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Tisztelt Cigándiak!
Minden évben eljön az a pillanat, amikor megírom a kará- 

csonyi köszöntőmet és visszatekintek arra mi is történt az el- 
telt év során. Hála Istennek van mire visszagondolni! 

Sok jó dolog történt velünk, felsorolni is nehéz. Ilyenkor az em- 
berek csak a jóra emlékeznek, a rosszat hátrahagyják az óévre a 
maga bújával-bajával együtt.

Fontos, hogy ne köntörfalazzunk, vegyük észre a sikereket, az 
eredményeket, de ne feledkezzünk meg az estleges hibákról, ku- 
darcokról sem. Azokból is lehet, sőt kötelező tanulni.

Ami viszont remélem tisztán látszik, hogy településünk tovább 
épült, szépült. Sok embernek a munkája van a fejlesztésekben, 
építkezésekben, közösség építésekben.

Ebben a munkában nagyszerű érzés, hogy mindig lehetett kire 
számítani. Hogy mindig vannak, akik nemcsak a hívó szavakat 
hallják meg egy-egy társadalmi munkára, hanem saját ötleteikkel 
szeretnék a közösséget jobbá tenni.

Az ünnepek közeledtével a munkák csendesülnek, mindenki ke- 
resi a család, a rokonság szeretetét, a gyermekeink pedig meg- 
kezdik az álmodozást az ajándékokról, várják a karácsonyfa állítás 
okozta örömöket. A templomban pedig miközben hallgatjuk, átél- 
jük az adventi és a karácsonyi Istentiszteletet, rájövünk, hogy a vi- 
lág sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk. Sokan fogadalmat te- 
szünk, hogy a jövőben lazítunk egy picit a rohanáson és Isten házát 
is gyakrabban látogatjuk majd. Az idősebb generáció viszont arról 
álmodozik, hogy a család végre együtt legyen, együtt ünnepeljen.

A karácsony már időtlen idők óta a szeretet ünnepe, a boldogság, 
a meghittség napjai. A karácsony mindent és mindenkit megvál- 
toztat. Jobban vágyunk a csendre, a nyugalomra. Visszatérünk 
azokhoz az értékekhez, amelyek a hétköznapok rohanásában időn- 
ként a háttérbe szorulnak. Jobban figyelünk családunkra, baráta- 
inkra, embertársainkra. 

Az ajándék vásárlás és az ünnepi készülődés izgalma csodálatos, 
azonban ezen az ünnepen mégis a szereteten van a fő hangsúly, 
azokon a meghitt pillanatokon, melyeket szeretteinkkel együtt tölt- 
hetünk el. 

Néha egy szóval, egy mosollyal, egy érintéssel, sokkal többet tu- 
dunk kifejezni, mintha drága ajándékokkal halmoznánk el egy- 
mást. Sok ember nem tudja, mi hiányzik az életéből, pedig ez nem 
más, mint az igaz szeretet…

Az igazi ünnephez és az egész életünkhöz nem kell más, csak az, 
hogy szeretni, tisztelni tudjuk egymást, mert hiába jön össze a 
család, a baráti társaság, ha csak rideg ajándékozásból, vacsorából 
és egymást untató beszélgetésből áll az ünnep. Kell, hogy legyen 
közöttünk egy kapocs és ez nem más, mint a mindent összekötő és 
átitató szeretet.

Mindannyiunknak kívánom, hogy karácsony elmúltával se 
veszítsük el az emberségünket, a másik iránti tiszteletünket, szere- 
tetünket. Vigyük magunkkal a karácsony igazi üzenetét és építkez- 
zünk értékeinkből a hétköznapokban is. 

Kívánom mindenkinek, hogy a karácsony – akár egyedül, akár 
szeretteik körében ünnepelnek – segítse Önöket testi, lelki és szel- 
lemi feltöltődéshez.

Kedves Cigándiak!

Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve köszönetet 
mondjak mindazoknak, akik egész évben segítették településünk 
fejlődését és az önkormányzat munkáját. Így köszönöm dolgozó- 
inknak, segítőinknek, városunkban és városunkért dolgozóknak, a 
lakosságnak, a civil szervezeteknek a különböző társadalmi kezde- 
ményezésekben nyújtott segítségét és aktív részvételét és termé- 
szetesen az egyházak és a vállalkozók támogatását.

Áldott, békés szeretetteljes karácsonyt és boldog új évet kívánok 
mindenkinek!

Karácsony
Este van, este van, szép Karácsony este,
mosoly legyen az arcon, mosoly a szívekbe.
Óh, Te Úr Jézus, menj el házról házra,
Vigasztalj: a magányos ne legyen ma árva.

Megszületett Jézus, szívünk hozzuk néked,

fogadd el tőlünk ezt a csekélységet.
Jöjj a mi szívünkbe, ne legyen csak álom,
hogy ma is legyen  Áldott, Igazi Karácsony.

Szépséges szép fények és áradó Szere- 
tet tegyék boldoggá a Karácsony ünne- 
pet. Istentől megáldott boldog Karácso- 

nyi ünnepeket és egészségben gazdag 
boldog Új évet kívánunk!

Szeretettel a Polgármester Úr családjá- 
nak, a munkatársainak és a Nyugdíjas klub 
minden tagjának, ismerősöknek és akik 
nem ismernek. Az egész város minden tag- 
jának.

Nagy Miklósné és testvére Isaszeg

Ünnepi köszöntő
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Az ajándék szó hallatán mindnyájunknak felcsillan a szeme, 
hevesebben ver a szíve és bizsergető érzés lesz úrrá rajtunk. 
Mindenki szeret ajándékot kapni, mindnyájan vágyunk arra, 
hogy időnként valaki valami csekélységgel meglepjen.

„A legszebb a karácsonyban, hogy ajándékot kapunk” mondják a 
gyerekek és sok felnőtt is úgy véli:”A karácsony az ajándékozás- 
nak az ünnepe”. 

Vajon mit is ünnepelünk karácsonykor? A régiek, akiket nem 
vakított meg annyira az ünnepek előtti csillogás, a kirakatok zsú- 
foltsága, nem terhelt le a reklámok tömkelege, tudták és vallották, 
hogy a karácsony az Isten szeretetének ünnepe, mert” Úgy szerette 
Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta…”(János ev.3,16). Erről 
az isteni szeretetről vallja Pál apostol, hogy „kimondhatatlan aján- 
dék”(2Kor.9,15). 

Egy régi történet szerint Caesar rendkívül értékes ajándékot 
adott egyik barátjának. Barátja nem akarta elfogadni:”Ez túl sok 
nekem, hogy elfogadjam”- mondta. A császár ezt válaszolta:”De 
nem túl sok nekem, hogy odaadjam”. Istennek nem volt túl sok, 
hogy nekünk adja a Fiát, és ővele mindent nekünk ad:”Aki tulajdon 
Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi 
módon ne ajándékozna vele együtt mindent nekünk?”(Róm.8,32)

Megismerve a karácsony lényegét, megállapíthatjuk: Isten leg- 
nagyobb ajándéka az ember számára Jézus. 

Karácsony tehát az Ajándék ünnepe és nem az ajándékozásé. 
A karácsonyi öröm töltse be a szívünket még akkor is, ha a kéz- 

zelfogható vártnál kisebb ajándékcsomag kerül a karácsonyfa alá. 
Fogadjuk el hit által, hogy a Megváltó Jézus Krisztust Isten mind- 
nyájunkhoz elküldte. 

Gazdag és szegény, egészséges és beteg, családos vagy egyedül 
élő, idős vagy fiatal, mindenki hálásan vallhatja, számára is adatott 
a Legnagyobb Karácsonyi Ajándék.

Füle Lajos gondolataival kívánok minden kedves olvasónak 
Áldott Karácsonyi Ünnepet, kegyelemben és áldásokban 
gazdag 2016-ik esztendőt:

„Ne lepje be a hó a szívünket,
Ne menjen el mellettünk az ünnep,
Ne csak múló hangulatra vágyjunk,
Jézus legyen az ajándék nálunk”. 

Kristóf István
ref . lelkipásztor

Advent a karácsony (december 25.) előtti negyedik vasár- 
nappal – más megfogalmazásban a Szent András apostol 
napjához (november 30.) legközelebb eső vasárnappal – veszi 
kezdetét, és karácsonyig tart. 

Advent első vasárnapján (november 29.) fellobbant az első láng 
a cigándi református templom kertjében. A délelőtti istentiszteletet 
követően Kristóf István lelkész köszöntötte az ünneplőket. Ezt kö- 
vetően a Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde dolgozói és óvo- 
dásai kedveskedtek egy-egy rövid karácsonyi műsorral. Az elő- 
adások után a jelenlévők egy kis forró teával és forralt borral és me- 
legíthették fel magukat és egy kis süteményt fogyaszthattak, majd 
rövid kötetlen beszélgetés után haza tértek otthonaikba.

Advent második gyertyája is fellobbant Cigándon

Az ünnepi istentiszteleten a Csárdás Citerazenekar és Hagyo- 
mányőrző énekkar műsorát hallhatták a gyülekezet tagjai.

A várakozás második gyertyáját a Kántor Mihály Általános Is- 
kola tanulói és nevelőtestülete gyújtotta meg. A gyerekek egy rövid 
karácsonyi összeállítással kedveskedtek jelenlévőknek.

A gyertyagyújtás után a jelenlévők süteményt és egy kis forró 
teát és forralt bort fogyaszthattak a kötetlen beszélgetéssel záruló 
eseményen.

Meggyulladt az első adventi gyertyaláng A legnagyobb karácsonyi ajándék
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Az 1956. október 23-i forradalom eseményeire emlékeztek 
meg Cigándon 2015. október 22-23-án.

Október 22-én a Kántor Mihály Általános Iskola negyedik és he- 
tedik osztályos diákjainak ünnepi műsorát láthattuk a forradalom 
történéseiről, melynek az iskola étkezdéje adott helyet.

Október 23-án a városi megemlékezésen a Kántor Mihály Álta- 
lános Iskola hetedik osztályos tanulói adtak ünnepi műsort. A meg- 
emlékezésen részt vett Oláh Krisztián Cigánd város polgármes- 
tere, Stumpf Attila a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormány- 
hivatal Cigándi Járási Hivatalának vezetője és Czunyiné dr. Ber- 
talan Judit köznevelésért felelős államtitkár.

Az előadást követően a megemlékezők – rendőri felvezetés mel- 
lett – fáklyákkal vonultak át a köztemetőbe, ahol az ünnepségi so- 
rozat folytatódott.

A Himnusz elhangzását követően köszöntőt mondott Oláh 
Krisztián polgármester úr és Czunyiné dr. Bertalan Judit államtit- 
kár asszony. Emellett Durku Tímea, Jaskó Botond és Mándi Klau- 
dia nyolcadik osztályos tanulók egy-egy verssel emlékeztek meg 
1956 októberének és novemberének eseményeiről.

A szervezők nevében szeretnénk megköszönni mindenkinek 
a munkáját, akik hozzásegítették a lakosságot, hogy méltókép- 
pen emlékezhessenek meg az ötvenkilenc évvel ezelőtti esemé- 
nyekről.

November 3-án az óvodás gyerekek és az óvónénik, dajka né- 
nik virágokkal, mécsesekkel sétáltunk el az emlékparkba. 

Az emlékművek és a szobrok elé helyeztük el a megemlékezés 
virágait, gyertyáit. Elhunyt szeretteinkre, ismerőseinkre és a hősi 
halált halt katonákra emlékezünk november első napjaiban itt az 
óvodában is. A régi szokások megtartására igyekszünk nevelni 

Krizantémok, mécsesek a gyerekek kezében, az emlékezést őrizzük a szívünkben
óvodás gyermekeinket, megláttatva az ünnep szépségét, fontossá- 
gát. Az őszi táj csodálatos színpompájában jól esett valameny- 
nyiünknek a séta, és a közös élmény, reméljük, megmarad mind- 
nyájunk szívében.

Üres kézzel nem térünk vissza, gyönyörű tarka leveleket 
szedtünk a kosárkáinkba.

AZ 56-OS HŐSÖKRE EMLÉKEZTEK CIGÁNDON
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Sikeresen zárult a TÁMOP 3.1.4.C” A Kántor Mihály Általá- 
nos Iskola Tanulóinak készség és képesség kibontakoztatása” 
című projekt, mely pályázat által tanulóink szabadidős 
tevékenységére, eszközbeszerzésre fordíthattunk 11, 99 millió 
forintot.  

A programban iskolánk valamennyi tanulója rész vett, számos 
élménnyel, új ismerettel gazdagodtak. A tantestületből 15 kolléga 
4 modulos ECDL képzésen sajátította el a számítógép program- 
jainak alkalmazását. Két tanítónőnk sakkmatematika tanfolyamon 
vett részt, ezáltal lehetőség nyílt 1-2. évfolyamon sakkmatematika 
szakkör indítására.

A Pedagógiai Programunk részét képezi a tanulók egészségne- 
velése, az iskolai foglalkozások mellett együttműködünk a Bod- 
rogközi Járóbeteg Szakellátó Központtal. Tanulóink megkapták a 
kötelező védőoltásokat, a 7. évfolyamos lányok a HPV vírus elleni 
védőoltást, elkezdődött a tanulók fogászati ellenőrzése is.

A tanulók tanulmányi helyzetéről, magatartásáról a szülők tájé- 
koztatása megtörtént a szeptemberi, októberi szülői értekezlete- 
ken. Szeretném megköszönni azon szülők közreműködését, akik 
munkaidőben vállalták az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által 
iskolánkban végzett felmérésen való részvételt. 

Iskolánk sporttevékenysége széleskörű. Tehetséges tanulóink 
kiemelkedő helyezéseket érnek el kistérségi körzeti megyei 
szinten. Kistérségi Molnár István emléktornán mindhárom 
korcsoportunk első helyezett lett, így elhozhattuk a vándorkupát is. 
Ebben az évben is bekapcsolódtunk a Bozsik-programba, 
csapataink a különböző bajnokságokon mindig az élen végeznek. 
Szigeti Csongor, Paládi Petra és Iski Petra a sátoraljaújhelyi mezei 
futóversenyen II. illetve III. helyen futottak be a célba. A testne- 
velés munkaközösség tagjainak köszönhetően iskolai sportnapot 
tartottunk, 2015 m-es futást rendeztünk. „A sport legyen a tiéd” 
akcióba is bekapcsolódtunk, kézilabda bemutatón vettünk részt a 
sportcsarnokban. Nemcsak a sport területén törekszünk tehetséges 
tanulóink fejlesztésére, hanem tanulmányi versenyekre is ké- 
szítjük fel őket, illetve házi tanulmányi versenyeket is szervezünk 
nekik: angol, német, történelem tantárgyakból. 

A végzős tanulóink számára pályaválasztási tanácsadást kértünk 
a Megyei Pedagógiai Intézettől, üzemlátogatás szervezésével, a 

környező középiskolák továbbtanulási tájékoztatásával segítjük 
diákjainkat a döntés meghozatalában.

Kiemelt feladatunknak tekintjük a társadalmi, kulturális rendez- 
vények szervezését, megvalósítását. Színvonalas műsorral emlé- 
keztünk meg 1956 eseményeiről, az iskolai és a városi ünnepségen 
a  4. és 7. évfolyam közreműködésével. A 4. évfolyam látványos 
előadással készült és nagy sikert aratott Földünkért világnapra ké- 
szített előadásával. A halottak napja közeledtével hagyományaink- 
nak megfelelően névadónk és elhunyt kollégáink sírhantjánál elhe- 
lyeztük az emlékezés virágát.  

Bekapcsolódtunk a Márton-napi rendezvénybe. December 4-én 
az első órában érkezik hozzánk a mikulás. A gyerekek lelkesen vár- 
ják és verssel, énekkel köszöntik. December 6-án a város adventi 
koszorúján a második gyertyát intézményünk tanulói gyújtják 
meg, melyre adventi műsorral is készülünk. Az utolsó tanítási 
napon, december 18-án tartjuk karácsonyi iskolagálánkat.

Szeretetteljes, áldott karácsonyi ünnepeket és eredmények- 
ben gazdag, boldog új esztendőt kíván a Kántor Mihály Ál- 
talános Iskola valamennyi dolgozója és tanulója a város la- 
kosságának!

Némethné Szendrei Csilla, Intézményvezető

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Befejeződött a Képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés 
a Bodrogközi Járóbeteg Szakrendelőben című TÁMOP-
6.2.4.B-14/2-2015-0012 azonosító jelű projekt.

A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vál- 
lalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő 
munkavállalási képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendel- 
kezésre, amely magában foglalja a munkaerő megfelelő egészségi 
állapotát is. A munkavégzéshez szükséges egészségi állapot bizto- 
sításának feltétele többek között a megfelelően működő egészség- 
ügyi ellátórendszer biztosítása. 

Az egészségügyi ellátórendszerben foglalkoztatottak korfája hű- 
en tükrözi a társadalom elöregedő tendenciáit. Ezt a folyamatot 
tovább rontja az egyre kisebb arányú utánpótlás, a korai pályaelha- 
gyás, illetve a pályára lépés motivációjának hiánya, mely az orvo- 
sok és a szakdolgozók vonatkozásában ugyanúgy érezteti hatását. 
A munkaerő megtartását elősegítheti egy olyan középtávú, foglal- 
koztatást támogató program elindítása, amely az egészségügyi in- 
tézményeknek nyújt átmeneti bértámogatást a hiányzó vagy az új 
funkciókhoz illeszkedő orvosi, szakdolgozói kapacitások biztosí- 
tása érdekében. 

A projektünk alapvető célja a helyi egészségügyi ellátórendszer 
hatékony működéséhez szükséges humánerőforrás biztosítása. En- 
nek tudatában döntöttünk az intézményi létszámbővítés és az in- 
tézményen belül új munkakörben történő foglalkoztatás mellett.

A nyertes pályázatunk lehetővé tette, hogy a cigándi Bodrogközi 
Járóbeteg Szakellátó Központban egy meglévő egészségügyi 
szakdolgozónk új munkakörben történő, míg két új szakdolgozónk 
új munkakörben történő foglalkoztatását - munkabért és járulékait 
– finanszírozzuk.

A projektnek köszönhetően a megtakarított működési költséget 
társaságunk pénzügyi likviditásának javítására tudta felhasználni.

A projekt összköltsége 7.764.899Ft. 
A támogatás intenzitása 100%.

Őszi események a Kántor Mihály Általános Iskolában

Tisztelt Bodrogközi Lakosok!
 
Cigánd Város Önkormányzata szeretne egy kiállítást meg- 

valósítani Cigándon az egykori gazdasági kisvasút felújított 
állomásépületében.

A kiállítás megvalósításához a város vezetése tisztelettel kéri a 
Bodrogközben élő emberek segítségét, hogy amennyiben rendel- 
keznek az egykori vasúttal kapcsolatos fotóval, vagy tárggyal, le- 
gyenek szívesek értesítsenek bennünket az alábbi elérhetősége- 
ken:

Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár
3973 Cigánd Fő u. 38.
Telefon: 06-47/ 534-419
e-mail: bip.cigand@gmail.com

FELHÍVÁS!  

Felelős kiadó: Cigánd Város

Önkormányzatának Képviselő-testülete

Felelős szerkesztő: Tóth Mihály

Szerkesztőség:

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

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
LAPJA
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Ha rátekintünk Borsod-Abaúj-Zemplén megye járási térképére, 
akkor megállapíthatjuk, hogy a megye legkeletibb járása a cigándi, 
amelynek területén 15 település található. Ami nem látszik a térké- 
pen, hogy a járásban 1 városi, 1 nagyközségi és 13 községi önkor- 
mányzat működik. A legutóbbi népszámlálás adatai szerint állandó 
népessége 17200, lakónépessége pedig 16 ezer fő. Az itt élők 
örömmel fogadták, hogy kezdeményezésük meghallgatásra került 
és járásuk időrendben tizenhatodikként felkerülhetett a megye 
térképére. A Cigándi Járásban az utóbbi 3 évben legalább egyszer 
létrejött egy államigazgatási szerv új szervezeti egysége: 

 ·  2013. év első napján a Járási Hivatal,
 ·  2013. november 6-án a Katasztrófavédelmi Őrs,
 ·  2014. január 1-jén a Járási Munkaügyi Kirendeltség.

A legújabb esemény: 2015. november 5. napján megnyílt a 
Cigándi Kormányablak, amely a Járási Hivatal székhelyének, 
okmányirodájának, valamint a hatósági és gyámügyi osztály egy 
részének elhelyezését biztosító épületben került kialakításra. Ez, a 
járás életében meghatározó és fontos fejlesztés, amelynek során a 

2hivatal 241,54 m  hasznos alapterületű „főépületének” közel 85 %-
a lett átalakítva és felújítva. Ennek köszönhetően komfortos ügy- 
fél-, ügyintézői tér, háttérirodák és kiszolgáló helyiségek jöttek lét- 
re. Megújult az épület berendezése és felszerelése, valamint a gé- 
pészeti, az elektromos és informatikai hálózata, továbbá a legkor- 
szerűbb informatikai eszközállomány került telepítésre. 

A Kormányablak 4 ügyintézői munkaállomással és 1 speciális 
fotófülkével, akadálymentes környezetben fogadja az ügyfeleit. 
Megállapítható, hogy mind az ügyféltér kialakítása, mind az ügy- 
intézés személyi és tárgyi feltételei adottak ahhoz, hogy a 21. szá- 
zadhoz méltó környezetben intézhessék a polgárok az ügyeiket.A 
2011-ben megkezdett államreform célja a magyar államigazgatás 
átfogó korszerűsítése, a Jó Állam kialakítása, az emberközpontú és 
ügyfélbarát közigazgatás megteremtése. A kormányablakok, mint 
integrált ügyfélszolgálati irodák kialakításával, az egyablakos 
ügyintézési rendszer bevezetésével a Kormány azt kívánja elérni, 
hogy a közigazgatás által nyújtott szolgáltatásokat az állampol- 
gárok a lehető legegyszerűbb módon érjék el, az ügyintézés menete 
egyszerű, gyors és hatékony legyen. A kormányablakok kialakítá- 
sának további üzenete, hogy egy helyen, mindenki egyenlő esély- 
lyel férhessen hozzá a közigazgatás szolgáltatásaihoz. Jelenleg az 
állampolgárok több mint 400 féle ügykört  intézhetnek a második 
generációs (járási) kormányablakokban. Kormányablak honlapja: 
https://kormanyablak.hu/hu.  

A Kormányablak létrehozásával egyidejűleg a Járási Hivatal 
épülete egy sikeres, Cigánd Város Önkormányzata által elnyert 
energetikai pályázatnak és megvalósult fejlesztésnek köszönhe- 
tően kívülről is megújult. 

A Kormányablak átadó ünnepségen beszédet mondott Demeter 
Ervin, Borsod-Abaúj-Zemplén megye kormánymegbízottja, 
Stumpf Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Cigándi Járási Hivatalának vezetője és Oláh Krisztián, Cigánd 
város polgármestere. 

A Cigándi Kormányablak 
·   címe: 3973 Cigánd, Fő u. 87.,
·   nyitva tartása az alábbi:

Már Cigándon is működik Kormányablak

 

 

   

(Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Cigándi Járási Hivatala)

https://kormanyablak.hu/hu
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TESTÜLETI HÍREK
Cigánd Város Képviselő-testülete a 2015. november 7-én 

tartott ülésén;
Rendeletet alkotott:
F a Képviselő-testület 2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015. 

(II.26.) rendelete módosításáról
F szociális célú tűzifa támogatásáról
Döntött:
F Intézmény létrehozásáról (bölcsőde)
F Intézményfenntartói Társulás megszüntetéséről
F HEP felülvizsgálatáról
F bölcsőde alapító okiratának jóváhagyásáról
F az óvoda alapító okiratának jóváhagyásáról
F Közművelődési intézményátszervezéséről
F Falumúzeum intézmény megszüntetéséről
F Költségvetési Kitekintő táblázat módosításáról

2015. november 26-án tartott ülésén
Rendeletet alkotott:
F az iparűzési adóról szóló 19/2012 (XII.5.) rendelet módosí- 

tásáról
Döntött:
F a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázatról 
F az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevők tá- 

mogatásáról
F a 2016. évi belső ellenőrzési tervről                Gál Béla jegyző

ANYAKÖNYV - SZÜLETTEK ANYAKÖNYV  - ELHUNYTAK -

HORVÁTH DORINA   

TÓTH BALÁZS    

DANCS RÓBERT   

VADÁSZI VENCEL TAMÁS

AN: BERENCSI MARIANNA

AN: MOLNÁR ANITA

AN: JÓNÁS GRÉTA

AN: SULKOVSZKI ERIKA 

KOVÁCS  BERTALAN    

FODOR BALÁZSNÉ SZN: BANA ROZÁLIA 

NAGY ERZSÉBET    

NÉMETHY ANDRÁS    

LŐRINCZ JÁNOS     

( 89 ÉVES )

( 69 ÉVES )

( 88 ÉVES )

( 81 ÉVES )

( 76 ÉVES )           

ANYAKÖNYV – HÁZASSÁG
MAJDANICS KRISZTIÁN - CSÁKI IBOLYA

SÉRA TAMÁS - BRANDISZ KLEMENTÍNA

Ezúton tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy 2015. no- 
3vember 10. napjától a szociális tüzelőtámogatás keretében 1 m  

tűzifa igényelhető az önkormányzattól.
A tüzelőtámogatás a Cigándi Polgármesteri Hivatalba benyúj- 

tandó formanyomtatványon Gál Bertalan szociális ügyintézőnél 
igényelhető.

A nyomtatvány elérhető a polgármesteri hivatalban illetve az 
önkormányzat honlapjáról is letölthető a www.cigand.hu oldalról, 
az Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal - Letölthető dokumen- 
tumok a Szociális ügyek menüpont alatt.

 A támogatásra alanyi jogon jogosultak azok a 70 év feletti il- 
letve három vagy több gyermeket nevelő cigándi lakosok, akik la- 
kásuk fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel oldják 
meg.

Méltányossági alapon igényelhetnek tűzifát a lakásfenntartási 
támogatásban, illetve a lakhatáshoz nyújtott települési támogatás- 
ban részesülő lakosok. 

Ezen igénylők közül az elbírálás során előnyben részesülnek
- aktív korúak ellátására,
- időskorúak járadékára,
- települési támogatásra jogosult,
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló  

1997. évi XXXI. törvényben  szabályozott halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermeket nevelő család.

A támogatás iránti igényeket 2016. február 15. napjáig lehet 
benyújtani.

Szociális tüzelőtámogatás igénylése

Cigánd Város Önkormányzata 
nevében az idősek Napja alkal- 
mából Oláh Krisztián polgár- 
mester köszöntötte Karakó Sán- 
dornét, (95 éves), aki Cigánd leg- 
idősebb lakója.

Az előző lapszámunkban beszámoltunk az Újfalu új járdáinak 
repedéseiről. A szakértői vélemény megerősítette a sejtéseket. A 
járdaburkolatán keletkezett hosszirányú repedések a teljes 25-30 
cm pályaszerkezeti rétegvastagságon továbbá a földműben is vé- 
gig futnak. Tavaly az építés évében a talaj víztartalma optimális le- 
hetett, míg idén a szárazság miatt alakultak ki a kisebb nagyobb 
repedések.

A helyreállítási munkákat a Cigánd Településüzemeltetési és 
Városfejlesztő Nkft. dolgozói a járda kivitelezője által leszállított 
anyagokkal - reméljük - a megfelelő műszaki megoldással végzi.

90. születésnapját ünne- 
pelte Nagy Béla

Megoldás a járdahibák kijavítására



 

Megújul az egykori Falumúzeum épületének nádteteje!
Többek között „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány 2 millió Ft-os támogatásának köszönhetően újul meg az 

egykori Falumúzeum (ma Bodrogközi Múzeumporta részeként Tájház) épületének nádteteje. 
Az elmúlt 15 évben a tető elhasználódott, sőt a legutóbbi nagy eső idején be is ázott. 
Sürgős állagmegóvási intézkedésként Önkormányzatunk a teljes csere mellett döntött. 
A beruházás összege közel 3.700.000 Ft, amelyet az alapítványi támogatás mellet a település saját forrásból biztosít!
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- Eddig megjelent munkái mellé rö- 
videsen egy újabb fog sorakozni, mely- 
nek gondozója az önkormányzat, s a jövő 
évben lát napvilágot. Milyen témát dol- 
goz fel ezúttal?

- Az 1950-es évek eseményeit, történése-
it, állapotait.

- Hogyan jutott arra a gondolatra, 
hogy ezzel foglalkozzon?

- Nemrégiben vizsgálódtam 13-14 éves 
gyerekeknél az adott korról, s az eredmény 
megdöbbentő, lesújtó. Szinte semmit nem  
tudnak nagyszüleik fiatalságának esemé- 
nyeiről. Pedig saját múltunkat, gyökerein- 
ket legalább annyira illik ismerni, mint azt, 
hogy mi volt 1526-ban, vagy miért ünne- 
peljük március  15-ét. Másik izgalmas tény 
számomra, hogy  az ötvenes évek embere a 
régi és új határán élt. Még hatottak rá az év- 
százados tradíciók, még ebben a régi világ- 
ban élt, de már döngette kapuit az új, mo- 

dernebb létforma. El tudta ezt fogadni, s ho- 
gyan alakult további élete?

- Úgy tudom, nagyon nehéz volt az élet 
ebben az időben Cigándon is…

- Igen. Küzdelmekkel, megpróbáltatá- 
sokkal, megaláztatásokkal teli. Érdekes, 
hogy sokévi hallgatás, visszafojtott indula- 
tok után megnyílnak az emberek, és már 
nyitottan szorongás nélkül beszélnek múlt- 
jukról, a velük megtörténtekről.

- Kitér 1956-ra is?

HUSK/1101/1.3.1/0244

„HUSK/1101 - MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA 
HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 
2007-2013”

A Múzeumok párbeszéde elnevezésű határon átnyúló Európai 
Uniós pályázat záró rendezvényét tartották Cigándon 2015. októ- 
ber 27-én.

A rendezvényen Cigánd városának vezetésén kívül részt vett 
Zvolensky Gabriella a királyhelmeci Bodrogközi és Ung-vidéki 
Közművelődési Intézet Kassai Megyei Önkormányzat Kulturális 
Intézményének igazgatója, Pataky Károly Királyhelmec polgár- 
mestere, valamint mindazon személyek, akik a pályázat megvaló- 
sításában valamilyen formában szerepet vállaltak.

Az eseményen a vendégek megtekinthettek egy kisfilmet Ci- 
gánd városáról, majd ezt követően a Cigándi Tündérkert Hagyo- 
mányőrző Mesteróvoda, Szabóné Horváth Eszter, valamint a Sar- 
kantyús Néptáncegyüttes előadásai szórakoztatták a publikumot.

A kulturális műsorokat követően a projekt partnerek nevében 
köszöntőt mondott Csáki Balázsné „A Bodrogköz Tájmúzeumá- 
ért” Alapítvány kuratóriumának elnök asszonya, Zvolensky Gab- 
riella a királyhelmeci Bodrogközi és Ung-vidéki Közművelődési 
Intézet Kassai Megyei Önkormányzat Kulturális Intézményének 
igazgatója és Pataky Károly Királyhelmec polgármestere.

A köszöntők után szakmai előadásokat hallhattak Cservenyák 
Lászlótól a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének elnökétől a 
Vidéki múzeumok szerepe és lehetőségei a kulturális palettán 
címmel és Viga Gyulától a miskolci egyetem docensétől Alsó- és 
Felső-Bodrogköz értékeinek bemutatása címmel.

A projekt eredményeit Ablonczy Dániel Cigánd alpolgármestere 
és Szemán Tibor a királyhelmeci Majláth József Múzeum szak- 
előadója ismertették a vendégekkel.

Az előadásokat követően a meghívottak megtekinthették a pro- 
jekt keretében létrejött Bodrogközi Múzeumporta kiállító tereit.

A jó hangulatú ebédhez a Csárdás Citerazenekar és Hagyomány- 
őrző Énekkar szolgáltatta muzsikát.

Végezetül:
A projekt összköltsége 1.180.442,16 Euro, ebből a cigándi 

összköltség: 615.670,96 Euro
A támogatás intenzitása: 95%
A projekt megvalósulási ideje: 2013.07.01-2015.10.30.

- Természetesen. Szeretnék egy időrendi 
és hiteles forgatókönyvet írni a helyi ese- 
ményekről. Ennek szépséghibája, hogy a 
megyei levéltár nem tette lehetővé bepil- 
lantani a korabeli kihallgatási jegyzőköny- 
vekbe. De szerencsére még élnek korona- 
tanúk s a szereplők családtagjai.

- Milyen forrásmunkát használ fel az 
anyag feldolgozásához?

- Elsősorban még élő idős emberek 
visszaemlékezéseit, elszármazottak közlé- 
seit, de nagy segítséget jelent a közeli levél- 
tárak dokumentumanyaga is.

- Van-e már címe a leendő kiadvány- 
nak?

- Ez lesz a címe: Azok az 50-es évek…
- Végezetül engedjen meg egy szemé- 

lyes jellegű kérdést. Szokott-e álmodni, s 
ha igen miről?

- Persze, hogy szoktam . Legutóbb pl. egy 
tánccsoportról, melyet úgy hívtak, hogy 
Zemplén Gyermek és Ifjúsági táncegyüttes.

- Sok sikert az új könyvhöz!
Kovács Gábor

Egy kávé mellett Nagy Istvánnal

„Múzeumok párbeszéde”
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A Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói könyv- 
bemutatóval egybekötött író-olvasó találkozót szerveztek 
2015. október 24-én, melynek a Kántor Mihály Általános Is- 
kola magyar nyelv és irodalom terme adott otthont.

A rendezvényt Horváth Gizella: Az óriások szigete – Egy örök 
barátság kezdete című könyvének megjelenése alkalmából 
szervezték.

Az eseményen Oláh Krisztián polgármester úr köszöntötte a 
szerzőt és a vendégeket, majd Kovács Gábor: Barátok című verse 
vezette fel a bemutatót.

A szerző részleteket olvasott fel a könyvből, majd szívélyesen 
válaszolt azokra a kérdésekre, melyeket a vendégek tettek fel Gi- 
zella számára.

A bemutatót követően polgármester úr ajándékcsomaggal ked- 
veskedett az írónőnek.

Az esemény zárásaként Gyárfás Anikó és Gyárfás Károly tánc- 
bemutatóját láthatta a publikum.

A szervezők nevében szeretnénk mindenkinek megköszönni a 
munkáját és segítségét, amely nélkül nem jöhetett volna létre ez az 
irodalmi délelőtt.

Sok sikert kívánunk Horváth Gizellának a további írói mun- 
kásságához!

Riport Horváth Gizellával

Egy nagyon jeles alkalomból beszélgetünk a Kántor Mihály 
Általános Iskola magyar termében, hiszen megjelent első 
könyved Az óriások szigete - Egy örök barátság kezdete cím- 
mel. Kérlek, mesélj arról, hogyan jött létre a könyv és milyen 
érzelmek uralkodnak benned a könyvbemutató után!

- Köszöntök mindenkit. Hogy milyen érzelmek uralkodnak ben- 
nem? Nagyon izgultam. Ez a volt iskolám, itt tanultam! Megmon- 
dom őszintén remegtek a lábaim, de nagyon és pedig ültem (nevet). 
Hogy születetett meg a könyv? Ez nekem valahogy a szívem csücs- 
ke lett. Mindig is az volt a vágyam, hogy íróvá válhassak,és legyen 
egy saját művem, amit meg lehet venni. 17 éves korom óta írok és 
ez a vágyam azóta. Nem adtam fel! Harminchárom éves koromra 
kijött az első könyvem, amire lehet, kicsit túlzás - de büszke va- 
gyok!

Mindenkit büszkeséggel tölt el, hogy ez a könyv megjelent, 
illetve, hogy a kezünkben tarthatjuk. Mennyi idő alatt, és mi- 
lyen ötlet alapján született meg ez a mű?

- Dolgoztam, miközben én ezt írtam és munka mellett írtam 
nyolc hónap alatt. Lehet, hogy mindenki csodálkozik rajta, de ezt a 
történetet megálmodtam! Kivétel persze a párbeszédeket, a neve- 
ket, de a történetet megálmodtam. Tudom, fura, de ez van.

Melyik korosztálynak ajánlod ezt a művet? Felnőtteknek, 
gyerekeknek az ifjúsági korosztálynak?

- Mindenkinek, mert mindenki bele tudja magát élni. Mindegy 

az, hogy ki milyen idős, kicsi, fiatal idősebb, nagyon idős, bárki 
bele tudja magát élni. Bárki elérhet bármit, mert mindegy az, hogy 
kicsik vagyunk, én azt mondom, hogy az a lényeg, mi van itt a szí- 
vünkben. Mekkora akart és mekkora nagy küzdeni tudás van ben- 
nünk. Ha nagy, akkor bármit elérhetünk. Tizenhét éves korom óta 
írok. Harminchárom vagyok, és itt tartom a könyvet a kezemben – 
igaz harminckét évesen már megkaptam a szerződést - egy-két év 
telt el, de itt van és kész van! (nevet)

Várható-e folytatása a könyvnek?
- Igen várható folytatás. Írom a második részt is, csak most leáll- 

tam az írásával. Ugyanis december elsejétől indítok egy blogot, 
ami egy igaz történet alapján készül; ezt bárki el tudja majd olvasni, 
bárki hozzá tud majd férni. Ennek az lesz a címe, hogy „ Álarc”. Ez 
egy  igaz történet alapján íródó történet, amely egy homoszexuális 
férfi életét fogja elmesélni, taglalni, hogy miket él át. Ezt a saját 
családja előtt titkolja. Hogy most december elsejétől a blogot el 
tudjam indítani, leálltam Az óriások szigetének második részével. 
Ettől függetlenül a könyvet is írom, itt van a fejemben, csak le kell 
írni. De, sajnos a blogot kell írnom jelen pillanatban.

Nagyon sok sikert kívánunk neked Gizella a könyvednek a 
folytatásához! Reméljük, hogy minél több példányszámban 
fog itt a cigándi könyvtárban is megjelenni és kézről-kézre fog 
járni, ugyanúgy, mint az első kötet! Nagyon jó egészséget és 
kitartást kívánok a folytatáshoz!

- Nagyon szépen köszönöm! Én köszönöm, hogy ezt a rendez- 
vényt megszervezték nekem és megtisztelve érzem magam!

Az interjú Horvát Gizella: Az óriások szigete – Egy örök barát- 
ság kezdete című könyv bemutatóján készült 2015. október 24-én.

Az interjút készítette: Kovács Gábor

AZ ÓRIÁSOK SZIGETE  EGY ÖRÖK BARÁTSÁG KEZDETE KÖNYVBEMUTATÓ
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TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST 
SEGÍTŐ PROGRAMOK 
A CIGÁNDI JÁRÁSBAN

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 megva- 
lósítás ideje: 2015.04.15 - 2015.11.15.

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

A projektünk elérte célját, létrejött egy olyan együttműködési 
program a Cigándi Járásban, melynek köszönhetően a járáshoz 
tartozó települések és helyi szereplők között kialakult és megerő- 
södött a társadalmi felzárkóztatást elősegítő esélyegyenlőségi 
program koordinációja. A bevont partnerekkel és önkormányza- 
tokkal kidolgozásra került a járáson belüli - együttműködést igény- 
lő - a problémák komplex kezelését megalapozó Esélyteremtő- 
programterv.

A projekt során 36 rendezvény valósult meg.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, 

21,9 millió forint európai uniós támogatás segítségével. 
A projektről bővebb információt a www.cigand.hu oldalon 

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

A pályázat tartalmazott egy járási 
esélyteremtő programtervet, amely 

Tisztelt Cigándiak!
Fiatal gazdaként célom, hogy friss és 

minőségi gyümölcsöt, illetve burgonyát 
termeljek. Számomra fontos, hogy mi- 
nél kevesebb vegyszerrel dolgozzunk és 
egészségesebb élelmiszert tehessünk az 
asztalra. 

Vállalkozásom gyümölcstermeléssel 
és burgonyával fog foglalkozni. 

A pályázati összeget, valamint az árbevételt gépvásárlásra 
és a gazdaság folyamatos fejlesztésére kívánom fordítani. A 
képződött termékeket szerződések keretében TÉSZ-en ke- 
resztül értékesítem, illetve környékbeli piacokon adom el, 
próbálva így bejutni a regionális kereskedelem vérkerin- 
gésébe.

György István egyéni vállalkozó



2015. december

„A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány”

Csáki Balázsné asszony
kuratóriumi elnök
részére
 
 
Cigánd
 
Tisztelt Kuratóriumi Elnök Asszony!
 
"Közösségi Vándordíj a Hagyományos Termékekért" 

Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesü- 
let, mint a Földművelésügyi Minisztérium stratégiai part- 
nere, 2012-ben Közösségi Vándordíjat alapított a hagyo- 
mányos termékek érdekében kiemelkedő tevékenységet 
folytató közösségek elismerésére.

A Vándordíj Bizottság a Közösségi Vándordíjat első 
alkalommal a Magyar Pékek Fejedelmi Rendjének ítélték 
2012-ben. Őket követte 2013-ban a Szövetség az Élő Tiszá- 
ért Egyesület, majd a 2014-es évben a Kis-, Közép-és Agrár- 
vállalkozók, Sajtkészítők Egyesülete (KKASE - Sajtkészí- 
tők Egyesülete).

Örömmel tájékoztatom, hogy a Vándordíj Bizottság egy- 
hangú döntése alapján, 2015-ben „A Bodrogköz Tájmúzeu- 
máért” Alapítvány nyerte el a „Közösségi Vándordíj a Ha- 
gyományos Termékekért” díjat.

A szakmai indoklás szerint „A Bodrogköz Tájmúze- 
umáért” Alapítvány a bodrogközi tájegység népi építésze- 
tének, hagyományainak és kultúrájának, ezen belül különö- 
sen a tájegység gasztronómiai kultúrájának fenntartásáért, 
megismertetéséért végzett példaértékű tevékenysége 
elismeréséül részesül a kitüntetésben.

 
A Közösségi Vándordíj átadást

Terra Madre, a Hagyományos Terméket Előállító 
Közösségek Világnapján,

2015. december 10-én csütörtökön 12:00 órakor
ünnepélyes keretek között tartjuk, melyre tisztelettel 

meghívom Önt és az Alapítvány képviselőit.
 
Tisztelettel:
 
Dr. Molnár Pál, a Közösségi Vándordíjat alapító EOQ 

MNB elnöke megbízásából:  
 Pallóné Dr. Kisérdi Imola

osztályvezető, a HÍR Bíráló Bizottság elnöke
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A B-A-Z Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Cigándi Tagintéz- 
ménye a 2015/16-os tanévben 6 fő főállású szakalkalmazottal, 1 
fő szakszolgálati titkárral, és 1 fő – Cigánd Város Önkormány- 
zata által biztosított – pedagógiai munkát segítő dolgozóval 
végzi feladatait.

Jelenleg intézményünkben 1 fő pszichológus, 1 fő logopédus, 1 
fő gyógypedagógus és 3 fő fejlesztőpedagógus látja el a szakmai 
feladatokat, melyek a következők:

- szakértői bizottsági tevékenység
- nevelési tanácsadás
- logopédiai ellátás
- gyógytestnevelés
- korai fejlesztés
A főállású szakemberek munkáját 1 fő pszichológus, 1 fő logo- 

pédus és 1 fő gyógytestnevelő óraadó segíti.
A szakértői bizottsági vizsgálatok heti 8 órában zajlanak, szerdai 

napokon, a pedagógiai szakszolgálat épületében. A szülők és a vá- 
ros nevelési-oktatási intézményeitől érkező vizsgálatkérések fel- 
dolgozása folyamatos, a vizsgálatokról a szülők postai úton, míg az 
érintett intézmények elektronikus úton kapnak értesítést. A vizsgá- 
latokon való megjelenés a kérés beérkezésétől kötelező, így kérjük 
a szülőket, hogy a megadott időpontban jelenjenek meg intézmé- 
nyünkben gyermekükkel, mivel új időpontot csak egy esetben ad- 
hatunk. Ezt követően hatósági eljárást kell kezdeményeznünk a 
Cigándi Járási Hivatalnál.

Szakértői bizottsági vizsgálatot a szülő beleegyezésével kérhet 
az iskola, óvoda, bölcsőde, védőnői szolgálat, de akár a családse- 
gítő- és gyermekjóléti szolgálat, vagy a gyámhivatal is.

A nevelési tanácsadás keretében zajló fejlesztő foglalkozások és 
pszichológiai terápiák, valamint a logopédiai foglalkozások heti 1 
alkalommal zajlanak az iskolában és az óvodában.

A fejlesztő foglalkozásokat az óvodában a tanév eleji szűrővizs- 
gálaton alulteljesítő gyermekek számára pénteki napokon, az isko- 

lában a tanulási nehézséggel küzdő alsó tagozatos tanulók számára 
hétfői, szerdai és csütörtöki napokon biztosítjuk.

Pszichológusunk egyéni pszichológiai terápiát a szülőkkel vagy 
az iskolával előre egyeztetett időpontban tart. Pszichológiai terápia 
kérhető a szülő és a nevelési-oktatási intézmények által, minden 
olyan esetben, amikor a gyermek számára pszichológus segítségét 
tartják indokoltnak.

Logopédiai terápiára a 2015 augusztus 31-ig 5. életévüket 
betöltött, beszédhibás gyermekek keddi napokon járnak.

Az ortopéd szakorvos, vagy iskolaorvos által gyógytestneve- 
lésre utalt tanulók számára, főállású gyógytestnevelő hiányában, 
egy óraadó szakember tart gyógytestnevelés foglalkozást pénte- 
kenként.

A korai fejlesztés a 2014/15-ös tanévben új szakfeladatként in- 
dult be intézményünkben.

Intézményünk munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8 órától 17 
óráig tart nyitva, pénteki napokon 8 órától 13 óráig várjuk ügyfe- 
leinket a Dózsa György utca 3 szám alatt.

Telefonon a 06-47-334-155-ös telefonszámon, elektronikusan a 
ped.szakszolg.cigand@gmail.hu e-mail címen vagyunk elérhető- 
ek.

Dolgozóink az alábbi időpontban tartanak fogadóórát az in- 
tézményben:

Az adventi időszakot megelőzően két jelentősebb esemény 
történt az intézmény életében:

November 13-án a Szociális Munka Napja alkalmából a Bod- 
rogközi Többcélú Kistérségi Társulás, mint a Szociális Szolgáltató 
Központ fenntartója, szervezett kiváló hangulatú délutánt az in- 
tézmény dolgozóinak. A rendezvényen köszöntőt mondott Dakos 
Jánosné intézményvezető és Oláh Krisztián, Cigánd Város polgár- 
mestere. Munkájuk elismeréseként a központ valamennyi dolgo- 
zója ajándékcsomagot vehetett át a fenntartó Kistérségi Társulás 
jóvoltából. 

November 20-án Őszi mulatság címmel szerveztek bált a Ci- 
gándi Idősek Klubjának tagjai és dolgozói, melyen a Karcsai, Ri- 
csei, Tiszakarádi, Zemplénagárdi, Nagyrozvágyi, Pácini Klubok 
tajgait látták vendégül egy nagyon vidám zenés délutánon, ahol In- 
tézményvezető asszonyunkat Dakos Jánosnét a települések klub- 
tagjai köszöntötték Erzsébet nap alkalmából.

A cigándi gondozónők humoros jelenete és tánca nagyon jó 
kedvre derítette a vendégeket.

A vacsora után tombolasorsolással, és sok tánccal ért véget az 
est. 

December 03-án már a közelgő ünnepek jegyében, került sor a 
városi Szépkorúak napja rendezvényre, melynek lebonyolításá- 
ban a Szociális Szolgáltató Központ dolgozói is aktívan részt vet- 
tek.

December 12-én már negyedik alkalommal került sor Cigán- 
don, a Fogyatékkal Élők Világnapjának megünneplésére, a Fo- 
gyatékkal Élők Nappali Intézménye, és a Támogató Szolgálat szer- 
vezésében.

December 20-án a cigándi Idősek Klubjának énekkara a Ne- 
felejcs kiskórus tagjai gyújtják meg a 4. adventi gyertyát Refor- 
mátus templom előtt.

December 23-án a Mindannyiunk Karácsonyán is fellép a kó- 
rus.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a napi munka mel- 
lett a már hagyományos adománygyűjtő akcióval, és karácsonyi 
játszóházzal készül a közelgő ünnepekre!

A város három közösségi házában is várják a házvezetők az 
érintett településrészeken élő gyermekeket, mikulás és karácsony 
alkalmából szervezett játszóházakon, közösségi programokon.

A Szociális Szolgáltató Központ valamennyi dolgozója, Bé- 
kés Boldog Karácsonyt, és Sikerekben Gazdag Új Évet Kíván a 
város lakosságának!

A Pedagógiai Szakszolgálat hírei

A Szociális Szolgáltató Központ hírei
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Gondolkodás és életmódbeli változásra van 
szükség, ami nem elsősorban pénz kérdése

Cigándon az ország egészének megfelelően az egészségben 
eltöltött évek száma férfiaknál 55 év, nőknél 57. Ez alatta van a 
nyugat európai átlagnak. Vezető gondok a szív érrendszeri be- 
tegségek, daganatos elváltozások, mozgásszervi problémák, 
pszichiátriai kórképek, diabétesz. Az emberek általában úgy 
képzelik, hogy meggyógyulnak, ha pontosan szedik a külön- 
böző gyógyszereket. Ez az elképzelés helytelen. Gondolkodás 
és életmódbeli változásra van szükség, ami nem elsősorban 
pénz kérdése. 

A betegek főleg a szakrendeléseket látogatják, de súlyos, életve- 
szélyes helyzetekben is hozzánk fordulnak. Szeretném ezt az állí- 
tást egy KSH kimutatással alátámasztani.

Forrás: KSH
A grafikon a szakrendelésen megjelent esetek számát jelzi Ci- 

gándon. 2012. évben nyílt a Rendelő, ettől az időponttól a megje- 
lenések a tízszeresére növekedtek.  

Sajnos a traumatológiai eseteket nincs kompetenciánk ellátni, 
ezért a törések, ficamok továbbküldésre kerülnek a területileg ille- 
tékes kórházba. 

A kirívó esetek az életveszélyes állapotokat jelentik. Igen jó né- 
hány esetben sikerült egy akut infarktust, agyi katasztrófát, eset- 
leges gyomorvérzést idejében ellátni és fekvő beteg intézetbe szál- 
lítani. 

Több ízben láthatta a lakosság a mentő helikoptert landolni a 
Szakrendelő udvarán. Számunkra a megnyugvást, az emberi élet 
megmentése jelenti. Sajnos, ez nem sikerül minden esetbe!

A fiatalok napjainkban a fogyasztói társadalom bűvöletében 
élnek. Sajnálatosan nem is lehet előttük túl fényes jövőkép. Az IKT 
eszközök teljes mértékben hatalmukba kerítették őket. Társas kap- 
csolataikat nagyrészt virtuálisan, a világhálón élik. 

Ez azért veszélyes, mert bizonyos idegi hormonok csak szemé- 
lyes kontaktusok révén tudják kifejteni hatásukat. Étkezésüket a 
gyorséttermi kínálat, folyadékfogyasztásukat az energia italok, 
szénhidráttal telített szénsavas üdítők képezik. És még nem szól- 
tam a manapság divatos testépítéshez használt fehérjékről, dro- 
gokról. Hatalmas a szülők felelőssége ebben a kérdésben! 

Talán észrevehető egy pozitív változás, legalábbis településün- 
kön, mi szerint egyre többen sportolnak, s így az egészség megőr- 
zése mellett, közösségek is kialakulnak.

A szórakozással kapcsolatban azt tanácsolhatom, mint egy aggó- 
dó szülő, hogy bánjanak csínján az alkohollal. Lehetőleg ne igya- 
nak pohárban felszolgált üdítőket! Emelkedő tendencia egyébként 
a lányok körében az italozás. 

A dohányzás szintén divatos, és örülhetünk, ha nem füves ciga- 
rettáról van szó. A fiatalok zenei stílusa, tánca a mai felnőtt korosz- 
tály számára idegen, de úgy gondolom, ezek a generációs különb- 
ségek minden korban megjelennek. 

Az idősebbek körében sem rózsás a helyzet. Az előzőekben em- 
lített betegségek mellett náluk jelentkezik még az öregkori el- 
butulás. 

Lelassulnak, feledékenyek lesznek és figyelmetlenek. Sajnos 
Cigándon is nagyon sokan élnek egyedül. Hozzátartozóik az or- 
szág más részeiben, illetőleg külföldön keresik a megélhetésüket. 

A szociális gondoskodás ideig-óráig megoldja ezt a helyzetet, de 
egyre időszerűbbé válik egy bentlakásos gondozó intézet léte- 
sítése. Próbáljunk megértőbben viselkedni velük, ha szerencsések 
vagyunk, ugyanebben a cipőben fogunk járni!

A betegségek megelőzésének módja, hogy figyeljünk a szerve- 
zetünk jelzéseire. Ötvözzük a különféle gyógymódokat. 

Használjunk bátran gyógynövényeket, természetes gyógymó- 
dokat a nyugati orvoslás kiegészítésére. A téli zord időjárást fűsze- 
rezzük a lélek melegével! Fogyasszunk vitaminokat, mézet, citro- 
mot, gyömbért, fokhagymát. 

Az ünnepek tartalmas étkezéseit pró- báljuk majd némi böjttel, 
egészséges téli sétákkal ellensúlyozni. Keressük a harmóniát az 
életünkben!

Lassan közeleg az év vége, ilyenkor illik valamiféle összegzést 
készíteni az elvégzett teendőkről. Nem fogok statisztikai adatokkal 
untatni senkit. 

Az viszont tagadhatatlan, hogy a Szakrendelő a romló egész- 
ségügyi helyzet közepette a világítótorony szerepét tölti be a Bod- 
rogközben. Betegeink szívesen igénybe veszik az infúziós és moz- 
gás terápiás kezeléseinket. 

Központja vagyunk a terhes gondozásnak. Egyre többen jönnek 
gyógyulni hozzánk Szabolcs-Szatmár- Bereg megyéből. Évente 
három alkalommal rendezünk véradást. Európai Uniós egészség- 
ügyi szűrőprogramokat bonyolítottunk ebben az évben. 

Nagy figyelmet fordítunk az egészségügyi felvilágosításra. 
Dolgozóink folyamatosan képzik magukat, többen folytatnak főis- 
kolai tanulmányokat. Sikerült egy saját gépkocsit szereznünk, ami- 
vel megoldottá vált a laboratóriumi mintaszállítás. 

Ügyvezetőnk, Dr. Szulics Péter kiváló menedzseri adottságainak 
köszönhetően stabillá vált a gazdálkodásunk. Orvosaink és az asz- 
szisztencia odaadóan tudásának legjavát adva végzi munkáját. 

Bízunk benne, hogy az elkövetkező évben is sikeresen gyógyít- 
hatjuk a hozzánk fordulókat.

Itt ragadom meg az alkalmat, hogy az egészségügyi dolgozók 
nevében áldott Ünnepet, és egészséges, nyugodt Új Esztendőt 
kívánjak!  

Bodnár Andrásné, Labor asszisztens



Tisztelt Cigándi lakosok!

Baleseti elemzések igazolják a „látni és látszani” elv életmen- 
tő szerepét és a későn észlelhető balesetek bekövetkezésében 
betöltött szerepét. A fényvisszaverős dzseki, fényvisszaverő 
karszalag, matrica láthatóvá tesz, megvédhet, olykor életet 
menthet.

Napról napra egyre később világosodik, előbb sötétedik. A gya- 
logosok is többet tehetnek biztonságuk érdekében, ha láthatósá- 
gukra figyelmet fordítanak. Ha a járművezető időben észleli a gya- 
logost, előbb tud reagálni.

Lassabb, körültekintőbb, előrelátóbb vezetéssel és közlekedés- 
sel meg lehet előzni a gyalogos baleseteket, még akkor is, ha azt a 
gyalogos figyelmetlensége váltja ki. Ebben az időszakban a jármű- 
vezetőknek fokozott figyelemmel kell lenni és számítani kell a 
gyalogos-átkelőhelyek, iskolák, buszmegállók környékén - akár 
figyelmetlenül - az úttestre lépő gyalogosokra.

Lakott területen kívül mind a kerékpárosoknak, mind - az úttes- 
ten, leállósávon, útpadkán tartózkodó - gyalogosoknak éjszaka és 
korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverő mellényt, illet- 
ve ruházatot kell viselni.

Karácsony közeledtével szinte az egész ország útra kel. Az ad- 
venti időszakot sokan töltik utazással egyrészt ajándékok után ku- 
tatva, de vannak, akik távol élő szeretteiket látogatják meg az év 
végén. Ezekben a hetekben a közúti forgalom sűrűsége a több- 
szörösére nő, s a veszély még tovább fokozódik.

Az útviszonyok is megváltoztak megyeszerte. Hajnalra síkossá 

Figyelemfelhívás!

válnak az utak és a köd is gyakran tartós marad. Esős, havas időben 
gyakran képződnek „pocsolyák” az utak felszínén. A hetek előre 
haladtával egyre korábban sötétedik, gyakrabban kell használni a 
gépjármű világítóberendezéseit. Nagyon fontos ezek folyamatos 
tisztán tartása, az izzók cseréje, és tartalékizzó beszerzése.

A szabályok és tanácsok betartásával csökkenthető a bale- 
setek bekövetkezésének kockázata még a kritikusabb téli időszak- 
ban is. Ne feledjék, mindenkit hazavárnak!

A közelgő ünnepek alkalmával a Cigándi Rendőrőrs dolgo- 
zóinak nevében ezúton kívánok minden cigándi lakosnak Ál- 
dott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Örömökben Gazdag Bol- 
dog Új Évet!                                              

Kecskés Lajos r. őrnagy                                                                                     
őrsparancsnok (osztály jogállású)

Időről-időre találkoznak kaotikus állapotokkal a gyalogo- 
san, biciklivel, vagy éppen gépkocsival közlekedő lakosaink 
útjainkon. Nem beszélve a babakocsit toló kismamákról, vagy 
éppen a kerekes-székesekről.

Most nem azok rossz minőségéről van szó, hanem a gyakran sár- 
tengerré váló utakról. Nem csupán attól kell tartani, hogy koszos 
lesz a frissen lemosott autónk, vagy éppen saras lesz-e az új cipőnk, 
vagy éppen mérgelődünk azon, hogy jön már megint haza a gyerek 
az iskolából? Sok esetben oly kevés kell ahhoz, hogy jöjjön a baj! 
Esős, saras, felfagyott úton igen könnyű elcsúszni, főleg idősebb 
korban biciklivel, amikor azért a reflexek már nem úgy működnek!

Minek is köszönhető ez?
Mindenki tisztában van azzal, hogy néhány vállalkozó a mező- 

gazdaságból él, valamint igen sokan művelik – szerencsére – kert- 
jeiket is, és persze tevékenykedik az önkormányzat saját cége a 
„KHT” is, és időről időre beruházások is zajlanak.

Sajnos nem tudjuk elkerülni azt, hogy a munkaterületeken, 
kertekben, földeken dolgozó gépek ne hordják fel a sarat útjainkra.

Évek, évtizedek óta visszatérő probléma ez.
Ezen ősz azonban kiemelkedik az évek sorából és rengeteg pa- 

nasz érkezett a Polgármesteri Hivatalhoz ezzel kapcsolatban.
Probléma, hiszen azért nagyon sok más országban, de tulajdon- 

képpen más országrészben, vagy más magyarországi településen is 
intelligensebben kezelik ezt a kérdést, mint nálunk.

Igaz ennek elmulasztása igen-igen komoly szankciókkal is jár, 
pont úgy, mint nálunk!

Tudva levő, hogy a felhordott sár eltakarítása nem a háztulajdo- 
nosok, vagy éppen az Önkormányzat feladata, hanem a hatályos 
jogszabályok értelmében a közúti szennyeződést okozóé:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. Tv. 7. §a szerint:
„(1) A közutat, a közúti jelzést megrongálni, beszennyezni, a 

közútra a közlekedés biztonságát vagy zavartalanságát hátrányo- 
san befolyásoló tárgyat kitenni, kidobni nem szabad.

(2) Aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálta, beszeny- 

nyezte vagy a közútra a közúti közlekedés biztonságát, zavartalan- 
ságát hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a kelet- 
kezett veszély elhárításáról gondoskodni, illetőleg ameddig az nem 
lehetséges, a veszélyről a közlekedés többi résztvevőjét tájékoz- 
tatni.

(3) Az a járművezető, aki a közúti jelzés olyan rongálását, be- 
szennyezését észleli, vagy a közútra került olyan akadályt lát, 
amely a közlekedés biztonságát súlyosan veszélyezteti, köteles 
erről a rendőrséget vagy a közút kezelőjét értesíteni, és – ameny- 
nyiben erre lehetősége van – a veszélyt a közlekedés többi résztve- 
vőjének jelezni vagy azt elhárítani (mérsékelni).”

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975 (II.5.) KPM-
BM együttes rendelet (KRESZ) szintén szabályozza az utak 
igénybevételének feltételeit, KRESZ 63.§:

„63. § (1)363 Aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálta, 
beszennyezte vagy a közútra a közlekedés biztonságát, zavartalan- 
ságát hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a keletkező 
veszély elhárításáról gondoskodni, illetőleg ameddig az nem le- 
hetséges, a veszélyről a közlekedés többi résztvevőjét tájékoztatni.

(2)364 Földútról szilárd burkolatú útra való ráhajtás előtt a 
járműről a rátapadt sarat – amely a szilárd burkolatú utat beszeny- 
nyezheti – el kell távolítani.”

Fenti cselekményt elkövető személy – amennyiben a magatartá- 
sával más személynek sérülést nem okozott – szabálysértést követ 
el melyet, a helyszínen az intézkedő rendőr 5.000-50.000 Ft.-ig 
terjedő pénzbírsággal szankcionálhat!

Önkormányzatunk nevében nyomatékosan kérjük a fenti cse- 
lekménnyel azonosulni tudókat, hogy emberi módon kezeljék ezen 
helyzeteket és ne legyenek restek egyrészt letakarítani járművüket, 
másrészt a felhordott sarat az utakról eltakarítani, amelyhez 
mindösszesen egy lapát szükséges!!!

Minden bizonnyal rossz kiszállni a sok esetben 30-50 millió ft-ot 
érő fűtött traktorokból, de ismerve a várható következményeket 
(akár egy komolyabb személyi sérüléssel járó baleset), feltehetjük 
a kérdést, vajon ér-e ennyit a komfort?

Kiderül van-e bennünk ennyi intelligencia???
Ablonczy Dániel, alpolgármester

Áldatlan állapotok útjainkon!

A közelmúltban átadták a helyi 
polgárőrség új szolgálati gépjárművét
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Az iskola kezdetével a Sportcsarnok kihasználtsága is sokkal 
nagyobb lett. 

Kezdődött a 3 alkalommal megrendezett sportnappal, ahol nem 
csak a gyerekek, hanem a felnőtt nők és férfiak is sportoltak. Ezt 
követően a Jehova tanúi tartottak 2 napos konferenciát, első napon 
a Szlovákiából, a második napon pedig a Magyarországon élők 
érkeztek a rendezvényre. A két nap alatt 1500-an voltak jelen a 
Szabadidő Központban!

A hűvösebb idő beálltával a Cigánd SE utánpótlás gyerekei szin- 
te minden délután lefoglalták a csarnokot és edzéseken vesznek 
részt. Az esti amatőr focisták is teljesen belakták a sportcsarnokot, 
szabad hely már alig van a sportolni vágyóknak. Az új gépekkel 
feltüzelt konditermünket is előszeretettel használják a vendégeink, 
viszont szembetűnő, hogy 90%-ban hölgyek járnak.

Az ünnepek alatt zajlik az V. Városi kispályás labdarúgó 
bajnokság, ahol 4 héten át (dec. 19 - jan. 9-ig) küzdhetnek egy- 
mással a csapatok, és nyerhetik el a trófeát.

Január közepétől február végéig minden szombaton és 
vasárnap várjuk az szurkolókat, mivel a Cigánd SE utánpótlás csa- 
patai (8 csapat!) teremtornákon vesznek részt, a Cigándi Szabadidő 
Központban!  Ahová ingyenes lesz a belépés!

Az újonnan megalakult Cigánd SE Futsal Team csapata is a Sza- 
badidő Központban játssza a bajnoki mérkőzéseit, ami 2 hetente 
hazai pályán mérkőzik a Szabolcs megyei osztályú bajnokságban! 
Ide is szeretettel várjuk a szurkolókat, mivel a helyi és saját neve- 
lésű labdarúgókkal feltüzelt csapatunk az 1. helyen áll a tabellán! 
Tehát elkel nekik a szurkolás!!

A bajnoki szünet alatt pedig hírverő mérkőzést játszottak a fiaink 
az NB I -ben szereplő Mezei-Vill Futsal csapatával, ahol a válo- 
gatottakat felvonultató ellenfelünk győzelemmel térhetett haza.

Sportcsarnok

Immáron nyolcadik alkalommal rendezték meg a Nyír-Flop 
Holding Tél Kupa teremlabdarúgó tornát a cigándi Szabadidő 
Központban, melynek összdíjazása 525 ezer forint volt. A küz- 
delmek 2015. december 4-6. között zajlódtak.

A tornán 16 csapat vett részt. Pénteken és szombaton a csoport- 
mérkőzéseket bonyolították le, majd vasárnap kieséses rendszer- 
ben folytatódott a küzdelem.

A tornát végül büntetőkkel a Barna Bár együttese nyerte a Jamai- 
ca csapata ellenében. 

A bronzérmet a Tom Tailor szerezte meg a Dream Car csapata 
előtt. 

A szervezők megválasztották a legjobb kapust, legjobb játékost, 
és a legjobb góllövőt is.

A helyosztó mérkőzések előtt tombola sorsolás fokozta a 
hangulatot.

A torna végeredménye:
1. helyezett: Barna Bár   250.000 Ft
2. helyezett: Jamaica     150.000 Ft
3. helyezett: Tom Tailor  100.000 Ft
4. helyezett: Dream Car    25.000 Ft
A legjobb kapus: Szabolcsi Máté ( Jamaica)
A legjobb játékos: Váradi Gábor ( Tom Tailor)
Gólkirály: Vallejos Dominique    ( Barna Bár)
A szervezők nevében köszönetünket szeretnénk kifejezni min- 

den támogatónak a segítséget, hiszen nélkülük nem jöhetett volna 
létre ez a színvonalas rendezvény.

VIII. Nyír – Flop – Holding Tél kupa 
Cigánd 2015. dec. 04-05-06.

Támogatók: 
F Főtámogató a Nyír – Flop – Holding Kft.
F Fodor Zoltán Cigánd SE Elnök
F Cigánd Város Önkormányzata
F Real Élelmiszer Üzlet - Cigánd
F Ténai Gyula vállalkozó - Tiszakanyár
F Farkas Horgászbolt - Kisvárda
F HÁDA Kft. - Tiszakanyár
F Györgyné Fodor Gizella vállalkozó - Cigánd
F Németh&Társai Kft - Cigánd
F Szabadidő Központ - Cigánd
F Levisport Kft - Sátoraljaújhely
F "A Bodrogköz Tájmúzeumért" Alapítvány - Cigánd
F Berta Gyógyszertár - Cigánd
F Kék Lagúna Panzió - Dombrád
F Balla Dénes Vállalkozó - Cigánd
F György Balázs vállalkozó - Cigánd
F Savanyító Üzem - Cigánd
F ZÉG Kft - Sátoraljaújhely
F Trend Metál P. Kft – Kékcse
F Industria 2000 Kft. – Vajdácska
F Joker söröző – Cigánd
F Németh István vállalkozó – Cigánd
F Szigeti Tibor 
F Dócs Károly 
F Nagy Gábor – Szabadidő Központ Vezető

A Barna Bár győzelmével zárult a VIII. Nyír-Flop Holding Tél Kupa



18 2015. december

NB III Keleti-csoport 2015/2016

Poz Csapat M Gy D V RG KG GK P
 1. Nyíregyháza Spartacus 16 14 1 1 40 10 30 43
 2. Ceglédi VSE 16 14 0 2 37 12 25 42
 3. Cigánd SE 16 11 2 3 48 19 29 35

 4. Kazincbarcika 16 9 6 1 32 13 19 33
 5. Hatvan 16 9 1 6 23 17 6 28
 6. Rákosmente KSK 16 7 6 3 32 22 10 27
 7. Putnok 16 7 3 6 24 20 4 24
 8. Somos SE 16 6 4 6 19 26 -7 22
 9. Jaszberenyi FC 16 6 3 7 34 24 10 21
 10. Újpest FC II 16 5 4 7 17 36 -19 19
 11. Fortress Felsőtárkány 16 4 4 8 20 27 -7 16
 12. Debrecen II. 16 4 3 9 15 19 -3 15
 13. Diósgyőr II. 16 4 2 10 15 32 -17 14
 14. Tállya 16 4 1 11 17 26 -9 13
 15. Tiszaújváros 16 2 5 9 10 26 -16 11
 16. REAC 16 2 4 10 13 38 -25 10
 17. Nyírbátor 16 1 5 10 11 40 -29 8

Kilenc, egymást követő veretlen mérkőzés, ebből nyolc győ- 
zelem, így kezdte a bajnokságot NB III-as felnőtt csapatunk.

Soha nem rajtolt még ennyire jól cigándi együttes az Egyesület 
történetében, és túlzás nélkül állíthatjuk most szerepelünk a legne- 
hezebb pontvadászatban. 26 játékossal vágtunk neki a bajnokság- 
nak. A játékosok általános statisztikájánál észrevehető, hogy két 
játékosunk, a góllövőlista első két helyén lévő csatárunk, Roszel és 
Popescu lépett pályára kezdőként valamennyi őszi mérkőzésen. 
Teljes szezonra való gólt lőttünk az idényben, rendkívül hatékony 
volt a támadójátékunk. A bajnokság legvégére picit talán elfáradt a 
csapat fejben, ezért jól is jön a szünet. A mostani 3. helyezés a baj- 
nokságban – jelen pillanatban NB II-be való feljutást jelent. A kitű- 
zött cél tehát féltávnál teljesítve van, reméljük tavasszal történel- 
met ír a csapat és feljut a másodosztályba.

EMLÉKEZTETŐ - Fordulóról-fordulóra
1. Tállya KSE – Cigánd SE   1-3
2. Cigánd SE – Somos SE   6-0
3. Újpest FC II – Cigánd SE   1-5
4. Szabadnap
5. Cigánd SE – Rákospalotai EAC  3-0
6. Diósgyőri VTK II – Cigánd SE   0-4
7. Cigánd SE – Rákosmente KSK   5-1
8. Kazincbarcikai SC – Cigánd SE  2-2
9. Cigánd SE – FC Hatvan   2-1
10. DVSC-DEAC – Cigánd SE   0-1
11. Cigánd SE – Nyíregyháza Spartacus FC  1-2
12. Nyírbátori FC – Cigánd SE   0-4
13. Cigánd SE – Jászberényi FC   4-4
14. Termálfürdő FC Tiszaújváros – Cigánd SE  1-4
15. Cigánd SE – Ceglédi VSE   2-3
16. Felsőtárkány SC – Cigánd SE   3-1
17. Cigánd SE – Putnok FC   1-0
JÁTÉKOS-STATISZTIKA
Bő kerettel (26 fő) indultunk neki a bajnokságnak.
Kapusok:
Bákonyi Norbert 7 mérkőzés keretben/1 kezdő/6 csere/- gól, 

Félegyházi Viktor 11/-/11/-, Sánta Tibor 16/15/1/2
Mezőnyjátékosok:
Albert István 12 mérkőzés keretben/11 kezdő/1 csere/1gól, Bak- 

sa Zoltán 15/13/2/-, Barcsay Márk 16/2/14/-, Burics András 
14/13/1/1, Csorba Szabolcs 1/1/-/-, Fekete Tamás 16/9/4/1, Jóni 
Gábor 8/-/8/1, Katona György 14/13/1/5, Kinczel Ervin 15/10/5/1, 
Kis Szabolcs 16/14/2/7, Kovács Gergő 16/2/14/-, Markovics Dá- 
vid 8/-/8/1, Ohar, Roman 7/-/7/-, Oláh Levente 7/-/7/-, Popescu, 
Robert 16/16/-/12, Roszel Róbert 16/16/-/13, Sándor József -/-/-/-, 
Sánta Kázmér 2/-/2/-, Sipos Tamás 14/13/1/-, Szabó Roland sérü- 

lésből lábadozik, Ur László 13/13/-/-, Varga Krisztián 14/14/-/1, 
Varga Zoltán 14/-/14/1.

A góllövőlista élcsoportja: 1. Roszel Róbert (Cigánd) 13 gól 2. 
Popescu, Robert (Cigánd), Pozsár Dániel (Cegléd), Király Botond 
(RKSK) 12-12 gól.

NB III: Várakozásoknak megfelelően teljesített a csapat

Január 4-én kezdődik a téli felkészülés felnőtt csapa- 
tunk számára. 

A felkészülést immár szokásos módon Nyírbátorban kezd- 
jük, és ott is maradunk a bajnokság kezdetéig. Javában folyik 
az egyeztetés az edzőmeccsekről, úgy néz ki csapatunk meg- 
mérkőzik a 23-szoros magyar bajnok, jelenleg az NB I 3. he- 
lyén álló MTK Budapesttel is, a lehetséges ellenfelek között 
lesz a Kisvárda és a Mezőkövesd csapata valamint a román 
másodosztályú Nagybánya és Szatmárnémeti együttese is. 
Ellátogat Nyírbátorba a szlovák harmadosztályú Vranov és 
Revistia, de megmérkőzünk a házigazda csoporttárs Nyírbá- 
torral is.

Edzőmérkőzések – az MTK is 
a lehetséges ellenfelek között


