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„Ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül fel- 
támadott, mimódon mondják némelyek ti köztetek, hogy nin- 
csen halottak feltámadása? Mert ha nincsen halottak feltáma- 
dása, akkor Krisztus sem támadott fel. Ha pedig Krisztus fel 
nem támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de 
hiábavaló a ti hitetek is..” 1 Kor. 15,12-14

 Vannak emberek, akik nem hiszik Isten létezését. Vannak, akik 
mindent elhisznek, de azt, hogy létezik a földi élet után örökélet, 
feltámadás, azt már semmiképpen sem.

Húsvét a feltámadás ünnepe. De milyen a mi Húsvétunk, ha 
hinni nem tudunk? Miért olyan nehéz hinni? Milyen sivár lenne az 
emberi élet, ha csak abban hinnénk, amit látunk! Gondolkodjunk el 
a fenti igén, Pál apostol szavain. Semmit sem ér hitünk, templomba 
járásunk, életünk, ha nem tudjuk elhinni az Igazságot, a Feltáma- 
dást. Húsvét sokaknak a legfontosabb ünnep. De mit ér a Húsvét ha 
pont azt nem hisszük, amiről szól ez az ünnep? Ha kételkedünk, ha 
botladozik a mi hitünk, talán segít rajtunk a következő történet. 
Olvassuk figyelemmel...

Egy anya méhében kettős ikrek voltak… És beszélgettek, mint jó 
testvérek… Az egyik hitt, a másik kételkedő, hitetlen volt. Azt 
mondja az egyik: – Gondolkodtál-e azon, hogy nekünk van Édes- 
anyánk? – Nem, de biztos nincs. Mutasd meg! Hol van? – Itt van 
körülöttünk, mindenhol, ő éltet bennünket! – Csak akkor hiszem, 
ha találkozom vele! – Találkozol, mert úgy érzem, hogy nem lesz 
örökké ilyen az életünk, hogy egyszer véget ér… És utána jön egy 

jobb és szebb élet… – Ábrándozás az élet megrontója… – Lehet, 
hogy abban a következő életben lábon fogunk járni, kézzel fogunk 
enni! – Ez lehetetlen. A köldökzsinór arra való, hogy bennünket 
tápláljon, másként táplálkozni nem lehet, senki sem tud… – Sze- 
rintem abban az életben egy nagy-nagy világ vár ránk, el tudunk 
távolodni egymástól, annyira, hogy meg sem találjuk egymást… – 
Nem lehetséges, mi mindig egymás mellett leszünk. Csak akkor 
hiszem ezt az új–élet–mesét, ha valaki, aki már látta eljön, és 
elmondja… Ott még senki nem járt, ez az élet természetes rendje, 
hogy mi itt éljünk… Olyan szép így az élet! – Meglátod pedig, 
hogy még szebb is lesz ennél... Ez az élet szerintem arra van, hogy 
felkészüljünk a következő életre, amelyik hosszabb, szebb, érde- 
kesebb és jobb, mint ez! – Ó bárcsak igazat mondanál! De nem hi- 
hetem el, buta lennék, ha olyan dolgokban hinnék, amiket nem 
tapasztaltam meg. Kinevetne mindenki. – Pedig az, hogy mit hiszel 
a te belső ügyed, ha nem mondod, nem tudják, mit hiszel. Sokkal 
szebb lenne az életed, sokkal vidámabb, ha abban a reményben, ab- 
ban a hitben élnél, hogy nemsokára egy jobb, szebb, hosszabb, tel- 
jesebb élet következik. – Valami igazad lehet, nem veszítek sem- 
mit, ha hiszek ebben a mesédben… Könnyebben telnének unalmas 
napjaim, ha erről gondolkodnék… Mert így eléggé monoton, 
egyhangú, unalmas az életünk…

 Mosolygunk a kételkedő kételyein? Rajtunk is mosolyoghatna 
bárki, ha azt hisszük, hogy az élet csak ennyi, amennyit tudunk 
róla. Ez a földi élet arra való, hogy az örökéletre készüljünk! Mit 
veszítünk, ha hiszünk? Semmit. Reménykedve értelmet kap, 
szebbé lesz földi életünk.

E gondolatokkal kívánok mindenkinek Istentől megáldott, 
békés Húsvéti ünnepeket!         Kristóf István református lelkész

Feltámadunk!
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A 168 évvel ezelőtt történt eseményekre emlékeztek Cigán- 
don 2016. március 11-én és 15-én.

Március 11-én a délelőtti órákban a Cigándi Tündérkert Óvoda 
gyermekei és pedagógusai elevenítették fel a forradalom és sza- 
badságharc eseményeit a Hősök terén. A hősök előtt tisztelegve a 
gyerekek egy-egy nemzeti színű zászlót helyeztek el Kossuth La- 
jos mellszobránál.

Majd a Nagy Dezső Művelődési Ház színháztermében a Kántor 
Mihály Általános iskola harmadik és hatodik osztályos diákjai., 
valamint az iskola énekkara adott műsort.

A városi ünnepséget 2016. március 15-én rendezték meg.

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

A megemlékezés a Hősök terén vette kezdetét, ahol a Cigánd Vá- 
ros Önkormányzatának, a település közintézményeinek és civil 
szervezeteinek képviselői helyeztek el koszorút az egykori kor- 
mányzó mellszobránál. Az eseményt az Etele Hagyományörző Lo- 
vas és Szabadidősport Egyesület lovasai tették színesebbé.

Az ünnepi rendezvény a művelődési házban folytatódott, ahol az 
általános iskola hatodik osztályos diákjai, az iskola énekkara és a 
Sarkantyús néptáncegyüttes előadását láthatták a megjelentek.

ANYAKÖNYV - SZÜLETTEK 

JÓNÁS AMIRA BEATRIX  

SÁNDOR AJSA MARGIT  

HORVÁTH EMESE   

BALOGH ISTVÁN   

SZILVÁSI ENIKŐ   

BODNÁR ZALÁN   

MEZŐSI ZÉTÉNY   

PALÁDI EMMA   

MAJDANICS NÓRA   

NAGY PATRIK    

BATTA BENCE    

LAKATOS JÓZSEF LÁSZLÓ  

KAMARÁS LUCA   

SZABÓ ISTVÁN   

GÖNCZI ZOLTÁN MÁRK  

HORVÁTH DOMINIK   

AN: JÓNÁS BEATRIX

AN: DINÓ ALEXANDRA

AN: HORVÁTH JULIANNA

AN: HORVÁTH DZSENIFER

AN: SZILVÁSI MARIETTA

AN: TÓTH RENÁTA

AN: ILLÉS ZSUZSA

AN: ERDÉLYI ÉVA

AN: CSÁKI IBOLYA

AN: LAKATOS ÉVA

AN: FILEP NIKOLETTA

AN: GÁTI HAJNALKA

AN: NAGY ERZSÉBET

AN: BODNÁR MARIANNA

AN: HORVÁTH MÁRIA

AN: VONA HENRIETTA

ANYAKÖNYV  - ELHUNYTAK -

GÁL JÁNOSNÉ SZN: GYÖRGY ARANKA  

MATA ANDRÁS     

KURUCZ BALÁZS     

TÓTOK GYÖRGY     

GÁL JÁNOS      

KERTÉSZ TIBOR     

GYÖRGY ISTVÁNNÉ SZN: ÁGOSTON PIROSKA 

VOJTKÓ LÁSZLÓ     

FODOR LÁSZLÓ     

BODNÁR BERTALAN     

FODOR LÁSZLÓNÉ SZN: SZABADOS IRÉN  

SÁNTA DÁNIELNÉ SZN: ZSON MARGIT  

TÉGLÁS JÁNOSNÉ SZN:  NAGY JOLÁN  

TUTKOVICS LÁSZLÓNÉ SZN: GONDOS MÁRIA 

LAKATOS SÁNDORNÉ SZN: KOCSIS ILONA  

OLÁH JÁNOSNÉ SZN: VARGA MÁRIA   

(57 ÉVES)

(54 ÉVES)

(59 ÉVES)

(56 ÉVES)

(52 ÉVES)

(58 ÉVES)

(86 ÉVES)

(60 ÉVES)

(57 ÉVES)

(59 ÉVES)

(53 ÉVES)

(74 ÉVES)

(88 ÉVES)

(49 ÉVES)

(82 ÉVES)

(82 ÉVES)

ANYAKÖNYV – HÁZASSÁG
MAJDANICS KRISZTIÁN  -  CSÁKI IBOLYA

SÉRA TAMÁS  - BRANDISZ KLEMENTINA

BODNÁR JÁNOS  -  MACSUGA KRISZTINA

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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TESTÜLETI HÍREK
Cigánd Város Képviselő-testülete a 2016. január 28-án 

tartott ülésén;
F rendeletet alkotott az illetménykiegészítésről
F jóváhagyta a 2016. évi caffeteria juttatást
F jóváhagyta a Képviselő-testület 2016. I. félévi munkatervét
F jóváhagyta az Önkormányzat és „A Bodrogköz Tájmú- 

zeumáért” Alapítvány együttműködési megállapodását.
F pénzügyi lízing igénybevételét engedélyezte.
F megállapította a „nehéz körülmények” között végzett munká- 

ért járó illetmény pótlékot.
F állást foglalt a kötelező betelepítési kvóta ügyében.
F előzetesen tárgyalta a Képviselő-testület 2016. évi költségve- 

tését.
2016. február 25-én tartott ülésén
F rendeletet alkotott a Képviselő-testület 2016. évi költségveté- 

séről
F rendelet alkotott a szociális ellátások térítési díjáról
F rendeletet alkotott a személyes gondoskodást nyújtó ellátá- 

sokról szóló 11/2010. (XII. 28.) rendelet módosításáról
F döntött a házi szociális gondozási díj átvállalásáról
F döntött a kötelező kéményseprői közszolgáltatási szerződés 

fenntartásáról.                                                        Gál Béla jegyző

A Cigánd Településüzemeltetési és Városfejlesztő Nonprofit 
KFT gépparkja új gépjárművel bővült

www.cigand.hu

A Kántor Mihály Általános Iskola 
nyolcadik osztályos tanulóinak szalag- 
tűző ünnepségét, valamint az iskola ta- 
nulóinak farsangi bemutatóját rendez- 
ték meg a Szabadidő Központban 2016. 
február 19-én.

Az ünnepségen Gulyásné Dócs Krisztina 
köszöntötte a megjelenteket, majd Németh- 
né Szendrei Csilla igazgatóasszony ünnepi 
beszédében kívánt sok sikert a tanulóknak a 
további tanulmányaikhoz, és kiemelte, le- 
gyenek büszkék arra, hogy a Kántor Mihály 
Általános Iskola diákjai voltak.

Az eseményen részt vett igazgató asz- 
szony mellett Iski Dezső igazgató helyet- 
tes, Oláhné Terjék Erzsébet és Lakatos 
Ferenc a révleányvári, illetve a zemplén- 
agárdi tagintézmény vezetője. 

Ezt követően Pikó Sándor és Téglás Szi- 
lárd osztályfőnökök feltűzték a szalagot 
diákjaiknak.

A tanulók után a cigándi intézmény veze- 
tői, valamint a révleányvári és zemplén- 
agárdi tagintézmények vezetőinek tűzték el 
a szalagot. 

A szalagtűzést a sorrendben a 8.a, majd a 
8.b osztály keringője követte.

Az ünnepi, meghitt hangulatú programot 
a farsangi karnevál követte.

 Először a 6. a osztályosok Hófehérke és a 
hét törpe című mese feldolgozását adták 
elő, majd az alsó tagozatos osztályok jel- 
mezes diákjai vonultak fel. A jelmezesek 
után a felső tagozatos osztályok adták elő 
vidám, humoros műsorszámaikat. A jelme- 

zeseket és a produkciókat a nyolcadikos 
diákok értékelték.

A végzős tanulók szavazatai alapján az 
alsó tagozatosok közül hat jelmez érde- 
melte ki az első helyezést. A felső tagozatos 
produkciókat pedig a következőképpen 
értékelték:

I. hely: 7. b osztály
II. hely: 4. a, 6. a és 6. b osztály
III. hely: 7. a osztály
Az alsó tagozatos osztályok közül a 2. a 

osztály jelmezesei érdemeltek díjat sakk 
produkciójukkal.

Jutalmuk osztályonként egy-egy torta 
volt.

De senki nem ment haza üres kézzel, 
hiszen a díjazottakon kívül minden tanuló, 
aki részt vett a bemutatótokon egy-egy 
csokoládét kapott a szervezőktől.

Az eredményhirdetést követően tombo- 
lahúzás fokozta a hangulatot, mely a ren- 
dezvény záró momentuma is volt egyben.

Szalagtűzés és farsangi bál 
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A 2016-os év első tanítási hetében a sátoraljaújhelyi győzel- 
met követően 4. és 5. osztályos tanulóink a megyei döntőben is 
eredményesen szerepeltek Ózdon, a „Játékos sportverseny” 
című rendezvényen Koi Csaba tanár úr felkészítésével. 

Hagyományos jótékonysági bálunkat idén január 16-án tartot- 
tuk, a bál bevételéből a Cigándi Általános Iskola Tanulóiért Alapít- 
vány által támogatott fejlesztéseket valósítunk meg, melyek a haté- 
konyabb nevelő-oktató munkát segítik elő. Ezúton is köszönjük 
támogatóink adományát. 

A 2015/2016-os tanév első félévét január 25-én zártuk. Értékelve 
lett 358 tanuló, közülük 35-en buktak meg egy vagy több tantárgy- 
ból. Felzárkóztatásuk, eredményeik javítása közös érdekünk, 
melyhez kérjük a szülők segítségét is! 

Január 22-29-e között a Magyar Kultúra Hete és Kántor Mihály 
születésének 131. évfordulója alkalmából a Cigánd Városi Műve- 
lődési Központtal együttműködve mesemondó versenyen, felolva- 
só maratonon, szellemi vetélkedőn, népi sportjátékokon mérettet- 
hették meg képességeiket tanulóink. A hét zárásaként koszorúzási 
ünnepséget tartottunk névadónk mellszobránál, majd bábszínházi 
előadást tekinthettek meg kisiskolásaink. Délután pedig a felsősök 
és szüleik vehettek részt díjtalanul színházi előadáson.

Február 18-án az ovisok és alsósaink a budapesti Magyar Nép- 
mese Színház színvonalas előadásában Rózsavitéz című mesét 
nézhették meg.

A következő napon rendeztük Farsangi műsorunkat és végzőse- 
ink számára a Szalagtűző ünnepséget a Városi Szabadidő Központ- 
ban. A rendezvény nyitásaként a nyolcadikos osztályfőnökök (Pi- 
kó Sándor és Téglás Szilárd) tűzték fel a szalagot tanítványaiknak, 
akik ezt követően nagy sikerrel adták elő keringőjüket. Utánuk kö- 
vetkeztek alsósaink jelmezes felvonulással, majd az 5-7. évfolya- 
mos tanulóink osztályszintű zenés-táncos és vicces produkcióik- 
kal. A jó hangulatú délutánt végzőseink zárótánca és a tombolahú- 
zás tette teljessé.

A hónap utolsó napján a végzős óvodások nyílt napon ismerked- 
hettek meg az iskolai légkörrel, az első osztályosok munkájával.

A tanulóink egészségfelmérése folyamatosan történik a védő- 
nők, az iskolaorvos és a fogorvos közreműködésével. Az iskola 
egészségnevelési programjának biztosítása érdekében a két intéz- 
mény közötti együttműködés kiváló. Márciusban drogprevenciós 
és mentálhigiénés előadásokat szerveztünk a rendőrség illetve az 
ÁNTSZ közreműködésével.

A felekezeti egyházak tájékoztató napját március 8-ára tűztük ki, 

valamint ezen a napon az Önkormányzattal közösen köszöntöttük 
az intézményünk hölgyeit. 

Végzős diákjaink középiskolai felvételi eljárásai folyamatosak, 
mindannyian szeretnének továbbtanulni, ezért nagy az izgalom, 
hogy sikerül-e bekerülniük a választott intézménybe.

 A hetedik évfolyam tanulóira már most gondoltunk, részükre to- 
vábbtanulási, pályaválasztási tanácsadást szereztünk márciusban a 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat bevonásával, 

 Az alsó és a felső tagozat is megemlékezet a 1848-as esemé- 
nyekről, a 3. és a 7. évfolyam tanulói színvonalas ünnepi műsort 
adtak elő korosztályaiknak. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy intézményünk informatikai esz- 
közállománya a TIOP 1.1.1. pályázaton elnyert számítástechnikai 
eszközökkel jelentős mértékben bővült.

Az első osztályosok beíratása 2016. április 14-15-én az új isko- 
lában 08.00 órától 16.30 óráig tart. Tanköteles az a gyermek, aki 
2016. augusztus 31-ig betölti a hatodik életévét.

Az iskolavezetés 2016. szeptember 1-től két első osztály 
indítását tervezi.  

1.a osztály: emelt szintű testnevelés osztály  
1.b osztály: normál tantervű osztály
Április 4-én 14 órától szintfelmérésen vesznek részt az általános 

iskola tornatermében, melyre a gyermek részére kiállított orvosi 
ajánlást hozzanak magukkal.

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kíván az intézmény valameny- 
nyi dolgozója és tanulója!

Némethné Szendrei Csilla Intézményvezető

A Kántor Mihály Általános Iskola eseményei

Mi Cigándiak, abban a ritka, és szerencsés helyzetben va- 
gyunk, hogy településünkön már évek óta teljes kihasználtság- 
gal, egy jól működő, bölcsőde van. 

Én még emlékszem, amikor családi napköziben az óvoda épüle- 
tében, hat pici gyerek járt a kezdetek kezdetén. Jelenleg pedig egy 
gyönyörűen felújított, barátságos, tágas különálló épületben mű- 
ködik a Bodrogköz Kincsei Bölcsőde, 25 gyerekkel.

Ezzel párhuzamosan az óvodába is egyre több gyerek érkezik 
már a bölcsődéből. Ennek előnyeit az óvónők, dajkák egyre inkább 
megtapasztalják. A bölcsődéből való átkerülés az óvodába gyakran 
minden átmenet nélkül zajlik, hiszen bölcsibe is azért járt a gyerek, 
mert a szülők dolgoznak. Így az óvodába való átlépés sok esetben 
egyik napról a másikra történik.

A bölcsődéből érkező gyerekeknek az óvoda megkezdése ugyan 
olyan környezetváltozás, mint azoknak, akik otthonról érkeznek. 
Nekik is újak a felnőttek, a közösség, a csoportszoba, ezt nekik is 
meg kell szokniuk. Ám mindemellett előnyt is élveznek, mivel ők 
már egyszer átélték a környezetváltozást, a szülőktől való elszaka- 
dást, ők már tapasztalták, hogy akkor is jól érezhetik magukat, ha 
anyától távol vannak, és a szülő mindig jön értük, nem hagyja őket 
örökre magukra.

Kapcsolatteremtésük gyorsabb, bizalmasabb. Ők már „gyakor- 
lottak”, önállóbbak, jobban és hamarabb elfogadják az irányítást, 
hamarabb kommunikálnak, betartják a már ismerős szabályokat. A 
megismerési, tanulási folyamatok, már a bölcsődében elkezdőd- 
nek a mindennapi szabad játékba ágyazva. Adott esetben alkalmat 
adva arra, hogy az óvoda a bölcsődében megtapasztaltakra támasz- 
kodhasson, és szélesíthesse a gyerekek cselekvő tapasztalati úton 
nyert ismereteit. A bölcsőde megalapozza gondozási tevékenysé- 
gével a gyerekek önállóságra való törekvéseit, melyet az óvodában 
felhasználhatunk a szokásrendszer kialakításában, a szocializációs 
és együttműködési készségek fejlesztésére.

Minden óvodás csoportba 2-3 bölcsődés gyerek kerül szeptem- 
berben, főleg, akik a bölcsődében szorosan kötődtek egymáshoz. 
Ezeket a gyerekeket összekötik a bölcsődében szerzett élmények, 
szoros érzelmi szállal kötődnek egymáshoz, így közösen hamar 
„felnőnek” az óvodás szerephez. Az óvodai udvaron láthatjuk a 
boldog egymásra találás örömét, amikor bölcsis társukat felfede- 
zik. Az óvoda célja, hogy a bölcsődébe járó gyerekek, ha átlépnek 
az óvodába, ne vegyenek észre a személyiséget befolyásoló ténye- 
zők között (pl, vele való bánásmód terén) alapvető változásokat.

A másik épület, más tárgyi körülmények, más gyerekek, és más 
felnőttek élménye természetes módon illeszkedjen addigi életük- 
be, a változásokat érdekesnek, kedvezőnek éljék meg.

Nagy Ferencné

Bölcsődéből óvodába
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Az elmúlt hónapok mozgalmasan teltek bölcsődénk életé- 
ben.  Január 26-án bölcsődénk is részt vett a „Magyar Kultúra 
Hete” című programsorozatban, melynek keretében a kisgyer- 
meknevelők egy mesejelenetet adtak elő a gyermekeknek.  

Február 9-én meghívást kaptunk a Bodrogközi Múzeumportára, 
e kedves invitálásnak szívesen tettünk eleget, a gyerekek sok, szép, 
maradandó élménnyel gazdagodtak. Csodálkozva nézték, ahogy 
elég a kiszebáb, és különösen nagy élményt jelentett számukra a 
sokféle és változatos népi játék.  Mint minden évben ebben az év- 
ben is, február végén tartottuk farsangi mulatságunkat bölcsődénk- 

ben. A gyerekek már izgatottan várták e különleges napot, amelyen 
színes jelmezekbe öltözve búcsúztatjuk a telet és a hideget. A 
farsangi készülődés már napokkal a mulatság előtt elkezdődött. A 
Bogyó és a Babóca csoport is színes girlandokkal és farsangi ál- 
arcokkal díszítette a csoportszobáját. A gyermekek álarc festésével 
és díszítésével, farsangi dalok énekelgetésével hangolódtak a 
mulatságra. A kisgyermeknevelők is színes maskarákat öltöttek, 
ezzel is igyekeztek növelni e nap hangulatát. A kis bölcsődések 
zenehallgatással, táncolással töltötték e különleges napot, melynek 
zárásaként farsangi fánkot kaptak ebédre a gyermekek.

Fegyváriné Németh Ilona

Így telnek napjaink a Bodrogköz Kincsei Bölcsődében

Hírek az óvodából
Az újévet hagyományos cigándi újévi köszöntőkkel, jókí- 

vánságokkal kezdtük. Vízkeresztkor levetkőztettük a kará- 
csonyfát, ezután kezdetét vette a farsang ideje. Részt vettünk „A 
Magyar Kultúra Napja” c. rendezvényen. Egész délelőttöt betöltő 
mese – nap volt óvodánkban ez alkalomból. 

A Múzeumporta által szervezett Farsangoló-télűző mulatságon 
nagyon jól éreztük magunkat. Jó hangulatban, énekelve, rigmuso- 
kat kiabálva elégettük a kiszebábot, majd ezután nagyon érdekes, 
izgalmas népi játékokat próbálhattak ki óvodásaink.

Másnap megtartottuk a jelmezbált, farsangi fánkot, főtt tengerit 
ettünk, táncolva – énekelve mulattunk.

Készülünk legszebb tavaszi ünnepünkre a Nőnapra, valamint az 
előző évekhez hasonlóan most is idejében hozzákezdtünk a húsvét- 
ra való készülődéshez: kifújtunk, festettünk és hagyományos ci- 
gándi motívumokkal írjuk a hímes tojásokat.       Gönczi Zoltánné
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A Nemzetközi Nőnap alkalmából köszöntötték a cigándi Idő- 
sek Klubja hölgy tagjait 2016. március 8-án Cigándon, az Idő- 
sek Klubjában.

Az eseményen részt vett Dakos Jánosné a Szociális Szolgáltató 
Központ vezetője, Szilvásiné Bernát Judit intézményvezető he- 
lyettes és Oláh Krisztián Cigánd város polgármestere.

A vendégeket Nagy Istvánné gondozónő köszöntötte. 
A nőnapi műsort a Cigándi Tündérkert Óvoda fiú gyermekeiből 

összeállított csoport adta, melyet nagy szeretettel és tapssal fogad- 

tak a nyugdíjasok. A köszöntő után a gyerekek egy koszorút adtak 
át az Idősek Klubja számára emlékül.

A gyerekek után polgármester úr is köszöntötte a hölgyeket, 
majd egy-egy virágot és egy papírból készült ajándékot adott át 
minden jelenlévő asszonynak.

A köszöntéseket követően a dolgozók egy kis süteménnyel és 
frissítővel kedveskedtek a klubtagoknak.

Az iskola hölgy dolgozóit köszöntötték 2016. március 8-án a 
Nemzetközi Nőnapon.

Az iskola nevelői szobájában tartott eseményen részt vett 
Némethné Szendrei Csilla igazgatóasszony és Oláh Krisztián pol- 
gármester úr, valamint az iskola tantestületének egykori, nyugdíjas 
hölgy tagjai is.

Iski Dezső igazgatóhelyettes úr köszöntötte a megjelent kolléga- 
nőket, majd Balogh Milán és Dócs Patrik hetedik osztályos tanulók 
kívántak boldog nőnapot egy-egy verssel az iskola hölgy dolgozói- 
nak.

A versek után polgármester úr mondta el jókívánságait ezen a 
jeles napon a hölgyeknek, majd egy- egy virággal és egy kis aján- 
dékkal kedveskedett a pedagógusoknak.  

Farsang a Városi 
Könyvtárban

Farsangi játszóházat szerveztek a Városi 
Könyvtár dolgozói Cigándon 2016. február 
18-án.

A rendezvényen bárki részt vehetett, aki- 
nek kedve volt egy kicsit kikapcsolódni 
ezen a napon.

A résztvevők különböző farsangi álarco- 
kat készíthettek, farsangi színezőt színez- 
hettek, és bohócot rajzolhattak.

A jó hangulatú programon a szervezők 
forró teával és rágcsálni valóval várták az 
érdeklődőket.

-kg-

Magyar 
Kultúra Hete

Az időseket köszöntötték a Nemzetközi Nőnapon

A Kántor Mihály Általános Iskola hölgy dolgozóit köszöntötték Cigándon
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Magyar Kultúra Hete
FELOLVASÓ MARATON A VÁROSI 

KÖNYVTÁRBAN 

A Magyar Kultúra Hete programsorozaton belül rendezték meg a 
Felolvasó maratont a Városi Könyvtárban 2016. január 26-án.

Kántor Mihály néptanító születésének 131. évfordulója alkal- 
mából a Kántor Mihály Általános Iskola 31 felső tagozatos diákja 
olvasott fel a Viga Gyula  által szerkesztett Fejezetek Cigánd nép- 
rajzából című könyvéből 131 percben. 

A felolvasó maratonon Némethné Szendrei Csilla igazgató asz- 
szony és Kovács Gábor közösségfejlesztő köszöntötte a diákokat, 
és ismertették a program menetét.

A gyerekek Knézy Judit: Hagyományok és változások a mező- 
gazdasági népesség táplálkozásában című fejezetéből olvastak fel 
a 131 perc alatt.

MAGYAR KULTÚRA NAPJA A VÁROSI 
KÖNYVTÁRBAN 

A Magyar Kultúra napjáról emlékeztek meg Cigándon a Városi 
Könyvtárban 2016. január 25-én. 

A rendezvényen a Kántor Mihály Általános Iskola harmadik és 
negyedik osztályos tanulói vettek részt.

A gyerekeket Kovács Gábor közösségfejlesztő köszöntötte,  
majd a Széptan Alapfokú Művészeti Iskola két növendékének, 
Paládi Petrának és Révész Leilának előadásában hallhattak egy-
egy hegedű és zongora darabot a megjelent gyerekek. Felkészítő- 
jük Orosz Magdolna és Némethy Viktória.

A hangszeres bemutatót követően Kovács Gábor egy prezen- 
táció formájában mutatta be a Magyar Kultúra Napjához kapcso- 
lódó eseményeket.

A prezentációt követően a gyerekek két csapatra oszlottak és egy 
magyar népi nyelvjárásokkal kapcsolatos vetélkedőn mérték össze 
tudásukat.

MESEDÉLELŐTT AZ BODROGKÖZ KINCSEI 
BÖLCSÖDÉBEN ÉS A CIGÁNDI 

TÜNDÉRKERT ÓVODÁBAN

Cigándon a Magyar Kultúra Hete harmadik napján a legkisebbek 
készültek műsorral e jeles alkalom jóvoltából.

2016. január 26-án a Bodrogköz Kincsei Bölcsöde nevelői, A 
három kismalac című mesét adták elő a gyerekeknek. A Cigándi 
Tündérkert Óvoda gyermekei és a pedagógusok csoportonként ké- 
szültek egy-egy népmesével, melyet nagy lelkesedéssel és átélés- 
sel adtak elő társaiknak és az óvónéniknek.

SPORTVERSENY AZ ISKOLÁBAN 

A Magyar Kultúra Hete programsorozat negyedik napján, a 
Kántor Mihály Általános Iskola alsó és felső tagozatos tanulóinak 
szerveztek sportversenyt 2016. január 27-én.

A gyerekek, osztályonként különböző sor-váltóversenyeken 
mérték össze tudásukat és ügyességüket.

131 ÉVE SZÜLETETT KÁNTOR MIHÁLY 

Kántor Mihály születésének 131. évfordulóján emlékeztek meg 
az egykori néptanítóról Cigándon a Kántor Mihály Általános Isko- 
lában 2016. január 29-én.

Az ünnepségen Gulyásné Dócs Krisztina köszöntötte a megje- 
lenteket, majd Némethné Szendrei Csilla igazgatóasszony mutatta 
be iskolánk névadójának munkásságát.

Az eseményen Erdei Virág és Markovics Annabella egy-egy 
verssel, az iskola énekkara egy cigándi népdalcsokorral, Gyárfás 
Anikó, Oláh Ajsa, Kristóf Gellért, Gyárfás Károly pedig cigándi 
táncokkal emlékezett meg Kántor Mihályról.

A megemlékezésen megkoszorúzták az hajdani tanító mellszob- 
rát is.

Koszorút helyezett el:
Cigánd Város Önkormányzata nevében Ablonczy Dániel alpol- 

gármester és Gál Béla jegyző.
(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
Cigánd Városi Művelődési Központ nevében Némethy András 

igazgató, Bötykösné Fodor Kitti könyvtárvezető és Szabóné Hor- 
váth Eszter a Bodrogközi Múzeumporta vezetője.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Cigándi Já- 
rási Hivatal nevében Stumpf Attila hivatalvezető és Ivancsóné Ha- 
jas Ágnes hivatalvezető helyettes .

A Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsöde nevében Fodor Éva 
vezető óvónő és Fegyváriné Németh Ilona szakmai vezető.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nevében Gyüre Fe- 
rencné tankerületi  szakreferens .

A Kántor Mihály Általános Iskola nevében Némethné Szendrei 
Csilla igazgatóasszony és Iski Dezső igazgató helyettes.

„A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány nevében Lőrincz Já- 
nos kuratóriumi tag.

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS A 
BODROGKÖZI MÚZEUMPORTÁN

A Magyar Kultúra Hete programsorozaton belül a Bodrogközi 
Múzeumporta dolgozói várták a gyerekeket kézműves foglal- 
kozással. A diákokat Szabóné Horváth Eszter a Múzeumporta 
vezetője köszöntötte, és ismertette, hogy mit készíthetnek az asz- 
talra előkészített eszközök segítségével.

A gyerekek papírból készült sorvezetőt, „papír falót” és balerinát 
készíthettek a dolgozók segítségével.

A diákok nagyon nagy kedvvel és jó hangulatban készítették el a 
saját tárgyaikat.

Magyar Kultúra Hete A Múzeumporta munkatársai forró teával és pattogatott 
kukoricával is kedveskedtek a résztvevőknek.

ÚJÉVI TÁNCGÁLA

A Magyar Kultúra Hete programsorozat keretén belül tartotta 
meg Újévi táncgáláját a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola 
cigándi tagozata 2016.január 28-án.

A gálának a Szabadidő Központ adott otthont.
A bemutatón a balett-, modern- és néptánc tagozatos növendékei 

mutatták be az elmúlt félévben tanult táncaikat.
A szervezők nevében szeretnénk megköszönni a felkészítő 

tanárok, munkatársaink és támogatóink segítségét, akik nélkül 
nem jöhetett volna létre a gála!

A BTKT Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermek- 
jóléti Központ és Szolgálat munkatársai segítséget és szolgáltatá- 
sokat nyújtanak egyéneknek és családoknak, felnőtteknek és gyer- 
mekeknek, fiataloknak és időseknek egyaránt.

2016. január 01-től a törvényi változások hatására az eddig mű- 
ködő Szolgálat feladatköre megváltozott. Az új rendszert úgy kel- 
lett kialakítani, hogy figyelembe kellett venni a közös önkor- 
mányzati hivatalok egységét, ezért van olyan település, ahol a 
családgondozó személye is megváltozott.

A Szolgálat mellett létrejött a Család- és Gyermekjóléti Köz- 
pont.

A Szolgálatnál maradtak az általános segítő feladatok, a Köz- 
ponthoz kerültek a hatósági munkát előkészítő tevékenységek, 
illetve különféle speciális szolgáltatások.

A településeken, helyi szinten a családsegítők nyújtanak segít- 
séget (ők a Szolgálat munkatársai), a Központ munkatársai az 
esetmenedzserek, ők pedig átlagba heti egy napot tartózkodnak az 
adott településen és látják el a hatósági munkához kapcsolódó fela- 
datokat (pl. védelembe vett gyermekek gondozása).

A Szolgálat és Központ ellátási területe a Cigándi Járás: Bod- 
roghalom, Cigánd, Dámóc, Karcsa, Karos, Kisrozvágy, Lácacsé- 
ke, Nagyrozvágy, Pácin, Révleányvár, Ricse, Semjén, Tiszacser- 
mely, Tiszakarád, Zemplénagárd.

SZOLGÁLAT által nyújtott főbb szolgáltatások:

F információnyújtás
F Segítő beszélgetés
F Tanácsadás (szociális,életvezetési,mentálhigiénés)
F Ügyintézésben segítségnyújtás (kérelmek, adatlapok kitöl- 

tése stb.): Családtámogatási, Szociális, Egészségbiztosítási, Nyug- 
díjbiztosítási  ellátások.

BTKT Szociális Szolgáltató Központ

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÉS SZOLGÁLAT 2016.01.01.
F Családgondozás
F Válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése.
F Idős személyek részére otthoni elhelyezésben való közremű- 

ködés, segítségnyújtás.
F Bajba jutott családok részére átmenti otthonba történő elhe- 

lyezés segítése.
F Bántalmazott, családon belüli erőszak áldozatainak segít- 

ségnyújtás.
F Továbbirányítás és közreműködés más szakember, intéz- 

mény felé (amennyiben a Szolgálatnak nem áll módjában segíte- 
ni):

- Jogász
- Pszichológus
- Kapcsolattartási ügyelet
- Konfliktuskezelés (mediáció)
- Pedagógiai szakszolgálat
- Szociális alapszolgáltatások
F Szabadidős programok szervezése gyermekeknek és család- 

jaiknak.
F Adományok gyűjtése, osztása és közvetítése (lehetőség sze- 

rint).
KÖZPONT által nyújtott főbb szolgáltatások:

F Utcai szociális munka: a gyermekek beilleszkedését, sza- 
badidejük hasznos eltöltését segítő programok szervezése az érin- 
tett gyermekek lakókörnyezetében, illetve egyéb helyszíneken, 
lehetőség szerint bevonva a gyermek családját is.
F Kapcsolattartási ügyelet:  olyan esetekben, amikor a gyer- 

mek a családban marad, de a nem vele élő szülővel, hozzátarto- 
zóval történő kapcsolattartása nehézkes, a Központ egy semleges 
helyszínt és szakember jelenlétét biztosítja.

(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
F Telefonos Készenléti szolgálat: a nyitvatartási időn kívül 

felmerülő krízishelyzetekben történő telefonos tanácsadás vagy 
tájékoztatás nyújtása egy állandóan hívható telefonszám segítsé- 
gével a nyitvatartási időn túl: munkanapokon 16:00 órától 
másnap reggel 7:30-ig, illetve hétvégén péntek 13:00 órától 
hétfő reggel 7:30-ig.
F Közvetítői eljárás (mediáció): olyan speciális konfliktuske- 

zelési módszer, ahol egy pártatlan segítő szakember (mediátor) 
nyújt segítséget a konfliktus rendezésében. Központunk családi és 
kapcsolati mediációt tud biztosítani.
F Gyermekvédelmi intézkedés alatt álló gyermek (védelem- 

be vett, szakellátásban élő, családbafogadott, utógondozott) és 
családjának gondozása, ügyintézésben való segítségnyújtás.

KI, HOL ÉS MIKOR NYÚJT SEGÍTSÉGET?

Cím:  3973 Cigánd Fő út 90.(Szolgálat épülete)
Tel:  47/534-440; 47/534-447 Tel/Fax: 47/534-441
E-mail:  csgykozpontcigand@gmail.com
Intézményvezető: Dakos Jánosné

Család- és Gyermekjóléti Központ vezető: 
 Kertész-Papp Brigitta
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vezető: 
 Paronai Gabriella

A telefonos készenléti szolgálat a Központ nyitvatartási ide- 
jén túl az alábbi számon hívható: 06-20/409-7374

AZ INTÉZMÉNY SZOLGÁLTATÁSAI 
INGYENESEK.

A DOLGOZÓKAT TITOKTARTÁS KÖTELEZI.

 
Név

 
Ügyfélfogadás ideje

Családsegítő  Balla 
Adrienn  

H: 8:00-12:00
Sz:8:00-12:00; 13:00-16:00

P:8:00-12:00

Esetmenedzser  Deák Dóra  Sz:8:00-12:00; 13:00-16:00

Városunkban a Szociális Szolgáltató Központot is érintik a 
szociális szolgáltatások átalakításával járó feladatok, ezért 
2016-ban jelentős változások történtek az intézmény háza tá- 
ján.

Cigánd Város kötelező feladataként, létrejött az intézményen be- 
lül a Család és Gyermekjóléti Központ, mely a Járás településein 
látja el a feladatait! (Erről készült tájékoztató anyagunkat lentebb 
olvashatják!)

Valamint külön szakmai és szervezeti egységben működik to- 
vábbra is a Család és Gyermekjóléti Szolgálat, szintén a Szociá- 
lis Szolgáltató Központon belül.

Nagy feladat volt a Házi Segítségnyújtás átalakításával kapcso- 
latos teendők előkészítése és lebonyolítása, aminek keretében az 
intézmény több mint 400 ellátottjának jogosultsági feltételeit felül 
kellett vizsgálni, és januártól csak az új szabályok szerint nyújtható 
ez a szolgáltatás.

Szerencsére városunkban az átalakítások nem jártak a munka- 
helyek megszűnésével.

Mindeközben az Idősek klubjában és a Fogyatékkal Élők Nappa- 
li Intézményében is folyamatosan zajlottak a különféle rendezvé- 
nyek, programok.

A Fogyatékkal Élők nappali intézményében januárban jó 
hangulatú pótszilveszteri bulit tartottak, közös játékkal, tánccal 
egybe kötve. Február pedig a farsang jegyében telt.

Változások a Szociális Szolgáltató Központ háza táján

Az idősek klubjának tagjai januárban a Pácini idősek klubjá- 
nak meghívásából, élőzenés Farsangi Bálon vettek részt, majd pe- 
dig februárban a Múzeum Porta farsangi rendezvényére is megin- 
vitálták őket, ahol régi szokásokat, játékokat elevenítettek fel a 
Múzeum dolgozói.

Szintén februárban "Tavaszváró" címmel tartottak összejövetelt, 
ahol a klubtagok  a gondozónők által összeállított kvízjátékokkal, 
ügyességi játékokkal, szórakoztatták egymást. A rendezvény zárá- 
saként, megvendégelték a résztvevőket, meglepetésként a régi szo- 
kásokhoz híven, cukros szemes tengerit is főztek a gondozónők, 
ezzel felidézve sok idős gyermekkorát.

A klubban továbbra is havi  két alkalommal Református isten- 
tisztelet van.

Ha Ön is szeretne ilyen rendezvényeken  részt venni,  jelent- 
kezzen a  Szociális Szolgáltató Központ Idősek klubjának tag- 
jai közé.
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Történések a szakrendelőben
A Szakrendelőben történt változásokról szeretnénk elsősor- 

ban tájékoztatni Önöket. 
2016. februártól az I. számú háziorvosi körzetben a rendeléseket 

Dr. Petricska Miklós látja el. A szemészeti szakrendelés jelenleg 
szünetel. A szemész szakorvos keresésére irányuló tárgyalások 
folyamatban vannak. Új belgyógyász (Dr. Tomasovszki Tamás), 
valamint új reumatológus (Dr. Nagy Ágota) érkezett hozzánk. 
Rendelési idejük keddi napokon 8-13 óra közötti időszak. Sikerült 
végre betölteni a kardiológiai álláshelyet Dr. Illyés László kardi- 
ológus személyével. Az Ő rendelése szerdán 11-16 óráig vehető 
igénybe. Mindhárom szakrendelés beutaló köteles. Ismételten kér- 
nénk kedves betegeinket, éljenek az előjegyzés lehetőségével, 
mert ez Önök, valamint az egészségügyi ellátó személyzet számára 
is kiszámíthatóbbá teszi az ellátást.

 Így a húsvéti ünnepkör előtt nem a legkellemesebb téma, de mi 
másról is írhatnék, mint a Cigándi lakosság egészségügyi helyze- 
téről. Magyarországon az Európai Unió átlagától eltérően keve- 
sebb az egészségben eltöltött életévek száma, nevezetesen férfiak- 
nál 55, hölgyeknél 57 év. Megjegyzem, sajnos nap-nap után talál- 
kozunk 40, de akár 30 éves magas vérnyomástól, cukorbetegség- 
től, daganatos elváltozásoktól szenvedő emberekkel. Különböző 
egészségügyi statisztikai források léteznek. Ezeknek egyik fontos 
pillére a háziorvosi szolgálat gondozottakról vezetett nyilvántar- 
tása. Ebből szeretnék idézni néhány figyelemreméltó számadatot. 
Az alábbi betegség csoportokban legmagasabb a nyilvántartottak 
száma.
F Hipertónia
F Szív és érrendszeri betegségek
F Mozgásszervi megbetegedések
F Légúti megbetegedések
F Diabétesz
F Daganatos kórképek
F Pszichiátriai esetek
F Pajzsmirigy elváltozások

19, és ettől idősebb egyének szerepelnek a listán. 

Elgondolkodtató, hogy mi magunk mit tehetünk egészségünk 
megőrzése érdekében. Általánosságban elmondható, hogy egész- 
ségtelenül táplálkozunk, mozgásszegény életmódot élünk, nehe- 
zen birkózunk meg a mindennapi stressz károsító hatásaival és 
akkor még nem említettük a környezetszennyezés tényét, valamint 
a rohamléptekkel váltakozó időjárási szélsőségeket. A nyugati or- 
voslás önmagában már képtelen megbirkózni a gondjainkkal. Ke- 
vés, hogy a legmodernebb orvosi diagnosztikai eszközöket veszük 
igénybe, kevés hogy méregdrága gyógyszereket fogyasztunk, vál- 
toztatni szükséges az életmódunkon, valamint ajánlott visszanyúl- 
nunk a népi gyógyászat módszereihez, példának okáért említeném 
a gyógynövények használatát. Intézményünk dolgozói megpró- 
bálnak élen járni ebben a témában. Többen vegetáriánusok, nem 
fogyasztanak húst és húsból készült termékeket. Vannak, akik fut- 

nak, tornáznak rendszeresen. A dolgozók többsége nem dohány- 
zik, igyekszünk a folyadékpótlást ásványvizekkel, esetleg teákkal 
megoldani, próbálkozunk kerülni a cukrozott üdítőitalok fogyasz- 
tását. Örömmel tölt el bennünket, hogy akadnak követőink a lakos- 
ság köréből, akik esti sétákat tesznek, és szívesen lecserélik a sze- 
mélyautót a kerékpárra. Ajánlott ez minden felelősséggel gondol- 
kodó ember számára. Mellékelem egy egyszerű gyakorlatsor link- 
jét, melyet rendszeresen végezve beindul a szervezet öngyógyító 
tevékenysége. http://szabadonebredok.info/az-ot-tibeti-
jogagyakorlat-video/ 

Amennyiben nem végeztünk méregtelenítést a böjti időszakban, 
nem késő ezt elkezdeni az ünnepeket követően. Íme, ehhez is egy 
kis segítség. Megemlítünk öt egyszerű gyógynövényt, melyek sok 
segítséget nyújtanak a salaktalanítás folyamatában. 

Forrás: http://www.life.hu/ez-zsir/20140309-meregtelenites-
tavasszal-gyogyteak-meregtelenites-alatt.html 

És, hogy azért ne maradjunk egészséges sütemény nélkül, 
mellékelem egy ízletes répás süti receptjét. Ezekkel a tanácsok- 
kal kívánunk a kedves olvasóknak pihentető, kellemes Húsvéti 
Ünnepeket!                                 Járóbeteg Szakrendelő dolgozói 

Forrás: http://www.nlcafe.hu/husvet/20080317/a_nyuszi_repas_sutije/ 

Hozzávalók: 
- 15 dkg reszelt sárgarépa
- 20 dkg rétesliszt
- 2 evőkanál citromlé
- 10 dkg levétől lecsurgatott, 
pépesített ananászkonzerv
- 25 dkg cukor
- 1 dl olaj
- 4 tojás
- 1-1 teáskanál sütőpor, 
szódabikarbóna, őrölt 
szegfűszeg, szerecsendió és 
szegfűbors 
- 2-2 dkg mazsola és durvára 
vágott mogyoró
- 12 dkg vaj 
- 6 evőkanál méz 
- csipetnyi só

Elkészítés: 
A sárgarépát a citromlével és az ananászpürével összekeverjük. 

A lisztet, a cukrot, a sütőport, a szódabikarbónát, a sót, a szegfű- 
szeget, a szerecsendiót és a szegfűborsot is összekeverjük, az olajat 
is hozzáadva fényesre keverjük. Egyesével hozzáadjuk a tojásokat, 
a mazsolát, a mogyorót és a répás keveréket. 2 nagy, téglalap alakú 
formát kivajazunk, liszttel meghintünk. 

A tésztát ezekben elosztjuk, és forró sütőben kb. 45 percig sütjük. 
Az olvasztott vajat és a mézet simára keverjük, és a kihűlt süte- 
mény tetejét ezzel meglocsoljuk.                       Bodnár Andrásné

http://www.nlcafe.hu/husvet/20080317/a_nyuszi_repas_sutije/
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Riport Szabóné Horváth Eszterrel

Szabóné Horváth Eszterrel beszélgetek a Városi Televízió 
Stúdiójában. Üdvözöllek Eszter.  
F 2016. január 1-től te vagy a Bodrogközi Múzeumporta ve- 

zetője. Hogyan kaptad ezt a felkérést, hogyan jött ez a lehetőség 
számodra?

- Köszönöm szépen a meghívást! Polgármester úr és alpolgár- 
mester úr megkerestek. Nem mondom, hogy nem voltak álmatlan 
éjszakáim; átgondoltam, megbeszéltem a családommal és úgy 
döntöttem, úgy döntöttünk közösen, hogy kipróbálom magam eb- 
ben az új munkakörben.
F Mennyiben volt ez valóban nehéz döntés számodra? Hi- 

szen mint tudjuk, te az iskolában voltál alkalmazva. Mennyi- 
ben volt nehéz elszakadni az iskolától egy új kihívásnak eleget 
téve?

- Ahogy az előbb is mondtam, emiatt is voltak álmatlan éjszaká- 
im, mert nagyon szeretem a tanítást, nagyon szeretem a gyerekeket 
és egy nagyon jó közösségben dolgoztam. Azért vállaltam végül is, 
mert így nem szakad meg a kapcsolatom az intézménnyel sem.  
Ugyanúgy támogatnak, sőt… Ennek nagyon örülök, és ezúton is 
szeretném nekik megköszönni. Természetesen nem szakad meg a 
kapcsolat azért az iskolás gyerekekkel,  kibővült a kör az óvodás és 
a bölcsődés gyerekekre is most már. Így a múzeumpedagógián ke- 
resztül kiélhetem a tanítás iránti vágyam.
F Hogyan érzed magad ebben az új környezetben, az új 

pozícióban?
- Jól. Izgalmas, más. Merőben más azért, mint amit idáig csinál- 

tam. Összetett, viszont vannak közös vonások az előző munkakö- 
röm és az új munkaköröm kapcsán. Ugyanúgy egy nagyon-nagyon 
pontos szervezést, előkészítést igényel, ugyanúgy, mint mikor egy 
órát megtervezünk egy program vagy rendezvény lebonyolítása 
előtt. De, ezt kiaknázom, amennyire csak tudom.
F Milyen terveid vannak az intézmény vezetőjeként? 

Milyen célok vezérelnek?
- Terveim és céljaim vannak. Különböző programok, új progra- 

mok megvalósításával természetesen a régi meglévő programokat 
egy kicsit, egy picikét átalakítva. 
F Említetted a programokat. Eddig is zajlott az élet a 

Múzeumporta területén. A tavalyi illetve az idei éven is. Milyen 
események történtek 2016-ban az intézményben?

- A Magyar Kultúra Hetébe kapcsolódtunk be. Ott volt egy kéz- 
műves foglalkozásunk január 27-én, ahol szerencsésen két cso- 
portot 58 gyerekkel tudtunk foglalkoztatni és lekötni. Nagyon él- 
vezték és nagyon jól érezték magukat. Ezen kívül pont a tegnapi 
nap folyamán, farsang farka rendezvényünk volt, ahol 175 sze- 
mélyt tudtunk vendégül fogadni és programot biztosítani nekik. 
Népi játékokat készítettünk, amit nem csak a bölcsődések élveztek, 
hanem a nyugdíjasok is, és ennek nagyon-nagyon örültünk, hogy 
ennyien meglátogattak minket, és remélem, hogy nagyon kellemes 
élménnyel távoztak tőlünk.
F Minden hónapra terveztek jeles napokat. Leírjátok, és 

próbáljátok ezeket mindenkinek bemutani. Általánossá vál- 
hatnak ezek a közel jövőben, vagy csak próba jellegű?

- Természetesen szeretnénk ezt is bevezetni, hogy minden jeles 
napot, szokást és ünnepet, amik a régi hagyományokhoz kötődnek; 
ezekbe szeretnénk kicsit bővebben beleásni magunkat, és Cigánd 
város polgárainak is szeretnénk átadni egy kicsit ebből. Minden 
hónapban egy mini kiállítást rendezünk, persze szabad téren, 
amennyire csak az idő engedi. Viszont ebből a kiállításból szeret- 
nénk majd karácsonykor egy záró kiállítást is készíteni, ami az 
összes hónapnak jeles napjai, szokásait majd tartalmazza.
F A jól bevált rendezvények, Béleszfesztivál, Szent György 

nap, Márton napi eseményeken kívül terveztek-e új rendezvé- 

nyeket? Ezek milyen tematikát követhetnek? Van-e már 
konkrét elképzelés?

- Hál' Istennek így is elég színes a programunk, viszont van még 
egy, amit szeretnénk: Gyereknapkor szeretnénk egy olyan népi 
játékos fesztivált, egy olyan népi játékok udvarát kialakítani, aho- 
vá majd a kisgyermekek, családok, szülők jöhetnek. Nyugodtan 
bárki  0-tól 99 éves korig, vagy még azon felül is. És ez az egy, ami 
igazából felölel elég sok munkát ennek az előkészítése hónapról-
hónapra, de szépen hozzákészülődtünk már, úgyhogy ez reméljük, 
hogy május utolsó vasárnapjára meg is fog valósulni és el is fog 
készülni. 
F Mi lesz a következő rendezvény a Múzeumportán, ahová 

gyerekek, szülők, idősek, fiatalok betérhetek, és eltölthetnek 
egy kellemes napot?

 - Bármikor bejöhetnek hozzánk, nem muszáj ezt programhoz 
vagy jeles naphoz, ünnephez kötni. Szívesen és tárt ajtókkal vá- 
runk mindenkit. A következő nagyobb szabású rendezvényünk ter- 
mészetesen a húsvéti ünnepkörhöz fog kapcsolódni, amit majd 
húsvét hétfőn, a megszokottal kicsit ellentétesen, de húsvét hétfőn 
leszünk nyitva és akkor fogjuk várni majd a kedves látogatóinkat.
F Említetted, hogy nem csak az eseményekkor, rendezvé- 

nyekkor lehet látogatni az intézményt, hanem bármikor, mikor 
az embernek kedve van, vagy csak átutazik Cigándon. Mit 
lehet tudni a Múzeumporta nyitva tartásáról? 

- Hétfői nap zárva vagyunk, de bármikor előzetes egyeztetés 
alapján. A weboldalunkon - www.muzeumporta.hu –, vagy a város 
plakátjain is megjelenő telefonszámon, e-mail címen – info@ 
muzeumporta.hu – lehet jelezni számunkra. Egyénileg, csoporto- 
san, bármilyen formában, hogyha szeretnének hozzánk jönni.
F Sajnálatos káreset történt az intézményben. Mennyire 

befolyásolja ez a látogathatóságát?
- Szerencse a szerencsétlenségben, hogy nagyon ügyesen, ha- 

mar, és minden érintett szerv kivonulásával nagyon hamar sikerült 
elhárítani a károkat. Így a felső rész most teljes mértékben – a Ső- 
regi házról beszélünk ugye- látogatható. 
F Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad meghívásun- 

kat. Nagyon jó munkát kívánunk és érezd jól magad az új be- 
osztásban!

- Nagyon szépen köszönöm.
Az interjú a Városi Televízió Stúdiójában készült 2016. február 

16-án.                                                                      Kovács Gábor

Új vezetője van a Bodrogközi Múzeumportának
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A Sarkantyús Néptáncegyüttes idén rendezte meg II. Far- 
sangi Jelmezes Batyus Bálját. 

A rendezvényt 2016. február 27-én tartották, a cigándi étterem- 
ben. A vendégek közül sokan jelmezben érkeztek, és az est folya- 
mán ezek közül került ki a legjobb férfi és női jelmez győztese. A 
bál fő elemeként a Sarkantyús Néptáncegyüttes műsorát élvezhette 
az igen csak szép számmal összegyűlt vendégsereg. A talpalávalót 
a Szikes Zenekar húzta. 

A műsor Lőrincz László együttes vezető pohárköszöntőjével 
kezdődött. A kiváló hangulatú este elmaradhatatlan része volt a 
tombola is, melyre számos felajánlás érkezett. 

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

Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni Kedves 
Vendégeinknek is, akik jelenlétükkel megtiszteltek bennünket, a 
belépőjegy megvásárlásával szintén támogatták a csoport műkö- 
dését!

Tóth István

2016. március 12-én felavatták Németh Esztert Budapesten, 
a Magyar Tudományos Akadémia épületében, mint Templeton 
Fellow-t. 

A Magyar Templeton Program fő célja a kivételes kognitív tehet- 
ségek fejlesztése és támogatása a 10-29 éves korosztályban. 

A program a 20.000 jelentkezőből 300 kivételes kognitív tehet- 
séget (Magyar Junior Templeton Fellow-t) válogatott ki, Eszter 
korosztályában (20-29 év között) 100-at. 

A program 2017. február 28-ig tart.
A beválogatott kognitív tehetségek egy éven keresztül személyre 

szabott szakmai és egyéb tehetségfejlesztő támogatást kapnak. 
Minden tehetséggel egyéni mentor foglalkozik, a mentorok a 

hazai tudományos és üzleti élet kiválóságai közül kerülnek be a 
programba. 

Gratulálunk Eszternek.

Kedves Szülők! Közeleg az iskolai beiratkozás ideje. Mi is le- 
hetne tehát aktuálisabb téma ebben a hónapban, mint a tankö- 
telezettség és az iskolaérettség. Összegyűjtöttük tehát a 
legfontosabb tudnivalókat a témával kapcsolatban.

Amit a tankötelezettségről tudni kell:

A Nemzeti köznevelési törvény (Nkt.) 45. § (1) bekezdés szerint: 
"Magyarországon – az e törvényben meghatározottak szerint – 
minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban 
részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.”

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 45.§(2)-
e értelmében: „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 
31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő 
évben válik tankötelessé. Az a gyermek, akinek esetében azt a 
szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvo- 
dában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.” 

Tehát szakértői bizottsági döntés alapján még 1 évig részesülhet 
óvodai nevelésben az a gyermek, aki nem bizonyul iskolaérettnek.

A tankötelezett korba lépő gyermek esetében a tankötelezett- 
ség megkezdéséről főszabályként az óvoda vezetője dönt. Vitás 
esetekben kérhető a szakértői bizottság vizsgálata.

A szakértői bizottság vizsgálata az iskolába lépéshez szükséges 
fejlettség megállapítása céljából a 15/2013 (II. 26) EMMI rendelet 
7.§ (a) pontban felsoroltak alapján kérhető:

„ … szakértői bizottsági tevékenység keretében az intézmény 
szakértői bizottsága a gyermek komplex pszichológiai, peda- 
gógiai-gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi, sajátos 
nevelési igény gyanúja esetén komplex pszichológiai, pedagógiai-
gyógypedagógiai vizsgálatot végez:

a) az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása 
céljából

aa) abban az esetben, ha a gyermek nem járt óvodába,
(Folytatás a következő oldalon.)

II. Farsangi bál a Sarkantyús 
Néptáncegyüttessel

Cigándi tehetség a Templeton programban

A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT HÍREI
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(Az előző oldal folytatása.)
ab) óvodába járó gyermek esetén, annak megítélésére, hogy hét- 

éves korában szükséges-e újabb nevelési évet kezdenie az óvodá- 
ban,

ac) annak megítélésére, hogy a gyermek számára javasolt-e, 
hogy hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesíté- 
sét,

ad) óvodába járó gyermek esetén, ha a gyermek iskolába lépés- 
hez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el a fejlő- 
désének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alap- 
ján,

ae) ha a szülő nem ért egyet a gyermek fejlődésének nyomon kö- 
vetéséről szóló óvodai dokumentumok alapján az iskolába lé- 
péshez szükséges óvodai igazolásban tett javaslattal,

af) ha a szülő nem ért egyet a hatodik életévét augusztus 31-ig be- 
töltő gyermek óvodai nevelésben való további részvételéről szóló 
óvodai döntéssel

Összefoglalva tehát: a gyermekek 6 évesen kezdik meg az 
iskolát, indokolt esetben azonban lehetőség van arra, hogy 7 
évesen, de legkésőbb 8. életévükben kezdjék el az első osztályt. 

Dátumokkal szemléltetve:

Amit az iskolaérettségről tudni kell:

Az iskolaérettség az iskolára való felkészültséget jelenti, mely 
nem csak az értelmi, hanem az érzelmi és szociális felkészültséget 
is magában foglalja. Ezért készül komplex vizsgálat az iskola- 
érettségre vonatkozóan.

AZ ISKOLAÉRETTSÉGI VIZSGÁLATHOZ 
SZÜKSÉGES NYOMTATVÁNYOK:
F Szakértői vizsgálatra irányuló kérelem: 15/2013. (II.26.) 

EMMI r. 1. és 4. számú melléklete – a pedagógiai szakszolgálatok 
működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet alapján ezek 
kitöltése kötelező.
F Esetleg szakorvosi vélemény (audiológia, gyermekpszichiá- 

ter) – amennyiben van.

A kérelem kitöltésében az óvoda köteles közreműködni - ak- 
kor is, ha a vizsgálatot nem tartja indokoltnak.

A szakértői vizsgálat iránti kérelmet az óvoda vezetőjének aláí- 
rásával, a szülő aláírásával és az óvoda pecsétjével ellátva kell 
eljuttatni a tankerületi szakértői bizottsághoz.

Az iskolaérettségi vizsgálati kérelem beérkezési határideje a 
tankerületi szakértői bizottsághoz: minden év február eleje.

A tankerületi szakértői bizottsági iskolaérettségi vizsgálatok ide- 
je: minden év február-március

Amennyiben felmerül a sajátos nevelési igény gyanúja, a 
megyei szakértői bizottsághoz továbbítjuk a gyermek vizsgálati 
anyagát, és a további vizsgálatot ők végzik.

Iskolaérettségi vizsgálat menete. Azaz mit is kell tudnia az 
iskolaérett gyermeknek?

1. Csoportban történő megfigyelés: A gyermek viselkedésére, 
együttműködésére, feladattudatára, feladattartására vonatkozóan, 

továbbá itt történik a dominancia/kezesség, ceruzafogás, eszköz- 
kezelés, a finommotorika, a szem-kéz koordináció, a vizuális ész- 
lelés/felfogóképesség, a megfigyelőképesség vizsgálata.

Az iskolaérett gyermek együttműködő, feladattudata kialakult, 
képes betartani a szabályokat és végrehajtani az utasításokat. Ki- 
alakult a kezessége, megfelelő ceruzafogással, határozott vonalve- 
zetéssel képes dolgozni. Képes önállóan rajzolni és egyszerű ábrá- 
kat lemásolni, valamint meghatározott sorrendben folytatni. Ész- 
revesz azonosságokat és különbözőségeket. 

Egyéni vizsgálat keretében: további gyógypedagógiai vizsgá- 
latot végzünk, mely kiterjed a megfigyelésre, az emlékezetre, a 
gyermek számolási képességeire, gondolkodási képességeire, álta- 
lános tájékozottságára, beszédkészségére, kifejezőkészségére. 
Megfigyeléseket végzünk továbbá a gyermek testi fejlettségére, 
mozgásfejlettségére, az érzékszervekre vonatkozóan.

Az iskolaérett gyermek tájékozott önmagára és családjára vo- 
natkozóan, képes tájékozódni térben és időben. Beszéde tiszta, ért- 
hető, mondatokban fejezi ki magát. Rövid történet tartalmát képes 
felidézni és saját szavaival elmondani, eseményképről önállóan 
történetet alkotni. Egyszerű mondatokat és számsorokat képes 
felidézni hallás után, és visszaismételni. Gondolkodási képességei 
korának megfelelőek. Mennyiségfogalma 5-ös számkörben kiala- 
kult, tud eszköz segítségével egyszerű műveleteket végezni. Ismeri 
a több-kevesebb fogalmát. 

Értelmi vizsgálat: A Budapesti Binet elnevezésű intelligencia 
teszttel történik, ahol a gyermek intelligencia hányadosa kerül 
megállapításra.

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség tankerületi szakértői 
vélemény készül, melyet postai úton kézbesítünk a szülők és az 
óvoda részére. SNI gyanúja esetén csak összegző vélemény készít- 
hetünk, mivel a további vizsgálatot a megyei szakértői bizottság 
végzi. 

A szülők kötelezettségei és jogai:
F A vizsgálaton a szülő köteles megjelenni és mindvégig jelen 

lenni. (Amennyiben nem jelenik meg, egy alkalommal küldünk 
újabb behívást, ezt követően hatósági eljárást kezdeményezünk a 
Cigándi Járási Hivatalnál.)
F A vizsgálatot követően a szülő részletes tájékoztatást kap 

annak eredményeiről, javaslatainkról, melyet nem köteles elfogad- 
ni. 
F A szülőnek joga van a kézhezvételtől számított 15 napon belül 

megfellebbezni a szakértői véleményben foglaltakat a Cigándi 
Járási Hivatalnál, ez esetben újabb vizsgálati eljárásra kerül sor.
F A szakértői véleményben meghatározottak kötelező érvényű- 

ek mind az iskolára, óvodára és a szülőre nézve. 
F A szakértői véleményt a szülőnek az iskolai beíratásra magá- 

val kell vinni, és be kell mutatni.

A beiratkozás időpontja még nem ismert, várhatóan április 
közepén lesz.

A B-A-Z Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat valamennyi dolgozója 

nevében kívánok mindenkinek 
Kellemes Húsvéti Ünnepeket!
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Czigándi Varga Sándor szobrászművész két alko- 
tást ajándékozott városunk részére. Széchenyi Ist- 
ván festett gipsz mellszobra 2005-ben, míg Petőfi 
Sándor gipsz mellszobra 2016-ban készült, meg- 
tekinthetők a művelődési ház aulájában.

Ajándék szobrok Ajándék szobrok 
városunknak! városunknak! 

Ajándék szobrok 
városunknak! 
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Cigánd Város Önkormányzata ismét sikeresen pályázott a 
Belügyminisztérium START forrásaira.

Az Önkormányzatnak lehetősége nyílik a következő programok 
indítására és megvalósítására:

F Belterületi közutak karbantartása
F Belvízelvezetés program 
F Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 
F Mezőgazdasági program
F Útőr program

Belterületi közutak karbantartása:
 A program célja a belterületi közúthálózatok, járdák és kerék- 

párutak karbantartása, javítása. A közutak és kerékpárutak kátyúi- 
nak megszüntetése. A projekt segítségével 15 fő munkalehetősége 
lesz biztosítva 10 hónapon keresztül. (március 1 - december 31.) 

Cél az útalapok kiépítése (kövezése) olyan utakon, ahol asz- 
faltburkolat nem található. Járdaalapok készülnek, melyek alapot 
biztosítanak a lerakásra szánt térköveknek.

Belvízelvezetés program :
A program célja a bel- és külterületi árkok, településről kivezető 

csatornák és vízelvezetők tisztítása, karbantartás megakadályozva 
ezzel a belvizek kialakulását. Jelen program segítségével 15 fő 
folyamatos munkavégzése biztosított (március 1 - december 31.). 
Tervezzük egy árokelem sablon vásárlását is, mely segítségével 
árokelemek állíthatók elő. A készítéshez megfelelő géppel önkor- 
mányzatunk már rendelkezik.

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás:
65 fő foglalkoztatása valósul meg 2016. március 1. és 2017. feb- 

ruár 28. között. Csarnok további bővítésével helyet kap egy asztal- 
osműhely ahol a fűrészáruk feldolgozása, lambériák készítése lesz 
biztosítva. Ezen munkákhoz kapcsolódóan gépek beszerzésére is 
sor kerül.

Mezőgazdasági program:
100 fő foglalkoztatása valósul meg 2016. március 1. és 2017. 

február 28. között. A program keretében az előző évek tevékeny- 
ségeinek folytatása, új tevékenységekkel való bővítése a fő cél. 

Főbb beruházási elemek: trágyakezelő rendszer kiépítése a ser- 
téstartóhoz, juhodály építése, terménytároló építése, szalmatároló 
kialakítása, kerítés építése, a vágópont tevékenységének bővítése 
(szárnyasok vágása).

Útőr program:
5 fő foglalkoztatása március 1. és november 30. között. Kül- és 

belterületi kerékpárutak, járdák, utak környezetének rendben tar- 
tása, takarítása.                                                             Tóth István

Az év első hónapjai is bővelkedtek rendezvényekben, sport- 
eseményekben intézményünkben.

Január és február  minden hétvégéjén utánpótlás tornák zajlottak 
az U9, U14, U15, U17, U19 csapatok részvételével.

A verseny immár nemzetközivé nőtte ki magát, mivel Ukrajna, 
Szlovákia és Románia ifjú sportolói is képviseltették magukat a 
megmérettetéseken.

V. alkalommal került megrendezésre a Felnőtt Városi Bajnokság, 
ahol a Kisgaras söröző csapata végzett az 1. helyen.

Első alkalommal került megszervezésre az  I. Zemplén kupa, 
amely nagyban elősegítette a Bodrogközi amatőr felnőtt csapatok 
fejlődését. Meghívásunkra 10 csapat jelentkezett és vívta csatáit az 
áhított győzelemért.

Továbbra is nagy népszerűségnek örvend a konditerem, ami az 
elmúlt időszakban korszerűsítésen esett át.

BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI 
FŐIGAZGATÓSÁG 2015. ÉVI ÉRTÉKELŐ 
ÁLLOMÁNYGYŰLÉSÉN ISMERTÉK EL A 
CIGÁNDI KATASZTRÓFAVÉDELMI ŐRS 

MUNKÁJÁT

Az évértékelő állománygyűlésen, melyet 2016. január 20-án 
tartottak dr. Tollár Tibor tűzoltó vezérőrnagy, megbízott or- 
szágos katasztrófavédelmi főigazgató adta át az elismeréseket 
a 2015-ben legjobb teljesítményt nyújtóknak.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazga- 
tóság kiemelkedő elismerésben részesült, hiszen az év katasztrófa- 
védelmi őrs címet a 2013 novemberében átadott Cigándi Ka- 
tasztrófavédelmi Őrs érdemelte ki. Emellett a főigazgató, tűzoltó 
kategóriában az év tisztje címet  Kovács Sándor Attila tűzoltó szá- 
zadosnak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat kiemelt 
főelőadójának adományozta.

Szívből gratulálunk az elismerésekhez!

A téli időjárási viszonyok elmúltával megváltoznak a köz- 
lekedés megszokott feltételei.

A változások felismerése és az ahhoz való alkalmazkodás ugyan- 
olyan fontos, mint az őszi, csapadékos, hűvös időjárásra való felké- 
szülés. A tavasz beköszöntét nagy hőmérsékletingadozás jellemzi. 
Nappal rendszerint már kellemes meleg van, de éjszaka és haj- 
nalban még gyakori a fagypont alatti hőmérséklet, ami az utak bur- 
kolatát csúszóssá teszi. Erre fokozott figyelmet kell fordítani a jár- 
művezetőknek, és a téli gumiabroncsok használatát sem kell még 
mellőzni.

A napos, száraz idő megfelelő közlekedési feltételeket teremt a 
kerékpárosok, segédmotoros kerékpárosok, motorkerékpárosok 
számára is, így egyre többször találkozhatunk velük a közutakon. 
Ezeknek a járművezetőknek fel kell készülni arra, hogy több hóna- 
pos kihagyás után, a rutinjuk megkopott és a megszokott biztonság 
eléréséhez újra gyakorlatot kell szerezni. Emellett fontos, hogy a 
lehető legtöbbet tegyék meg annak érdekében, hogy a közlekedés 
többi résztvevője számára láthatóak legyenek. Gondosodjanak a 
járműveik világító berendezéseinek működtetéséről, és megfelelő 
fényvisszaverő ruha viseléséről.

A láthatóság kiemelten fontos a gyalogosok számára is. A 
KRESZ kötelezően előírja számukra, hogy ha lakott területen kí- 
vüli úton, útpadkán tartózkodnak, akkor éjszaka és rossz látási vi- 
szonyok között fényvisszaverő mellényt kell viselni.

A szabályok betartása életet menthet !
Kecskés Lajos r. őrnagy őrsparancsnok (osztály jogállású)

SÁTORALJAÚJHELYI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
CIGÁNDI RENDŐRŐRS

START programok Cigándon Szabadidő Központ hírei

A jelenleg harmadik és egyben feljutást érő pozícióban lévő 
Cigánd SE újabb fontos lépést tett az NB II. irányába. Az 
indulás egyik fontos feltétele, hogy a feljutni szándékozó klubok 
licencet szerezzenek. A klublicenc alapeljárás 2016. február 8-án 
vette kezdetét. A licenckérelem egy nagyon összetett eljárás, a 
Nemzeti II. osztály esetén 55 pontban fogalmazódik meg az MLSZ 
elvárása a hatályos szabályzatoknak megfelelően a csapatok mű- 
ködtetői felé. Licencet akkor kaphat egy klub, ha minden krité- 
riumban jóváhagyó szakértői véleménnyel rendelkezik, valameny- 
nyi feltételnek megfelel. A klublicenc alapeljárás szerint a licenc- 
kérelem benyújtása március 11. volt, melyet egyesületünk teljesí- 
tett. A dokumentumok vizsgálatát követően két hiánypótlási kör 
következik, majd ezek teljesítése után április végén ülésezik az 
Elsőfokú Licencadó Bizottság. Itt már kiderülhet, hogy mely 
klubok feleltek meg és melyek nem, illetve újabb hiánypótlási kör 
is következhet. A Bizottság második ülése után már biztosan meg- 
vannak azok a csapatok, amelyek Klublicenchez jutnak, ez vár- 
hatóan május 10-11.                                                      Tóth István

Cigánd SE a Merkantil Bank NB II felé
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Nyíregyházán, ünnepélyes keretek kö- 
zött, egy finom vacsora mellett adták át a 
SZ-SZ-B megyei futsalbajnokság díjait. 

Újonc együttesünk a második helyen 
végzett az idei megmérettetésben. Csapa- 
tunk képviseletében, Ablonczy Dániel, csa- 
patkapitány vette át a második helyért járó 
ezüstérmeket Kvaka Árpád, megyei igaz- 
gatótól. Annak ellenére, hogy az utolsó ha- 
zai bajnokin, valódi közönségszórakoztató 
mérkőzésen legyűrtük az Újfehértót (10-9 
arányú győzelem), tudtuk nem a mi ke- 
zünkben van a sorsunk a záró fordulóban – 
az inkább presztízzsel bíró – a bajnoki cím- 
ért folyó versenyfutásban. Újonc csapatunk 
nem tudta “megkoronázni” teljesítményét 
és sajnálatos vereséget szenvedett (először 
a bajnokságban) a Nagycserkesztől (9-6 
arányú vereség)! Igaz ugyan, hogy igen-
igen tartalékosan (hiányzók, sérülések, be- 
tegségek) álltunk ki, de fiataljaink már ko- 
rábban is bizonyítottak. Ennek ellenére so- 
kadik alkalommal herdáltuk el többgólos 
vezetésünket a mérkőzés végére, ami legin- 
kább a rutintalanságnak és a meglehetősen 
gyenge játéknak tudható be! Azonban az 

esetleges győzelem sem lett volna elegendő 
a bajnoki címhez, hiszen az Újfehértó ma- 
gabiztos győzelmet aratott otthon a Tarpa 
ellen!

Összességében elmondható, hogy egy 
meglehetősen rövid, ám sikeres tanuló sze- 
zonon vagyunk túl, amely bebizonyította, 
hogy lenne létjogosultsága akár egy ko- 
molyabb szintű futsal csapatnak is Cigán- 
don. Önszerveződő, amatőr csapatunk le- 
tette névjegyét, és készen áll a folytatásra! 
Köszönjük a Cigánd SE, az Önkormányzat, 
a Kisgaras Söröző és Monok Nándor segít- 
ségét, akik a minimálisan szükséges anyagi 
és infrastrukturális hátteret biztosították a 

szezon zökkenőmentes lebonyolításához!
Köszönjük továbbá a mérkőzéseinkre ki- 

látogató szurkolók biztatását és a Szabad- 
idő központ dolgozóinak szervező munká- 
ját!

Cigánd SE Futsal Team 2015-16-os 
szezonban pályára lépett játékosai:

Kapusok: Takács Ádám, Nagy Dávid, 
Mezőnyjátékosok: Gönczi Zoltán, Balla 

János, Ablonczy Dániel, Oravecz Zénó,  
Dócs Gergő, Fodor Ákos, Vicickó László, 
Németh Dániel, Csáki Róbert, Jóni Gábor, 
Oláh Levente, Terjék Zoltán, Nagy Gábor

A bajnokság végeredménye:
1. Újfehértó 31 p.
2. Cigánd SE 27 p
3. Nagycserkesz 22 p.
4. Gyulaháza 14 p.
5. Tarpa 14 p.
6. Csenger 7 p.
7. Nyírbátor 6 p.
8. Bozsik Akadémia 0 p.
Házi góllövőlista: Ablonczy Dániel 20 

gól, Gönczi Zoltán 11 gól, Balla János, Jóni 
Gábor 10-10 gól

Ezüstérmes lett felnőtt futsal csapatunk a SZ-SZ-B megyei bajnokságban

Bár nem kezdődött jól a tavaszi idény, 
de úgy néz ki magára talált csapatunk. 

A legutóbbi két győzelmünkkel és a 
rivális együttesek botlásai miatt továbbra is 
tartjuk feljutó pozíciónkat, hiszen 3. helyen 
állunk az NB III Keleti-csoportjában. Jön- 
nie is kell a jó eredménynek, mert jól és tar- 
talmasan telt 6 hetes téli felkészülésünk, 
melynek legnagyobb részét Kisvárdán töl- 
töttük, ahol minden igényt kielégítő sport- 
központban készülhettünk. Az első négy 
hétben sikerült megszereznünk azt a kondí- 
cionális bázist, amire joggal építhetjük fel a 
tavaszi játékunkat. Az utolsó két hét inkább 

Magabiztosan tartja dobogós, feljutást érő helyét NB III-as futballcsapatunk
már a frissítésről és a finomhangolásról 
szólt. Új stábtagként Makay Robin, pálya- 
edző, Tuska János, kapusedző és Blaner At- 
tila, masszőr olyan szintű pluszt tudtak hoz- 
zátenni a felkészülésünkhöz, ami nagymér- 
tékben megkönnyítette a csapat mindenna- 
pos munkáját és szakmai előrelépését.
22 forduló elteltével ne felejtsük el, hogy 
már mi letudtuk kötelező pihenőnket, ellen- 
tétben a közvetlenül előttünk és mögöttünk 
lévő csapatokkal szemben, de viszont egyre 
nehezebb vetélytársakkal fogunk találkoz- 
ni a hátralévő időszakban. Mindenképpen 
említést érdemel, hogy Roszel Róbert ve- 

zeti a Keleti-csoport góllövőlistáját 16 talá- 
lattal. Téli játékosmozgás csapatunknál:

Érkezők: Eisenberger Tamás (ASV 
Drassburg, osztrák), Németh Szabolcs (Rá- 
kospalotai EAC), Ribarics Roland (Alki 
Larnaca FC, ciprusi), Sorin Raducu (FC 
Caransebes, román). Távozók: Markovics 
Dávid (Balkány), Ohár Román (Balkány, 
kölcsönbe), Sánta Kázmér (Karcsa, köl- 
csönbe), Szabó Roland (Ibrány, kölcsön- 
be), Varga Zoltán (Tiszaújváros) 

Tabella itt: http://cigandse.hu/a-22-
fordulo-eredmenyei/

Hajrá CISE, Hajrá Darazsak!

A Cigánd SE utánpótlás korosztályai (U7 - U19-ig, több mint 
100 gyerek!!) a DVSC - FTC Labdarúgó Magyar Kupa ne- 
gyeddöntőt tekintették meg Debreceni Nagyerdei Stadionban.

Soha nem látott mezőny jött össze a 2016. január 16-án ren- 
dezendő utánpótlás tornára. 

A 2002-es korosztály krémje látogatott el Cigándra. Itt volt az 
MTK, a Ferencváros, a Diósgyőr és a Nyíregyháza, ők az U-14-es 
I. osztályú bajnokság legjobb csapatai. De eljöttek a határon túlról 
is, a szintén kiváló játékerőt képviselő I. osztályú szlovákiai 
Nagymihály, a partiumi Szatmárnémeti és a kárpátaljai Ungvár. 

A torna végeredménye:
1. MTK Budapest, 2. FS Uzhgorod, 3. Diósgyőri VTK, 4. Fe- 

rencvárosi TC, 5. Bozsik LA Nyírsuli, 6. FC Olimpia Satu Mare, 7. 
MFK Zemplín Michalovce, 8. FK Goverla Uzhgorod, 9. Cigánd 
SE

Különdíjak:
A torna legjobb kapusa: 
 Bodnár Máté (Diósgyőri VTK)
A torna gólkirálya: 
 Zuigeber Ákos (MTK Budapest) 6 gól
A torna legjobb játékosa: 
 Denis Slyusar (FS Uzhgorod)

Az MTK Budapest nyerte az 
U-14-es teremtornát Cigándon

Már megvásárolhatók a Cigánd SE 2016-os naptári év 
mérkőzéseire szóló bérletek a városi sportpályán. A 
bérletek 15.000 forintba kerülnek, és valamennyi hazai 
bajnoki, kupa és felkészülési mérkőzésre érvényesek.

Már kaphatók az 
éves CISE-bérletek


