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XI.Bélesfesztivál

A korábbi évektől eltérően nem szeptemberben a Kulturális
Örökség napján, hanem 2016. július 22-23. között rendezték
meg a Bélesfesztivált Cigándon, a Bodrogközi Múzeumportán.
Az éven már tizenegyedik alkalommal megszervezett gaszt-
ronómiai esemény mellett táncszínházi előadás, népi mesterség
bemutató és néptánc gála várta a látogatókat.

Július 22-én a világhírű Experidance Tánctársulat Nostradamus-
Világok vándora című előadása nyitotta meg a két napos rendez-
vényt. A Múzeumporta előtti téren tartott produkció hatalmas si-
kert aratott a több száz néző körében.

Július 23-án a Múzeumporta udvarán folytatódott a program.
A vendégeket és a résztvevő csoportokat Szabóné Horváth Esz-

ter intézményvezető köszöntötte.
Adélelőtti órákban a színpadon, a táncgálán résztvevő csoportok

zenekari próbája zajlott. Emellett a táncpajtában tánctanításon,
egész napos programelemként a piactéren agyagozáson, valamint
kézműves foglalkozáson vehettek részt a látogatók.

Az ETELE Hagyományőrző Lovas és Szabadidősport Egyesület
részéről Kubus Miklós lovas hagyományokról tartott előadást illet-
ve az érdeklődők lovagolhattak és íjászkodhattak is. A fesztiválról
nem maradhattak el a gasztronómiai különlegességek. A BTKT
Szociális Szolgáltató Központ dolgozói „nyútott káposztás bé-
lest”, a savanyító üzem munkatársai lapcsánkát, „A Bodrogköz
Tájmúzeumáért” Alapítvány önkéntesei a HÍR-védjegyes cigándi
kásáskáposztát, cigándi apróbélest és kőttest, a Cigándi Városi Mű-
velődési Központ munkatársai kenyérlángost és kőttest sütöttek,
Linkner Tamás palóclevest főzött a résztvevőknek. A felsorolta-
kon kívül Kisrozvágy és Révleányvár önkormányzatának dolgozói
kínálták a településükön megtalálható ételeket, Tiszakarád és Pá-
cin önkormányzatának delegáltjai pedig bográcsban főztek finom
falatokat. Ezúton is köszönjük a főzőcsapatoknak és polgármeste-
reiknek a gasztronómiai ízelítőt.

(Folytatás a következő oldalon.)

Néptáncfesztivál és

Mesterségbemutató Cigándon
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(Az előző oldal folytatása.)
A rekkenő hőség ellenére sokan látogat-

tak ki a rendezvényre, melynek fő momen-
tuma a „Bezárul a Kincsestár” címet viselő
néptánc gála volt. A tánccsoportokat a Bür-
kös zenekar kísérte, akik kiváló játékukkal
tették még színvonalasabbá a táncosok
előadását.

Agálán felléptek:
Csicsergő Gyermektánccsoport Sátoral-

jaújhelyből, Hegyalja Népi Együttes Sátor-
aljaújhelyből, a Sárospataki Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Motolla és Tiszavirág Gyer-
mektánccsoportja Cigándról, a Mádi Gyer-
mektánccsoport Mádról, a HON AMI
Gyermektánccsoport Megyaszóról, a Bo-
torka Néptáncegyüttes Ricséről, a Bokréta
Alapfokú Művészeti Iskola Dobogó Gyer-
mektánccsoportja Sátoraljaújhelyből, az
Abaúji Hagyományőrző Népi Együttes Hi-
dasnémetiből, az Imregi Hagyományőrző
Csoport Imregről, a Hernádvölgye Nép-
tánccsoport Forróról, és a Cigándi Sarkan-
tyús Néptáncegyüttes Cigándról.

A kiváló hangulatú és sokszínű rendez-
vényt a fellépő együttesek közös tánca zárta
be.

A szervezők nevében szeretnénk köszö-
netet mondani minden támogatónak, fel-
lépő együttesnek, intézménynek és dolgo-
zóinak, önkormányzatnak, önkéntesnek és
partnereinknek, diákmunkásoknak, pol-
gárőröknek, hiszen munkájuk nélkül nem
jöhetett volna létre ez a rendezvény.

XI.Béles-
fesztivál
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TESTÜLETI HÍREK

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016.
március 8-án tartott ülésén:

� Módosította az önkormányzat SZMSZ-ét
� Jóváhagyta a Szociális Szövetkezet Alapító Okiratát
� Döntött a naperőmű-park beruházás előkészítéséről
� Jóváhagyta az adóságot keletkeztető ügyleteket
A2016. április 19-én tartott ülésén:

Módosította a 2015. évi költségvetését�

Jóváhagyta a 2015. évi zárszámadást�

� Döntött a 2015. évi pénzmaradvány felosztásáról
� Ingatlanvásárlással kapcsolatos előszerződés megkötéséről
� Ingatlan vásárlásáról
� Múzeumporta, piac igénybevételi díjáról
� Jóváhagyta a Római katolikus egyházzal kötött csereszerző-

dést
� Pályázatot nyújtott be az önkormányzat rendkívüli támogatá-

sára
� Döntött a Magyar Állam tulajdonában lévő ingóság ingyenes

átvételéről
� Döntött a sárospataki művészeti iskola támogatásáról
� Megállapította a nehéz körülmények között végzett munkáért

járó előirányzatot
� Elfogadta a KGR beszámolót
A2016. május 12-én tartott ülésén:
� Módosította a 2016 évi költségvetést
� Módosította az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló

rendeletét
� Döntött a közterületek elnevezésének felülvizsgálatá- ról
� Döntött az intézményátszervezésről
� Döntött a TOP-1.1.3-15-BO1, a TOP-1.2.1-15-BO1, a TOP-

3.11-15-BO1, a TOP-5.2.1-15-BO1 és a TOP-4.2.1-15-BO1 jelű
pályázatok benyújtásáról

� Döntött a helyi építési szabályzat felülvizsgálatáról
A2016. május 31-én tartott ülésén:
� Módosította a szociális ellátások térítési díjáról szóló

rendeletet
� Tárgyalta a város közrend- közbiztonság helyzetéről szóló be-

számolót
� Tárgyalta a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról szóló

beszámolót

ANYAKÖNYV   SZÜLETTEK- ANYAKÖNYV    ELHUNYTAK-ANYAKÖNYV – HÁZASSÁG

F T – B MÜLÖP AMÁS ALLA ÓNIKA

S D A – K K TIPOS EZSŐ TTILA ERTÉSZ LAUDIA ÜNDE

C J – B ASILLIK ÓZSEF ALOGH LEXANDRA

B J – L IODNÁR ÁNOS AKÓ BOLYA

C M – S ESÁKI ÁTÉ ZILÁGYI RIKA

G B – T MYÖNGYÖSI ERTALAN AKÁCS ÓNIKA

V A – T ZARGA NDRÁS AMÁS SANETT

Felelős kiadó: Cigánd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete

Tóth MihályFelelős szerkesztő:
Szerkesztőség:

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

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
LAPJA

K SARAKÓ ÁNDORNÉ : T ESZN IMÁRI RZSÉBET

B KALLA ÁROLYNÉ SZN ELEMEN IZELLA: K G

O BLÁH ERTALANNÉ SZN ERJÉK RZSÉBET: T E

A BROS ARNABÁS

B SATTA ÁNDORNÉ SZN ÜLÖP LONA: F I

O ZLÁH OLTÁN

N J KAGY ÁNOS ÁROLY

T JÓTH ÓZSEFNÉ SZN ORVÁTH LONA: H I

S AZABADOS NDRÁSNÉ SZN ODOR ARGIT: F M

T BERJÉK ERTALAN

D LARUK ÁSZLÓ

O JLÁH ÁNOS

K GALYIBÁS YULÁNÉ SZN ALKÓ LGA: P O

Z JUBCSIK ÓZSEFNÉ SZN AZUP OLÁN: K J

K BOVÁCS ÉLÁNÉ SZN ZÜRÖS AGDOLNA: S M

(96 )ÉVES

(73 )ÉVES

(75 )ÉVES

(73 )ÉVES

(63 )ÉVES

(48 )ÉVES

(67 )ÉVES

(83 )ÉVES

(82 )ÉVES

(82 )ÉVES

(51 )ÉVES

(65 )ÉVES

(86 )ÉVES

(85 )ÉVES

(87 )ÉVES

S RÁNDOR ÓBERT

F M MODOR ICI ÁLNA

J L DÓNÁS ÁSZLÓ ÁNIEL

S K ZÁNDOR ETRIN SUZSANNA

J LÓNÁS ILIÁNA

H NORVÁTH OÉMI

G SODZSÁK ÁRA

P A ZÁSZTOR NGELIKA SÜLIETT

L GAKATOS ÁBOR

S EÉRA LIZABET

S AZILÁGYI LEXANDRA

L MŐRINCZ IKLÓS

J KÓNI RISZTIÁN

T IÓTH ZABELLA

H L DARSÁNYI ÁSZLÓ OMINIK

C KSENDI ASSZANDRA

F LÜLÖP EA

B MANDOR ARTIN

AN ORVÁTH ÁCINTA: H J

: O VAN LÁH IVIEN

: J TAN ÓNÁS ÍMEA

: S MAN ÁNDOR ÁRIA

: J EAN ÓNÁS RIKA

: G NAN ÓRÉ OÉMI

: S S MAN ÁNDOR ÁRA ARGIT

: O ZAN LÁH SUZSANNA

: K EAN ATONA RIKA

: B KAN RANDISZ LEMENTINA

: P EAN ÓLIK MERENCIA

: S NAN ÁNDOR ÓRA

: V TAN ARGA ÍMEA

: G TAN ODZSÁK ÍMEA

: B BAN ATTA IANKA

: C MAN SENDI ÁRIA

: BAN ALLA MÓNIKA

: L KAN AKATOS LAUDIA

� Tárgyalta a START program végrehajtásáról szóló be-
számolót

� Pályázatot nyújtott be az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztésekre

� Pályázatot nyújtott be a TOP-1.4.1-15 BO1, a TOP -1.1.1-15
BO1-jelű fejlesztésekre

A2016. június 6-án tartott ülésén:
� Megalakította a Cigándi Futball Klub Kft. gazdasági társa-

ságot
� Pályázatot írt ki intézményvezetői álláshelyre

Gál Béla jegyző

Valaki eltörte a képen látható hintát a játszótéren az egyik
este…..

Meglepetésemre az „elkövetők”, megkerestek még aznap este
21.30-kor telefonon, és egy internetes közösségi oldalon is!

Jelezték felém, hogy ők követték el a rongálást(nyilván nem
szándékosan), valamint vállalták a teljes felelősséget a kártérítés-
sel kapcsolatban.

Magatartásuk példamutató lehet sok felnőtt számára is, hiszen
sok esetben nincsenek meg a rongálók az ilyen esetekben.

Mivel bátrak, és őszinték voltak hozzám, valamint igazi felnőtt-
ként viselkedtek korukat meghazudtolva, úgy döntöttem, ezúttal
kivételt teszek, eltekintek a kártérítés megfizettetése alól.

(Ahintát azóta megjavítottuk!)
A történtek ellenére, szüleik is nagyon büszkék lehetnek

ezekre a gyerekekre!
Tisztelettel: Oláh Krisztián Cigánd Város Polgármestere

Példamutató magatartás cigándi diákoktól!
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2016. június 16. napjától elindult a szünidei gyermekétkeztetés,
amely augusztus 31.-ig több mint 440 hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek számára biztosít naponta egyszeri
meleg ételt. Az ebéd az Étkezdében vehető át minden hétköznap
12–14 óra között. Az óvodás és bölcsődés korú gyermekek számá-
ra az ellátás az intézményekben biztosított, részükre külön szünidei
gyermekétkeztetést kizárólag az intézmények nyári leállásának
időtartamára tudunk nyújtani. A leállás időtartama alatt (2016.
augusztus 8–19. között) ők is az Étkezdében vehetik át az ebédet.

Kérjük a szülőket, hogy fokozottan figyeljenek a lejáró rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezmények megújítására, mivel
ennek hiányában a gyermekek kimaradnak az ellátásból!

„Minden gyerek lakjon jól!”
Önkormányzatunk deklarált célja a gyermekéhezés felszámolá-

sa településünkön, mert minden gyermek alapvető joga, hogy meg-
felelő mennyiségű és minőségű élelmiszerhez jusson.

Az intézményi gyermekétkeztetés 2016. évi átalakulása nagyon
sokat segített e téren, ám a 0-3 éves korosztály ebből kimaradt, mi-
vel nagyrészük kívül esik az intézményi ellátórendszeren.

A „Minden gyerek lakjon jól!” Alapítvány legújabb programja
segítségével minden 0-3 éves korú, hátrányos vagy halmozottan
hátrányos helyzetű cigándi gyermek részére havonta az egészséges
étkezést lehetővé tevő élelmiszercsomagot biztosít.

Mivel a program célja minden hátrányos helyzetű gyerek megfe-
lelő élelmiszerhez való juttatása, júliustól lehetőség van új jogosul-
tak felvételére. Azok a családok válnak jogosulttá, ahol 2016. feb-
ruárját követően született hátrányos vagy halmozottan hátrányos
helyzetű gyermek, vagy a 0-3 éves korú gyermek hátrányos vagy
halmozottan hátrányos helyzetét 2016. februárját követően állapí-
tották meg.

Fontos, hogy a jogosultság csak érvényes gyermekvédelmi
kedvezménnyel érvényes!

Házasságuk 50. évfordulóját ünnepelte a Táncsics utcán
Bodnár Károly és Csáki Jolika.

Ennek alkalmából a házaspárt Oláh Krisztián polgármester úr és
Balla Zoltánné anyakönyvvezető köszöntötte. Az aranylakodalom
emlékére polgármester úr és anyakönyvvezető asszony egy erre az
alkalomra szóló emléklapot, valamint egy ajándékkosarat adott át
az ünnepelteknek.

Karcsi bácsi kérdésünkre elmondta, hogyan születtek az udvaron
látható gyönyörű faházak és különböző dísztárgyak. Saját beval-
lása szerint 25 éve foglalkozik faragással. Nem tanulta a mestersé-
get, önszorgalomból kezdett el ezzel a mesterséggel foglalkozni.

Főleg a téli időszakban farag, mikor kevés, más elfoglaltság van
a portán. Egy-egy kisház elkészítése nagyjából egy hónapot vesz
igénybe, ha nem jön közbe más elfoglaltság.

Saját célra készülnek ezek a házak - melyek mindegyike be van
rendezve külön kis saját kézzel faragott bútorokkal- szobrok me-
lyeket nem értékesít. Ahogy ő fogalmaz: „Nem tudnak megfizet-
ni”.

Jolika néni mondta a következőket: „ Számtalanszor volt, hogy
fölébredt reggel és azt mondta, hogy az éjszaka álmodtam, azt én
ma megcsinálom.”

50. házassági évfordulójukat ünnepelte

Csáki Jolán és Bodnár „Titi” Károly

Kívánunk még sok erőt, egészséget, szeretettel teljes hosszú
életet Jolika néninek és Karcsi bácsinak!

Karcsi bácsinak pedig még sok erőt, hogy továbbra is ké-
szüljenek ugyanilyen szép, vagy még szebb házak, szobrok.

Tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy
Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. július 21. napján tartott testületi ülésén
45/2016. (VII.21.) KT számú határozatával döntött
a cigándi gyermekek iskolakezdési támogatásáról.

Adöntés értelmében minden általános iskolás gyermek ingyenes
tanévkezdő füzet- és írószercsomagban részesül. Esetükben továb-
bi teendő nincs, a füzetcsomagot az első tanítási napon az iskolá-
ban osztják ki. A középfokú és felsőfokú tanulmányokat folytató
gyermekek részére egységesen 5000 forint iskolakezdési támo-
gatást biztosít az önkormányzat.

Atámogatás feltételei:
• nyilatkozat a támogatást igénylő szülő/gondviselő személyé-

ről,
• a 2016/17. tanévre szóló iskolalátogatási igazolás.
Anyilatkozatot és az iskolalátogatási igazolást a Cigándi Polgár-

mesteri Hivatal Hatósági és Igazgatási Osztályán lehet leadni.
Atámogatás kifizetésére a kérelmek benyújtását követően folya-

matosan kerül sor a Cigándi Polgármesteri Hivatal pénztárában.
Az iskolakezdési támogatás benyújtásának határideje 2016.

szeptember 30.

Nyári étkeztetés

Beiskolázás 2016
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Anyák napi ünnepségeket tartottak Cigándon 2016. május
2-6. között.

Elsőként a Kántor Mihály Általános Iskola első osztályos tanu-
lói és a Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde Pillangó csoportja
kedveskedett ünnepi műsorral az édesanyáknak, nagymamáknak
május 2-án. a Cigándi Idősek Klubjában tartottakMájus 3-án
ünnepséget, ahol az ovisok mellett a Szociális Szolgáltató Központ
gondozónői lepték meg az időseket egy anyák napi verses, zenés
összeállítással. között ismét a Cigándi TündérkertMájus 4-6.
Óvoda és Bölcsőde gyermekei ajándékozták meg szüleiket, nagy-
szüleiket. Sorrendben a Hóvirág, Napsugár, Tulipán, Süni és Kati-
ca csoport készült meghitt műsorral erre a jeles napra.

Minden édesanyának és nagymamának nagyon sok boldog
Anyák Napját kívánunk!

Ezzel a címmel rendeztek, a Bodrogközi Múzeumportán egy
kiváló hangulatú programot 2016. május 16-án.

Lovat és lovasát is próbára tették a pünkösdi virtuskodás felada-
tai pünkösdhétfőn Cigándon. A Múzeumportára érkezőket külön-
böző népi játékokkal és ügyességi feladatokkal várták, melyekre a
helyszínen lehetett jelentkezni. A pünkösdi program alkalmával a
már-már elfeledett hagyományokat, a Bodrogközhöz kapcsolódó
népszokásokat elevenítettek fel, többek között íjászat, sodrófa ha-
jítás, lovas ügyességi feladatok.

Alegügyesebbek oklevéllel és értékes ajándékkal gazdagodtak:
Alegfurfangosabb asszony: Tolnai Ágnes
Alegvitézebb ifjú: Kristóf Gellért
Alegvitézebb leány: Szepesy Judit
Alegbetyárabb legény: lett.Nagy Roland
Nyereményük az Etele Hagyományőrző, Lovas és Szabadidő-

sport Egyesület felajánlásával fejenként 5000Ft értékben étel-ital
utalvány, melyet a Kisgaras Sörözőben válthatnak be.

A Pünkösdi vándorkupát a Bodrogközi Kistérségi Járóbeteg
Szakellátó Központ dolgozói vihették haza. A kupa mellett nyere-
ményük egy 10.000 Ft értékű utalvány szintén a Kisgaras Söröző-
be.

Mindemellett nép játékokat is kipróbálhattak a vendégek, meg-
tekinthették a kiállítást, de akinek kedve volt és előzetesen jelezte,
bográcsban főzhetett is a délután folyamán. Külön szeretnénk
megköszönni Tiszacsermely polgármesterének, Kecsmár István-
nak és kis csapatának az általuk készített finom ételt.

A Múzeumporta dolgozói birkapörkölttel és kemencében sült
kőttessel kedveskedtek a vendégeknek.

A szervezők nevében szeretnénk megköszönni minden támo-
gatónak és dolgozónak, hogy felajánlásával és munkájával hozzá-
járult ahhoz, hogy ez a program sikeresen létrejöhessen!

Ragyogó időben rendezték meg Cigándon, a Bodrogközi
Múzeumportán a Gyermeknapot 2016. május 29-én.

Aszervezők színes programokkal várták a gyerekeket, akik nagy
számmal és még nagyobb lelkesedéssel vettek részt a rendezvé-
nyen.

A jelenlévők agyagozhattak, kipróbálhatták az udvaron elhelye-
zett népi játékokat, métázhattak.

Apajtában diafilm vetítés volt, amire a gyerekek mellett a szülők
is érdeklődéssel ültek be.

Azok a gyerekek, akik egy kis kalandra vágytak kincskeresésen
vehettek részt, ugyanis az őrtorony környékén elrejtett tallérokat
kellett megkeresniük. Aki talált egyet, és leadta a szervezőknek,
apró ajándékot kapott érte cserébe.

A résztevők számára, a rendezvény alatt a dolgozók limonádét,
fonott kalácsot és kakaós tekercset készítettek.

A szervezők nevében szeretnénk megköszönni minden tá-
mogatónak, dolgozónak az önzetlen munkáját, ami nélkül nem
jöhetett volna létre ez a nap.

Anyák napjaAnyák napja

PÜNKÖSDI VIRTUSKODÁS A BODROGKÖZI MÚZEUMPORTÁN

Gyermeknap a Bodrogközi Múzeumportán
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A cigándi Kántor Mihály Általános Iskola nyolcadikos tanu-
lóinak ballagási ünnepségét tartották 2016. június 11-én.

A központi iskolában tartott eseményen a végzős diákokat elő-
ször a hetedikes társaik búcsúztatták a tantermekben, majd a balla-
gók osztályfőnökeikkel végig sétáltak Iskola utcán, és az „Új isko-
la” érintésével köszöntek el az intézménytől.

A ballagási ünnepségen a Némethné Szendrei Csilla igazgató
asszony búcsúztatta a nyolcadikos tanulókat.

Verset szavalt Markovics Annabella hetedik, és Durku Tímea,
valamint György Laura nyolcadik osztályos tanuló. A hetedikesek
nevében Fülöp Kinga búcsúztatta végzős társaikat. A nyolcadiko-
sok nevében pedig Jaskó Botond köszönt el a diákoktól és a taná-
roktól.

Némethy Viktória vezetésével a megjelent szülők, tanárok és a
diákok egy-egy dalt hallhattak a hetedik osztályos lányoktól, a
nyolcadikos lányoktól illetve az iskola énekkarától.

Az elmúlt tanévben elért eredményekért és az iskolai közösségi
munkáért igazgató asszony adott át jutalomkönyveket azoknak a
diákoknak, akik kiemelkedően teljesítettek ezeken a területeken.

A végzős tanulók átadták az iskola zászlóját is, melyet a hetedik

A 2015/16-os tanévet eredményesen zártuk, iskolánk tanul-
mányi átlaga: 3.77 lett.

364 diákunk közül 14-en jól megfelelt, 36-an kitűnő és 11-en je-
les bizonyítványt vittek haza. Kitűnő tanulóinkat a Fővárosi Nagy-
cirkuszba szóló belépőjeggyel és könyvvel jutalmaztuk. Sajnos 9
tanuló nem élvezheti önfeledten a vakációt, hiszen készülniük kell
a pótvizsgára.

Nagyon büszke vagyok arra, hogy idén is számos városi,
megyei, területi, sőt országos versenyen, pályázaton vettek részt
diákjaink, kimagasló eredményeik az iskolánkban folyó magas
szintű szakmai munkánkról is tanúskodik.

Június 11-én búcsúztattuk a végzőseinket, valamennyien felvé-
telt nyertek a választott középiskolába.

Ünnepélyes keretek között köszöntük meg Liszkai Károlyné és
Rolyák Gézáné tanítónőknek /zemplénagárdi tagintézmény dol-
gozóinak/ 40 évi áldozatos oktató-nevelő munkáját. Jó egészséget,
sok örömöt kívánunk a nyugdíjas éveikhez! Amegüresedett tanítói
állásokra pályázatot írtunk ki.

A tagintézmény-vezetőink határozott idejű kinevezése lejárt,
ezért a KLIK pályázatott írt ki magasabb vezetői állás betöltésére a
révleányvári és a zemplénagárdi tagintézményeinkben.

A nyári szünet hasznos eltöltése érdekében pályázati forrásból
július 4-8 között 80 főnek Napközi Erzsébet-tábort, július 10-15-
ig 50 tanulónak fonyódligeti Erzsébet-tábort szerveztünk. A tábo-

„MOST BÚCSÚZUNK ÉS ELMEGYÜNK”

osztályok képviseletében Balogh Milán és Tóth Elizabet vett át.
Egy dallal búcsúzott a ballagóktól Harsányi Zsófia, iskolánk

egykori tanulója is.
Az ünnepi műsort követően a gyerekek szülei, rokonai ad-

hatták át a virágokat a tanulóknak.

Tanév vége az iskolában rokban jól érezték magukat a gyerekek, sok élménnyel gazdagod-
tak, kirándultak, új barátságok szövődtek.

Aszünetben a tanulóink nyári étkezése a felmért igények alapján
az Önkormányzat jóvoltából valósul meg.

A pedagógusainknak, diákjainknak jó pihenést, tartalmas
vakációt kívánok!

Némethné Szendrei Csilla intézményvezető
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Ez évben másodszor került megrendezésre a cigándi óvodai
vásározó, amit hagyományainkhoz híven tovább szeretnénk
folytatni.

Köszönetet szeretnék mondani fenntartónknak, Cigánd Város
Önkormányzatának, hogy anyagi támogatással hozzájárult, hogy
ez a rendezvény megvalósuljon. Továbbá minden kedves szülőnek
az önzetlen segítségét és felajánlását. Nagy örömünkre szolgált,
hogy nagyon sokan látogattak el és nézték meg gyermekeik műso-
rát, akik felelevenítették a régi vásározó hangulatát.

Az Anyák napját, mely mindannyiunk életében oly fontos ese-
mény, gyermekeinkkel nyílt nap keretében ünnepeltük. Az öreg

Óvodaérett bölcsődéseinket 2016.július 1-jén búcsúztattuk a
bölcsődei élettől.

Ballagási ünnepségünk 9 órakor vette kezdetét, ahol 24 kis apró-
ságunk mutatta be, hogy milyen ügyesek, okosak és, hogy milyen
sokat is fejlődtek az elmúlt egy-két év alatt. 15 kisgyermektől
vettünk búcsút, hiszen szeptembertől már az óvónénik várják őket
tárt karokkal, kívánunk nekik sok örömet és boldogságot és kí-
vánjuk, hogy ugyanolyan jól érezzék magukat az óvodában mint-
ahogyan a bölcsődében érezték.

Bölcsődénk 2016.augusztus 8.-tól augusztus 22.-ig zárva
tart. A szünetről visszatérve pedig már elkezdjük az újonnan érke-
ző kis bölcsődések beszoktatását, sok szeretettel, egy kis izgalom-
mal és tárt karokkal várjuk őket. Fegyváriné Németh Ilona

Oktatási év vége az oviban

mamákról és dédmamákról sem feledkeztünk meg a nyugdíjas
klubban köszöntöttük kis ajándékműsorunkkal.

2016. május 28-án a rendőrség szervezésében Budapesten közle-
kedési versenyen mérték össze ügyességüket gyermekeink,
ahonnan sok élménnyel és ajándékkal tértek haza.

2016. június 3-án 39 nagycsoportos óvodásunk búcsúzott az
óvodától, csoporttársaiktól, óvó néniktől és dajka néniktől.

Befejeződtek a szervezett foglalkozások, a fejlesztő foglalkozá-
sok.

A nyári hónapokban az óvodában játéktevékenységekkel lesz
megtöltve a gyermekek részére.

Megtörtént az új nevelési évre való beiratkozás, a hat
csoportban, közel 130 gyerek fogja megkezdeni a nevelési évet.

„Billegünk, ballagunk...”

Acigándi Széptan Alapfokú Művészeti Iskola zongora, hege-
dű és citera tanszakos növendékei adtak évzáró hangversenyt
2016. június 2-án.

A vendégeket Némethy Viktória, az intézmény vezetője kö-
szöntötte, aki kiemelte, hogy az idei tanévben számos nagy nívójú
szakmai versenyen vettek részt a diákok, ahol kitűnő eredmé-
nyeket értek el a cigándi tanulók.

A köszöntőt a gyerekek hangszeres bemutatója követte. A hang-
versenyt a sátoraljaújhelyi Hangász Négyes produkciója tette tel-
jessé.

Évzáró hangverseny a Széptan Iskolában

Álláshelylehetőség
Cigánd Város Önkormányzata pályázatot írt ki a

Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde megürese-
dő igazgatói álláshelyének betöltésére. (Apályázati
kiírás teljes szövege az alábbi linken elérhető:

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.asp
x?ID=rdbd6wlbd4)

A pályázatok benyújtására 2016. augusztus 1.
napjáig volt lehetőség, a pályázatok elbírálásának
határideje A bírálat során el-2016. augusztus 26.
sődleges szempont az intézmény magas szintű
szakmai és hagyományőrző munkájának továbbvi-
tele.

Az álláshely 2016. szeptember 1. napjától tölt-
hető be.
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A Sárospataki Alapfokú Művészeti
Iskola nép- és moderntáncos növendékei
tartottak évzáró gálát 2016. május 24-én
és 26-án.

A néptáncosok előadásának a Bodrogkö-
zi Múzeumporta adott helyet, ahol a gyere-
kek bemutatták az éven tanult koreográfiá-
kat.

2016. május 26-án a modern tánc és ba-
lett tagozatos növendékek kápráztatták el a
szüleiket és a vendégeket a Nagy Dezső
Művelődési Ház színpadán és mutatták
meg tudásukat a nagyérdeműnek.

Köszönet illet minden felkészítő peda-
gógust az egész éven nyújtott sikeres
szakmai munkájáért.

Tanév végi iskolagálát rendeztek 2016. június 14-én Cigán-
don a Nagy Dezső Művelődési Házban.

Avendégeket Gulyásné Dócs Krisztina köszöntötte.
A színpadi produkciók között a jelenlévők hallhattak verseket,

láthatták a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola cigándi tago-
zatának balett-, modern- és néptáncos növendékeinek bemutatóját,
a TriAngel Majorette Tánccsoport produkcióját és az iskola
énekkarának előadását valamint az iskola két osztályának zenés-
táncos darabját.

A műsor végén Némethné Szendrei Csilla igazgató asszony
köszönte meg a gyerekek és felkészítő tanároknak a színvo-
nalas előadást.

A 2013-2015-ös évekhez hasonlóan a
Nemzetgazdasági Minisztérium koordi-
nálása mellett a kormányhivatalok fog-
lalkoztatási főosztályai és a járási hiva-
talok foglalkoztatási osztályai megvaló-
sításával ismét elkezdődött Cigándon is a
„Nyári diákmunka”!

A központi program keretében az Önkor-
mányzatok támogatást igényelhettek a 16-
25 év közötti, nappali tagozatos tanulói
vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és
azt igazolni tudó diákok foglalkoztatásá-
hoz. Ezáltal támogatásként a munkabérük
100 %-a téríthető meg!

A támogatás igénylésének első lépése-
ként a tervezett foglalkoztatás kezdetét
megelőzően a járási hivatal foglalkoztatási
osztályán munkaerőigényt, illetve kérelmet
kellett benyújtaniuk.

A támogatás előfeltétele volt, hogy a
nappali tagozatos diák közvetítést kérőként
a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint ille-
tékes járási hivatal foglalkoztatási osztá-
lyán nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez
személyes okmányaival, valamint érvényes
diákigazolványával, vagy annak az iskolai
tanulmányok befejezése miatti visszavo-
náskor kiadott iskolalátogatási igazolásá-
val kellett - szintén a munkaviszony kez-
dete előtt - a járási hivatal foglalkoztatási

osztályára befáradnia annak érdekében,
hogy a programba vonásának előfeltételét
jelentő regisztrációja megtörténhessen.
Diákjaink (összesen 40 fő) 2 turnusban ér-
keznek hozzánk júliusi, és augusztusi idő-
pontokban. Az első csapat már meg is kezd-
te munkáját a kijelölt intézményekben.

Izgalmas, különleges, és megtisztelő fel-
adat Önkormányzatunk számára ez, hiszen
nem minden nap adatik, meg az a lehetőség
hogy ennyi időt tölthessünk együtt a telepü-
lés fiatalságával,közben megismerve véle-
ményüket,feltárjuk esetleges érdeklődési

körüket. Be kell ismernünk azt is hogy
általuk tükröt is tartunk magunk elé, hiszen
az esetleges őket érintő fejlesztésekről, el-
képzelésekről, szinte azonnal visszajelzést
kaphatunk.

Önkormányzatunk számára éppen ezek-
ért kiemelten fontos ez a program, hiszen
általuk egy „külső „szemszögből is meg-
ismerhetjük városunkat. Véleményeikre,
esetleges javaslataikra igenis számítunk,
hiszen a jövőt velük képzeljük el!

Diákjaink mentoraként György Már-
kot neveztük meg az Önkormányzat
részéről,aki segíti az ő beilleszkedé-
süket, és felügyeli a munkájukat!

Nyári diákmunka

ÉV VÉGI ISKOLAGÁLA A KÁNTOR

MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Tanévzáró néptánc és moderntánc gála
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A tavaszi időszakban számos versenyen mutatták meg tehet-
ségüket, a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola cigándi ta-
gozatának néptáncos növendékei.

2016.március 22-én, Ricsén a II. Rákóczi Ferenc Általános Isko-
la szervezésében megrendezett Rákóczi Napokon a cigándi Kántor
Mihály Általános Iskola 3.a osztályának néptánccsoportja, Paládi
Petra és Szigeti Csongor arany, Gyárfás Anikó és Lakatos Kriszti-
án ezüst, a Cigándi Gyermektánccsoport bronz, Székely Levente
pedig kiemelt arany minősítést szerzett.

2016. április 23-án, Sárospatakon, a Sárospataki Alapfokú Mű-
vészeti Iskola VIII. Sipos György Néptánc Fesztiválján a Cigándi
Gyermektánccsoport Maskarák és Oláhos című koreográfiája
arany minősítésben részesült. Szóló kategóriában Paládi Petra,
Gyárfás Anikó és Oláh Ajsa „Bodrogközi kiskalárist”, Székely Le-
vente „kisbokrétát”, Gyárfás Károly „bokrétát” kapott produkció-
jára.

2016. április 25-én, Bodroghalomban vettek részt a táncosok a
XII. Bodrogközi Kulturális Diáktalálkozón.

2016. május 7-én, Tatabányán a IV. Tatabányai Gyermek-és Ifjú-
sági Népművészeti Ki-Mit-Tud?-on arattak hatalmas sikert a tán-
cosok.

Székely Levente és Gyárfás Károly arany, Oláh Ajsa-Gyárfás
Károly, Paládi Petra – Gyárfás Anikó és a Tiszavirág néptánccso-
port ezüst, továbbá a Cigándi Gyermektánccsoport, a Motolla Nép-
tánccsoport, Szigeti Csongor – Paládi Petra bronz minősítést szer-
zett néptánc kategóriában!

Gratulálunk és további szép sikereket kívánunk a gyerekek-
nek és felkészítő tanáraiknak egyaránt!

A nagy sikerű vetélkedőt 2016. május 31-én rendezték meg
Cigándon a Városi Könyvtárban.

A rendezvényen a Kántor Mihály Általános Iskola 13 tanulója
mérte össze tudását és ügyességét.

Akiváló hangulatú eseményen a gyerekek a tv-ből már jól ismert
feladatokat hajthatták végre, és lelkes szurkolással biztatták tár-
saikat.

A szervezők nevében köszönjük mindenkinek a munkáját,
aki segített a rendezvény szervezésében és lebonyolításában.

2016. április 11.-én, a költészet napja
alkalmából a Kántor Mihály Általános
Iskola és a Cigánd Városi Művelődési
Központ közös szervezésében szavaló-
versenyre került sor Cigándon.

Három korcsoportban, összesen huszon-
hét tanuló vett részt a versenyen. A cigándi
diákok mellett Tiszakarádról, Bodrogha-
lomból, Ricséről és a szlovákiai Bély tele-
pülésről is érkeztek tanulók a megmérette-
tésre.

A színvonalas versenyen a következő
eredmények születtek:

Első korcsoport 3-4. osztály:
helyezett: Sohajda Laura

3. osztályos (Zemplénagárd)
helyezett: Kanalas Zita

3. osztályos (Bodroghalom) és
Deák Dóra 4. osztályos (Cigánd)
helyezett: Szepesy Judit

3. osztályos (Cigánd)
Második korcsoport 5-6. osztály:
helyezett: Brezo Ferenc

5. osztályos (Bély) és
Gecse Lilla 6. osztályos (Cigánd)
helyezett: Oláh Ajsa

SIKERES IDŐSZAKOT TUDHAT MAGA MÖGÖTT A CIGÁNDI GYERMEK NÉPTÁNC

1 PERC ÉS NYERSZ A CIGÁNDI
VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

KISTÉRSÉGI SZAVALÓVERSENY CIGÁNDON
6. osztályos (Cigánd)

helyezett: Kanalas Katalin
6. osztályos (Tiszakarád)

Harmadik korcsoport 7-8. osztál:
helyezett: Oltman Vivien

8. osztályos (Bély)
helyezett: Deák Anna Ilona

8. osztályos (Ricse)
helyezett: Durku Tímea

8. osztályos (Cigánd)



10 2016. augusztus

A Cigánd Városi Művelődési Központ szervezésében, a Köl-
tészet napja alkalmából immár harmadszor íródott ki az Ama-
tőr író-és költő pályázat, melynek eredményhirdetését 2016.
április 9-én tartották.

A pályázatra vers és próza, elbeszélés kategóriában jelentkez-
hetett az, aki elmúlt 18 éves.

A pályázatra a cigándi nevezőkön kívül az ország számos váro-
sából (Szerencs, Miskolc, Ózd, Abaújszántó, Sajónémeti, Aszaló,
Kajdacs, Székesfehérvár, Békés Sátoraljaújhely, Mályi, Sajószent-
péter, Eger, Tiszakarád, Sárospatak, Révleányvár, Aszaló, Onga,
Felsőzsolca, Szikszó, Karcsa, Baktakék, Bodrogolaszi, Bodrog-
halom, Hernádnémeti, Sárospatak), illetve Angliából és Szlová-
kiából (Nagykövesd, Kassa) is érkeztek alkotások.

Vers és próza kategóriában, összesen 48 pályázó közel száz mű-
ve közül választották ki a legjobbakat. A zsűriben Nyiri Péter iro-
dalomtörténész, A Magyar Nyelv Múzeumának igazgatója, Terjék
Károlyné, a Kántor Mihály Általános Iskola magyar szakos tanára
és a szlovákiai Bodrogszerdahelyről érkezett Krupi Hajnalka
magiszter foglalt helyet.

A rendezvényt Kovács Gábor nyitotta meg, melyet a Széptan
Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek előadása követett.

Az emelkedett hangulatú eseményen először a versek kerültek
felolvasásra a szerzők előadásában, majd egy rövid szünetet köve-
tően a novellák, elbeszélések felolvasása következett a szerzőktől.
A felolvasásokat követően, mindkét kategóriában a zsűri vélemé-
nyezte az írásokat.

Azoknak a szerzőknek a verseit, elbeszéléseit, akik nem tudtak
megjelenni, Világi Eszter és Kovács Gábor olvasták fel a vendégek
és a zsűri előtt.

Avégeredmény:

Vers kategória:
Év költője: Bari Fatima ( Nagykövesd, Szlovákia)
hely: Rolyák Géza (Révleányvár)
hely: Szarka Norbert (Onga)
Külön díj: Farkas Eleonóra (Sajónémeti)
Próza, elbeszélés kategória:
Év írója: Baloghné M. Ildikó (Miskolc)
hely: Jerney Gábor (Bodrogolaszi)
hely: Piriczki Mihály (Baktakék)
Különdíj: Gyüre Ferencné (Sárospatak)
A szervezők nevében szeretnénk megköszönni minden

együttműködő partnernek a támogatást, hiszen segítségük nél-
kül nem jöhetett volna létre ez a színvonalas irodalmi délután.

KIDERÜLT, KI LETT AZ „ÉV KÖLTŐJE” ÉS AZ „ÉV ÍRÓJA” CÍM BIRTOKOSA 2016-BAN

A LÉLEK TÜKRE – IRODALMI EST CIGÁNDON

JUBILEUMI HANGVERSENY CIGÁNDON
Fennállásának 20. évfordulója alkalmából rendeztek hang-

versenyt a Széptan Művészeti Alapfokú Művészeti Iskola
pedagógusai 2016. június 11-én.

A hangversenynek a Nagy Dezső Művelődési Ház színházter-
me adott otthont.

A meghívott vendégeket és az érdeklődőket Fehérné Sulyok
Éva, az iskola igazgatója, illetve Dombóvári János, az intézmény
fenntartója és dr. Szepesy Márk, Cigánd város aljegyzője kö-
szöntötte. A megnyitó beszédeket követően a színpadon a Széptan
Alapfokú Művészeti Iskola hangszeres és táncos növendékei adtak
ünnepi műsort.

A szervezők nevében kívánunk sok sikert az iskola pedagógu-
saink és növendékeinek az elkövetkezendő legalább még húsz esz-
tendőre.

Ezzel a címmel tartott Kovács Gábor a Cigánd Városi Mű-
velődési Központ dolgozója irodalmi estet a Városi Könyv-
tárban 2016. június 15-én.

Az eseményen Némethy András, az intézmény igazgatója kö-
szöntötte a megjelenteket. A rendezvényen Gábor, saját tollából
született verseiből olvasott fel párat a megjelent vendégeknek. Ez-
által egy olyan oldaláról is megismerhették őt, melyet kevesen is-
mernek, hiszen őt elsősorban, mint néptáncost tartják számon.

Ameghitt, családias, olykor megható programon a szerző mesélt
saját gondolatairól, de a hallgatóságból is voltak olyan emberek,
akik elismerően szóltak a szerző munkásságáról, és fejtették ki
gondolataikat az elhangzott versek után.

A szervezők nevében szeretnénk megköszönni mindenkinek
a munkáját, ami nélkül nem jöhetett volna létre ez az esemény.
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Nem kedvezett az időjárás a szervezőknek, ennek ellenére
megtartották a Szent György napi vigasságot a Bodrogközi
Múzeumportán 2016. április 24-én Cigándon.

Az erős szél miatt a „Zöldágjárást” sajnos ki kellett venni a prog-
ramból, de így sem telt eseménytelenül a nap. A délutáni progra-
mon a Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde óvodás csoportja, a
Csárdás Citerazenekar és Hagyományőrző Énekkar, a Sárospataki
Alapfokú Művészeti Iskola moderntánc csoportja, a TriAngel Ma-
jorette Tánccsoport, a Nefelejts Kiskórus,a Cigándi Gyermektánc-
csoport és a Sarkantyús Néptáncegyüttes szórakoztatta a jelen-
lévőket. Emellett a Múzeumporta Piacterén kirakodó és virág vásár
várta a látogatókat.

Ahelyi kiadványokon és termékeken kívül a vámosújfalui Búza-
virág Alapítvány által készített tárgyakat valamint a Cigándi Tün-
dérkert Óvoda és Bölcsőde dolgozói által készített termékeket is
meg lehetett vásárolni.

Ezen a hétvégén a Tájházak napjára való tekintettel kedvez-
ményes áron a Múzeumporta kiállítását is meg lehetett tekinteni.

A délutáni, rosszabbra forduló, esős idő miatt a tervezett Szent
György napi szokások úgy, mint Kincskereső, Boszorkány les va-
lamint Ürgeöntés elmaradtak. Ezekkel a programokkal a május vé-

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület huszadik al-
kalommal hirdette meg „Az év múzeuma” pályázatot, amelyre
2015-ös tevékenységét felmérve 6 intézmény jelentkezett.

Az elismerés a muzeális intézmények működésének átfogó
elemzése alapján kivívható rang. A pályázat bíráló bizottságát eb-
ben az évben is a Pulszky Társaság és a társkiíró szervezetek (az
ICOM /Múzeumok Nemzetközi Tanácsa/ Magyar Nemzeti Bizott-
sága, az Országos Közgyűjtemények Szövetsége, a Magyar Vidéki
Múzeumok Szövetsége, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Közgyűjteményi Főosztálya és a Magyar Nemzeti Múzeum) kép-
viselői alkották. Atagok: Bereczki Ibolya, Császtvay Tünde, Deme
Péter, Kiss Imre, Molnárné Aczél Eszter, Matskási István, Török
Petra, Végh Katalin és Zomborka Márta.

„Az év kiállítása” hatodik alkalommal meghirdetett pályázatára
tizennégy intézmény jelentkezett tárlatával. A legeredetibb, magas
színvonalon megvalósított állandó vagy időszaki kiállítás elisme-
rő, egyben a hatékony, korszerű kiállítási kommunikációra jó pél-
dákat felmutató, és a magyarországi múzeumok közötti szakmai
kapcsolatokat, együttműködést javítani szándékozó pályázat bírá-
ló bizottsága (Bajzáth Judit, Deme Péter, Gózon Ákos, Janotka
Mónika, Kalla Zsuzsa, Mányi István, Rajcsányi Gellért, Sári Zsolt,
Vásárhelyi Tamás) hat kiállítást juttatott a második fordulóba.

„AZ ÉV KIÁLLÍTÁSA2015”
ABÍRÁLÓ BIZOTTSÁG KÜLÖNDÍJÁT
a Bodrogközi Múzeumporta érdemelte ki (Cigánd) a Sőregi-ház

állandó kiállításáért, mely a szakmai alapokra épülő tárlatában ki-
válóan és vonzóan alkalmazza a legmodernebb eszközöket. Az al-

Különdíjat kapott a Sőregi-ház állandó kiállítása!

kotók: Á. Tóth József tartalmi és vizuális tervezés; Szvoboda Lász-
ló audiovizuális tartalom elkészítése; Viga Gyula szakmai koncep-
ció, etnográfiai tartalom.

„AZ ÉV MÚZEUMA2015”
ABÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ELISMERŐ OKLEVELÉT
érdemelte ki a Bodrogközi Múzeumporta, Cigánd (fenntartója

Cigánd Város Önkormányzata, vezetője Szabóné Horváth Eszter),
közösségi szerepéért, a példaértékű, hosszútávú fejlesztését, a
Bodrogköz egészét bemutató látványos, korszerű állandó kiállítá-
sáért. Köszönjük!

gén megrendezésre kerülő gyereknapi, Népi Játékok Fesztiválján
találkozhattak a kedves látogatók.

A vendégek tombolát is vásárolhattak. A szerencsés nyertesek,
egy-egy a Múzeumporta kreatív kis csapata által készített virág
szobrocskát vihettek haza.

A Bodrogközi Múzeumporta ezúton is szeretné megköszönni
minden kedves önkéntesnek, a fellépőnek és szakmai vezetőiknek,
Gönczi Zoltánnak, Lőrincz Jánosnak, Linkner Tamásnak valamint
a Cigánd Városi Művelődési Központ dolgozóinak, hogy a barát-
ságtalan idő ellenére is megvalósulhatott a rendezvényük.

SZENT GYÖRGY NAPI VIGASSÁG
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A református gyülekezetben közel 40 gyerek és az ifjúsági
csoportunk tagjaiból álló lelkes segítők részvételével zajlott
idén is a II-ik alkalommal megszervezett vakációs bibliatábor.

A KOEN alapítvány által összeállított többnapos rendezvény té-
mája: Szeretsz-e engem? A történetek visszavezettek a Biblia vilá-
gába, ahol a gyerekek Péter apostol élettörténetén keresztül vála-
szolhatták meg ezt a sokakat foglalkoztató kérdést.

A napi jól bevált program: érkezés, a névjegytáblák kitűzése,
imádkozás, énektanulás, aranymondás, a történetek elmondása be-
öltözött szereplőkkel, mely által a gyerekek hitelesen és testkö-
zelből élhették át Jézus egy-egy csodáját, figyelhettek a Jézus és
Péter közötti párbeszédre. Aszünetekben sütemény, édesség, üdítő
és jégkrém fogyasztása vidította őket. A továbbiakban a történet-
hez kapcsolódó kézi munka és barkácsolás tette színesebbé a prog-
ramot, mint például: dobozokból templomok, napi témához illő
kollázs, óriás láblenyomat, színezők, fejtörők, keresztrejtvény. A
sűrű programot közösségi játékokkal, szabadtéri vetélkedőkkel
oldottuk fel, majd az iskola étkezdéjében közös ebéd zárta a prog-
ramot.

Péntek délután szülők, nagyszülők, vendégek jelenlétében mu-
tatták be a gyermekek a bibliahét anyagát, megtekinthették a köz-

Magyarországi Légimentés történetét
és a Miskolci Légimentő Bázis 15 évét be-
mutató, a légi mentésben dolgozók mun-
kában töltött életét bemutató fotókiállí-
tás nyílt meg 2016. május 2-án a Cigándi
Járási Hivatal székhelyén.

A kiállítás előzménye még 2015. szep-
tember 19-én a Miskolci Repülőtéren tar-
tott jótékonysági rendezvény volt, melyen
bemutatták a Magyarországi Légimenté-
sért létrejött Alapítvány munkáját a civil la-
kosságnak. Ez a civil kezdeményezés ké-
sőbb társadalmi összefogássá alakult. En-
nek eredményeként 2015. szeptember 19-
én Miskolcon „ …Hogy Mások Élhessenek
címmel megvalósult és megnyílt a fotókiál-
lítás a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Me-
gyeházán.

Ez a kiállítás 2016. június végéig az
egész megyét bejárja, hogy közelebbről is
megismerhessék az emberek a légimentés-
ben dolgozók mindennapjait.

Acigándi megnyitón Orosz Margit Itthon
vagyok, és a Mennyit ér? című versét hall-
hatták a vendégek a költőnő előadásában.
A versek után Cigánd Város Önkormány-
zata nevében dr. Szepesy Márk aljegyző úr
nyitotta meg a kiállítást.

Aljegyző úr gondolatai után Verebélyi
Bálint vibrafonon adta elő Jochan Sebas-
tian Bach egy zeneművét.

A hangszeres bemutatót Stumpf Attila, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormány-

hivatal Cigándi Járási Hivatal vezetőjének
bezséde követte, aki örömét fejezte ki, hogy
ezt a rendezvény megrendezésre kerülhet a
Cigándi Járásban, és megismerhetik az em-
berek ezáltal azt a szolgáltatást, amit a légi-
mentők az embereknek nyújtanak.

Hivatalvezető úr után az ózdi Erkel Fe-
renc Zeneiskola Tempóütő Együttesének
előadásában két mexikói népdalt hallhatott
a publikum.

Arnóczki Tímea a Magyarországi Légi-
mentésért Alapítvány kuratóriumának tag-

Vakációs bibliahét

ponti témát szemléltető képet valamint a gyermekek kézimunkáit.
Mosolygó szülői szemek jelezték, hogy a gyülekezet együtt érez a
gyerekekkel, a fiatalokkal és értékeli a befektetett munkát.

Segítőknek és gyerekeknek csodás élményben volt része, az
áldásokért hála és dicsőség Mindenható Istennek.

FOTÓKIÁLLÍTÁS NYÍLT A

CIGÁNDI JÁRÁSI HIVATALBAN

ja mondott beszédet, melyben elmondta,
milyen célt szolgál a kiállítás.

Boros Géza énekművész előadását köve-
tően Nagy Boglárka, az alapítvány létreho-
zója mondott pohárköszöntőt, valamint
Pintér Vanda az alapítvány tiszteletbeli tag-
ja adott át díjat, egy a légmentők munkáját
bemutató rajzpályázaton való részvételért
Ladányi Boglárkának, aki ezen a pályáza-
ton részt vett.

A megnyitón a város előljáróin és a meg-
hívott vendégeken kívül a Kántor Mihály
Általános Iskola tanulói vettek részt.
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Az Erdélyben, Maros-megyében gyönyörű környezetben
fekvő Magyaró (Alunis) település vendégszeretetét élvezhették
a cigándi delegáció tagjai 2016. június 23-27. között.

A két település közötti testvér-települési viszonya 25 évvel ez-
előtt kezdődött, melynek emlékére Kristóf József, Magyaró, és
Oláh Krisztián, Cigánd polgármestere egy-egy apró ajándékot
adott át egymásnak.

Az Erdélyben töltött pár nap alatt az utazók családoknál voltak
elszállásolva, akik nagy szeretettel fogadták a cigándiakat.

Az ott tartózkodás során, pénteken Korondra, Parajdra és Szová-
tára kirándultak el a delegáció tagjai, majd este közös vacsorán
vettek részt a magyaróiakkal közösen itt került sor a már említett
ajándék átadásra is a polgármesterek között.

Szombaton reggel Fickó-Magyaró-Holtmaros útvonalon sze-
keres felvonuláson vett részt a magyarói valamint a Cigándi Gyer-
mektánccsoport és a Sarkantyús Néptáncegyüttes. Délután kispá-
lyás futball tornát rendeztek a vendégek számára. Pályára lépett a
magyaróiakból és cigándiakból közösen összeállított csapat is,
mely a marosvásárhelyi futball klub aranykorszakának megha-
tározó játékosaiból felállított csapat ellen játszott döntetlent.

Mindeközben a „A Bodrogköz Tájmúzemáért” Alapítvány ön-
kéntesei sütötték és kínálták a HÍR-védjegyes cigándi apróbélest és
a frissen készült kásáskáposztát a foci pálya mellett felállított stan-
don.

Vasárnap a táncosoké volt a főszerep, hiszen a magyarói és a
meghívott tánccsoportokon kívül a Cigándi Gyermek Néptánccso-
port és a Sarkantyús Néptáncegyüttes is színpadra lépett, nagy si-
kert aratva a nézők között.

A hosszú és kimerítő napok után a cigándiak 2016. június 27-én,
élményekkel, baráti kapcsolataik tovább ápolásában bízva indul-
tak haza.

Magyarón vendégeskedtek a Cigándiak

A szervezők nevében szeretnénk mindenkinek megköszönni azt
az alázatos munkát, szervezést, ami lehetővé tette számunkra, hogy
jól érezzük magunkat, és egy kitörölhetetlen nyomot hagytak ben-
nünk, hogy bár a történelem elszakított bennünk, mégis egy vérből
valók vagyunk.

Fotó: Grávuly Vilmos Szilárd
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Czigándy Varga Sándor eddigi pályafutása során szám-

talan szakmai elismerésben részesült.

A közelmúltban egy újabb elismeréssel gyarapodott az

eddig sem rövid lista.

- Sándor, kérlek, mondd el, hogy mi is ez az elismerés!

V.S.: - A harmadik tanévet zártam a Nyíregyházi Művészeti
Szakközépiskola szaktanáraként.

A szobrászat, rajz, művészettörténet tanítása mellett folyamato-
san alkotok és szerepelek rangos magyarországi kiállításokon és
művésztelepeken.

Az ösztöndíjat Nyíregyházán alkotó festő, grafikus, szobrász,
iparművészek munkáságának támogatására hozták létre.

A pályázatra portfóliót-, mint szakmai munkásság, 3-4 alkotást
plusz egy munkatervet kértek. Az alábbi munkatervet nyújtottam
be:

„Az ösztöndíj időtartama alatt a portfóliómban szereplő mun-
kákhoz hasonló szobrokat szeretnék készíteni. Már régóta érdekel
az organikus forma, mint téma, ezt a fajta anyaghasználatot, felfo-
gást a figurális ábrázolással szeretném összehangolni. A kettő
„együttlétét” összefüggően megvalósítanám installáció formájá-
ban.

A számomra „megszokott” anyagokat, (mint például a fa), „új”

anyagok beemelésével, mint: kő, üveg, vályog, műanyag… stb.
bővíteném.

A forma mellett a szín használata is egyre jobban foglalkoztat, a
szobrok, térelemek festése is célom a bemutató kiállítás által.”

Czigándy Varga Sándor
Nyíregyháza, 2016.06.13.

- Ki ítéli oda, és kik kaphatják meg ezt az ösztöndíjat?

V.S.: - Az elbírálása szakértői javaslatok alapján a polgármester
közreműködésével Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyű-
lésének Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága által történt.

A képzőművészeti ösztöndíj időtartama egy éven keresztül havi
lebontásban 100 000,- Ft bruttó összeg.

A támogatás kizárólag a munkatervben megfogalmazott célok
elérésére, alkotások megvalósítására fordítható.

- Mennyire lepett meg, hogy te is a díjazottak között vagy?
V.S.: - Az ösztöndíj elnyerésének nagyon örültem, az, hogy ez

elsőre sikerült egy picit meglepett.

- Milyen kötelezettséggel jár ez az ösztöndíj, mennyiben

jelent ez neked plusz elfoglaltságot?

V.S.: - A jogszerű felhasználásról bemutató kiállítással kell szá-
mot adni 2017. év augusztus hónapjában a Városi Galéria Pál Gyu-
la termében.

A kiállítás anyagának megteremtése nagyon sok plusz munkát
jelent, de ez egy nagyon jó bemutatkozási lehetőség.

Örülnék, ha Cigánd Város részéről is lenne ilyen kezdeménye-
zés, ez jó lehetőség a művészeknek.

- Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésemre álltál, és

további sikereket kívánok!
Az interjút készítette: Kovács Gábor

Interjú Czigándy Varga Sándor szobrászművésszel
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A gyerekkori elhízás okai és következményei
Az életmódnak vezető szerepe van az

egészségi állapot alakulását illetően.
Gyermekkorban lenne kívánatos a helyes

táplálkozási szokások kialakítása, melyben
a szülői példamutatás a legnagyobb fontos-
ságú. A gyermekek rendkívül gyorsan nő-
nek, fejlődnek, ezek a folyamatok pedig
megnövekedett energiaigénnyel járnak. Ha
viszont többet esznek, mint amennyire
szüksége van a szervezetnek, az többlet
zsírként fog felrakódni. Meg kell a gyer-
meket tanítani a helyes étkezési szokások
kialakítására. Rágja meg alaposan az ételt,
mielőtt lenyeli. Ne nézzen tv-t, számítógé-
pet, telefont, stb. miközben eszik. A jólla-
kottság érzése egy válaszreakció az agyunk
részéről, ami az evés hatására keletkezik.
Ezért nagyon fontos az alaposan megrágott,
helyes mennyiségű ételnek a megfelelő
időtartam alatt történő elfogyasztása.

Hiba a szülők részéről, ha étellel, édes-
séggel dicsérik, jutalmazzák, vigasztalják a
gyermeket. Ez rossz beidegződést, rossz
szokásokat eredményez. Ezekből a gyer-
mekekből nagyobb valószínűséggel lesz-
nek bánatevő, unalomevő felnőttek, akik a
boldogtalanságukat evésbe fojtják, illetve
étellel, evéssel jutalmazzák magukat.

Egészségügyi szempontból az elhízás je-
lentősége leginkább abban áll, hogy leg-
gyakoribb szövődménye, a II típusú cukor-
betegség, és a cukorbetegek száma évről
évre aggasztóan növekszik. A betegség
ugyan jól kezelhető, de diabetes mellitus is-
mert érrendszeri szövődményei nem kerül-
hetőek el és szinte törvényszerűen megje-
lennek 25 évvel a betegség kialakulását kö-
vetően.

A táplálékok összetevőinek helyes elosz-
tási aránya a következő:

Kialakulhat szív-érrendszeri betegség,
szemfenéki érelváltozások, vese érrendel-
lenesség, alsó végtagi érszűkület, stb. Rizi-
kótényezőként szerepel számos betegség
kialakulása során. A meddőség okai között
megemlítendő az elhízás is. A kövérség jár-
vány-szerűen terjed, és nem lehet csupán a
genetikai hajlammal magyarázni.

Az elhízás egyre nagyobb teret hódít az
egészségügyi gondok és a társadalmi, mun-
kahelyi, nemi szerepek betöltését illetően.

A legújabb álláspont szerint az elhízás
problémája már a kisdedeket is érinti, sőt a
gyermek későbbi ízlésének alapja már
méhen belül kialakul.

A megtermékenyítés során őseink szo-
kásai következtében kialakult betegségekre
való hajlamot is örököljük. Így nem lehet
elég korán kezdeni az egészségtudatossá-

Semmelweis napi ünnepség
2016. július 7-én a Bodrogközi Járóbeteg Szakrendelő,

Semmelweis napi ünnepséget rendezett. Semmelweis Ignác az
”anyák megmentője”.

Neki köszönhető az aszepszis alkalmazása a kórházi szülészet-
ben, a klórmeszes kézmosás bevezetésével jelentősen csökkent a
gyermekágyi láz okozta halálozás az általa vezetett intézményben.

Mivel a baktériumokat még nem ismerték, mások nem fogadták
el a tanait, megértetlenül, magányosan hunyt el. Emlékére ezen a
napon méltatjuk az egészségügyi dolgozók munkáját. Kellemes,
családias hangulatú összejövetelünkön Dr. Berzéky József mél-
tatta az ágazatban dolgozók áldozatkészségét, szorgalmát.

Tóth János a képviselő-testület részéről tolmácsolta az elismerő
szavakat. Némethy Viktória és Szabóné Horváth Eszter megható
műsorral emelte az összejövetel színvonalát. Az ünnepségen meg-
jelentek a háziorvosi szolgálat, fogorvosi szolgálat, védőnői szol-
gálat, ügyeleti ellátás, gyógyszertár dolgozói, valamint a szakren-
delő teljes személyzete, vendégeket fogadtunk Tiszacsermely, Ti-
szakarád, Zemplénagárd háziorvosai, és egészségügyi dolgozói
személyében. Megtisztelt bennünket jelenlétével Gál Béla jegyző,
Ablonczy Dániel alpolgármester, Dr. Szulics Péter ügyvezető
igazgató, Gönczi Zsolt és Gönczi Zoltán. Emléklapok kerültek
átadásra 2015 egészségügyi dolgozója a Szakrendelőben megjelö-
léssel.

Az emléklapot kapta elsőként Tolnai Ágnes kardiológiai szak-
asszisztens, valamint Grósz Lászlóné aneszteziológiai szakasz-
szisztens. Köszönjük főszakácsunk, Linkner Tamás közreműkö-
dését. Ritkán adódik alkalom arra, hogy összegyűljünk és a min-
dennapok rohanó taposómalmából elcsenjünk egy-egy kellemes
pillanatot, ez ilyen volt. Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult a
rendezvény sikeréhez és bízunk benne, hogy minden évben meg-
ismétlődik ez a lehetőség.

got és nekünk szülőknek, ápolóknak is se-
gítenünk, szorgalmaznunk kell ezt a tudato-
sodási folyamatot. „ A kövérség nem egy-
szerűen csak betegség, hanem más betegsé-
gek előfutára.”

Gyermekkori elhízáshoz leggyakrab-
ban társuló betegségek a következők

1. Cukorbetegség
2. Magas vérnyomás
3. Vérzsír szint eltérések
4. Mozgásszervi problémák (pl. gerinc-

ferdülés, tartási rendellenesség, ízületi fáj-
dalmak)

A súlygyarapodás hatására a követke-
zőképpen változik a testtartás.

Már a korabeli ókori egyiptomiak is fel-
fedezték a böjtnek a gyógyító hatásait és
pontos utasításokat fogalmaztak meg an-
nak helyes kivitelezésére. A böjt nemcsak a
betegség gyógyításában, hanem az egész-
ségmegőrzésben is sokat segít. Vannak ma
is olyan álláspontok, miszerint a böjtölés
valláshoz kötött rituálék közé tartozik. A
modern társadalomban is egyre elfogadot-
tabb, hogy böjt segítségével a szervezet ön-
tisztulása is megkezdődik, ezzel a salakta-
lanítással pedig a fogyás mellett számos
egészségmegőrző szerepe is van.

(Folytatás a következő oldalon.)
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A korai fejlesztéstől a tehetséggondozásig

Mivel azt még sokan nem tudják, intézményünkben két új
szakfeladat került bevezetésre a közelmúltban, ezért most
erről nyújtanánk Önöknek bővebb tájékoztatást.

Korábban is működő szakfeladatainkat már jól ismerik, ezek a
következők:

- Szakértői bizottsági tevékenység (komplex gyógypedagógiai-
pszichológiai vizsgálat)

- Nevelési tanácsadás (tanév eleji szűrővizsgálatok, fejlesztő
foglalkozások, pszichológiai terápiák)

- Logopédiai ellátás (beszédhibák javítása)
- Gyógytestnevelés (az iskolaorvos javaslata alapján)
Új szakfeladataink:
- Korai fejlesztés és gondozás
A korai fejlesztés és gondozás 2015. áprilisában került beveze-

tésre intézményünkben. De hogy mit is jelent a korai fejlesztés, il-
letve kik és hogyan vehetik igénybe az ellátást? Ez még mindig
nem egyértelmű sokak számára, hiszen eddig soha nem volt ilyen
ellátás a térségben. A jogszabály értelmében a korai fejlesztés és
gondozás feladata a komplex koragyermekkori intervenció és pre-
venció. De mit is jelent ez pontosan?

Korai fejlesztésre azoknak a gyerekeknek van szüksége, akiknek
a fejlődése eltér a vele egykorúakétól, akik fejlődése egy vagy több
területen súlyos elmaradást mutat társai fejlődésétől. Ez lehet moz-
gás, beszéd, értelmi, érzelmi, de akár hallás, látás fejlődés is.

Akorai fejlesztés célja, hogy csökkentse a lemaradást, szakszerű
ellátás által, szakember segítségével. Feladata a gyermek korai
megsegítésén túl, az egész család segítése, támogatása.

Az ellátásra való jogosultságot a Megyei Szakértői Bizottság
(Miskolc) állapítja meg, a gyermek vizsgálatát követően. Kivételt
képeznek a 18 hónapnál fiatalabb gyermekek, esetükben a gyer-
mek külön vizsgálata nélkül, gyermekneurológiai szakorvos javas-
lata alapján megkezdhető a korai fejlesztés. Korai fejlesztésben
általában 3 éves korig vesznek részt a gyerekek. Ha a gyermek
harmadik életévét betöltötte, akkor vehet részt korai fejlesztésben
és gondozásban, ha a szakértői bizottság szakértő véleménye
alapján nem kapcsolódhat be az óvodai nevelésbe.

A korai fejlesztés és gondozás intézményünkben, egyéni foglal-

kozás keretében zajlik, a megyei szakértői bizottság véleményében
meghatározottak szerint, egyéni fejlesztési terv alapján.

Ha Ön, esetleg védőnője, vagy az Ön környezetében élő csa-
ládtagok azt veszik észre, hogy gyermekük nem fejlődik meg-
felelően, ha nagyfokú lemaradást észlelnek egy vagy több te-
rületen a gyermekkel egykorú társakhoz képest, fordulhatnak
hozzánk bizalommal, előzetes gyógypedagógiai tanácsadás
céljából, annak eldöntése végett, hogy indokolt-e a Megyei
Szakértői Bizottság vizsgálata.

- Tehetséggondozás (kiemelten tehetséges gyermekek,
tanulók gondozása)

Másik újonnan bevezetett szakfeladatunk a tehetséggondozás.
Ez a feladat 2016. január 1-től működik intézményünkben.

A tehetséggondozás keretében feladatunk a korai tehetség-felis-
merés, a tehetségazonosítás, majd a tehetséges gyermek személyi-
ségfejlődésének támogatása speciális tehetségprogram alapján.
Mindezeken túl tanácsadás, támogatás a szülők részére.

Az óvodában a nagycsoportosok, az iskolában a 3. évfolyamos
tanulók körében végzünk tehetségazonosítást, majd a tehetséges-
nek ígérkező gyermekek/tanulók körében tehetséggondozást. Az
iskolás tanulók esetében a gondozás felmenő rendszerben történik
3. évfolyamtól kezdődően.

Fontos tudnivalók a tehetséggondozással kapcsolatban!
Az óvodában vizuális és nyelvi-kommunikációs területen vég-

zünk diagnosztikát, majd tehetségfejlesztést heti 1 órában.
Az iskolás tanulók körében interperszonális (drámafoglalkozá-

sok, színjátszás, kommunikáció) területen gondozzuk a tehetsé-
gesnek ígérkező gyermekeket, heti 1 alkalommal, 90 perces foglal-
kozások keretében. Egyéb területek gondozása, az óvodai/iskolai
tehetséggondozás keretében, illetve a művészeti iskolák által
biztosított lehetőségeken keresztül valósulhat meg.

Intézményünk ezt a szakfeladatot is helyben biztosítja a gyer-
mekek/tanulók számára.

A pedagógiai szakszolgálat minden ellátott szakfeladata in-
gyenesen vehető igénybe, de azok egy részéhez szülői hozzájáru-
lás szükséges.

Arra biztatjuk a szülőket, hogy bátran használják ki az intéz-
ményünk által biztosított lehetőségeket, éljenek azzal, ha gyer-
mekeik érdeke azt szolgálja.

Felmerülő kérdéseikkel fordulhatnak hozzánk bizalommal!
Kívánunk minden gyermek számára kellemes és tartalmas, él-

ményekkel teli nyári szünetet a szünidő hátralévő részére!

Idén immáron ötödik alkalommal szervezte meg a Szociális
Alapszolgáltató Központ az Idősek Klubja találkozót Cigán-
don.

Az eseményt 2016. június 30-án tartották meg a Nagy Dezső
Művelődési Ház színháztermében. A találkozón részt vett Stumpf
Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Cigándi
Járási Hivatalának vezetője, és tiszteletüket tették a Bodrogközi
Kistérség polgármesterei is.

A rendezvényen köszöntőt mondott Oláh Krisztián, Cigánd
Város polgármestere és Dakos Jánosné a Szociális Szolgáltató
Központ intézményvezetője.

Akellemes, vidám hangulatú programon a kistérség idősek klub-
jai adtak prózai, zenés, táncos műsort, de színpadra léptek a Fogya-
tékkal Élők Nappali Intézményének tagjai, valamint meglepetés
vendégként a Sarkantyús Néptáncegyüttes is.

A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT HÍREI

(Az előző oldal folytatása.)
A test tisztulása által a sejtjeink is jobban működnek, energiku-

sabbá válunk. Aböjt után javul a testi, szellemi teljesítőképesség. A
könyv eladási listán élmezőnyben foglalnak helyet a szakács-
könyvek. A gasztronómiai, főző műsorok is nagy népszerűség-
nek, nézettségnek örvendenek. Tehát egyre több érzéki csatornán
hatnak ránk az evéssel kapcsolatos témák. Összességében nem

csak akkor nevelünk, ha tudatosan meg akarunk tanítani valamit,
hanem akkor is, ha a mindennapi rutin feladatok helyes elsajá-
títását tanítjuk meg és közvetítjük a gyermekek felé. Elenged-
hetetlen a szülői példamutatás, hiszen a gyermek másolja a felnőtt
viselkedését, szokásait. Ezért nagy felelősség a gyermeknevelés és
hosszú távú következményei vannak az adott pillanat jó vagy rossz
döntésének. Filep Istvánné Diplomás ápoló

Kistérségi Idősek klubja találkozó A színpadi előadásokat követően a klubtagok az Étteremben kö-
tetlen beszélgetés formájában fogyaszthatták el az ebédet, s élmé-
nyekkel gazdagon tértek haza otthonaikba.
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- Kertész-Papp Brigittával, a BTKT Szociális Szolgáltató
Központ Család- és Gyermekjóléti Központjának vezetőjével
beszélgetek, akit arra kérek, hogy mutatkozzon be egy pár
mondatban az olvasóknak!

- Kertész - Papp Brigitta vagyok, Szabolcs-Szatmár - Bereg me-
gyéből, a nyírségből egy kis településről, Bátorligetről szárma-
zom. Felsőfokú tanulmányaim befejezése után költöztem Cigánd-
ra, hiszen férjem, Kertész Zoltán cigándi. Az éven lesz 10 éve,
hogy itt élek és dolgozok. 2007.05.01. naptól vagyok a családsegí-
tő és gyermekjóléti szolgálat vezetője.

- Említetted, hogy 10 éve élsz Cigándon, hogy érzed itt ma-
gad?

- Ezt sokan szokták kérdezni, köszönöm, jól érzem itt magam.
Nagyon szépen fejlődik a település, egyre több lehetőséget kínál
fiataloknak, és családosoknak. Nyírségi lányként a Bodrogköz
természeti adottságai lenyűgöztek, illetve lenyűgöznek a mai nap-
ig is. „Bekerültként” – ahogy itt szokás mondani - szerencsésnek
érzem magam, hiszen hamar elfogadtak az emberek, a munkám so-
rán nagyon rövid idő alatt, nagyon sok emberrel, családdal kapcso-
latba kerültem, akik azóta is folyamatosan bizalommal fordulnak
hozzám.

- Mindig is ezen a területen szerettél volna dolgozni, vagy volt
más elképzelésed is?

- A gimnáziumi tanulmányaim után egyértelmű volt számomra,
hogy szeretnék egy szakmát szerezni. Mivel mindig is valamilyen
segítő szakmában szerettem volna dolgozni, így ez irányban kuta-
kodtam. Majdnem gyógytornász lettem, de édesapám halála után a
sors a szociálpedagógia felé terelt, így esett a választásom az akkor
még viszonylag újnak számító Szociálpedagógus szakra, amiről
akkor még csak annyit tudtam ismerősöktől, hogy ötvözi azokat a
dolgokat amivel foglalkozni szeretnék. Aztán főiskolai tanulmá-
nyaim során, a gyakorlati helyeimen, ami már többnyire a család-
segítés és gyermekjólét terület volt, egyre több megerősítést kap-
tam tereptanáraimtól , hogy ezzel kell foglalkozzak.

- Sokan tudják, hogy működik az intézmény, de kevesen tud-
ják, mivel is foglalkoztok valójában. Kérlek, mutasd be az in-
tézményt, illetve ha jól értesültem, változások történtek a gyer-
mekjóléti szolgálat feladatkörében. Melyek ezek a változások,
és kiket érintenek a módosítások?

- a gyermekvédelmi rendszer megerősítése2016. január 01-től
céljából a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás teljes integ-
rációja valósult meg. Az eddig működő Szolgálat feladatköre, így
az én munkaköröm is megváltozott, hiszen új intézményi forma-
ként létrejött a , melynek ve-Család- és Gyermekjóléti Központ
zetése nagy megtiszteltetés számomra. Itt is szeretném megkö-
szönni a bizalmat a fenntartónak, és Dakos Jánosné intézményve-
zető asszonynak. A pedigSzolgálat új vezetője Paronai Gabri-
ella lett, aki 2009-től családgondozói feladatokat látott el az intéz-
ménynél és áldozatos munkája, szakmai hozzáértése miatt kiér-
demelte ezen munkakört. A Szolgálat és a Központ is a Cigándi
Járáshoz tartozó településeken élőknek nyújt segítséget. Cigánd
településen évek óta családsegítőhöz fordulhatnakBalla Adrienn
bizalommal a lakosok, valamint Borcsikné Horváth Andrea,
Bojtosné Vocskó Enikő és Deák Dóra esetmenedzserek, illetve
Oláh Andrea szociális asszisztens nyújtanak segítséget, akiknek
ezúton is szeretném megköszönni munkájukat.

2016. január 01-től a maradtak azSzolgálatnál általános segítő
feladatok (információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, család-
gondozás, szabadidős programok szervezése, adománygyűjtés
és osztás) Központho hatósági munkát előkészítő, a z kerültek a
tevékenységek (veszélyeztetett gyermekek esetén javaslattétel az
illetékes gyámhatóság felé, valamint a gyermekvédelmi intézke-
dés alatt álló gyermekek és családjaik gondozása), illetve különféle
speciális szolgáltatások. Ezekről beszélnék egy kicsit bővebben,
hiszen ezek teljesen új szolgáltatások. Az egyik ilyen speciális

szolgáltatás a , mely olyan elvált, vagykapcsolattartási ügyelet
külön élő szülőknek nyújt segítséget, ahol a gyermekkel való kap-
csolattartás, láthatás akadályba ütközik, vagy nincs megfelelő
hely. A Központunk semleges helyszínt és szakember jelenlétét
biztosítja a problémamentes kapcsolattartás megvalósulásához.
Minden hónap második szombati napján lehet igénybe venni ezt a
szolgáltatást. A következő speciális szolgáltatás a közvetítői eljá-
rás, más néven mediáció. Ez egy konfliktuskezelési módszer,
ahol egy pártatlan, segítő szakember nyújt segítséget a konfliktus
rendezésében. Központunk családi és kapcsolati mediációt tud biz-
tosítani. A harmadik speciális szolgáltatás a telefonos készenléti
szolgálat, ez annyit jelent, hogy amennyiben nyitvatartási időn kí-
vül kerül valaki krízishelyzetbe, vagy segítséget, tanácsot szeretne
kérni, ezt megteheti, a Központ készenlétben lévő munkatársa tele-
fonon segítséget tud nyújtani a következő telefonszám hívásával:
06-20/409-7374.

- Kik, és milyen problémával fordulnak, fordulhatnak hoz-
zátok segítségért?

- Központunk segítséget és szolgáltatásokat nyújt egyéneknek
és családoknak, felnőtteknek és gyermekeknek, fiataloknak és
időseknek egyaránt. A Központ szolgáltatásai ingyenesek, bárki
felkereshet minket problémájával, amennyiben nem mi vagyunk
az illetékesek a probléma megoldásában, úgy segítséget nyújtunk a
megfelelő intézmény vagy szakember felé történő továbbirányí-
tásban. Sokan ügyintézés miatt keresnek fel minket, de olyan eset
is van, amikor kiderül, hogy „csak” egy kis beszélgetéssel sikerül
túllendülni a problémán, néha az is elég, ha empátiával és kellő fi-
gyelemmel vagyunk a másik iránt, szerintem ez mindenfajta em-
beri kapcsolatra igaz. Általában önként keresnek fel minket a lako-
sok, de sajnos van amikor kötelező a velünk való együttműködés,
amennyiben gyermekek veszélyeztetettsége merül fel.

- Mely szervezetekkel vagytok kapcsolatban, kik nyújtanak
nektek segítséget?

- A Szolgálat és Központ egyik feladata a gyermekvédelmi ész-
lelő- és jelzőrendszer működtetése. A jogszabály nevesíti azon jel-
zőrendszeri tagokat, akiknek jelzési kötelezettségük van intézmé-
nyünk felé, így ebből kifolyólag minden olyan intézménnyel,
szervezettel, szakemberrel együttműködünk, akik munkájuk során
gyermekekkel, családokkal kerülnek kapcsolatba. Cigándon part-
neri kapcsolatot ápolunk a védőnőkkel; az iskola, óvoda és bölcső-
de dolgozóival; a Pedagógiai Szakszolgálattal; a B-A-Z Megyei
Kormányhivatal Cigándi Járási Hivatal szakigazgatási szerveivel
(Gyámhivatal, Munkaügyi Központ, Okmányiroda), a rendőrség-
gel, a különféle kulturális intézményekkel, az önkormányzat dol-
gozóival. A településen élő családok részére a legtöbb esetben a
Magyar Vöröskereszttől és a Magyar Máltai Szeretetszolgálattól
tudunk segítséget kérni. Köszönöm szépen az interjút!

Az interjút készítette: Kovács Gábor

Interjú Kertész-Papp Brigittával, a BTKT Szociális Szolgáltató
Központ Család- és Gyermekjóléti Központjának vezetőjével
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Az idősek klubjában idén nyáron is folyamatosan zajlanak a
különféle programok.

Sor került az aktuális névnapok születésnapok megünneplésére,
ez alkalommal egy zenés mulatság keretében az étkezdében.

Idén ötödik alkalommal rendezte meg a Bodrogközi Többcélú
Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja a Bodrogköz
Idősek Klubjainak Találkozóját Cigándon a Nagy Dezső Művelő-
dési Házban 2016. június 30-án.

A népes vendégsereget Oláh Krisztián Polgármester Úr, a fenn-
tartó Kistérségi Társulás elnöke, és Dakos Jánosné intézményve-
zető asszony köszöntötte, akik beszédjükben kiemelték, hogy min-
den Bodrogközben élővel, így az idősekkel is foglalkozni kell,
esélyt kell adni arra, hogy megmutathassák magukat, ahogy ezt
lelkesen teszik is, hiszen évről - évre színvonalasabb produkciók-
kal készülnek.

Az eseményt megtisztelték jelenlétükkel a Bodrogköz polgár-
mesterei, és Stumpf Attila Úr a Cigándi Járási Hivatal vezetője is.

A Szociális Szolgáltató Központ hírei
A rendezvényen a kistérség valamennyi idősek klubja részt vett.

Aprodukciók között volt táncos produkció, hangszerrel kísért éne-
kes produkció, népdalok, kórusok, és színpadi jelenet egyaránt.

A meglepetés vendég a Cigándi Sarkantyús néptáncegyüttes
volt, akik egy tánccal fokozták az egyébként is kiváló hangulatot.

A rendezvény végén Oláh Krisztián Polgármester Úr, Intéz-
ményvezető asszonnyal közösen minden klubot egy serleggel, és
egy oklevéllel jutalmazott, nagy örömet okozva ezzel a résztve-
vőknek.

A találkozó egy ebéddel zárult az étkezdében, amit idén is a Szo-
ciális Szolgáltató Központ cigándi dolgozói, és a gyermekjóléti
szolgálat családgondozói készítettek, illetve szolgáltak fel a térség
idősei számára.

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni a fenntartó Kis-
térségi Társulásnak, a Nagy Dezső Művelődési ház és Könyv-
tár, valamint a Szociális Szolgáltató Központ dolgozóinak a
rendezvény sikeres, színvonalas lebonyolításáért!

A történelmi jelentőségű NB-II-be való feljutást követően
számos változás történt a cigándi labdarúgás életében. Hosszú és
sikeres időszak után Fodor Zoltán (Bémer) helyére Nagy Gábor, a
Szabadidő Központ vezetője került az elnöki pozícióba.

- Gábor, rólad mindenki tudja, hogy ezer szállal kötődsz a
futballhoz, a mai napig aktív tagja vagy a helyi futball vérke-
ringésének. Kérlek, meséld el, hogyan érkezett a felkérés erre a
pozícióra!

- Igen, 11 éve kerültem haza Cigándra, azóta a Cigánd SE külön-
böző csapataival foglalkozom. Ezen időszak alatt megfordultak
nálam az óvodásoktól egészen a felnőtt játékosokig. Fodor Zoltán
lemondása után, a polgármester és az alpolgármester keresett meg,
hogy nem vállalnám-e el ezt a feladatot. Rövid hezitálás után igent
mondtam.

- Nem kis feladat egy klub elnökének lenni. Mennyire lepett
meg, hogy te kerültél ebbe a pozícióba?

- Megtiszteltetésnek veszem, hogy rám esett a választás! Termé-
szetesen úgy mint eddig, ezután is megpróbálom maximálisan ten-
ni a dolgom, hogy minél sikeresebb legyen a Cigándi labdarúgás!

- Milyen feladatok várnak rád elnökként? Hogyan tudod
összeegyeztetni a jelenlegi feladataiddal?

- Az, hogy mi vár rám, azt a jelenlegi helyzet majd hozza magá-
val. Eddig is jelentős háttérmunka folyt az egyesületnél, aminek én
is részese voltam. Bizonyos dolgokról le kell mondani ahhoz, hogy
teljes mértékben el tudjam látni a feladataimat. Fontos a család tá-
mogatása! Viszont a szakmát, azt nem hagyom, edzősködni persze
fogok, mert a „pálya szaga” az hiányozna a mindennapokból.

- Van-e előtted példa az európai futball klubok közül?
- Persze! A Barcelona a szívem csücske! Nem csak azért, mert

látványos, sok passzos, gólra törő játékot játszanak, hanem mert az
utánpótlás nevelésük világ szinten példaértékű! Annyi saját neve-
lésű játékost nevelnek ki és tesznek be a felnőtt csapatba - rá-
adásul TOP szinten - , hogy az hihetetlen. A Cigánd SE-nél is ezt
szeretném elérni, hogy a tehetségeink ne kallódjanak el, hanem mi-
nél többen kerüljenek fel a felnőtt csapatunkba!

- Kik segítik a munkádat?
- Ebben mindenki benne van, a pályamunkásoktól egészen a já-

tékosokig, akik bármit is tesznek a Cigándi labdarúgásért az már
segít! Ez egy csapat, közös célokért!

- A másodosztályban olyan csapatok ellen lépnek pályára a
Darazsak, mint például az egykor Bozsik Péter által bajnok-
ságot nyert Zalaegerszeg, vagy az idei szezon végén az élvo-
nalból kiesett Békéscsaba vagy Puskás Akadémia, de sorolhat-
nám még a patinás klubokat. Mik az elvárásaid, milyen célokat
tűztél ki magad és a csapat elé?

- Sokan azt mondják, hogy ne essen ki a csapat… Az én meglá-
tásom, hogy nem szabad a játékosok fejébe ezt ültetni, hanem igen-
is célokat kell kitűzni! Ha egy egészséges önbizalom nélkül megy
fel egy csapat a pályára, az igen csak balul sülhet el. Igenis bízzunk
magunkban, tegyük az edzői stáb által megadott utasításokat és
újonc csapatként okozhatunk kellemes meglepetéseket!

- Látsz-e reális esélyt a bent maradásra?
- Természetesen! Minket ebben az osztályban kevés csapat is-

mer, ezt kell kihasználnunk! Bízok a csapatban, és nem leszünk
kieső helyen!

- Megalakult az U-15-ös lánycsapat is, melynek te vagy az
edzője. Előírás volt, hogy a másodosztályú csapatoknak kell
saját női csapat, vagy ez egy más kezdeményezésnek köszön-
hetően jött létre?

- Az NBII- be feljutott felnőtt csapatunknak versenykiírásában
benne van, hogy U15 és U18-as női csapatokat is kell indítanunk. 2
hónapja csináltam egy toborzót, ahol 43 lány volt a helyi Cigándi
Általános Iskolából. Természetesen ez gyorsan lecsökkent, és most
23-as keretünk van, ahová a Cigándiak mellett 9 településről járnak
a lányok focizni! Továbbra is várjuk a 1999–2006 születésű lányo-
kat, akik éreznek magukban tehetséget és kitartást!

Köszönöm szépen az interjút!
Az interjút készítette: Kovács Gábor

Új elnöke van a Cigándi Sportegyesületnek Nagy Gábor személyében
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Mióta biztossá vált a cigándi futballcsapat indulása az NB-
II-ben, felgyorsultak az események a csapat háza táján. Hogy
mik a legfontosabbak, arról Tóth Istvánt, a Cigánd Futball
Club Kft.ügyvezetőjét kérdezem.

- István, először is kérlek, mondd el, hogy mi volt a legfon-
tosabb feltétele annak, hogy a csapat el tudjon indulni a má-
sodosztályban a hamarosan kezdődő szezonban?

Több olyan tényezőre is szükség volt, hogy elindulhassunk a
Nemzeti Bajnokság második osztályába. Ahogyan arról korábban
már beszámoltunk az első és egyik legfontosabb a klublicenc, azaz
az indulási jog megszerzése volt. A második pedig, hogy olyan he-
lyen végezzünk a tabellán, ami feljutást eredményez. Szoros küz-
delem volt, de végül megszerezte a csapat a feljutást jelentő leg-
jobb harmadik pozíciót.

A működtetéshez pedig gazdasági társaságot is létre kellett hoz-
nunk, mely szintén előírás.

- Mi a Cigánd SE sorsa?
A Cigánd SE nem szűnik meg. Nagyon fontos feladatot lát el a

későbbiekben. A sportegyesület biztosítja a felnőtt csapat számára
a 10 utánpótlás csapatot, melyet kötelezően versenyeztetni kell. A
kötelező korosztályok: U7, U9, U11, U13, U14, U15, U17, U19 és
U15, U18 leány csapat.

- Kik működtetik a klubot? Kik járulnak hozzá a csapat mű-
ködéséhez? Hiszen egy profi klubnak nagyságrendekkel na-
gyobb a költségvetése, mint egy amatőr, esetleg fél profi egye-
sületnek.

A gazdasági társaság többségi önkormányzati tulajdonnal jött
létre, ahol tulajdonos még a Cigánd SE. Aköltségek fedezéséhez az
MLSZ normatív támogatást biztosít, mely nagyban hozzájárul a
működéshez.

- A szervezeti felépítésen túl milyen más feltételeknek kellett
teljesülnie, hogy megkapja a szükséges licenct a klub?

A licenckérelem egy nagyon összetett eljárás, a Nemzeti II. osz-
tály esetén 55 pontban fogalmazódik meg az MLSZ elvárása a ha-
tályos szabályzatoknak megfelelően a csapatok működtetői felé.
Licenct akkor kaphat egy klub, ha minden kritériumban jóváhagyó
szakértői véleménnyel rendelkezik, valamennyi feltételnek megfe-
lel (jogi- , személyi- , pénzügyi-, szakmai és létesítményi feltéte-
lek).

- Bárki láthatja, hogy a pálya jelenleg átalakítás alatt áll. Mi-
lyen fejlesztések zajlanak és milyen fázisban tartanak ezek a
dolgok jelenleg a sporttelepen?

A létesítményünknek meg kell felelni az MLSZ Infrastrukturális
szabályzatában megfogalmazott másodosztályú pálya előírásai-
nak. Ehhez kisebb-nagyobb átalakításokra, bővítésekre van szük-
ség.

Akövetkező beruházások valósulnak meg a centerpályán:

� Centerpálya átalakítása (105 x 68 m)
� Vagyonvédelmi kerítés építése
� Korlát építése a centerpálya körül
� Lelátó felújítása és bővítése, kamerahelyek és sajtó páholy

kialakításával
� Játékos kijáró kialakítása
� Kispadok telepítése
� Vendég szektor kialakítása (lelátó, büfé, vizesblokkok,

pénztár)
� Hazai szektor kialakítása (büfé, vizesblokk, pénztár)
� Jelenlegi öltöző belső átalakítása
� Új öltözőépület építése
� 20 m -es eredményjelző telepítése2

� Hangosítás kiépítése

- Mikorra várható ezeknek a fejlesztéseknek a befejezése?
A fejlesztések várhatóan október közepére befejeződnek, így a

15. fordulóban (2016. október 30.) várható, hogy a csapat hazai pá-
lyán is bemutatkozhat a Vác csapata ellen.

- A munkálatok végéig hol játssza majd hazai mérkőzéseit a
csapat?

Az MLSZ Versenyszabályzata szabályozza, hogyan kell eljárni
ilyen esetben. A Versenyszabályzat sajnos az idei évtől nem teszi
lehetővé a pályaválasztói jog felcserélését, így egy olyan pályát
kellett találnunk, ami megfelel az előírásoknak. Kézenfekvő Kis-
várda lett volna, de az augusztusi vasárnap-szombat meccsritmus
az egyetlen alkalmas pályát nagyon megterhelte volna, így esett a
választás Balmazújvárosra, ahol két pálya is rendelkezik MLSZ
engedéllyel. A 4. fordulóban rendezendő Cigánd-Balmazújváros
mérkőzést - amennyiben a Versenybizottság engedélyét megkap-
juk - Kisvárdán fogja játszani a csapat.

- A centerpálya mellett létesülni fognak még edzőpályák is.
Ezek a pályák hol lesznek megépítve? Mikor kezdődnek el és
várhatóan meddig tartanak a munkálatok?

A már régóta várt nagyméretű műfüves pálya fog megépülni a
Vasút utcán, az extrémpálya mögött. Az építési munkák augusztus
közepén indulnak és várhatóan október közepén fejeződnek be.
Amennyiben a TAO–s pályázatunkat jóváhagyja a bíráló bizottság,
akkor a műfüves pálya mellett egy korszerű füves pálya is meg-
valósul lelátóval, ugyanezen a területen.

Köszönöm szépen az interjú, és sok siker kívánok a csapat-
nak és a klubnak egyaránt!

Az interjút készítette: Kovács Gábor

Interjú Tóth Istvánnal , a Cigánd Futball Club Kft. ügyvezetőjével
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A nyári viharokat és a velük együtt járó meteorológiai jelen-
ségeket nem lehet megelőzni vagy elhárítani, azonban az álta-
luk okozott károk mértékét megfelelő előkészületekkel csök-
kenteni lehet. Már az idei nyár is hozott komoly országos viha-
rokat, az elmúlt héten több mint 1400 alkalommal volt szükség
a tűzoltók segítségére a viharkárok felszámolása során.

Avihar által okozott károk csökkentésének legfontosabb eleme a
tájékozódás. Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyes idő-
járási viszonyok kialakulásának esetén, azok valószínűségének és
mértékének függvényében figyelmeztetéseket, valamint riasztá-
sokat ad ki. Ezeknek az információknak a lakossághoz történő el-
juttatását a katasztrófavédelem is segíti. A riasztások híre megje-
lenik az ingyenesen elérhető, bármelyik okostelefonra vagy tábla-
gépre letölthető és személyre szabható VÉSZ alkalmazáson.

Amikor már ismert, hogy hol és milyen veszély várható, meg le-
het tenni a szükséges óvintézkedéseket. Alapvetően három veszé-
lyes meteorológiai jelenségre vezethetők vissza a nyári viharok
okozta káresetek: ezek az erős szél, a hirtelen lezúduló jelentős
mennyiségű csapadék, valamint a villámcsapás. Az alábbi lépések-
kel lehet elejét venni, vagy csökkenteni a károkat:

� Zárjuk el, vagy rögzítsük a kertben, erkélyen található tár-
gyakat, hogy a szél azokban vagy azokat felkapva ne okozzon kárt!

� Lehetőség szerint ne parkoljunk gépjárművünkkel fa alá!
� Jelentős mennyiségű csapadék esetén áramtalanítsuk a pincét

és a szuterénben található helyiségeket, ezekből az épületrészekből
vigyük biztonságos helyre háziállatainkat és ingóságainkat!

� A patakok és kisebb vízfolyások rövid idő alatt veszélyesen
megáradhatnak, ne tartózkodjunk a közvetlen közelükben és ne
próbáljunk meg átkelni rajtuk!

� A nagy mennyiségű csapadék minden közlekedési ágazatban
fennakadásokat és késéseket okozhat, az utakon és aluljárókban
összegyűlt vízben elakadhatnak a gépjárművek. Kerüljük el ezeket
az útszakaszokat!

� A villámcsapás hatásai ellen villámhárítóval és az elektromos
hálózatba kötött túlfeszültség elleni védelemmel tudunk védekez-
ni!

� Baj esetén hívjuk a 112-es segélyhívó számot!
Vihar idején a katasztrófavédelem műveletirányítási központjai-

ba tömegesen érkeznek a bejelentések. A tűzoltók súlyosságuk
alapján sorrendet állítanak fel és a legkritikusabb helyszíneken
kezdik meg a munkát. Amennyiben a bejelentett kárt időközben
sikerült saját erőből felszámolni, ennek tényét is be kell jelenteni,
hiszen így a valós, még megoldásra váró esetekhez gyorsabban
mehet a tűzoltói segítség. A saját ingatlanon kidőlt, semmilyen ve-
szélyt nem jelentő fákat vagy leszakadt nagyobb faágakat –
amennyiben ez biztonságosan megoldható – magunk is feldarabol-
hatjuk, eltávolíthatjuk.

Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Hogy kevesebb viharkár legyen!

A Településüzemeltetési KFT alkalmazottai nyáron sem tétlenkednek

A START foglalkoztatás keretében a Településüzemeltetési
KFT dolgozói megkezdték a közterületi utak kátyúmentesí-
tését. Az utak javítási munkálatait a nyár folyamán folyamato-
san végzik.

A labdarúgó csapat NB II-be történő feljutásával az MLSZ
előírásainak megfelelően átalakításra kerül a labdarúgópálya.
600 fős lelátó épül, 2m magas kerítés kerül megépítésre és a
pálya méretének megváltozásával új gyepszőnyeget kap.
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Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is csatlakozott Cigánd

Város Önkormányzata a Kihívás napja rendezvénysorozathoz

2016. május 25-én.

Az egész napos eseményen a város közintézményei különböző
sportbemutatókkal és sportversenyekkel készültek.

A Járóbeteg Szakellátóban általános állapotfelmérésen (vérnyo-
más, vércukor mérés stb.), a Nagy Dezső Művelődési Házban vér-
adáson vehettek részt.

A Szociális Szolgáltató Központban az Idősek Klubja tagjainak
szerveztek Sport Ki, mit, tud?-ot.

ACigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde gyermekei is rövid tor-
nabemutatóval készültek erre a napra.

Elfogadta a szervezők felkérését Miló Viktória WIBF-GBU pro-
fi ökölvívó világbajnok, többszörös EK, VK győztes és helyezett,
2-szeres Kick-Boksz, Karate Európa bajnok, 2-szeres Kung-fu vi-
lágbajnok, 11-szeres All-Style karate világbajnok, aki a Kántor
Mihály Általános Iskola rekortán pályáján tartott egy alapos át-
mozgató bemelegítést a tanároknak, diákoknak egyaránt.

Az iskolában ezen kívül foci, sor-váltóversenyen, lovagláson,
íjászaton és kerékpáros ügyességi versenyen vehettek részt a gye-
rekek.

A Cigánd SE sporttelepén a délután folyamán a városi önkor-
mányzat,a katasztrófavédelmi őrs, a rendőrőrs, a Cigánd SE edzői

Kihívás napja

stábjának és a Girdán-Fa Kft csapatai mérkőztek meg egymással.
A Kihívás napja rendezvényen, az összesített eredmények alap-

ján Cigánd a IV. kategóriában az előkelő 5. helyen végzett!
A szervezők nevében szeretnénk megköszönni minden intéz-

ménynek és dolgozóinak a munkáját, akik részt vettek a program
szervezésében és lebonyolításában!
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Mire figyeljen az otthona védelme érdeké-
ben? Ön tehet legtöbbet biztonságáért!

� Ha eddig nem gondolt rá, most sem késő, cserélje le bejárati
ajtajának zárszerkezetét egy korszerű, biztonságos, több csapos
zárbetétre. Szükség esetén szereltessen fel kiegészítő zárat, mely
több ponton rögzít.

� Szedje rendbe lakását kívül-belül mielőtt elutazna, ellenőrizze
le a zárak, redőnyök, riasztók állapotát és használja ezeket (a riasz-
tót kapcsolja be, a zárakat zárja be).

� Az ingatlan körül található eszközöket (létra, szerszámok,
kerti bútorok stb.) pakolja el, mivel ezeket a betörő eszközként
használhatja, illetve ezek bevonzzák az illetéktelen személyeket.

� A növényeket vágja vissza úgy, hogy a cserjék ne legyenek 90
cm-nél magasabban, míg a fák ágai ne érjenek le 180 cm-nél ala-
csonyabbra, mert így egy átlagos termetű behatoló nem fog tudni
észrevétlen mozogni a területen.

Július 1-jén valamennyi korosztályos labdarúgó
csapatatunk megkezdte a felkészülést, azonban a
pályaépítések miatt egyelőre különböző helyszí-
neken:

� U-7 Cigánd

� U-9 Pácin

� U-11 Pácin

� U-14 Sátoraljaújhely

� U-15 Sátoraljaújhely

� U-17 Sátoraljaújhely

� U-19 Sátoraljaújhely

� U15 női Cigánd

� Cigánd II. Nagyrozvágy

A megye III-as csapatunk keretében jelentős
változások történtek; visszarendeltük a 18-21
éves saját nevelésű játékosainkat, a feljutás és az
NB II-es csapatba kerülés reményében.

Negyedik alkalommal rendezték meg a Tiszai Pet-kupát
2016. július 2-9. között.

Ahagyományosan a Tisza vizének és árterének megtisztításának
céljából szervezett túrán idén is részt vett a cigándi csapat Megle-
petés 2. nevű hajójával. A legénységet Oláh Krisztián, Ablonczy
Dániel, Némethy András, Orosz József, Szabó Gábor, György
Márk, Pércsi László, Kovács Gábor alkották.

SÁTORALJAÚJHELYI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
CIGÁNDI RENDŐRŐRS

� Ne verje nagydobra azt, hogy mikor lesz távol, mert ezzel
tippet adhat az elkövetőknek, akik figyelik a közösségi oldalakat és
az üresen álló ingatlan „segítheti” kártékony tevékenységüket. A
telefon üzenetrögzítőjére se mondja rá, hogy elutazott.

� Beszélje meg bizalmasával, hogy távolléte alatt visszatérően
ellenőrizze lakása állapotát, ürítse postaládáját vagy vágja a füvet
olyan látszatot teremtve, mintha laknák az ingatlant.

� Értékeit zárja el és készpénzt ne hagyjon otthon. Ingóságairól
készítsen egy listát, feltüntetve azok jellemzőit, mert eltulajdoní-
tásuk esetén segítheti ezzel a nyomozást.

� Kapcsolja ki a csengőt és szerezzen be időzíthető kapcsolót,
mely időnkét felkapcsol a lakásban egy-egy berendezést, azt a
látszatot keltve, hogy otthon tartózkodnak.

� Helyezzen el helyi hang és fény riasztót, mozgásérzékelő
fényvetőt, mely a szomszédok felé adhat jelzést a behatolásról.

� Kössön érték és kockázatarányos lakásbiztosítást, mely egy
káresemény után anyagi támaszt nyújthat.

Amennyiben betörést követnek el sérelmére, azonnal tegyen
bejelentést a 112-es segélyhívószámon és működjön együtt a
hatósággal. Ne változtassa meg a helyszínt azzal, hogy rendet
tesz, mert a nyomok rögzítését megnehezítheti.

Kecskés Lajos r. őrnagy őrsparancsnok (osztály jogállású)

IV. Pet-kupa

A petkalózok 2016. július 4-én Szatmárcsekéről indultak el a
pet-palackokból, illetve más egyéb újrahasznosítható anyagokból
épült hajóikkal, és sorrendben Kisar, Jánd, Vásárosnamény-Ger-
gyelyiugornya, Tiszaadony érintésével kötöttek ki július 9-én Ti-
szamogyoróson. A túra alatt a csapatoknak különböző feladatokat
kellett végrehajtaniuk. Volt kulturális bemutató, gyorsasági ver-
seny, szlalomozás, de mindemellett a palackok összeszedése élve-
zett prioritást a vízen töltött idő alatt. A zárónapon Gyenes Károly
és Molnár Attila köszönte meg a szervezőknek és a csapatoknak a
részvételt, majd kihirdették a verseny eredményét.

Averseny végeredménye a következőképpen alakult:
1. hely: FesztPet
2. hely: Schneci (Schneider Electric)
3. hely: Siemens
A cigándi Meglepetés 2. holtversenyben a 9. helyen zárt a Ban-

disztán nevű hajóval.
Aszervezők nevében szeretnénk megköszönni minden támo-

gatónak, szervezőnek és csapatnak a kitartó munkáját, hiszen
nélkülük nem jöhetett volna létre ez a program, mely a Tisza
vizének és környezetének épségét hivatott megőrizni.

Külön köszönet a Cigánd Településüzemeltetési és Városfej-
lesztő NKft. önkéntes segítőinek Gönczi Zoltánnak, Szabó
Károlynak, Fodor Gézának!

Cigánd SE híreiCigánd SE hírei



232016. augusztus

Június 21-én Nagykállóban kezdte a 2016/2017-es bajnoki
évadra való felkészülést NB II-es csapatunk. A mieink egy
rendkívül rövid pihenő után, Tuska János irányításával aznap
délelőtt húztak újra futballcipőt.

Több játékosunk extra pihenőt kapott még az első héten, ők fo-
lyamatosan csatlakoztak be a munkába. Csapatunk első edzőmér-
kőzését, a bajnok és kupagyőztes, Bajnokok Ligájára készülő Fe-
rencváros ellen játszotta Budapesten, ahol a már bőven munkában
lévő kiváló Fradi ellen egy vállalható vereséget szenvedtünk.

Az első edzőmeccsünket megtekintette a kassai illetőségű Szé-
nay Péter, Egyesületünk új szakmai igazgatója. A pro licences
szakember fogja felügyelni az utánpótlás és felnőtt csapataink
munkáját. A tréner nagy kihívásnak tartja a feladatot, de örömmel
fogadta a felkérést. A mai napig a Szlovák Labdarúgó Szövetség
(SFZ) alkalmazásában áll. Korábban több helyen volt felnőtt csa-
pat edzője, de jelenleg a Szlovák utánpótlás válogatott (U-12-U-
16) kelet-szlovákiai koordinátora és szakmai vezetője. 19 éve dol-
gozik északi szomszédaink szövetségében, ez év március 1-től
azonban az SFZ engedélyezte, hogy klubnál is vállalhat feladatot.

Elmondása szerint a Kelet-szlovákiai régióiban nem akart sze-
repet vállalni; az ottani instabilitás miatt. Mindenképpen Magyar-
országon szeretett volna dolgozni. Sok sikert kívánunk neki, ehhez
a rendkívül nehéz, de szép feladathoz!

Június 27-től ténylegesen is beindult a munka. A Fradi meccs
előtti két felvezető edzés után, szombaton még tartott egy foglal-
kozást Fogarasi Zoltán, de azon a héten hétfőtől már belecsaptak a
munka közepébe. Reggelente Nyíregyházán a Városi Stadionban
volt találkozójuk a fiúknak, erdei futással kezdtek mindennap,
majd ebéd után a labdás edzés Dombrádon lett megtartva.

Július 11-én elutazott a csapat Balmazújvárosba, ahol minden
körülmény adott volt a minőségi munkához. Kevesebbet edzettünk
ezen időszak alatt, mint mondjuk tavaly, de sokkal intenzívebb
edzéseket tartottak az edzők, melyek mellett nagy gondot fordí-
tottunk a megfelelő regenerálódásra is. Folyamatosan elemezés
volt, ahol az edzések és egy-két edzőmeccs hibáit, amelyeket az ed-
zésekbe beépítve és javítva több alkalommal előfordult az
edzőmérkőzéseinken ezen hibák jó megoldásait.

Keretünk lassan véglegesnek tekinthető, bár a fiatalszabálynak
mi is meg akarunk felelni, éppen ezért minimum egy “fiatal” ér-
kezése még feltétlenül várható a csapatba. 25 fős keretünk lesz, ami
első látásra soknak tűnhet, de ha azt nézzük, hogy augusztusban hét
bajnoki mérkőzést kell majd lejátszanunk, illetve szeptemberben
bővül a sor a kezdődő Magyar Kupával, nos akkor az ideális rotálás
miatt ez a létszám mindenképpen ideálisnak mondható.

A Magyar Labdarúgó Szövetségben elkészítették a labdarúgó
NB II sorsolását. A 2016-2017. évi Merkantil Bank Liga tervezett
programjából kiderül, hogy az MLSZ a bajnoki mérkőzések köte-
lező játéknapjaként a vasárnapot szabta meg. A csapatok egyez-
tetése után a Versenybizottság véglegesíti a programot. Az első
fordulóban a szintén újonc Doroghoz látogattunk majd.

1. forduló – július 31. (vasárnap): Dorog – Cigánd SE
2. forduló – augusztus 7. (vasárnap): Cigánd SE – Szeged
3. forduló – augusztus 10. (szerda): Cegléd – Cigánd SE
4. forduló – augusztus 14. (vasárnap):

Cigánd SE – Balmazújváros
5. forduló – augusztus 21. (vasárnap): Budaörs - Cigánd SE
6. forduló – augusztus 24. (szerda): Cigánd SE - Soroksár
7. forduló – augusztus 28. (vasárnap): Szolnok – Cigánd SE
8. forduló – szeptember 11. (vasárnap):

Cigánd SE – Puskás Akadémia
9. forduló – szeptember 14. (szerda): Kisvárda - Cigánd SE
10. forduló – szeptember 18. (vasárnap): Cigánd SE – Sopron
11. forduló – szeptember 25. (vasárnap):

Békéscsaba - Cigánd SE
12. forduló – október 2. (vasárnap): Cigánd SE – SZEOL
13. forduló – október 16. (vasárnap): Kozármisleny - Cigánd SE
14. forduló – október 22. (szombat): Csákvár - Cigánd SE
15. forduló – október 30. (vasárnap): Cigánd SE – Vác
16. forduló – november 6. (vasárnap): Zalaegerszeg - Cigánd SE
17. forduló – november 20. (vasárnap):

Cigánd SE – Mosonmagyaróvár
18. forduló – november 27. (vasárnap): Siófok - Cigánd SE
19. forduló – december 4. (vasárnap): Cigánd SE – Nyíregyháza

Terjék Sándor

Felkészülés a bajnoki rajtra

Hosszas előkészületi, szervezési munka után végre bemu-
tatkozhatott az U-15-ös korosztályban szereplő cigándi lány
focicsapat.

Nagy Gábor tanítványai első összecsapásukon a karcsai
lányokat győzték le imponló különbséggel 10:5 arányban.

Szívből gratulálunk a lányoknak és sikeres folytatást
kívánunk!

Győzelemmel debütált a

cigándi lány labdarúgó csapat

Szénay Péter
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Fennállásának eddigi legnagyobb sikerét érte el a labdarúgó
NB-III Keleti-csoportjában szereplő Cigánd SE futballcsapa-
ta.

Ami eddig álomnak tűnt, az most valósággá vált, hiszen a csapat
2016.május 14-én a 31. fordulóban hazai pályán, a Tiszaújváros
elleni 3-1 győzelmével megőrizte a harmadik helyét a tabellán, így
biztossá vált, hogy a 2016/2017-es szezont az NB-II-ben kezdi
meg a gárda.

De mindez hogyan valósulhatott meg?
Jövőre változik a lebonyolítási rendszer az NB-II-ben, ami azt je-

lenti, hogy az eddigi 16 helyett 20 csapat fog harcolni az élvonalba
kerülésért.

A harmadosztályból a három csoportban szereplő csapatok kö-

Ez történelmi pillanat a cigándi labdarúgás életében. Felnőtt
labdarúgó csapatunk nekikezdett első másodosztályú mérkő-
zésének, mely számunkra egy eddig ismeretlen út volt.

Készen állunk az igazán nehéznek ígérkező megmérettetések
előtt. Ennek megfelelően kialakult a végleges keret, 3 kapussal és
23 mezőnyjátékossal vágunk neki, ennek a maratoni, 38 fordulós
bajnokságnak.

Hajrá CISE! Hajrá Darazsak!

Érkezők:
Angyal Norbert (Tiszaújváros), Balogh Alex (Diósgyőr),

Berecki Sándor (Pécs), Csicsvári Milán (Diósgyőr), Egyed Balázs
(Diósgyőr, kölcsönbe), Gönczi Zoltán (TJ Cicarovce, szlovákiai),
Kasza Dániel (REAC), Molnár Róbert (Kisvárda, kölcsönbe),
Nagy Róbert (Kisvárda), Oltean, Sergiu (FCM Baia Mare, romá-
niai), Pataki Zalán (FK Csíkszereda, székely), Szilágyi Lóránd
(Budapest Honvéd), Vereckei Dániel (Budapest Honvéd).

Távozók:
Albert István (Cegléd), Burics András (Kazincbarcika), Eisen-

berger Tamás (?), Fekete Tamás (Kazincbarcika), Félegyházi Vik-
tor (Sényő), Kovács Gergő (Hajdúböszörmény, kölcsönbe), Né-
meth Szabolcs (?), Pataki Zalán (Tállya, kölcsönbe), Ribarics Ro-
land (Ajka), Sánta Tibor (Salgótarján), Ur László (Nyíregyháza).

ACigánd SE 2016/17. évi NB II-es felnőtt bajnoki kerete:

Kapusok (3):
1 Vereckei Dániel (1992) 13 Bákonyi Norbert (1988)
35 Egyed Balázs (1996)

Történelmi sikert ért el a Cigánd SE felnőtt férfi labdarúgó csapata
zül az első és második helyezett csapatok automatikusan kerülnek
fel az NB-II-be, valamint a legjobb csoport harmadik csapat csatla-
kozik a másodosztály küzdelmeihez.

A 31. fordulóig a Cigánd SE-n kívül még számos más csapatnak
volt még rá esélye, hogy a saját csoportjában a legjobb harmadik
helyért harcoljon, de a mieink Tiszaújváros elleni győzelme szerte-
foszlatta ezeket az álmokat a többiek számára.

A Cigánd SE a szezonban (az összes NB-s csapatot figyelembe
véve) a legtöbb gólt rúgta, a Keleti-csoport gólkirálya Roszel Ró-
bert lett ( 24 gól), de Robert Popescu is szép számmal termelte a gó-
lokat (19).

Szívből gratulálunk és sikeres folytatást kívánunk az NB-II-
ben is! Hajrá Darazsak!

2016. JÚLIUS 31., VASÁRNAP 18 ÓRA!
Védők (9):
2 Molnár Róbert (1991) 3 Raducu, Sorin (1989)
4 Csicsvári Milán (1996) 14 Varga Krisztián (1989)
15 Berecki Sándor (1997) 16 Sipos Tamás (1988)
18 Oltean, Sergiu (1987) 23 Kinczel Ervin (1993)
24 Szilágyi Lóránd (1985)

Középpályások (9):
5 Kis Szabolcs (1989) 7 Katona György (1988)
8 Baksa Zoltán (1983) 12 Horváth Attila (1998)
17 Jóni Gábor (1996) 19 Kasza Dániel (1994)
20 Oláh Levente (1994) 21 Gönczi Zoltán (1992)
22 Barcsay Márk (1994)

Csatárok (5):
6 Angyal Norbert (1992) 10 Balogh Alex (1996)
11 Nagy Róbert (1987) 9 Roszel Róbert (1983)
25 Popescu, Robert (1990)

Stáb:
Szénay Péter – szakmai igazgató
Fogarasi Zoltán – vezetőedző
Makay Robin – pályaedző
Imrő László – kapusedző
Tuska János – kapusedző
Blaner Attila – masszőr
Révész Zoltán – masszőr
Dócs Károly – szertáros
Terjék Sándor – technikai vezető

Eszmecsere az FTC vezető
edzőjével Thomas Doll-al

Kisvárda Master Good - Cigánd SE
a I. BASA - Kamilla Gyógyfürdő Kupán Kisvárdán


