 
Cigándon című KEOP-4.10.0/F/14-2014-0285 jelű, 49.613.617Ft 
összköltségvetésű, 100%-ban támogatott projekt keretében a pol- 
gármesteri hivatal és az iskolai étkezde épületeinek energetikai 
korszerűsítése történt meg, megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombináltan. 

Projektelemek: - napkollektorok telepítése - utólagos külső olda- 
li hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtési rendszer megújítása, egyéb 
gépészeti korszerűsítések, szilárd biomassza kazán.

A beruházás hatására az épületek energetikai besorolása javult, a 
fenntartási, költségek csökkennek. A dolgozók, gyerekek közérze- 
te javul, ami az ellátás színvonalának emelkedéséhez is hozzájárul. 
A fejlesztés hatására évi 35,85t üvegházhatású gáz csökkenést 
érünk el, a megtakarított éves elsődleges energiahordozó mennyi- 
sége 411,31GJ, a megújuló energiahordozó felhasználás növeke- 
dése évi 126,62 GJ.



Szeptember 23-án Magyar Kupa mérkőzést játszott felnőtt 
csapatunk a másodosztályú Soroksár gárdájával. A vendég 
együttes szakmai stábjában szerepelt egykori játékosunk, 
Nagy Gábor is, aki a csapat kapusedzője, minden idők legjobb 
cigándi kapusa. Vele beszélgettünk hosszasabban a mérkőzés 
előtt.

- Kinek szurkoltál a Kazincbarcika – Cigánd bajnokin?

- Barcikán több játékossal is játszottam még korábban, Huszák 
Gézával is jól ismerjük egymást, komoly kötődésem van oda is. 
Ezzel együtt cigándiként inkább vendégsikert szerettem volna 
látni.

- Cigándinként egyike vagy azoknak, aki óriási karriert 
futottak be, ezért méltán lehetünk büszkék rád. Annak idején, 
ha ilyen feltételek mellett készülhettetek volna cigándi csapa- 
toddal, mint mi most, talán még több első osztályú játékosunk 
kerülhetett volna ki városkánkból! Gyakran jársz haza, nem- 
régiben az Ovi-foci program keretében felavattál egy pályát is. 
Tehát nyomon követed a cigándi futball történéseit. Hosszú 
távon milyen perspektívákat látsz a cigándi futballban; akár 
játékosokra vagy akár magára a klubra vonatkozóan?

- Azért az óriási karrier barokkos túlzás. Büszke vagyok rá, hogy 
Cigándról indulva a magyar bajnoki rendszer összes osztályában 
játszhattam,a körzeti bajnokságtól az NB I-ig. Nekünk messze nem 
voltak meg ezek a lehetőségeink, de nagyon szerettünk focizni. 
Most úgy érzem, minden megfordult, megvannak a feltételek, de 
mintha a gyerekek nem szeretnének annyira játszani. Ez országos 
probléma, mindenütt küzdenek a tömegesítéssel, utánpótlás 
meccsek maradnak el, mert nem jön össze 11 gyerek. Természe- 
tesen sok az alternatíva, a gyerekeknek ki sem kell mozdulnia a gép 
elől, hogy virtuálisan focizzon vagy kosarazzon, de ki kell vinnünk 
őket valahogy a pályára,és ott is kell tartanunk. Cigándon minden 
adott a jó szerepléshez, megvannak a tárgyi és anyagi feltétetlek, 
pályák, sportcsarnok. Bízom benne, hogy sikerül a feljutás, egy 
NB II-es csapat még nagyobb vonzerőt jelentene a kistérségi fiata- 
lok számára, és előbb-utóbb talán több cigándi fiatal is átlépné a 
felnőtt csapat öltözőjének küszöbét.

- Nemrég fejezted be pályafutásod, most kapusedzőként dol- 
gozol, vonz-e az edzősködés vagy pedig maradsz a “kap- 
tafánál”?

- Nem, egyáltalán nem vonz! Egykori kapusként a “kaptafánál” 
tudok legtöbbet segíteni mindenkori csapatomnak. 25 évet álltam a 
kapuba, rengeteg tapasztalatot szereztem, ezeket próbálom átadni 
a kapusaimnak.

- Budapesten élsz, de ha esetlegesen Cigándon még komo- 
lyabb mederbe terelődik a futball, egy felkérés esetén, tudnál-e 
segíteni ezekkel a megszerzett tapasztalatokkal szülővárosod- 
nak?

- Nehéz kérdés, rá kellene vágnom, hogy igen, de a realitás saj- 
nos nem ez. Budapesthez köt a család, a gyerekeim és a futballban 
is nagyobbak a lehetőségek. Ezzel együtt:soha ne mondd, hogy 
soha.

- Hogy érzed magad Soroksáron?

- Jó helyre kerültem, minden rendben. Minden feltétel adott a jó 
szerepléshez, korrekt vezetőség, jó játékosállomány, mégis hiány- 

zik valami. Tudom viszont, hogy idő kérdése és meg fogjuk találni 
a kiutat és el fogunk indulni felfelé.

- Ebben biztos vagyok. Mégis mit gondolsz mi hiányozhat, 
hogy előrébb léphessetek, az első győzelem?

- Leginkább a gól, 6 meccsen 2 rúgott góllal nem is lehettünk 
sokkal előrébb. A mezőny egyik legjobb csatára Lovrencsics Ba- 
lázs sérült, műtét előtt áll, és nagyon hiányzik a nyáron igazolt 
Koós Gabi is, aki szintén sérüléssel bajlódik. Minél előbb meg kell 
találnunk a góllövő cipőnket, mert komoly bajba kerülhetünk.

- Szerdán kupameccs, egy esetleges kupasiker elmozdíthatja 
a csapatot a jó bajnoki szereplés irányába?

- Minden siker fontos lehet, tisztába vagyunk vele, hogy nagyon 
nehéz dolgunk lesz, talán nem is a kupaszereplés az elsődleges a 
helyzetünkbe, de feladni nem fogjuk.

- Úgy hallottam nagyon örültél a sorsolásnak, milyen érzé- 
sekkel várod a a mérkőzést?

- Természetesen örülök, hogy otthon játszunk, de szerintem So- 
roksáron én vagyok az egyetlen ember, aki így érez. Hosszú, költ- 
séges utazás, veszélyes ellenfél és csak veszíthetünk. Ha nyersz, 
akkor realizáltad az osztálykülönbséget, ha kikapsz, akkor viszont 
felkapják az emberek a fejüket az eredmény hallatán.

- Láttad-e már a cigándi csapatot az idén, és milyen meccsre 
számítasz?

- Ütköznek a meccseink, így nem láttam sajnos a hazai csapatot, 
a válogatott meccs miatti szünetben voltam otthon, de akkor meg 
idegenben voltak. A Cigánd rengeteg gólt lő, nekünk viszont az 
utóbbi időben összeállt a védelmünk, nem hiszem, hogy gólparádé 
lesz, de egy meccsen minden megtörténhet, és annak a fordítottja 
is.

- Hát gólparádé lett... (2:4)
A mérkőzés krónikájához hozzátartozik, hogy az első félidő 

elején, a bekapott gólig nem találtuk a ritmusunkat, de a 20. perctől 
átvettük teljesen az irányítást és megfordítottuk az eredményt, sőt 
már az első játékrészben lezárhattuk volna a továbbjutás kérdését. 
A fordulás után viszont “bent maradtunk az öltözőben” és ki is 
egyenlítettek a vendégek. A mérkőzés hajrájában eldönthette volna 
a mérkőzést mindkét csapat, végül ez a Soroksárnak sikerült.

Terjék Sándor

Régi ismerős érkezett a kupameccsre
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Kétségkívül a cigándi futball a legnagyobb fénykorát éli. Ha le 
akarom egyszerűsíteni a dolgot, a csapat mostani teljesítménye 
alapján benne van az ország legjobb 30 klubcsapatában. Erre eddig 
soha nem volt példa. Voltak jó csapataink, remek játékosaink, de 
sosem volt ezen a szinten sem ilyen eredményesség. Ennek a ered- 
ményességnek az egyik legfőbb titka, hogy számtalan gólhelyzetet 
tudunk kialakítani és ezzel együtt most be is találunk, mi sem bizo- 
nyítja jobban, hogy két csatárunk is a góllövőlista elején van. A vé- 
dekezésünkre sem lehet panasz az eddig bekapott hat góllal. Ter- 
mészetesen meg kell említeni Fogarasi mester alázatos munkáját 
is, aki vastagon benne van ebben a részsikerben. Igen, részsiker, 
mert még csak az őszi idény felénél tartunk, messze még a bajnok- 
ság vége, amikor reméljük a részsiker teljes sikerré válik, és azzal 
már tényleg egy történelmi tettet vihet véghez a csapat, mellyel 
méltán büszkélkedhet majd a város.

A góllövőlista élcsoportja: 1. Popescu, Robert (Cigánd) 9 gól. 
2. Kostic, Zoran (Nyíregyháza), Pölöskey Péter (Nyíregyháza), 
Roszel Róbert (Cigánd) 8-8 gól.

Az eddigi eredmények:
Tállya – CISE 1-3  CISE – Somos 6-0
Újpest II – CISE 1-5  CISE – REAC 3-0
DVTK II – CISE 0-4  CISE – RKSK 5-1
Kazincbarcika – CISE 2-2 CISE – Hatvan 2-1

Soha nem kezdtük még ilyen jól a bajnokságot

Elkezdődött a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei 
“Arany Fácán” futsal baj- 
nokság. 

Frissen nevezett csapa- 
tunk győzelemmel mutat- 
kozott be az 1. fordulóban.

Cigánd SE – Gyulaháza 
KSE 6-3 (2-2) 

Góljaink: 
Nagy G. (2), Ablonczy, 

Gönczi, Vicickó, Csáki.

Ismét győzött a 
Cigánd SE II 

Egymás után kétszer nyert a 
Cigánd SE II, és így hét forduló 

után az ötödik helyen áll 
a 14 csapatos pontvadászatban.

Győzelemmel kezdte a bajnokságot a 
Cigánd SE futsalcsapata
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Felső sor: Oláh József, Fodor Csaba, Daruk László, 
Juhász Máté, Horváth János, Fodor Tamás, Tóth Csaba, 
Balla Róbert, Tóth Dávid, Dócs Gábor, Nagy Dávid

Alsó sor: Tóth István, Gecse István, Juhász Dávid, ifj. 
Dócs Károly, Sándor Tibor, Kolompár Tamás, Veres 
László.

Hiányzók: Fábián Attila, Fodor Dávid, Lehóczki Sán- 
dor, Molnár Tamás, Nagy József, Oláh Kornél, Pálóczi 
Benedek, Tintér Krisztián, Tóth Roland, Oláh Patric.

A Cigánd SE II. csapata 
2015/2016. bajnoki évadban
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Repedések az új járdákban! Miért? Mi történt? Ki hibázott? 
Teljesen jogos kérdések. 

Lássuk az előzményeket: a Cigánd szociális városrehabilitációja 
című projekt keretében út- és járdaépítések illetve felújítások tör- 
téntek az Ady, Ságvári és Rózsa Ferenc utcákban. Az építési mun- 
kák 2015.04.30-án hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétellel 
zárultak le. 2015.05.29-én a támogató helyszíni ellenőrzést tartott. 
Részlet a jegyzőkönyvből: „A mai helyszíni szemle célja, a 2015. 
május 22-én Ügynökségünkre beérkezett lakossági bejelentés 
helytállóságának vizsgálata. A bejelentés szerint az elkészített 4 
belterületi útszakasznak (Ady E. u., Ady köz, Ságvári u. és Rózsa 
F. u.) és a járdáknak nem megfelelő az alapja, műszaki állapota (…) 
Az ellenőrzésen megállapítható, hogy az utak és járdák építése 
megtörtént, a műszaki átadás-átvétel lezajlott. Az ellenőrzés során 
az utak tekintetében méréseket végeztünk. Megállapítás: A beje- 
lentésben közölt észrevételek a helyszíni ellenőrzés során nem 
megállapíthatóak, a helyszíni ellenőrzés megállapítása alapján ter- 
vektől eltérő kivitelezés nem történt. Szabálytalansági eljárás meg- 
indítása - a helyszíni szemlén tapasztaltak, ill. a rendelkezésre állt 
dokumentumok alapján - a hiánypótlásban bekért dokumentumok 
függvényében nem indokolt!”

2015. június és július hónapokban a járdaburkolatok hosszanti 
irányban megrepedtek. 2015.07.29-én az önkormányzat felhívta a 
kivitelezőt a hiba javítására, melyet a kivitelező augusztus első he- 
tében megkezdett elhárítani, megtörtént a megrepedt aszfalt bur- 
kolat visszabontása. Többszöri szakértői egyeztetéseket követően 
a következő megállapítások születtek: „A kisterhelésű járda sza- 
kaszokon (Ady u., Ady köz, Ságvári u.) helyenként az út felőli sze- 
géllyel párhuzamosan hosszrepedések jelentek meg. Az elsődleges 
helyszíni ellenőrzések során is megállapítható volt, hogy a teljes 
szerkezet átrepedt. Ezért megrendelő és kivitelező az érintett 
szakaszok aszfaltburkolatát visszabontotta, hogy feltárja a kelet- 
kezett hiba okát. Valószínűsíthető, hogy a havária jellegű szárazság 
okozta altalaj zsugorodás miatt keletkeztek a hosszanti repedések. 
A hibák pontos megállapítása végett a repedésekkel érintett szaka- 
szokon talajmechanikai vizsgálatot készíttet megrendelő késésére 
a kivitelező. A szakvéleményben leírtak figyelembevételével állít- 

ja helyre a kivitelező az érintett szakaszokat. A talajvizsgálati ered- 
mények ismeretében szükséges a tervező bevonása. A tervező fela- 
data egy olyan költséghatékony műszaki megoldás kidolgozása, 
mely állékonyságot biztosít a járdáknak. A tervezőtől és a kivite- 
lezőtől is soron kívüli munkavégzést kérünk a mielőbbi helyreál- 
lítás érdekében. Megvizsgálandó, hogy a költségviselés a kivitele- 
zési szerződés szerinti 60 hónapos garancia keretében a kivitelező 
feladata-e. A talajvizsgálati eredmények ismeretében a tervező ja- 
vaslatait megismertük. A jelenlévők egyhangú véleménye szerint 
feltételezhetően vis maior helyzet áll fenn. A helyreállítás műszaki 
tartalmát elő kell készíteni.”

A vis maior helyzet megoldásra vár. Várhatóan október végén 
kézhez kapjuk a független igazságügyi szakértő véleményét. Ami 
bizonyos: a megfelelő műszaki megoldással a járdákat helyre kell 
állítani! Ami kérdéses: ki fizeti a munkát?

Havária az Újfaluban!

"Az életvezetés Iskolája" - Borsod megye komplex emberi 
erőforrás-fejlesztési programja 7 lépésben című program se- 
gítségével a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. három sportnapot és 
számos sportalkalmat valósított meg Cigándon is. A progra- 
mok szeptember és október hónapokban valósultak meg.


