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Kedves Cigándi Lakosok!

„Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Tisz-
tálkodjál belülről és kívűlről. Felejts el mindent, ami a köznapok
szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban írják pi-
ros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen körülmé-
nyesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep különbözés. Az
ünnep a mély és varázsos rendhagyás.” (Márai Sándor)

Idén 2016-ot írva is elérkezett az a pillanat, amikor akarva
vagy akaratlanul körülölel minket a békesség és a szeretet,
hiszen mindannyian készülünk a Karácsonyra.

Embert próbáló feladat ez mindenkinek, annak ellenére, hogy
sokan már túl vagyunk egy pár ilyen készülődésen. Ilyenkor az em-
ber igyekszik mindent széppé tenni a környezetében, törekszünk a
tökéletesre, és úgy várni az ünnepet, ahogy ezt őseink tették oly sok
éven keresztül. Gondosan kitakarítjuk házainkat, díszbe öltöztet-
jük városunkat és nemsokára díszíthetjük a fenyőfánkat is. De talán
ami a legfontosabb, lelkiekben igyekszünk felkészülni a szeretet
ünnepére!

Wass Albert erről így gondolkodik versében:
„Karácsony készűl, emberek! Szépek és tiszták legyetek! Súrol-

játok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek ujra gyerme-
kek hogy emberek lehessetek!”

És valóban, ilyenkor félre kell tennünk az év során felgyülemlett
gondokat, fáradalmakat, esetleges sérelmeket, és tiszta szívvel kell
készülnünk a keresztyén világ legfontosabb ünnepére.

Ebben talán egy kis segítséget adhat nekünk Müller Péter Sze-
retetkönyve. Íme, egy gondolat a könyvéből:

„Jól szeretni nagyon nehéz, de aki tud, annak áldássá válik az
élete, mert kétszeresen kapja vissza azt, amit sugároz.”

Sajnos tudatában vagyok annak, hogy önző világunk nem erre
tanít minket, és szépen lassan bele is nyomorodik a lelkünk a szere-
tetlenségbe, és olykor depresszióba menekül. A lélek viszont nem
bírja nélküle, és egy idő után összeaszalódik.

Aztán persze próbáljuk valahogy pótolni, mímelni a templom-
ban, felszínes internetes kapcsolatokon keresztül, ami mind csak a
hiányról tanúskodik, és a vágyról, hogy szeressenek. Megpróbál-
juk elhitetni magunkkal, hogy ha interneten kiteszünk egy fotót ar-
ról, hogy milyen boldogok is vagyunk, egyúttal tudatjuk a világgal,
hogy nekünk rendben van az életünk, de belülről valahol mindany-
nyian érezzük, hogy ez azért kevés. Ez sokszor csak önámítás.
Kell, hogy beszélgessünk, kell, hogy meglátogassuk szeretteinket,
kell, hogy személyesen érezzék azt amit talán elektronikus for-
mában szeretnénk közölni. Higgyék el bármennyire jó is az a fotó
amit készítünk, a kedvesség és a szeretet a legjobban, úgy érezhető,
ha személyesen adjuk át!

Sokféle szeretet létezik, férfi-nő, anya-gyermek, barátság, isten-
szeretet, de mind egy tőröl fakad. Számomra az igaz szeretet a má-
sik feltétel nélküli elfogadásáról és tiszteletéről szól. Arról, hogy

nem akarom megváltoztatni a másikat, csak tiszta szívvel szeretni
és támogatni, bármit is tesz, ami jó neki.

Azt mondják az öregek, csak azok látják meg a világot a maga
valóságában, akiknek a szemét tisztára mosták a könnyek. Úgy
érzem, csak így tudjuk az otthon melegét valósággá, megélhetővé
tenni, ami végig kíséri egész életünket, és mindig megadja szá-
munkra a megújulás lehetőségét.

Az ünnepvárásnak viszont megvannak a maga hagyományai,
amelyek sajnos „kihalófélben” vannak, csakúgy mint a régi nép-
szokások a jeles ünnepek alkalmával. Emlékszem gyermekkorom-
ból, hogy még a ’80-as években is a szüleimmel, barátainkkal sokat
jártunk kántálni. Meglátogattuk a szomszédokat, ismerősöket, ro-
konokat, barátokat. De mára ez a népszokás is lassan feledőbe me-
rül. De idézzük fel egy kicsit a múltat, mi is a kántálás? Egy kis ku-
tatás után ezt találtam:

A Kántálás: A karácsonyi énekes, esetleg verses köszöntőt leg-
gyakrabban kántálásnak nevezik, de néhol kóringyálás, pászlizás,
mendikálás, angyali vigasság ugyanannak a szokásnak a neve. Ka-
rácsony vigíliáján vagy akár az egész adventi időszakban házról
házra járva énekeltek a kántálók, de az énekekhez gyakran kapcso-
lódtak köszöntők, jókívánságok, rigmusok, az ünnephez kapcsoló-
dó prózai szövegek is. Később népszerűek lettek s mai is azok a
"Mennyből az angyal..." és a "Pásztorok keljünk fel" kezdetű kará-
csonyi énekek.

Egy településen belül is eltérhetett a kántálók „műsora”. Az en-
gedélykérés után az ablak alatt vagy a házban adtak elő egy vagy
több éneket, vagy mondták el köszöntőjüket. Ezután valamilyen
ajándékot kaptak, melyet megköszönve mentek tovább. A háziak
szénát szórtak az ablak alá, hogy a gyerekek azon kántáljanak. Ezt
a szénát azután a tyúkólba vitték, hogy a tyúkok jobban tojjanak. A
kántálásért a gyerekek diót, almát, bélest, madár alakú kalácsot
kaptak. Később pénzt is adtak nekik… Különböző korcsoportok
jártak kántálni: délben a gyerekek, délután a fiatalok, és késő este a
házas emberek jártak. A magyar nyelvterület egyes vidékein: a
Mezőség, Székelyföld, Moldva falvaiban még ma is élő szokás.

(Folytatás a következő oldalon.)

Ünnepi köszöntő
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(Az előző oldal folytatása.)
Remélem ezeket a sorokat olvasva sikerült felidézni a múltat.

Ugye milyen jó lenne visszarepülni egy kicsit az időben? Pedig
higgyék el, ez nem lehetetlen, hiszen ehhez csak mi kellünk egy kis
bátorsággal felvértezve! Persze hozzáteszem. azért jó lenne ismer-
ni a fiataloknak a templomi énekeket is. De semmi sincs túl későn!
Lehet tanulni az idősektől, a presbiterektől a templomban a kará-
csonyi készülődés során!

A karácsonyi gondolatokat befejezvén, megköszönöm kolle-
gáimnak, munkatársaimnak, a közfoglalkoztatott dolgozóinknak,
a szociális és egészségügyi területen dolgozóknak, valamint azok-
nak, akik a biztonságunkért felelnek nap, mint nap, az egész éves
munkát. Köszönöm továbbá a Járási hivatal munkatársainak, és
nem utolsó sorban azoknak, akik bármely területen gyermekeink
nevelésében, tanításában segédkeznek.

Köszönöm mindannyiunk nevében, hogy számíthattunk rájuk
az év során!

Köszönet a Jóistennek, hogy erőt adott mindannyiunknak, hogy
ezt az évet is egészséggel megélhettük!

Önöknek, pedig Kedves Cigándiak, Cigánd Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete és jómagam nevében kívá-
nok békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, és a következő
esztendőre elsősorban egészséget, sok örömet és vidámságot!

Végezetül hívom és várom Önöket a közös ünnepünkre, a Mind-
annyiunk Karácsonyára, a megszokott helyen, a Művelődési ház
mellett felállított betlehemi jászolnál december 23-án 17.00
órakor!

Cigánd, Értékből lendület!

Oláh Krisztián Cigánd Város Polgármestere

Berti

Egy harang szól.
Érted, ki itt hagytál bennünket.
Szívünkben fájdalom,
lelkünkben a csend lüktet.

Pedig itt kellene, hogy legyél.
Velünk.
Hangod még most is visszhangzik,
ami már most hiányzik nekünk.

Sok jó cselekedet, mit tettél,
Emberekért.
Te szívvel, lélekkel segítettél
Nekünk, ha valaki megkért.

Mindened volt a család,
Szüleid szívből szeretted.
Apukád s mamád halálakor
arcod könnyezve tenyeredbe temetted.

Erős voltál, mindig vidám.
Poénjaid szállóigévé lettek.

Dőltünk a nevetéstől,
ha ezek repkedtek.

Üde színfolt voltál.
Egy csupa szív lélek.

Kit elképzelni sem tudtunk,
hogy e szomorú útra léphet.

De te nem adtad fel.
Utolsó percen is küzdöttél.

Még akkor is, mikor már
a halálos ágyon feküdtél.

Hiányozni fogsz.
De nekünk nem vagy halott.

Mindig szívünkben leszel, s emlegetni fogunk.
S tudjuk, hogy te majd hallod ott.

Ott, hol angyalok zengenek szép éneket,
hol a boldogság határtalan.
Drága barátunk, kollégánk:

Nyugodj békében Gál Bertalan
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CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
LAPJA

S TÁNDOR AMÁS
K Z SOLOMPÁR OLTÁN ÁNDOR

K ÁOVÁCS RON
T D GOMPA OMINIK ÉZA

H H AORVÁTH ANNA MIRAT
M ZOLNÁR ALÁN

S NIPOS OEL
V C NARGA SABA IMRÓD

T AERJÉK LÍZ
D -O RANCS LÁH AMÓNA
N L BYÜSTI EILA EATRIX

C HSÁKI ANNA
H AALÁSZ NNABELLA

T IÓTH ZABELLAA
F NODOR IKOLETT

S A AÁNDOR MIRA LEXANDRA
U MNGER ILÁN

D LÁVID EVENTE
B CODNÁR SABA

S KÁNDOR RISZTOFER
K G SOLOMPÁR ABRIELLA ZTELLA

G LYÖNGYÖSI ILLA
J D NÓNI ZSESSZIKA ENSZI

AN AKATOS ILDA: L H
: T T BAN ÓTOK ÍMEA EÁTA
: D JAN URKU ÚLIA
:K AAN ARDOS NDREA
: S EAN ÁNDOR RZSÉBET
: L KAN EHÓCZKI INGA
: K K TAN ERTÉSZ LAUDIA ÜNDE
: T ZAN AMÁS SANETT
: H MAN ÁDA ÓNIKA
: K CAN ÁDÁR INTIA
: S AAN ÁNDOR NDREA
: S EAN ZILÁGYI RIKA
: C AAN SÁKI NDREA
: G MAN ÖNCZI ÁRIA
: K ÉAN RAJNYÁK VA
: G KAN ÖNCZI ATALIN
: H IAN ORVÁTH VETT
: B AAN ALOGH NITA
: M KAN ACSUGA RISZTINA
: S L IAN ÁNDOR AURA LDIKÓ
: J GAN UHÁSZ IZELLA
: T MAN AKÁCS ÓNIKA
: J E BAN ÓNÁS LIZABET IANKA

V É -     B ZILÁGI VA ALLA OLTÁN

B É A - N LODNÁR VA NNAMÁRIA AGY ÁSZLÓ

G M – K TÖNCZI ÁRIA ÖVÉR AMÁS

B K – N A JATTA RISZTINA AVARRA TTILA ÁNOS

B G – N IAKÓ ABRIELLA ÉMETH STVÁN

B JODNÁR ÁNOS

F BODOR ÉLÁNÉ SZN ÓCS RZSÉBET: D E

L FEHÓCZKI ERENC

C AZETNER NDRÁS

N MÉMETH IHÁLYNÉ SZN ALLA RZSÉBET: B E

D BÓCS ALÁZS

O JLÁH ÓZSEFNÉ SZN YÖRGY IZELLA: G G

T DERJÉK ÁNIELNÉ SZN ODOR RZSÉBET: F E

F BODOR ÉLA

N BÉMETH ARNABÁSNÉ SZN YÖNGYÖSI LONA: G I

F JODOR ÓZSEFNÉ SZN OCSIS ARGIT: K M

O DLÁH EZSŐ

B GODNÁR ÉZA

H FORVÁTH ERENC

G BÁL ERTALAN

( 62 )ÉVES

( 82 )ÉVES

( 47 )ÉVES

( 72 )ÉVES

( 71 )ÉVES

( 75 )ÉVES

( 80 )ÉVES

( 89 )ÉVES

( 69 )ÉVES

( 77 )ÉVES

( 77 )ÉVES

( 61 )ÉVES

( 87 )ÉVES

( 56 )ÉVES

( 34 )ÉVES

50. házassági évfordulójukat
ünnepelték:

Nagy Jolán – Ágoston Péter

Durku Margit – Tamás Dénes

Mélységes megrendüléssel és szívből jövő gyásszal tudatjuk a hírt, hogy 2016.
december 2-án, 15.00 óra után pár perccel véget ért szeretett kollégánk, Gál
Bertalan rövid földi élete. Lelke nyugodni tért, útját most már a jóisten vigyázza.

Nyugodj békében Bertike!
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TESTÜLETI HÍREK
AKépviselő- testület:
A2016. július 21-én tartott ülésén:
Döntött a:
� CISE részére kölcsön nyújtásáról
� tanévkezdési támogatásáról
� „leromlott” városi területek rehabilitációjára pályázat benyúj-

tásáról
� ösztöndíj kérelmek támogatásáról
A2016. augusztus 19-én tartott ülésén:
Döntött a:
� ROM –ISK-16 jelű „Út a sikerhez”pályázat benyújtásáról
� a Járási START mintaprogramra épülő hűtő kapacitásra

vonatkozó pályázat benyújtásáról
A2016 augusztus 30.-án tartott ülésén:
Döntött a :
� Cigánd Város és Művelődési Központ intézményvezetői meg-

bízásáról
� Szlovákia- Magyarország Együttműködési program elfoga-

dásáról
� rendkívüli önkormányzati támogatásra pályázat benyújtá-

sáról
� ASP–rendszer kiterjesztésére pályázat benyújtásáról
� KEHOP2.2.2-15-2016.-00101 jelű pályázat benyújtásáról
� Cigánd Tündérkert Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői ál-

láshelyére ismételt pályázat kiírásáról
A2016. szeptember 21-én tartott ülésén:
Döntött a :
� Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról
� Cigánd Városi Művelődési Központ SZMSZ-nek módosí-

tásáról
� tanulmányi ösztöndíj kérelem elbírálásáról

A szeretet ünnepe!
Kedves testvéreim!

Az adventi időszak végén járunk, ismét karácsonyra készülő-
dünk. Ha közvélemény kutatást végeznénk, talán lennének, akik
nem is tudják kit ünnepelünk ezen az ünnepen. Azt viszont a világi
ember is tudja, hogy a karácsony a szeretet, az ajándékozás ünnepe,
az előtte levő adventi időszak pedig a lázas készülődés ideje. Ezek-
ben a napokban mindent megtesz az ember azért, hogy amire nem
volt ideje egy év alatt azt pótolja, és bizonyítsa szeretetét azok iránt
akikről oly sokszor megfeledkezett az év folyamán. Ez az ünnep
előtti rohanás, ajándékkeresés eléggé fárasztó, nem csoda, hogy
sokan karácsonyi őrületnek nevezik. Arra viszont sokkal keveseb-
ben gondolnak, hogy karácsony nem az emberi szeretetnek, nem a
kisebb vagy nagyobb ajándékozgatásnak az ünnepe, hanem az
Isten örök, mindeneket megelőző szeretetének az ünnepe.

Mekkora ez a szeretet? Minél jobban szeretünk valakit, annál
értékesebb ajándékot adunk neki, és minél inkább a szívünkhöz
nőtt, amit ajándékozunk annál becsesebb az. Isten mindennél job-
ban szeret bennünket, mert a legdrágábbat ajándékozta nekünk.
Azt, aki neki is csak egyetlen: Lehet-e ezt aegyszülött Fiát adta.
szeretet még fokozni? Igen, mert abban mutatkozott meg e szeretet
nagysága, hogy Isten a legbecsesebbet, amilyen nincs sem a föl-
dön több, sem az égen, a bűnösökért küldte, azokért akik nem ér-
demlik meg. Csak egy ilyen magatartás érdemli meg a szeretet el-
nevezést.

Ha ezt nevezzük szeretetnek, mennyire eltörpül mellette az em-
beri szeretet. Egyáltalán mit adhatunk mi neki? Ne is töprengjünk,
hogy mivel viszonozzuk Isten szeretetét, mert hasonlót s még csak
megközelítőt sem adhatunk cserébe. De Isten nem is azért szeret

minket, hogy viszonozzuk szeretetét. Ha mégis szeretnénk hálából
ajándékot adni, álljon előttünk tanulságul a következő történet:

Csípős hideg nap volt. Apásztorok a tűz mellé húzódtak. Ameg-
váltó születésének híre, melyet egy fényes szárnyú teremtmény
épp az imént közölt velük, nagy felbolydulást keltett közöttük. El
akartak menni hozzá, hogy kifejezzék hódolatukat iránta, valamint
békéért és üdvösségért könyörögjenek bölcsőjénél. Fülöp, a leg-
kisebb bojtár is hallotta az angyali híradást, és azon törte a fejét,
hogy milyen ajándékot vigyen a Betlehemi Gyermeknek. De ha a
pásztorok mind elmennek, ki vigyáz a báránykákra? Nem lehet
őket őrizetlenül hagyni. Dönteniük kellett, hogy ki maradjon mel-
lettük, hiszen senki sem akart lemondani az újszülött Király meglá-
togatásáról. Végül az egyik pásztornak támadt egy ötlete: az ma-
radjon ott bárányokat őrizni, aki a legkönnyebb ajándékot vinné.
Nyomban szaladtak a mérlegért, odahozták a tűzhöz. Sorra min-
denki rárakta az ajándékát. Az első egy tejjel teli hatalmas sajtárt
hozott, hozzá malomkeréknyi sajtot. A másik egy óriásnyi kosarat
tele almával. A harmadik jókora nyaláb tűzifát tett a mérleg serpe-
nyőjébe, hogy az majd jó sokáig melegen tartsa az istállót. És így
ment ez tovább. Végül már csak Fülöp volt hátra. Szomorúan nézte
apró lámpáját, egyetlen kincsét. Ezt akarta ajándékba vinni a kirá-
lyi Gyermeknek. De a lámpa nagyon könnyű volt. Egy pillanatig
habozott, majd kezében a lámpással beült a mérleg serpenyőjébe,
és ezt mondta: – Én vagyok a Király ajándéka! Egy éppen csak
megszületett gyermeknek egészen biztosan szüksége van valakire,
aki viszi a lámpását. A tűz körül mély csend támadt. A pásztorok
úgy meglepődtek a fiú szavaitól, hogy leesett állal nézték őt a mér-
legen. Mondani sem kell, hogy nem Fülöp maradt otthon bárá-
nyokat őrizni!

Áldott, békés, meghitt karácsonyt kívánok városunk minden
lakójának!

Kristóf István református lelkész

A2016. szeptember 29-én tartott ülésén:
Döntött a :
� Szociális tűzifa vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtá-

sáról
� a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási ösztöndíj pályázaton

történő részvételről
� a TOP-2.1-2-15-B01 „Zöld város kialakítása”c. pályázat be-

nyújtásáról
� a cigándi Művelődési Központ a cigándi Tündérkert Óvoda és

Bölcsőde 2015/2016. évi munkájáról szóló beszámolókról
A2016. október 25-én tartott ülésén:
Döntött a:
� KKETTKK-56P-02. jelű „büszkeségpontok” című pályázat

benyújtásáról
� KKETTKK-56P-01. jelű „Azok az 50-es évek „c. könyv

megjelentetésére pályázat benyújtásáról
A2016. október 20-án tartott ülésén:
Döntött a :
� Gyermekjóléti központ létrehozásának előkészítéséről
� Gyermekjóléti központ intézményvezetői álláshelyére pályá-

zat kiírásáról
� a cigándi 1565/3 hrsz. alatti ingatlan vásárlásáról
� az önkormányzat Alapító Okiratának módosításáról
� a Tündérkert Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosí-

tásáról
� a cigándi Művelődési Központ Alapító Okiratának módosí-

tásáról
� a cigándi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módo-

sításáról
� egészségügyi alapellátási körzet kialakításának vélemé-

nyeztetéséről
� „Fejezetek Cigánd néprajzából”II. kötet előkészítésének

megrendeléséről
� Szabóné Horváth Eszter tandíj térítési kérelme

Gál Béla jegyző
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Az iskola és az étterem adott otthont az cigándi általános
iskola 1961-ben elballagott diákjainak 55 éves évfolyam és osz-
tálytalálkozójának 2016.szeptember 10-én.

Azért szerveződött így a találkozó, mert abban az időben éven-
ként változott az évfolyam összetétele. A tanulókat gyakran átrak-
ták az egyikből a másik osztályba, így szinte mindenki mindenki-
nek osztálytársa volt egy ideig.

Az 1961-ben végzett évfolyam tanulói:
Lányok: Balla Erzsébet, Balla Jolán, Balla Julianna†, Bécsi Gi-

zella, Bodnár Julianna, Boros Jolán, Csáki Gizella, Dócs Valéria,
Fábián Gizella, Fábián Julianna†, Fodor Éva, Fodor Gizella, Fo-
dor Jolán, Gál Julianna†, Gyöngyösi Erzsébet, György Ilona,
György Jolán†, Hanuder Anna, Herczik Ilona, Kanyári Erzsébet,
Kosztin Etelka, Nagy Erzsébet, Nagy Jolán, Oláh Erzsébet I., Oláh
Erzsébet II.†, Oláh Ilona, Szabó Olga†, Szűcs Etelka.

Fiúk: Aros János, Ádám István†, Balla Miklós†, Bodnár János
Dezső, Bodnár József†, Bodnár Zoltán, Boros János†, Boros Lász-
ló†, Csáki László†, Deák József†, Fábián Dezső†, Fodor Béla†,
Fodor József†, Gál János, Gál Zoltán, Göncz János, Győri Jó-
zsef†, Illés Géza, Jenei Gyula, Kelemen László, Kostyó Béla†, Mi-
kó István, Nagy T. Sándor, Németh Bertalan, Oláh Bertalan†, Oláh
István, Timári Antal László†, Tóth István, Vajda Bertalan

Osztályfőnökök: Völgyi Antal és Lekli Gyula†
Oláh István a talélkozó egyik szervezője köszöntötte a megjelent

tanárokat, diáktársakat és azok hozzátartozóikat. Megemlékezett
az elhunyt tanárokról és diákokról.

Elhunyt tanárok, akik a nyolc év alatt tanították az osztályokat:

55 éves évfolyam és osztálytalálkozót tartottak Cigándon
özv. Bahor Alajosné, Kántor Mihály, Kántor Miklós, Kántor Lajos,
Kántor Lajosné, Nagy Dezső, Dóri János, Remes Andor, Oláh Zol-
tán, Kelemen Zoltán, Sándor János, Janka András, Dankó Géza,
Lekli Gyula

Az egykori nevelők közül hárman, Katona Ferencné, Völgyi An-
talné és Völgyi Antal vettek részt az eseményen. Amég élő nevelők
közül betegség és az idős kor miatt öten, Dankó Gézáné (ln: La-
katos Julianna), Pércsi Bertalan és felesége Társi Olga, Farkas Bé-
láné illetve Remes Ferencé nem tudtak részt venni ezen a jeles al-
kalmon, de levélben, telefon útján kívántak szép sikereket, a csalá-
di életben sok örömet, boldogságot és jó egészséget.

A 89 éves Dankó Gézáné az alábbi, saját kezűleg írt levelében
üdvözölte a volt tanárokat és diákokat.

A köszöntés és megemlékezés után sor került a rendhagyó osz-
tályfőnöki órákra is, ahol a jelenlévő volt pedagógusok és diákok
meséltek arról, hogy mi történt velük az elmúlt 55 év során.

Az osztályfőnöki óra után közös vacsorán vettek részt a meg-
jelentek, mely után kötetlen beszélgetés és múltidézés formájában
folytatódott az este.

Völgyi Antal tanár úr külön kiemelte, hogy tudomása szerint Ci-
gándon nem volt még példa arra, hogy egymás után megtartották
volna a 40,45,50 és 55 éves osztálytalálkozókat. Többen felvetet-
ték, hogy jó lenne – amíg az egészségük engedi – évenként ta-
lálkozni, mely ötletet örömmel fogadták a többiek.

Mivel az elmúlt évtizedekben az ország különböző pontjain
telepedtek le a volt diákok, és sajnos sokan már elhunytak kö-
zülük, így a jelenlévők örömmel vették, hogy 55 év után is ilyen
szép számmal megjelentek a jubileumi találkozón.

Tisztelt Cigándiak!
2017-ben a szilárdhulladék-gazdálkodási társulás pá-

lyázatot nyújt be újabb szelektív hulladékgyűjtő edé-
nyek beszerzésére.

A lakosság számára ingyenes hulladékgyűjtő edénye-
ket a polgármesteri hivatal titkárságán igényelhetik azon
lakosok, akik még nem rendelkeznek szelektív hulla-
dékgyűjtő edénnyel és a szolgáltatónál nincs tartozásuk,
vagy fennálló tartozásuk az 5000 Ft-ot nem haladja meg.

Gál Béla jegyző

FelhívásFelhívás
Szállj-szállj magasra szíveink reménye
Vezess el minket Jézusunk elébe,
Ragyogj előttünk fénynek oszlopával
Szent bíztatással.

Jön már a Jézus a mi Szikla várunk,
Nem tart soká már bűnben bujdosásunk.
Az Igéretnek földjére érkezünk,
Ő lesz mi velünk.

Nagy Miklósné Isaszeg

Karácsonyi ajándékul
szeretettel
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Egy közeledő év vége mindig alkalmat ad arra, hogy egy ki-
csit számba vegyük mindazt, ami a leköszönő év során váro-
sunkat érintette, de egyben arra is jó, hogy tervezzük a követ-
kező év feladatait. Az idei év talán nem volt annyira látványos
fejlesztési szempontból, mint az előzőek, inkább a leendő pro-
jektek előkészítésével, kidolgozásával töltöttünk el rengeteg
időt, nem mondhatjuk, hogy unatkoztunk az év során.

Kérem, engedjék meg nekem, hogy egy kicsit felidézzem az eltelt
évet, bemutassam a megvalósított és elkezdett fejlesztéseinket.

Megvalósult fejlesztések
Közfoglalkoztatási programok
Cigánd Város Önkormányzata a Belügyminisztériummal kötött

megállapodása alapján a 2016-os évben 6 közfoglalkoztatási prog-
ramot indított.

- Mezőgazdasági program,- Helyi sajátosságokra épülő közfog-
lalkoztatás, - Belvíz-elvezetési program, - Közúthálózat karbantar-
tás, - Önkormányzati útőr program,- Hosszabb időtartamú közfog-
lalkoztatás

A programokban résztvevő közfoglalkoztatottak létszáma 235
fő. A 100 fővel, állattenyésztést, nö-Mezőgazdasági program
vénytermesztést, gyümölcstermesztést, fóliás hajtatást, savanyítás
konzerválást valósít meg. A program keretében a tervezett beru-
házások, a trágyakezelő rendszer kiépítése, a juhhodály és ter-
ménytároló megépítése, valamint fóliasátor beszerzése is megtör-
tént. Ezen kívül elkészült a sertések neveléséhez szükséges trágya-
kezelő rendszer is. A épülő közfoglalkozta-Helyi sajátosságokra
tási programunk 65 fővel valósult meg. Aprogramban a következő
tevékenységeket végezték: térkő gyártás, térkövezés, asztalos
munkák, városi beruházások előkészületei. Az idei évben a prog-
ram terhére faipari gépeket vásároltunk, ami a fűrészüzemi tevé-
kenységek működéséhez szükséges. Valamint megvalósult az ipari
csarnok bővítésének II. üteme. Abővítésnek köszönhetően kialakí-
tásra került egy nyitott szín, amely a gépek, anyagok és egyéb esz-
közök tárolását biztosítja. A beruházásnak köszönhetően 130 m -2

rel nőtt a fedett területek száma. A 15Belvíz-elvezetés program
fővel futott. A program során bel-és külterületi árkok, csatornák
tisztítása, karbantartása, árokelemek előállítása valósult meg. A
Közúthálózat karbantartás program 15 fővel, valósult meg. A
járdák - utak karbantartásával, kátyúk felmérésével, azok meg-
szüntetésével, járdák, útalapok készítésével foglalkozott. A hosz-
szabb időtartamú közfoglalkoztatási programunk 35 fővel,
valósult meg. A tevékenységek között szerepel, a múzeumporta
rendben tartása, takarítás, állag megőrzés, szövés, fonás, konyhai
kisegítés, agyagos munkák, kézművesség, kaszálás, gyomtalaní-
tás, gépek karbantartása, település fa köztéri elemeinek rendben
tartása, parkosítás, parlagfű-mentesítés, temető rendben tartása,
hó- és síkosság-mentesítés, kazánfűtés és középületek tisztántar-
tása. Az 5 fővel valósult meg. AÖnkormányzati útőr program
program célja a kerékpárút karbantartása, járdák takarítása, kar-
bantartása, a környezetének gondozása, úttartozékok tisztítása és
helyreállítása volt.

Térfigyelő rendszer bővítése
Hosszú engedélyeztetési eljárást követően csatasorba álltak az új

térfigyelő kamerák, melyekkel a meglévő rendszerünk 44 kame-
rára bővült. A fixkamerákon kívül immár forgatható és rendszám-
felismerő kamera is növeli a város közbiztonságát. Nincs tőlünk
biztonságosabb város a megyében!

Benyújtott pályázatok, további fejlesztési elképzelések
Iparterület fejlesztése Cigándon - TOP-1.1.1-15-BO1-2016-

00013
Jelen projekt célja a cigándi ipari terület továbbfejlesztése, a sza-

badvállalkozási zóna adta lehetőségek elősegítése, vállalkozóbarát
környezet kialakítása, a helyi foglalkoztatási kínálat bővítése, az
ipari park cím pályázat elősegítése. A projekt első pillérében ipar-
csarnok bővítése történik meg. A bővítményben egy gyümölcsfel-

dolgozó-üzemet kívánunk létrehozni a szükséges technológiai és
egyéb eszközbeszerzésekkel. Az így kialakított komplett üzemet
kívánjuk üzemeltetésre bérbe adni. A projekt második pillérében
ingatlanvásárlás, művelési-ágváltás, belterületbe vonás és telek-
alakítás után a cigándi iparterület továbbfejlesztése történik meg. A
projekt harmadik pillére egy „Galenusi” méretű gyógyszergyár-
tásra alkalmas, gyógyszergyártási engedéllyel rendelkező üzem –
teljes technológiai gépsorral és a szükséges eszközökkel - építése.
A komplett üzemet kívánjuk üzemeltetésre bérbe adni. Mindkét
megvalósítási helyszín esetén jövőképünk egy-egy export erős vál-
lalat Cigándra csábítása, amelyek képesek a nemzetközi piaci igé-
nyek ellátására is, jellemzően cigándi és bodrogközi őstermelőktől
és vállalkozásoktól szerzik be a felhasználni kívánt jó minőségű
alapanyagokat és jellemzően cigándi, bodrogközi humánerőforrást
vesznek igénybe.

Helyi gazdaságfejlesztés Cigándon TOP-1.1.3-15-BO1-
2016-00013

Ahelyi gazdaságfejlesztés Cigándon című projekt egyik eleme a
Cigánd ipari területén önkormányzati tulajdonú ingatlanon meg-
valósuló gyűjtőpont jellegű tároló csarnok megépítése, másik pó-
lusa a piac terület fejlesztése. Csarnok építése: A helyi termelők
helyzetbe hozása érdekében indokoltnak látjuk egy többterű tároló
kialakítását. Tervezett eszközbeszerzés: anyagmozgatás gépei, tá-
rolástechnika, dobozos felépítményű kishaszon-gépjármű, ipari
mérleg. A környezeti fenntarthatóságot a napelemes rendszerrel
biztosítjuk. Piac fejlesztése: Új szabadtéri és fedett elárusító helyek
kialakítását tervezzük.

A Bodrogközi Múzeumporta attrakció bővítése TOP-1.2.1-
15-BO1-2016-00005

Jelen projekt célja a már működő Bodrogközi Múzeumporta to-
vábbfejlesztése (2. ütem) Cigándon. Ennek keretében meglévő la-
kóépület funkcióváltással történő bővítése, átalakítása un. retroház
(Iskola u. 7.) és kiállítóterének kialakítása, a terület csapadékvíz
elvezetési problémáinak megoldása valósul meg.

Bölcsődei és óvodai intézmény felújítása, illetve bővítése Ci-
gándon TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00022

Az óvoda épületben belső átalakítás történik, mely nem eredmé-
nyez kapacitásbővülést, illetve a bölcsőde épület bővítése történik
meg annak érdekében, hogy egy új csoport kezdhesse meg műkö-
dését. A projekt keretében napelem kerül a bölcsődére. A bölcső-
dénél megvalósul a kerítés felújítása és bővítése.

Cigánd szíve program – a Hősök tere átfogó fejlesztése TOP-
2.1.2-15-BO1-2016-00004

A pályázat célja a Hősök tere köré kijelölt akcióterület fejlesz-
tése. Tervezett projektelemek: - nyílt csapadékvíz elvezető árok
befedése, a zöld terület növelése, parkosítás, térrendezés, térvilágí-
tás fejlesztése, utcabútorok kihelyezése, kisgyermekes játszótér
kialakítása, KRESZ park újjáépítése, futókör kialakítása. - a Fő u.
42. szám alatti kihasználatlan önkormányzati tulajdonú épület fel-
újítása,

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Cigándon
TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00018

A fejlesztés egyik célja, hogy egy új kerékpárút kivonja a kerék-
páros forgalmat a Fő utca egyre zsúfoltabb szakaszairól. Az új ke-
rékpárút kapcsolatot biztosít a Vasút utcai meglévő kerékpárúthoz
és a Fő utca meglévő kerékpársávjához. További csatlakozási pont
az Iskola utca tervezett új kerékpáros sávja. További cél a forga-
lomcsillapítás a Fő utcán a művelődési ház és a székelykapu kö-
zötti szakaszon burkolatváltással és gyalogátkelőhelyekkel. A fő
közlekedési utak mentén forgalomlassító céllal 3 db napelemes se-
bességmérőt tervezünk telepíteni. Gyalogátkelőhelyeket építünk.
A város területén található KRESZ táblákat cseréljük, pótoljuk. A
Szabadidő központ parkolóját felújítjuk. Buszöblöket építünk a
szabadidő központ elé és a Felszabadulás utcához. Buszvárókat
építünk a körforgalomhoz (4 db) és a Hősök teréhez (1 db).

(Folytatás a következő oldalon.)

Ez volt 2016 a fejlesztések tükrében
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(Az előző oldal folytatása.)
Az új építésű kerékpárúttal párhuzamosan a körforgalomtól a

volt Gagarin térig terjedő kb. 1 km hosszú szakaszán elvégezzük a
szükséges útfelújítást, útszélesítést, padkarendezést, felfestést és
táblázást. Fedett kerékpártárolókat építünk, térfigyelő kamerával.
AHősök terén a felszámolt KRESZ-parkot újraépítjük.

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Cigánd településen
TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00059 a Bodrogközi Járóbeteg Szak-
rendelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság pályázata

A projekt közvetlen célja Cigánd település lakosainak egészség-
ügyi ellátását biztosító épületének az alapellátáshoz kapcsolódó
meglévő helyiségek és szolgáltatások korszerűsítése, felújítása va-
lósul meg. Jelen projekt segítségével Megvalósul egy vízhatlan,
antisztatikus festékkel történő festés-mázolás. A meglévő fűtési
rendszerhez egy – az álmennyezetbe integrálható – kiegészítő fűtés
kerül kialakításra. A meglévő, zúzottköves parkoló is megújul a
beruházás keretében, térkő kerül lerakásra. A projektet orvosi,
diagnosztikai műszer és eszközbeszerzés, informatikai eszközbe-
szerzés teszi komplexé.

Cigánd szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése TOP-
4.2.1-15-BO1-2016-00010

A projekt egyik célja a Cigánd József Attila u. 3. szám alatti ön-
kormányzati tulajdonú, de a BTKT fenntartásában működő intéz-
mény átalakítása. Az épületbe a fejlesztést követően költözik be a
Fogyatékkal élők nappali intézménye. Ennek a funkciónak a befo-
gadásához történnek meg az építészeti átalakítások és az eszköz-
beszerzések: új helyiségek kialakítása, akadálymentesítés, kerítés
építése, bútor-, játék és IT eszközök beszerzése. AFő utca 90. szám
alatti épületegyüttes fejlesztése a projekt másik pólusa. Itt a régi
épületszárny bővítésével új irodákat, raktárakat és tárgyalót alakí-
tunk ki, meglévő garázs elbontásával és ingatlanvásárlással egybe-
kötött telekalakítás után. A szolgálati gépjárművek tárolására fe-
dett kocsibeálló és garázs épül, míg a környezeti fenntarthatóságot
új napelemek biztosítják. Eszközbeszerzés ennél a pólusnál is tör-
ténik, ugyancsak bútorbeszerzés, IT- és közösségi célokat kiszol-
gáló eszközök tekintetében. A projekt keretében megvalósulhat
egy 9 személyes akadálymentesített kisbusz beszerzése is.

Közösségi aktivitás ösztönzése Gődény városrészben – TOP-
5.2.1-15-BO1-2016-00007

Cigánd Város Önkormányzata és a Bodrogközi Járóbeteg Szak-
rendelő Nonprofit Kft. a pályázati felhívásra programot dolgozott
ki. Segítségünkre voltak az elmúlt években sikeresen megvalósult
szociális városrehabilitáció és Komplex telep program projektjein.
Tervezett programelemek: I. Közösségi kert működtetése. II. Ta-
nulmányi felzárkóztató program: heti rendszerességű szaktantár-
gyi oktatás megrendezése annak érdekében, hogy a bevont célcso-
port tagok képesek legyenek: - az általános iskola hiányzó osztá-
lyait elvégezni - 9. ill. 10. osztályt végezni. III. Képzések: Az elek-
tronikus írástudás elterjesztése ECDL képzéssel. A saját házak
állagmegóvásának, és kis léptékű javítások elvégzéséhez képzés
férfiak részére. A közösségi kert művelésének támogatására, ill. a
saját kertek művelésének előmozdítására képzés nők részére. IV.
Egészségügyi oktatás - egészségmegőrzési tanácsadás. V. Tömeg-
sport rendezvények és futball sportkör. VI. Óraadó szakemberek
foglalkoztatása felnőttek részére: mentálhigiénés munkatárs, hit-
életi előadó, életviteli előadó, táncoktató, jogász, munkaügyi köz-
pont munkatársa. Gyermekek részére: gyógypedagógus, logopé-
dus, pszichológus. VI. Lakossági fórumok – Közbiztonság fejlesz-
tése.

Cigánd szociális városrehabilitációja – II. ütem TOP-4.3.1-
15BO1-2016-00001

Cigánd Város Önkormányzata a "TOP-5.2.1-15 A társadalmi
együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex progra-
mok" című pályázati felhívásra programot dolgozott ki annak
érdekében, hogy a Gődény városrészben található szegregátumban
élők közösségi és egyéni felkészítés lehetővé tegye a város In-

tegrált Településfejlesztési Stratégiájában nevesített akcióterület
infrastrukturális fejlesztésének elindítását. A következő program-
elemek kerültek a projektjavaslatunkban betervezésre: Bérlakás
felújítás. Közösségi ház fejlesztése - felújítása, bővítése, kapcso-
lódó eszközbeszerzés -, benne a nemzetiségi önkormányzat -, és a
TOP 5.2.1 program megvalósításában közreműködő szociális
munkások irodájának kialakításával. Térfigyelő rendszer kialakí-
tása az akcióterületen. Közösségi gyakorlókert kialakítása - udvar-
rendezéssel, kerítésépítéssel, szerszámtároló létesítésével, és kút-
fúrással (öntözéshez). Fő utca aszfaltcseréje - Határ utca pormen-
tes útburkolatának kialakítása - Buszforduló és buszmegálló kiala-
kítása - Fő utca mentén ivóvíz gerincvezeték cseréje. Önkormány-
zati energiatakarékos közvilágítás kialakítása a Határ utcán min. 11
db, a Petőfi utcán és Jókai utcákon 4 db oszlop telepítése LED lám-
pákkal. Játszótér építése.

„Digitális szakadék csökkentése” GINOP-6.1.2.-15 országos
program

A projekt célja a lakosság digitális kompetenciájának növelése,
mely a munkaképes korú felnőtt lakosság (18-65 év) körében hoz-
zájárul a foglalkoztathatóság javításához, ösztönzi a társadalmi
felzárkózást segítő további felnőttkori tanulást, javítja a hozzáfé-
rést az IKT (információs és kommunikációs technológiák) haszná-
latot igénylő technológiai környezetben megnyíló álláslehető-
ségekhez. A „Digitális szakadék csökkentése” projekt keretében
2017. októberéig legkevesebb 100 000 fő kap lehetőséget, két kü-
lönböző szintű képzési program elsajátítására. A projekt kiemelt
célcsoportja az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, vala-
mint a kedvezményezett járásokban élők, a közmunkások, a rend-
szeres jövedelemmel nem rendelkezők, megváltozott munkaké-
pességűek, illetve a több eltartottal egyedül élő felnőttek. A
program keretében kidolgozott 35-35 órás helyi képzési progra-
mok gyakorlat orientáltak, az alacsony iskolai végzettségűek szá-
mára is elsajátíthatóak.

Látogatóközpontok építése a Bodrogközben Interreg V-A
SKHU/1601 PA1 SO1.1

A projekt célja a Bodrogköz turizmusának fejlesztése a határ
mindkét oldalán új látogató központok létrehozásával a bodrog-
közi határrégió, társadalmi, természeti és kulturális örökségének
védelme és bemutathatóvá tétele integrált turisztikai terület létre-
hozásával meglévő attrakciók fejlesztésével. A tükörprojekt fel-
erősíti a pontszerű fejlesztések multiplikatív hatását, amely in-
direkt módon jelentős látogató- és szolgáltató szám emelkedést
hozhat. Cigánd, az Alsó-Bodrogköz legnagyobb települése, a Bod-
rogközi Múzeumportával – többek között annak unikális, díjnyer-
tes kiállításával - jelentős látogatót képes a térségbe vonzani. A
több mint 800 éves múltra visszatekintő Lelesz elsődleges turisz-
tikai látványossága (mind civil, mind vallási turizmus tekinte-
tében) a templommal és kápolnával egybeépült premontrei kolos-
tor. Az épületegyüttes jelenleg is szép számú látogatót vonz a köz-
ségbe, bár a látogathatóság és a tájékoztatás közel sem tekinthető
megoldottnak. Cigándon a Bodrogközi Múzeumportán megépül
egy új fogadó épület, új kiállítási tartalommal. ASőregi-ház pincé-
jében új kiállítás jön létre. Új gépszín épül, új kiállítással. Kiépül a
hiányzó alapinfrastruktúra: közlekedő felületek, parkolók, térvi-
lágítás, kerítés, árnyékolás, tanösvény. Megvalósul a Tájház nyí-
lászáró cseréje, árnyékolástechnikája. Leleszen a kolostor közvet-
len szomszédságában épül az impozáns látogatóközpont, ami két
szinten, 3 jelentős témával mutatja be a premontrei rend köré szer-
veződött életet. A kiállítások technikai eszköztárában jelentős sze-
repet kapnak az interaktív eszközök, a látogató közvetlenül részt
vesz az adott történet feltárásában. Célunk, hogy az élmény a
legszélesebb látogatói spektrumot szolgálja ki, mind életkor, mind
érdeklődés tekintetében. A projekt marketing eszközeit kihasz-
nálva mindkét partner fejlesztési környezetében bemutatjuk a
projekt eredményeit, valamint a térség turisztikai kínálatát.

(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
Ehhez szolgálnak eszközül a látogató központokban létesítendő

információs pontok.
Naperőmű építése közcélú villamos hálózati csatlakozással
A tervezett naperőmű zöld mezős beruházás keretén belül való-

sul meg a volt szeméttelep rekultivált területén. Az erőmű főbb
műszaki paraméterei: 1918 db 260 Wp (STC) teljesítményű nap-
elem csatlakozik 15 db inverterre ahonnét réz kábeleken keresztül
jut el a 4 db ACE terepi gyűjtőszekrénybe. Az elhelyezésük az
inverterek közelében valósul meg. Innét nagyobb keresztmetszetű
alumínium kábelekkel jut el az energia a transzformátorállomás
kisfeszültségű oldalára. A betonházas állomásból indul ki a csat-
lakozó kábel a hálózati pontra. Az inverterek sziget üzemmódban
nem tudnak üzemelni, ugyanis folyamatos szinkronban vannak a
hálózati feszültséggel. Hálózati kimaradás esetén automatikusan
lekapcsolódnak és csak hálózati szinuszos feszültségjelre tudnak
visszakapcsolódni. Az inverter az előírt, gyártó által beállított kü-
szöbértékekkel (hálózati frekvenciatartomány, feszültséghatárok
stb.) üzemel, amelyet előzetesen a rendszerengedélyes elfogadott.

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukció-
ja, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, ener-
getikai korszerűsítés” VP-6-7.4.1.1-16

A „Közösségi ház és gyülekezeti terem felújítása és energetikai
korszerűsítése” pályázat célja a Cigánd Iskola utca 18. számú in-
gatlan felújítása és közösségi ház kialakítása, valamint a Cigándi
Református Egyházközség Nagy Gyülekezeti terem felújítása. A
„Pedagógiai szakszolgálat és Kápolna felújítása, valamint energe-
tikai korszerűsítése” pályázat célja a Cigándi Pedagógiai Szakszol-
gálat épületének felújítása, és a Cigándi Római Katolikus Egyház-
község Gyümölcsoltó Boldogasszony Kápolna felújítása.

Büszkeségpont kialakítása
Pályázat segítségével kívánjuk finanszírozni Borsi Antal szob-

rászművész által megtervezett 1956-os emlékmű megvalósítását.
Az emlékmű a Gagarin tér filagóriája helyére kerülne, minőségi
térburkolatokkal, 3 db kandeláberrel – mely kiváltja a jelenlegi
közvilágítást – egyedi emlékmű megvilágítással, zászlótartó ár-
boccal és térfigyelő kamerával. A park növényállománya nem
változik. Atér neve megváltozik: Gagarin térről '56-os emléktérre,
visszautalva az 1956-os események cigándi helyszínére és a jelen-
legi funkcióra.

Mansfeld Péter pályázat - támogatott
E pályázat segítségével kívánjuk finanszírozni Nagy István:

Azok az '50-es évek munkacímű könyvének megjelenését. Az 1000
példányban készülő könyv az '50-es évekbeli Cigándot mutatja be
az olvasónak, érintve az '56-os eseményeket is.

Cigánd Város Önkormányzata ASP központhoz való csat-
lakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - támogatott

A pályázat keretében önkormányzatunk az alábbi szakrendsze-
rekhez kíván csatlakozni: - Gazdálkodási rendszer - Iratkezelő
rendszer - Ingatlanvagyon-kataszter rendszer - Önkormányzati
adó rendszer - Ipar- és kereskedelmi rendszer - Hagyatéki leltár

rendszer Vállaljuk továbbá az önkormányzati települési portál
rendszerhez való csatlakozást és az önkormányzat elektronikus
ügyintézéséhez kapcsolódó feltételeinek kialakítását. A pályázat
keretében az ASP központhoz történő rendszercsatlakozással ösz-
szefüggésben tervezzük megvalósítani a működésfejlesztést és a
szabályozási keretek kialakítását. Kialakítjuk az önkormányzat
elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó technikai feltételeit. Az
önkormányzat eszközállománya jelentősen elavult, frissítését, cse-
réjét a szűkös anyagi forrásaink eddig nem tették lehetővé. A pro-
jekt segítségével munkaállomások, laptopok, licencek, monitorok
kerülnek beszerzésre.

Cigánd központú agglomeráció szennyvíztisztításának
korszerűsítése - KEHOP-2.2.2-15-2016-00101 - támogatott

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.)
Korm. határozat alapján a Nemzeti Fejlesztési Programiroda köz-
reműködésével 2018. december 31-ig megvalósul a cigándi
szennyvíztelep rekonstrukciója. A felújítás műszaki tartalma az
üzemeltető/szolgáltató Zempléni Vízmű Kft-vel egyeztetve kerül
előkészítésre.

Sportinfrastruktúra, utánpótlás - támogatott
Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület sportfejlesztési

programjainak köszönhetően ismét sikeres évet zárhatunk. Még a
2014/2015. évi sportfejlesztési program segítségével megvalósul-
hatott a Fő utcai sporttelep fejlesztése. Megújult a centerpálya.
Vagyonvédelmi kerítés készült a sporttelep körül és a centerpálya
körbekerítése is megtörtént. Bővült és megújult a régi hazai lelátó,
valamint új játékos cserepadok is települhettek. A 2016/2017. évi
program terhére vendég szektort tudtunk kialakítani lelátóval,
mellékhelyiségekkel, büfével és pénztárral. Megújult a régi öltöző
épülete, ami így szintén megfelel az MLSZ előírásainak. A prog-
ramban a következő beruházások fognak még megvalósulni:

o Fő utcai sportpálya: Új székház építése, Eredményjelző tele-
pítése, Hangosítás kiépítése

o Vasút utcai sporttelep: Új élőfüves nagypálya világítással, ön-
töző rendszerrel, Lelátó telepítése

A Vasút utcai sporttelepen megkezdődhettek a nagyméretű mű-
füves pályával kapcsolatos munkálatok, melyek sajnos csak a kö-
vetkező évben folytatódhatnak az időjárás és a talaj állapota miatt.
A fenti fejlesztésekhez szükséges önerőhöz a TAO forráson kívül
állami támogatásban részesült a CISE és Cigánd Város Önkor-
mányzata is. A beruházások így önerő nélkül valósulhatnak, való-
sulhattak meg. Az utánpótlás nevelés feladataihoz a CISE minden
évben TAO forrást vesz igénybe. Ezen források a következőkre
fordíthatók: edzői bérek, személyszállítás, bérleti díj, gyógyszerek
és vitaminok, sporteszközök és sportfelszerelések, étkezés. Után-
pótlás csapataink száma az idei évben növekedett, az alábbi csa-
patok versenyeztetése folyik jelenleg: U7, U9, U11, U13, U14,
U15, U17, U19, U15 leány, U18 leány.

Oláh Krisztián polgármester

Ez volt 2016 a fejlesztések tükrében

Újra itt az Advent – ne hagyja őrizetlenül az égő gyertyákat, mécseseket!
A hétvégén megkezdődött a négy héten át tartó adventi idő-

szak. Ilyenkor a hagyományoknak megfelelően sok otthonban
gyújtják meg az adventi koszorú gyertyáit. A karácsonyi idő-
szakban is sok gyertyát és mécsest használnak díszítésként, de
ezek nem megfelelő használata könnyen vezethet balesethez,
vagy tűzesethez.

A statisztikák azt mutatják, hogy a téli ünnepek időszakában
megemelkedik a lakástüzek száma, ugyanis ilyenkor általában töb-
bet tartózkodnak otthon az emberek. A tűzesetek kiváltó oka leg-
gyakrabban az, hogy az égő mécseseket, gyertyákat gyúlékony
anyag közelében helyezik el és felügyelet nélkül hagyják, így a

keletkező lángok a különböző textíliákon, függönyön, asztalterí-
tőn keresztül átterjednek a lakás más helyiségeire. Az adventkor
használatos koszorúk, amelyek jellemzően könnyen éghető anya-
gokból készülnek, szintén nagy odafigyelést igényelnek. A koszo-
rún elhelyezett gyertyákat csak felügyelet mellett égessük, mielőtt
a helyiségből kimegyünk, azokat oltsuk el.

Alakástüzek, illetve az azokból fakadó tragédiák elkerülhetőek a
meggyújtott gyertyák helyének körültekintő megválasztásával.
Minden esetben fontos éghetetlen anyagú alátétet használni, ezzel
ugyanis megakadályozható, hogy a mécses, vagy a gyertya átfor-
rósítsa a környezetét. (Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
Célszerű azok közeléből minden gyúlékony anyagot eltávolí-

tani, emellett figyelni kell arra is, hogy a mécsest, gyertyát stabil
helyre rakjuk, hogy ne dőlhessen fel, ne eshessen le.

A karácsonyfatüzek többségét a felügyelet nélkül hagyott gyer-
tyák, csillagszórók, esetenként a működésben lévő, elektromos
árammal működő lámpafüzérek helytelen, vagy ellenőrzés nélküli
használata okozhatja. Csillagszórót, díszgyertyát a karácsonyfán
csak felnőttek gyújtsanak meg. Mielőtt a helyiséget elhagyják, a
gyertyákat oltsák el, a csillagszóró maradványát távolítsák el a fá-
ról. Javasoljuk, hogy csak a magyar érintésvédelmi előírásoknak

megfelelő elektromoslámpa-füzéreket használjanak. A rossz mi-
nőségű termékek nemcsak az áramütés lehetősége miatt veszé-
lyesek, hanem az ezeknél esetleg bekövetkező rövidzárlat tüzet is
okozhat. A lámpafüzéreket éjszakára, vagy hosszabb távollét ide-
jére se hagyják bekapcsolva. Amennyiben a karácsonyfán nyílt
lánggal működő díszeket alkalmaznak, a fát ne helyezzék függöny
közelébe és lehetőség szerint rögzítsék.

Ha mégis bekövetkezik a baj, azonnal hívják a katasztró-
favédelmet a 112-es, vagy a 105-ös hívószámon!

Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Advent első vasárnapja Advent második vasárnapja
Acigándi református templom előtt fellobbant az első adven-

ti gyertyaláng 2016. november 27-én.
Az ünnepi istentiszteletet követően Kristóf István lelkész úr kö-

szöntötte a gyülekezet tagjait, és olvasott fel egy igét az adventi ün-
nepkörhöz kapcsolódóan, illetve az advent kialakulásáról is hall-
hattunk egy rövid prédikációt. Az ünnepi műsort a Kántor Mihály
Általános Iskola első osztályos tanulói adták, majd Némethné
Szendrei Csilla igazgató asszony gyújtotta meg az adventi koszo-
rún az első gyertyát és kívánt kellemes karácsonyi ünnepeket
mindenki számára. Kristóf Gellért 5.a, Gecse Lilla 8.a és Oláh Ajsa
7.a osztályos tanulók egy-egy verssel kívánt boldog ünnepeket a
gyülekezet tagjai számára. Az gyertyagyújtás után a jelenlévőket
saját készítésű süteménnyel, forró teával és forralt borral kedves-
kedtek a Cigánd Városi Művelődési Központ és a Bodrogközi
Múzeumporta dolgozói, önkéntesei.

A cigándi református templom előtt fellobbant a második
adventi gyertyaláng 2016. december 4-én.

Az ünnepi istentiszteletet követően Kristóf István lelkész úr kö-
szöntötte a gyülekezet tagjait. Advent második vasárnapján a Ne-
felejcs Kiskórus és a Csárdás Citerazenekar és Hagyományőrző
Énekkar tagjai készültek karácsonyi dalokkal. A második gyertyát
Téglás Dezsőné gyújtotta meg a csoportok nevében. Az gyertya-
gyújtás után a jelenlévőket saját készítésű süteménnyel, forró teá-
val és forralt borral kedveskedtek a Cigánd Városi Művelődési
Központ és a Bodrogközi Múzeumporta dolgozói, önkéntesei.
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Államalapításunk ünnepe
A korábbi évekhez hasonlóan idén is színes programokkal,

koncertekkel várták a szervezők a vendégeket az államalapítá-
si ünnepségre Cigándra, a szabadtéri színpadhoz és a Bodrog-
közi Múzeumportára. Az ünnepséget 2016. augusztus 20-án
rendezték meg.

Délelőtt a református templomban ünnepi istentisztelet kereté-
ben szentelték meg az Újkenyeret.

A Bodrogközi Múzeumportán 13 órától Nagymamáink étke
címmel főzőverseny kezdődött, melyre többek között a város köz-
intézményei, hivatásos szervezetei is jelentkeztek. (Szabadidő
Központ, BTKT Szociális Szolgáltató Központ, Ági Presszó,
Cigándi Katasztrófavédelmi Őrs, Cigándi Rendőrőrs, B.A.Z. Me-
gyei Pedagógiai Szakszolgálat Cigándi Tagintézmény, Bodrogköz
Kincsei Bölcsőde, Cigándi Tündérkert Óvoda, Polgármesteri Hi-
vatal Cigánd, Cigándi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány)

Asorrend a következőképpen alakult.
1. hely: Bodrogköz Kincsei Bölcsőde
2. hely: Szabadidő Központ
3. hely: BTKT Szociális Szolgáltató Központ.
14 órától Cigánd legerősebb embere került megválasztásra, me-

lyen négy különböző feladatot kellett végrehajtaniuk a verseny-
zőknek (rönkhajítás, szekérhúzás, szalmabála cipelés és petren-
cerúd tartás). A Cigánd Legerősebb Embere címet a szlovákiai Ki-
rályhelmecről érkezett Helmeczi Tibor érdemelte ki.

Aszabadtéri színpadnál 16 órától kezdődtek a programok.
Először a Csárdás Citerazenekar és Hagyományőrző Énekkar, a

Nefelejts Kiskórus és a Cigándi Gyermektánccsoport lépett szín-
padra ezt követte Oláh Krisztián polgármester úr köszöntője.

Büszkén vehették át a 2015-ben nyújtott munkájuk elismerése-
ként odaítélt „Év katasztrófavédelmi őrse” címet a Cigándi Ka-
tasztrófavédelmi Őrs állományának tagjai, mely elismerést a 2016.
január 20-i BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság állo-
mánygyűlésen Dr. Tollár Tibor tűzoltó vezérőrnagy, megbízott or-
szágos katasztrófavédelmi főigazgató adott át.

A városi ünnepségen Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési kép-
viselő úr, és Oláh Krisztián polgármester úr adott át az őrs tagjainak
egy névre szóló oklevelet és egy emlékplakettet. A díjak átadása
előtt országgyűlési képviselő úr méltatta az állomány tagjait és
elismerően szólt munkásságukról.

Adíjat átvette:
� Ignéczi Zsolt tű. alezredes, a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűz-

oltóság parancsnoka,
� Hoffman Zsolt tű. százados, a cigándi őrs parancsnoka.
� Gaál Imre tű. zászlós, valamint a Cigándi Katasztrófavédelmi

Őrs állományának tagjai:
· Dócs Zsolt tű. főtörzsőrmester
· Dudás Gábor tű. őrmester
· Szabó Sándor tű. törzszászlós
· Csabai Tamás tű. zászlós
· Batta János tű. főtörzsőrmester
· Nagy Szabolcs tű. őrmester
· Balla Benjamin tű. őrmester
· Kolozsvári Zoltán tű. őrmester
· Fodor István tű. őrmester
· Matusz Tamás tű. törzszászlós
· Szamosvölgyi Péter tű. zászlós
· Gaál József tű. őrmester
· Pércsi Richárd tű. őrmester
· Horváth Ádám tű. őrmester
· Milik László tű. őrmester
· Terjék Ádám tű. őrmester
· Kovács Csaba tű. törzszászlós
· Jurkó Tamás tű. zászlós

Az ünnepélyes díjátadást követően Balázs Pali lépett színpadra,
aki dalaival lázba hozta az igencsak szép számú közönséget.

Az énekes koncertje után ismét a művészeti csoportok foglalták
el színpadot. Ezúttal a BTKT Szociális Szolgáltató Központ Idősek
Klubja, a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola moderntáncos
növendékei, a TriAngel Majorette Tánccsoport és a Sarkantyús
Néptáncegyüttes tagjai szórakoztatták a nagyérdeműt.

Ezt követően a Fő utcára szegeződött minden tekintet. Amotoros
show-t óriási érdeklődés közepette tartották meg. A közönség so-
raiból kiválasztottak hajmeresztő feladatokat teljesítettek, me-
lyeket lélegzet visszafojtva kísért figyelemmel a tömeg.

Az adrenalin sokk után ismét egy népszerű előadóművészt látha-
tott a publikum, hiszen Szandi lépett a közönség elé. Koncertje
hatalmas sikert aratott a nézők körében.

Végül, de nem utolsósorban az egyik televíziós tehetségkutató
műsorban megismert testvérpár lépett színpadra. Az első X-Faktor
széria győztese Vastag Csaba és testvére Vastag Tamás adott kiváló
koncertet, és ejtették kábulatba elsősorban a hölgy rajongókat
énekhangjukkal.

A nap folyamán azonban nem csak a színpadon zajlottak az ese-
mények. Azok, akik kilátogattak a rendezvényre számos más ki-
kapcsolódási lehetőség közül választhattak. Volt többek között
körhinta, bazár, de akiknek volt kedve, azok lovagolhattak, íjász-
kodhattak is. A színpad melletti pavilonban a BTKT Szociális
Szolgáltató Központ dolgozói káposztás nyújtott bélessel, „ABod-
rogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány önkéntesei a HÍR-védjegyes,
cigándi apróbélessel várták a látogatókat.

A szervezők nevében szeretnénk megköszönni Cigánd Város
Polgármesteri Hivatalának dolgozóinak, Cigánd Város Művelődé-
si Központ munkatársainak, „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Ala-
pítvány önkénteseinek, Cigánd Városi Polgárőr Egyesületnek, a hi-
vatásos szerveknek (rendőrség, katasztrófavédelem), a diákmun-
kásoknak az alázatos, kitartó munkát, melynek köszönhetően is-
mét egy remek hangulatú rendezvényt valósíthatott megtelepülé-
sünk.
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Október 23-i megemlékezések Cigándon
Az 1956. október 23-án kezdődő forradalom 60. évforduló-

ján tartottak megemlékezéseket Cigándon a Nagy Dezső Mű-
velődési Házban.

2016. október 21-én a Kántor Mihály Általános Iskola negyedik
és hetedik osztályos tanulói adtak irodalmi műsort és elevenítették
fel a hat évtizeddel ezelőtt történt eseményeket. Az ünnepi műsor-
ban közreműködött az iskola énekkara Némethy Viktória vezeté-
sével és Harsányi Zsófia, egykori diák.

Október 23-án a művelődési házban tartott városi ünnepségen az
iskola hetedik osztályos tanulói, valamint az iskola énekkara emlé-

kezett meg a forradalom történéseiről. Ezt követően az ünnepségen
résztvevők égő fáklyákkal vonultak át a köztemetőbe, ahol egy-
perces főhajtással tisztelegtek az '56-os hősök előtt. AHimnusz el-
hangzását követően Szilvási Bence, Fülöp Kinga és Tóth Elizabet
nyolcadik osztályos tanulók egy-egy verset szavaltak el, valamint a
Kántor Mihály Általános Iskola negyedik osztályos tanulóinak és
Harsányi Zsófia előadásában az Örökségünk című dalt hallhatták a
megemlékezők.

Az ünnepség zárásaként a szervezők forró teával kedvesked-
tek az ünnepségen megjelenteknek.

Őszre hangolódva…
Bölcsődénkben a szeptember és az október hónap az újon-

nan érkező kis bölcsődéseink beszoktatásával telt.
A kezdetben bátortalan, félénk gyermekek mára már egyre ma-

gabiztosabban, jókedvűen érkeznek reggelente bölcsődénkbe. Mi
is igyekszünk megemlékezni, feleleveníteni a jeles napokat, ünne-
peket természetesen figyelembe véve a gyermekek életkori sajá-
tosságait. Próbáljuk minél több pozitív élményhez juttatni a gyer-
mekeket, ezzel is segítve az őket körülvevő, egyre táguló világ
megismerésében. Ilyen és ehhez hasonló élményben volt részük a
gyermekeknek az elmúlt hónapok folyamán. Október végén „Tök-
lámpásokat” készítettünk a gyermekekkel, falevekből, termések-
ből készült díszekkel igyekeztünk őszi hangulatot varázsolni böl-
csődénkbe.

Ugyancsak sok, szép és maradandó emlékkel gazdagodtak a
gyermekek és mi is kisgyermeknevelők, amikor a kedves invitálás-
nak eleget téve a Bodrogközi Múzeumportára látogattunk „Liba
napra”.

A gyermekeket számos látnivaló, népi gyermekjátékok, ügyes-
ségi feladatok, kézműves foglalkozások várták. Külön élmény volt
kis bölcsődéseink számára az udvaron, szabadon lévő állatok, liba,
kecske látványa. Köszönjük szépen a Bodrogközi Múzeumportá-
nak ezt a felejthetetlen napot!

Mint minden évben ebben az évben is, bölcsődénkben, az egyik
legszebb, legmozgalmasabb és legszeretetteljesebb ünnepünk a
karácsony. Agyerekek már izgatottan várják a Télapó érkezését.

Bölcsődénk már karácsonyi díszekben pompázik, és a gyerekek
már sejtik, hogy az elkövetkező napok más lesz, mint többi, hiszen
sok szép élmény vár még rájuk: mézeskalácssütés, karácsonyfa
díszítés, ajándékozás.

Áldott Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet
Kívánunk! Bodrogköz Kincsei Bölcsőde

Fegyváriné Németh Ilona
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Őszi programok a Cigándi Tündérkert Óvodában
Szép, hosszú őszünk volt, napsütéses

időben gyakran voltunk a szabadban. A
lehullott őszi levelekkel, termésekkel,
magvakkal és egyéb természetes anya-
gokkal sok érdekes elfoglaltságot igye-
keztünk felkínálni a gyerekeknek.

Almával, körtével, krumplival, levelek-
kel nyomdáztunk, préselt leveleket ragasz-
tottunk, levéllenyomatokat készítettünk
közösen.

Volt olyan csoport, ahol almássüteményt
is készítettek a gyerekek által hozott almá-
ból. A nagyobb gyerekek krumpli hámo-
zóval megpucolták az almát, a többiek pe-
dig a lereszelésben jeleskedtek. A süte-
mény készítésének minden folyamatából
igyekeztek kivenni a részüket. Nagy izga-
lommal töltötte el őket a sütőből kiáradó
fahéjas almás illat. Majd a közös munkának
és a várakozásnak eredményeképpen
örömmel fogyasztották el a már kihűlt süte-
ményt.

Kedvezett az időjárás a töklámpások ké-
szítésének is. Bár az előző évekhez képest
kicsit kevesebb tököt sikerült összegyűjte-
nünk, így is sikerült az óvónők kreativitásá-
nak és a sok dolgos gyerekkéznek köszön-
hetően érdekes, megmosolyogtató lámpást,
figurát készítenünk, amiket elhelyeztünk az
óvoda ablakaiba.

Mindenszentek előtt mécseseket, gyer-
tyákat gyújtott meg minden csoport a park-
ban az emlékműveknél.

Október végén a Pillangó csoport elbú-
csúztatta nyugdíjba vonuló dajkáját Ballá-
né Marika nénit. Számára meglepetés mű-
sorral és ajándékkal készültek a gyerekek
és a csoport óvónői. Példaértékűnek mond-
ható, hogy mennyire titoktartóvá válnak a
gyerekek egy jó cél érdekében. Marika néni
nem sejtett semmit, így a meglepetés sike-
rült. Kívánunk neki hosszú, boldog nyugdí-
jas éveket.

Márton napján a Múzeumportán tevé-
kenykedtek a gyerekek. Kézműveskedtek,
libazsíros kenyeret, sütőtököt ettek, menta

A Kántor Mihály Általános Iskola életéből
A 2016/17-es tanévet 381 Cigándra beírt tanulóval indítot-

tuk. Személyi változások a tagintézményekben történtek.
A nyugdíjba vonuló pedagógusok helyére új kollégákat vettünk

fel, valamint mindkét tagintézmény vezetésével Oláhné Terjék Er-
zsébet lett megbízva. Új tantárgy került bevezetésére: sakkmate-
matika. Az első félév végéhez közeledve elmondhatjuk, hogy
hangsúlyt fektetünk a végzős diákjaink pályaválasztási felkészí-
tésére: felvételi előkészítő foglalkozásokkal, üzemlátogatásokkal,
szakemberek meghívásával, a középiskolák intézményünkben tör-
ténő tájékoztatásával, nyílt napok látogatásával és a megyei pálya-
választási kiállításon való részvétellel. Az elmúlt évben nyertük el
a regisztrált tehetségpont címet, ezért továbbra is törekszünk a
komplex tehetségfejlesztésre együttműködve a művészeti iskolák-
kal és a sportegyesülettel. Ebben a tanévben valósítjuk meg az
„NTP-MTTD-16-0371 Matematikai és természettudományos
kompetenciák fejlesztése, tehetséggondozás” pályázati progra-
mot. Hagyományainkhoz híven a nemzeti ünnepeinket iskolai és
városi szinten is megtartottuk, halottainkról megemlékeztünk. A7.
évfolyam Határtalanul program keretében négy napos erdélyi kör-
úton vett részt, valamint a testvériskolánk tanulóival együtt emlé-
keztek meg az aradi vértanúkról. Készülünk a karácsonyi iskolagá-

lára, ahol tanulóink bemutatják a félév során elsajátított új ismere-
teiket. A szünetekben a tanulók igényeit és jogosultságát előzete-
sen felmérve a gyerekek ingyenes étkezésben részesülnek.

A Kántor Mihály Általános Iskola diákjai és dolgozói nevé-
ben áldott karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag,
boldog, új esztendőt kívánok!

teát ittak, Eszter néni libáit hajtották, kü-
lönböző libás játékokat játszottak. Az idő
nagyon kedvezett a szabadtéri programnak.
Vendégeink is bekapcsolódtak a különböző
tevékenységekbe, de még a libák terelgeté-
sébe is. Ők még a finom ebéd után is kéz-
műveskedtek, ami nagyon jó hangulatban
telt. Késő délután sok új élménnyel, tapasz-
talattal és egy saját készítésű fészken ülő li-
bával tértek haza. Mindenki nagyon jól
érezte magát, tudtommal a libák is túlélték
ezt a napot. Ezúton is szeretném megkö-
szönni a Múzeumporta minden dolgozó-
jának a segítőkészséget és együttműködést.

November 28-a advent első vasárnapja.
Ezen a héten már az óvodai Betlehem és az
adventi koszorú is a helyére kerül. Meg-
gyújtjuk az első gyertyát és kezdődik a vá-
rakozás, a készülődés időszaka az óvo-
dában is. Megjelennek a csoportszobák, öl-
tözők ünnepi dekorációi és az épületen fel-
gyúlnak az ünnepi fények.

Gönczi Zoltánné megbízott vezető
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A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT HÍREI

Ezúton tájékoztatjuk a
kedves szülőket, pedagógu-
sokat, Cigándi lakosokat,
hogy elkészült intézmé-
nyünk új logója, mely a gra-
fikus szakon végzett Fodor-
né Bokor Hajnalka keze
munkáját dicséri, aki nem
mellesleg intézményünk volt
dolgozója.

Hiszen ki is tudná jobban tükrözni intézményünk hitvallását,
mint valaki olyan, aki ismeri a munkánkat, feladatainkat. Akinek
van rálátása egy olyan intézményre, ami számos feladatot lát el.
Aki ismeri sokszínűségünket, ugyanakkor jártas az elektronikus
grafika területén, mely az elképzelések megvalósításának alapja.
Gondos tervezőmunka, többszöri módosítás eredményeképpen
jött létre az itt látható logó, melyben Hajnalka elképzelésein túl
benne van minden dolgozónk kreativitása, jobbító szándékú ötlete,
javaslata. Ezúton is köszönjük neki türelmes, kitartó munkáját!

Intézményünk központjában természetesen a gyerekek állnak.
Sokféle, különböző típusú gyermekkel, különféle problémákkal,
találkozunk nap, mint nap, akik más és más érzelmi töltettel érkez-
nek hozzánk. Minden szakterületen központi szerepet kapnak a
játékos módszerek, mely mögött ott rejlik a fejlődés, a tanulás. Már
nem csupán a 3. életévét betöltött, de a 3 év alatti gyermekek ellátá-
sát is megoldjuk az intézményben. 18 éves korig, minden korosz-
tályt ellátunk különböző szakterületeken. Jelenleg 6 szakfeladat
működik intézményünkben, melyet 7 főállású szakalkalmazottal
és 2 óraadó szakember bevonásával oldunk meg ebben a tanévben.

A megyei szakértői bizottság javaslatára biztosítjuk a korai fej-
lesztést azon gyermekek számára, akik eltérő fejlődésük miatt óvo-
dai nevelésben nem vehetnek részt, vagy 3 év alattiak. Amennyi-
ben a korai fejlesztést felváltja a fejlesztő nevelés, mely azon gyer-
mekek fejlődését szolgálja, akik nem tudnak bekapcsolódni az is-
kolai oktatásba, szintén igyekszünk megoldani az ellátást. Az óvo-
dás gyermekek számára biztosítjuk a fejlesztő és logopédiai foglal-
kozásokat. Míg előbbi a tanulási nehézségek megelőzése céljából
történik, utóbbi a helyes artikuláció kialakítását szolgálja. Az előző
évektől eltérően ebben a tanévben már nem csak a nagycsoportos
korúak, de szükség szerint a középső csoportos korú gyermekek is
kapnak megsegítést. Az iskolába lépő gyermekeknek szükség sze-
rint továbbra is biztosítjuk a fejlesztő foglalkozásokat, de nem
csupán a hátránykompenzáció kap nagy szerepet intézményünk-
ben, hiszen a 2016. januárban beindított tehetséggondozás is ma-
gas létszámú csoportokban zajlik. Fontosnak tartjuk, hogy ne csu-
pán azok a gyerekek kapjanak megsegítést, akik lemaradással küz-
denek, hanem a tehetségesnek ígérkező gyermekek kibontakozását
is megfelelően tudjuk elősegíteni. Mindezek mellett kiemelkedő
szerepe van intézményünkben a pszichológiai terápiáknak és a
szakértői bizottsági vizsgálatoknak, melyeket 3-tól 18 éves korig
minden korosztály számára biztosítunk szükség szerint a szülő,
vagy bármely intézmény kérésére. Évek óta ez az első tanévünk,
hogy nem megoldott a gyógytestnevelési ellátás, mely szakember
hiányában sajnos ellátatlan. Természetesen azon vagyunk, hogy
ezt a problémát mielőbb meg tudjuk oldani. További terveink kö-
zött szerepel a szakértői véleménnyel nem rendelkező, elmaradás-
sal küzdő kisgyermekek korai intervenciójának megvalósítása, hi-
szen tudjuk, hogy a korai megsegítés mindennek az alapja.

Intézményünk sikeres működésében természetesen jelentős sze-
repe van az óvodáknak és az általános iskoláknak, mely intézmé-
nyek helyet biztosítanak számunkra dolgozóink szakmai munká-
jához. Kopasz Gáborné tagintézmény-igazgató

„Mindenki felemelkedhet, aki jól kamatoztatja a tehetségét,
és mindenki részesülhet jutalomban, akár számos,
akár egyetlen árva képességgel van megáldva.”

/Maria Montessori/

Jelen cikk nem a tehetség fogalmának ismertetésére hivatott,
helyette inkább a pedagógiai szakszolgálatban végzett tehet-
séggondozásra, illetve a gondozás keretében ellátott tehetség-
koordinátori feladatokra helyezi a hangsúlyt.

Továbbá azokra a főbb problématípusokra, melyek befolyá-
solják, vagy meghatározzák a tehetséggel, mint természeti erővel
kapcsolatos lehetőségeket, teendőket. S melyek megoldása hozzá-
segíthetik a tehetséget, ahhoz a megjelenésére alkalmas környe-
zethez, melyben képes alkotóerővé válni.

A tehetséggondozás minden egyénre ki kell, hogy terjedjen (H.
Nagy, A.,2013). Nagyon fontos a gyermekek tehetségének kibon-
takoztatásában, a harmonikus személyiségfejlődés biztosítása. A
gyermek csak akkor képes megjeleníteni képességeit, ha erre lehe-
tőséget és bátorítást kap. Ezért a tehetséges gyermek neveléséhez
olyan programokra van szükség, melyek ösztönző feladatokat állí-
tanak elé, és lehetőséget nyújtanak számára arra, hogy felfedezze,
megismerje önmagát és megtanítják az önálló gondolkodásra is
(LANDAU, 1997). Az azonosítási folyamat legfontosabb ténye-
zője a GONDOZÁS, melynek célját magában foglalja a kiemel-
kedő képességű gyermekek/tanulók támogatása pedagógiai és
pszichológiai eszközökkel, annak érdekében, hogy képességeik
még jobban ki tudjanak teljesedni.

Intézményünk tehetséggondozó munkáját Komplex
Tehetségfejlesztő Program alapján végzi. Ez alapján az óvodás
gyermekek számára a vizuális területen, az iskolás tanulók
számára pedig az interperszonális területen történik a tehet-
séggondozás. Aprogram célja, hogy minél hamarabb felismerjék
a gyermekekben rejlő tehetséget. A tehetségazonosítás két lépés-
ben történik, s az ezáltal beválogatott gyermekek/tanulók létszá-
mától függően indulnak a csoportok. A pedagógiai szakszolgálat
tehetséggondozó koordinátora, a atehetséggondozás keretében
tehetséggondozó munkának teljes spektrumát ellátja, sokszínű
kapcsolattartást és fejlesztést igénylő feladat, hiszen

· kapcsolatot tart a szülőkkel és a pedagógusokkal,
· kapcsolatot tart a gyermekkel az adott intézményben, vagy az

azon kívül foglalkozó szakemberekkel,
· szakképzettségén alapuló szakmai kompetenciájának megfele-

lően, részt vállal a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gon-
dozásának intézményi feladataiban,

· részt vállal a tehetséges gyermekek azonosításában, nyomon
követésében,

· koordinálja és szervezi a tagintézményi szintű tehetséggon-
dozást,

· figyelemmel kíséri, és nyilvántartja
– a tankerülete tehetségprogramjait és szolgáltatásait,
– a Nemzeti Tehetségügyi Adatbázist,
– a tehetségpályázatokat,
· továbbképzést szervez és tart intézményvezetők, kollégák és

szülők részére.
Ugyanakkor a tehetséges gyerekekkel való foglalkozással kap-

csolatban felvetődnek különböző problématípusok is, melyeknek
egy része külső, környezeti hátterű, más része pedig belső, a sze-
mélyből adódó. A teljesség igénye nélkül legfontosabbak közé tar-
tozik , illetvea család, az anyagi helyzet a gyermekek fejlődési rit-
musa és az alulteljesítés. Davis-Rimm (1985) a tehetséges gyer-
mekek fejlődésében kiemelt szerepet tulajdonít a értékeinekcsalád
és azok megfelelő közvetítésének. (Folytatás a következő oldalon.)

ELKÉSZÜLT ÚJ INTÉZMÉNYI LOGÓNK TEHETSÉGGONDOZÁS, TEHETSÉGKOORDINÁ-
CIÓ,  A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATBAN
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(Az előző oldal folytatása.)
Hiszen a család az, amely elsődlegesen meghatározó a gyermek

személyiségének fejlődése szempontjából. A család anyagi hely-
zete elsődleges meghatározója annak, hogy milyen mértékben fér
hozzá a gyermekük tehetségfejlődéséhez szükséges tárgyi és nem
tárgyi eszközökhöz. Problémát jelenthet az is, hogy a gyermekek
fejlődésének ritmusa nagyon különböző lehet. A korai gyors intel-
lektuális fejlődés nem biztosítéka a későbbi kiemelkedő tehetség-
nek, de mindenképpen kedvező jegy. Fontos, hogy ezeknek a gye-
rekeknek minél több lehetősége legyen a különböző programok-
ban való részvételre, lehetőséget adva kibontakozásukra. Ennek el-
lenkező irányú folyamata, amikor egy viszonylag lassan fejlődő,
gyengébbnek tűnő gyermek valamikor „megugrik”. Előfordulhat,
hogy ez a jelenség csak serdülőkor után következik be. Végül fon-
tos megemlíteni az alulteljesítést is, mellyel kapcsolatban elmond-

ható, hogy a tehetséges alulteljesítők képesek nagyon magas mér-
tékű szint szerint teljesíteni a tanterven kívüli tevékenységekben,
ahol lehetőségük van azok szintjének és típusának a megválasz-
tására (Inánsty, Orosz, Pék, és Nagy, 2010).
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Rohályné Hegedűs Judit pszichológus

A Szociális Szolgáltató Központ ellátottjai és dolgozó moz-
galmas, és tartalmas időszakon vannak túl.

A cigándi idősek klubjának nagy megtiszteltetésben volt része
2016. szeptember 10-én Encsen, a „Röpülj Páva” Megyei Dalos
találkozón ahol színvonalas szereplésükért, a különdíjban része-
sültek, amit Encs város Polgármestere adományozott.

Ugyancsak s , egy közös bográcsozással búcsúz-zeptemberben
tatták a Jó időt a klubtagok, majd a Tiszakarádi Idősek klubjának
meghívására töltöttek el kellemes délutánt a Karádiakkal.

Októberben nagy sikerrel részt vettek a klubtagok a Ricsei Idő-
sek hete rendezvényen is.

Október 21-én, került sor a városi Szépkorúak napja rendez-
vényre, melynek szervezésében és lebonyolításában a Szociális
Szolgáltató Központ dolgozói vettek részt. Az estet Újvári Marika
Nótaénekes fellépése színesítette!

November 10-én a Szociális Munka Napja alkalmából a Bod-
rogközi Többcélú Kistérségi Társulás, mint a Szociális Szolgáltató
Központ fenntartója, szervezett kiváló hangulatú délutánt az intéz-
mény dolgozóinak. A rendezvényen köszöntőt mondott Dakos Já-
nosné intézményvezető és Oláh Krisztián, Cigánd Város polgár-
mestere. Munkájuk elismeréseként a központ valamennyi dol-
gozója ajándékcsomagot vehetett át a fenntartó jóvoltából.

November 18-án Zemplénagárdon vettek részt a klubtagok egy
jó hangulatú bálon.

November 25-én Őszi mulatság címmel szerveztek bált a Ci-
gándon az Idősek Klubjának tagjai és dolgozói, melyen a Karcsai,
Ricsei, Tiszakarádi, Zemplénagárdi, Nagyrozvágyi, Pácini Klubok
tajgait látták vendégül egy zenés mulatságon. A vacsora után tom-
bolasorsolással, és sok tánccal ért véget az est.

December 04-én a cigándi Idősek Klubjának énekkara a Nefe-
lejts kiskórus tagjai gyújtják meg az adventi gyertyát Református
templom előtt.

December 09-én már ötödik alkalommal kerül sor Cigándon, a
Fogyatékkal Élők Világnapjának megünneplésére, a Fogyatékkal
Élők Nappali Intézménye, és a Támogató Szolgálat szervezésében
a Nagy Dezső Művelődési Házban.

December 23-án a Mindannyiunk Karácsonya elnevezésű váro-
si rendezvényen és képviselteti magát a Szociális Szolgáltató Köz-
pont.

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

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

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

A Szociális Szolgáltató Központ hírei
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Mozgáskorlátozottak ülése Cigándon
A Fogyatékkal élők világnapja alkalmából szervezte éves

gyűlését a Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén Tér-
ségi Egyesülete Cigándon.

Az ülést 2016. december 2-án tartották a Nagy Dezső Művelő-
dési Ház színháztermében.

A megjelent tagokat Oláh István a cigándi tagszervezet vezetője
köszöntötte.

Ezt követően a Széptan Alapfokú Művészeti Iskola növendékei
és a Nefelejts Kiskórus tagjai kedveskedtek rövid karácsonyi
műsorral a jelenlévőknek.

A színpadi produkciók után Jurkó Kamilla, az egyesület elnöke
tájékoztatta a tagokat a 2016-os évben történtekről és a következő
negyedévben várható eseményekről.

Agyűlés végén a szervezők egy-egy csomag szaloncukorral ked-
veskedtek a tagok számára az ünnepekhez közeledve, melyet a
Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén Térségi Egyesület és
Cigánd Város Önkormányzata ajánlott fel.

Erdélyi testvértelepülésünk küldöttsége járt Cigándon
A barátság, testvériség és a sport szeretetének jegyében láto-

gatott Cigándra az erdélyi Magyaró (Alunis, Mures, Románia)
testvértelepülésünk delegációja 2016. október 6-9. között.

Aháromnapos program a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Beth-
len Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint
annak végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet
alapján nyílt pályázatot hirdetett a Bethlen Gábor Alap 2016. évi
„Egyéb támogatások” előirányzat terhére az alábbiak szerint jött
létre:

Apályázat célja a következő volt:
Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való

boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápo-
lásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonos-
ságtudata megerősítésének támogatása a testvér-települési együtt-
működések erősítése útján.

Apályázati felhívás tárgyát az alábbiak képezték:
Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései

közötti magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó
testvér-települési programok és együttműködések támogatása.

Ezen belül:

� meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztése magyaror-
szági önkormányzatok és Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia,
Horvátország, Szlovénia, Ausztria önkormányzatai között,

� a tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb gyakorlatok átadása,
� a magyar történelemhez kapcsolódó események és a nemzeti

ünnepeinkhez kapcsolódó közösen megvalósítandó programok
támogatása,

� a testvér-településeken működő oktatási és nevelési intézmé-
nyek együttműködésének támogatása, a kulturális örökség ápo-

lása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző tevékenységek megva-
lósítása

� új testvér-települési kapcsolatok kiépítése.
A küldöttség tagjai érkezésük napján, október 6-án részt vettek

az aradi vértanúk kivégzésének tiszteletére rendezett megemléke-
zésen, ahol köszöntőt mondott Oláh Krisztián, Cigánd Város pol-
gármestere és Kristóf József Lórnád, Magyaró polgármestere. Az
ünnepségen közreműködtek a Kántor Mihály Általános Iskola ta-
nulói, a Nefelejcs Kiskórus. Áhitatot mondott Kristóf István refor-
mátus lelkipásztor.

Október 7-én délelőtt a vendégek a Bodrogközi Múzeumporta
kiállítását tekintették meg, valamint közös ebéden vettek részt a
táncpajtában a vendéglátókkal közösen.

Délután a Szabadidő Központban barátságos futballmérkőzésen
mérték össze tudásukat a cigándi és magyarói férfiak. A jó han-
gulatú, szép gólokat hozó összecsapáson igazságos döntetlen szü-
letett.

Este az Étteremben a vendégek közös vacsora keretében izgul-
hatták végig a magyar labdarúgó válogatott Svájc elleni vb-selejte-
zőjét vendéglátóik társaságában.

Október 8-án Nyíregyháza-Sóstóra látogatott a delegáció, ahol
az élményfürdőben pihenhették ki az előző két nap fáradalmait.

Október 9-én aztán élményekkel gazdagodva indultak el bará-
taink a Magyaróig vezető hosszú útra.

A szervezők nevében szeretnénk megköszönni a segítséget min-
den vendégfogadó családnak, és minden közreműködő intézmény
dolgozójának, hogy vendégeink a hagyományoknak megfelelően
otthon érezhessék magukat városunkban.

A barátság, testvériség szellemét megtartva találkozunk jö-
vőre!
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2016. november 23-án a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Védelmi Bizottság rendes ülését Cigándon tartotta meg.

Az ülésen résztvevőket Oláh Krisztián Cigánd Város polgármes-
tere köszöntötte. Az ülésen a bizottság tagjai meghallgatták a társ-
szervek beszámolóit, melyekből kiderült, hogy minden szervezet

felkészült a téli időjárás várható nehézségeinek kezelésére. A rög-
zített napirendeket követően, a védelmi bizottság tagjai megte-
kintették a mintegy 16 milliárd forintból kialakított árapasztó vész-
tározót, melynek fontos szerepe lehet az árvízszint magasságának
szabályozásában a Felső-Tisza vidékén.

Közfoglalkoztatási Kiállítást rendeztek Miskolcon 2016.
szeptember 2-án és 3-án. Akiállításon Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye települései települései vettek részt, és kínálták azokat a
termékeket, melyek a közfoglalkoztatásban dolgozók állítot-
tak elő.

A Cigándi Járás is képviseltette magát az eseményen. Standju-
kon kiállításra kerültek a Start programon belül megtermesztett
zöldségek (paprika, bab, mák, káposzta, hagyma) a Savanyító
üzemben előállított késztermékek (savanyúság, lekvár), a fólia sá-
torban nevelt virágok, a Cigánd Településüzemeltetési és Városfej-
lesztő NKft-ben készült térkő, a Bodrogközi Múzeumportán ké-
szült szőttesek, agyagedények, valamint a HÍR-védjegyes cigándi
apróbéles.

A kiállításon részt vett Oláh Krisztián, Cigánd város polgármes-
tere, Ablonczy Dániel alpolgármester, Stumpf Attila a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyeik Kormányhivatal Cigándi Járási Hiva-
talának vezetője, Főző Klaudia a Cigándi Járási Hivatal Foglalkoz-
tatási Osztályának vezetője, Lőrincz János a cigándi közfoglalkoz-
tatott dolgozók koordinátora.

A kiállításon a közfoglalkoztatásban dolgozókon kívül a járá-
sokban működő amatőr művészeti csoportok is részt vettek, így
2016. szeptember 3-án a Sarkantyús Néptáncegyüttes adott rövid
műsort a rendezvényre kilátogatóknak.

Cigándon ülésezett a Védelmi Bizottság

Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Oláh István tanár talán urat senkinek nem kell bemutatni,
hisz' közel 40 évig dolgozott a Kántor Mihály Általános Isko-
lában. Nemrég töltötte be a 70. életévét, de még mindig aktív.
Ennek a kerek évfordulónak alkalmából készült ez az interjú,
melyet most Önök olvashatnak.

- Hol, és mikor született tanár úr?
- 1946. október 30-án születtem Cigándon.
- Kérem, pár gondolatban meséljen a családjáról!
- Szüleim Oláh István és Tamás Erzsébet, ők földműveléssel fog-

lalkoztak. Többgenerációs családban éltünk nagyszüleimmel,
nagybátyám családjával, szüleimmel és nővéremmel együtt össze-
sen tízen. Szüleim nagy odafigyeléssel és következetesen neveltek
minket. Gyerekkoromban a család elég nehéz körülmények között
élt a háború utáni Rákosi-diktatúra törvényei, intézkedései miatt.

Ezeket bővebben a visszaemlékezéseim között említem meg.
- Hol és milyen tanulmányokat folytatott tanár úr?
- Általános iskolai tanulmányaimat Cigándon kezdtem és fejez-

tem be. A középiskolai tanulmányaimat Miskolcon kezdtem, ahol
érettségi vizsgát tettem, és műszaki szakképesítést szereztem. A
középiskola után a csavaripari vállalatnál munkát vállaltam, ahol
termelés irányítóként (diszpécserként) dolgoztam. Majd 1967-69
között sorkatonai szolgálatot teljesítettem Jászberényben.

- Feleségét Kati nénit is szinte mindenki ismerte és szerette.
Két gyermekük is Cigándon él és dolgozik. Melyik évben es-
küdtek meg Kati nénivel?

- 1970 májusában házasságot kötöttem Luczó Katalin magyar-
orosz szakos tanárnővel. Házasságunkból két fiúgyermek szüle-
tett, István 1971-ben és Tamás 1973-ban.

1974-ben családi házat építettünk a Kertköz utcában és ideköl-
töztünk a szüleimtől. Szeretett feleségem 34 év házasság után, sú-
lyos betegségben 2004-ben elhunyt. Halála nagy űrt hagyott a csa-
ládban.

- Hosszú és sikeres pályafutás áll tanár úr mögött. Kérem,
mondja el, hogyan került az iskolába?

- 1970 augusztusában kezdtem dolgozni a cigándi iskolában,
ahol a gazdasági és pénzügyi munkát végeztem. Ezzel párhuza-
mosan folytattam tanulmányaimat; államháztartási könyvelői
végzettséget szereztem. Közben folytattam tanulmányaimat a
nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán is, biológia-
mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakon. Itt általános is-
kolai tanári végzettséget és oklevelet szereztem.

Az iskolában a szakomnak megfelelő tantárgyakat tanítottam.
Sok alkalommal voltam különböző osztályok osztályfőnöke is.

A tanítás mellett továbbképeztem magam; először a Pécsi Mű-
szaki Főiskolán elvégeztem egy egyéves műszaki ismeretek tanfo-
lyamot, majd a '70-es évek végén – mivel belépett új tantárgyként a
technika – egyéves intenzív átképzésen vettem részt az Egri Tanár-
képző Főiskolán, amely technika szakos tanári oklevelet adott.

- Hogyan emlékszik vissza aktív pályafutására? Milyen
élményekben volt része a közel negyven év alatt?

- A munkámat igyekeztem mindig a legjobb tudásom szerint és
lelkiismeretesen elvégezni.

A kezdetleges gyakorló kertet szakszerűen kialakítottam és a
tantervi előírásoknak megfelelően fejlesztettem a végleges for-
májára. Számtalan visszajelzést kaptam később volt diákoktól,
hogy sok hasznát vették ezeknek a mezőgazdasági ismereteknek a
hobbikertek elterjedése idején. Osztályfőnökként rengeteg osz-
tálykirándulás, teadélután lebonyolításában vettem részt.

1976-tól vándortáborozásokon vettünk részt, melyek során meg-
ismertük Magyarország különböző tájait (Zemplén, Bükk, Bala-
ton, Balaton-felvidék, Mátra stb.). Ezek során rengeteg élményben
volt részük nevelőknek, diákoknak egyaránt. Nagy István tanár úr-
ral és más nevelőkkel fesztiválokon, tánctáborokban voltunk kísé-
rő tanárként a Zemplén Gyermek és Ifjúsági Tánccsoport mellett.

Az úttörő mozgalom idején az azzal járó feladatokat is elláttam:
rajfoglalkozás, akadályversenyek szervezése, sportrendezvények,
úttörő-avatási ünnepségek, táborozások.

1986-89 között megyei szaktanácsadóként is tevékenykedtem.
Ekkor két napig Cigándon tanítottam, három napon keresztül Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye különböző iskoláiban kellett látoga-
tást tenni, ellenőrzést végezni.

Oktatói munkánk mellett minden évben felkészítettük kollé-
gáimmal a gyerekeket szaktárgyi tanulmányi versenyekre is. A
versenyek során a tanulók eredményesen szerepeltek. Az eredmé-
nyek változatosak voltak. Több esetben járási, később területi ver-
senyt nyertünk, de megyei versenyen is eredményesen szerepeltek
a gyerekek.

A közéletben is aktívan részt vettünk a pedagógus társaimmal
együtt. Működött pedagógus énekkar, ünnepségeket is szervez-
tünk. Jómagam a felnőtt férfi énekkar tagja is voltam.

Hosszú éveken keresztül végeztem társadalmi munkát hol
pedagógusokkal, hol gyerekekkel. Például almaszedés,
paradicsom betakarítás, kerítés építés, tereprendezés, faültetés stb.

Rengeteg szakkör működött. Az MHSZ szervezésében hosszú
éveken keresztül volt segéd-motorkerékpáros és közlekedési is-
meret szakkör. Aszakkör befejezése után a diákok vizsgát tettek, és
az a gyerek, aki betöltötte a 14. életévét hajtási engedélyt kapott
sikeres vizsga esetén. A művelődési ház által szervezett modellező
szakkör is több évig működött. Itt a gyerekek elsajátították a repü-
lés alapelméleteit, modelleket készíthettek, melyeket a diákok ki is
próbáltak. Tizenkét éven keresztül önkormányzati képviselői mun-
kát is végeztem 1994-1998 és 2002-2010-ig tartó ciklusokban.

- Milyen kapcsolatot ápolt egykori kollégáival?
- A tantestület tagjai jó munkakapcsolatot tartottak egymással.

Munkaidő után a névnapjukat ünneplőket közösen felköszöntöt-
tük. A kollégákat az ünnepeltek étellel, itallal, süteménnyel és üdí-
tővel vendégelték meg. Ezeket az összejöveteleket hosszú beszél-
getések tették érdekessé, színessé. Az iskola gyakran benevezett a
szakszervezet által szervezett labdarúgó tornákra, asztalitenisz és
egyéb sportágak versenyeire. Jártunk például Kazincbarcikán,
Miskolcon és más településeken.

Jó viszonyt ápoltunk néhány iskola tantestületével. Látogatása-
ink alkalmával, illetve az ő idelátogatásuk idején főleg labdarúgó
és asztalitenisz sportágakban mértük össze tudásunkat. A barátság
jegyében ezután közös sütés-főzésen vettünk részt, amit vacsora
követett, illetve hosszú ideig beszélgettünk, megosztottuk egy-
mással élményeinket.

Ateljesség igénye nélkül pár iskolát megemlítenék: Erdőhorváti,
Ricse, Zemplénagárd, Nagyrozvágy, Fényeslitke stb.

- Munkája során részesült-e valamilyen elismerésben?
- Egy alkalommal kaptam megyei tanácselnöki dicséretet gazda-

sági és pénzügyi munkám elismeréseként.
(Folytatás a következő oldalon.)

70 esztendősen is aktív közéleti szereplőként
- Interjú Oláh István tanár úrral -
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(Az előző oldal folytatása.)
Nevelő, oktatói vagy más tevékenységemért nem részesültem

kitüntetés
Amunkavégzésem során sohasem ez vezérelt.
Rengeteg élménnyel, tapasztalattal gazdagodva 2006-ban nyug-

díjba vonultam.
- Nyugdíjas éveiben is aktív. Mivel foglalkozik?
- Nyugdíjasként, de már aktív koromban is különböző tanfolya-

mokon tanítottam.
Például abc-eladó-boltvezető, vendéglátó üzletvezető, parképí-

tő-parkgondozó, dísznövénykertész, kiskerti zöldségtermesztő

tanfolyam, gimnázium esti tagozatán biológiát tanítottam. Tizen-
két éve vagyok a mozgáskorlátozottak csoportvezetője. Sok időt
szenteltem adatközlőként, valamint írásos és képi anyagok adomá-
nyozásával a Cigánd történetéről szóló könyvek szerkesztéséhez.
Emellett szívesen tevékenykedem a ház körül, kerti munkát is vég-
zek.

Köszönöm szépen az Interjút. Az ünnepekhez közeledve,
szeretettel teljes békés karácsonyt és sikerekben gazdag Új-
évet, valamint jó egészséget kívánok Önnek!

Az interjút készítette: Kovács Gábor

Visszaemlékezés Oláh István tanár úrral a régi idők Karácsonyára
Eljött az adventi időszak, lassan itt a karácsony. Ennek kap-

csán kértem meg Oláh István tanár urat, meséljen az olva-
sóknak, hogy ő gyerekként miként emlékszik erre az időszak-
ra, miként várták a Mikulást és Jézus születését.

- Hogyan várták a telet, hogyan készültek a karácsonyra?
- Abban az időben az egész településen nagy volt a sár. Volt olyan

időszak, hogy a szülők elkísértek minket a Fő utcáig, a régi piactér-
ig, ahol lábbelit cseréltem és így mentem tovább az újfalusi isko-
láig. Vártuk, hogy felfagyjon, hogy legalább sár nélkül el tudjunk
jutni bárhová.

Akkor még csak a Fő utca és a Vasút utca volt köves út, a többin
nem volt burkolat.

- Milyen tevékenységet folytattak a tél beköszöntével a csa-
ládban?

- Ebben az időszakban beindult a káposzta taposása, savanyítása.
A disznóvágások idejére már volt savanyú káposzta, mely elma-
radhatatlan volt a toroskáposzta elkészítéséhez.

- Édesanyja Erzsébet, édesapjának november 30-án volt a
születésnapja. Hogyan ünnepelte a család ezen jeles napokat?

- Novemberben a családi ünnepeken összegyűlt a család és a ro-
konság. Ilyenkor jöttek felköszönteni az ünnepelteket a rokonok és
az ismerősök.

- Ma már alig esik a hó télen, nincsenek azok a nagy hidegek.
Hogyan emlékszik vissza, milyen volt a tél az Ön gyerekkorá-
ban?

- Nem minden évben egyformán köszöntött be a tél. Volt, hogy
már novemberben havazott, de decemberben már egyre több hó
esett és hidegebbre fordult az idő. Erős szelek fújtak, gyakoriak
voltak a hófúvások. Agyerekek várták a havazást, hóembert készí-
tettek, hógolyóztak. Ha az árkok, gödrök vizei befagytak, akkor
csúszkáltunk (sikálkóztunk), fakorcsolyát, fakutyát, szöges botot
készítettünk.

- Hogyan élték meg az adventi időszakot?
A család vallásos, református család volt, templomba istentisz-

teletekre jártak az adventi időszakban is. Mi gyerekek is vallásos
nevelésben részesültünk, hittan órákra, kátéra jártunk és hetedik
osztályban konfirmáltunk.

- Minden gyerek várja a Mikulás érkezését, aki különböző
ajándékokkal lepi meg őket. Tanár úrék hogyan készültek erre
az alkalomra?

- Ott kezdeném, hogy a nővéremnek, Vilmának december 5-én
volt a névnapja, amit előtte, december 4-én este a család tagjaival
közösen megünnepeltünk, majd 5-én este kitisztítottuk a lábbeliket
és így vártuk a Mikulást.

- Manapság mindenki a piros ruhájáról, fehér szakálláról
ismeri a Mikulást. Annak idején is így volt ez?

- Nálunk édesapám, vagy más családtag, illetve ismerős öltözött
be Mikulásnak. Akkoriban az öltözet a következő volt: csizma,
bőgatya, fehér ing – mivel hideg volt ezért alá öltöztek – kifordított
guba vagy ködmön, a fejükre kifordított kucsmát tettek. Bajusznak
és szakállnak szöszt erősítettek fel. A Mikulásnál csengő is volt,
amivel a jelezte érkezését. A csengőszó után beengedték a Miku-
lást a házba. Ezek után elbeszélgetett a gyerekekkel, érdeklődött a
viselkedésükről, tanulmányi eredményeikről. Felhívta a figyelmü-
ket, hogy mire kell ügyelniük a jövő évben.

- Milyen ajándékok voltak akkoriban?
- Szerény ajándékok voltak. Virgácsot minden gyerek kapott.

Akivel kevesebb probléma volt kisebb, akivel több probléma volt
nagyobb virgácsot kapott.

Nem minden éven öltöztek be Mikulásnak a felnőttek különböző
okok miatt, de az ajándékozás nem maradt el. Este kitisztítottuk a
lábbeliket és az ablakba vagy az ágy alá raktuk. Mire a gyerekek
felébredtek, a kitisztított lábbelikben már benne voltak az ajándé-
kok. Például egy-két szem szaloncukor, virgács. Ha sok probléma
volt a gyerekkel, akkor kukoricacsutkát tettek szaloncukor helyett.
Ha meg előtte való nap disznót vágtak, akkor egy-egy darabka
hurkát vagy kolbászt tettek a lábbelibe.

- December 6. után hogyan készültek a karácsonyra?
- Mikulástól karácsonyig terjedő időszakban szóba kerültek a

régi hagyományok hiedelmek. Elmesélték például a Luca-szék ké-
szítés hagyományát, készítésének módját és a hozzá kapcsolódó
történeteket. Az idősek meséltek a gyerekeknek Jézus születé-
sének történetéről. Mi gyerekek szájtátva hallgattuk ezeket a törté-
neteket, és vártuk kis Jézus születését.

- Aház körül milyen munkát végeztek?
- Karácsonyra készülve igyekeztek rendbe rakni a portákat, a la-

kásban is elvégezték a nagytakarítást. Az ünnepet megelőző héten
már megkezdték az előkészületeket. A nagyházba (elsőház, tiszta
szoba) asztalokat tettünk be, amelyeket az asszonyok leterítettek
abroszokkal. Ezekre kerültek a bélesek, sütemények, ételek.

- Kik készítették el ezeket a béleseket, süteményeket?
- A nagymamám készítette a kőttes béleseket, amit almával,

mákkal, dióval, túróval vagy káposztával töltött. Kalácsot babály-
ka rudat, különböző kőttes állatfigurákat is formált, melyeket a ke-
mencében sütötték meg. A kemence felfűtésének mestere nagy-
apám volt. A család fiatalabb nő tagjai a megjelent újfajta sütemé-
nyeket készítették el.

- Milyen ételekből állt az ünnepi asztal?
- A karácsonyi ételek kiválasztása, elkészítése a nehéz időszak

miatt nem mindig a hagyományoknak megfelelően történt. A csa-
ládok olyan ételeket főztek, amihez éppen megvoltak a nyersanya-
gok és más hozzávalók.

Karácsony vigiliájára (viliájára) elkészültek a bélesek, sütemé-
nyek és egyes ételek.

Mivel abban az időben nem lehetett kapni szaloncukrot, ezért há-
zilag készítettünk.Megfőztük a krémet, amit tálcára öntöttünk és
ujjnyi vastagságúra elsimítottunk. Mielőtt teljesen kihűlt vagy
megkeményedett volna, feldaraboltuk. A csomagolásra selyempa-
pírt használtunk, aminek a két végét kicsipkéztük ollóval. Becso-
magoltuk a cukrot és a feldarabolt sztaniol lemezbe borítottuk. A
cukrokat párban vagy fűzérben fonalra, cérnára felkötöztük.

- A karácsony egyik jelképe a karácsonyfa. Milyen volt az
Önök fája, mivel díszítették?

- Abban az időben fenyőfát kivágni nem volt szabad. Édesapám
előző este sötétben ment ahhoz a bácsihoz, akinek az udvarán volt
fenyőfa. Gallyakat vágott le, zsákba rakta, hogy ne lássák és haza
hozta. December 24-én édesapám bevitte a szobába a fonaltekerő
bakot, kiválasztott egy erős napraforgó górét, amelyet kifurkált.
Beleillesztette a bakba, majd a lyukakba beduggatta a fenyő-
gallyakat. (Folytatás a következő oldalon.)
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Hogy a lábai ne látszanak, ezért abrosszal körül takarták a bakot.

Ezután kezdtük díszíteni a fát. Felkerültek a szaloncukrok, gyer-
tyák, csillagszórók. Kötöttünk fel almát, ezüstözött, aranyazott di-
ót, régi képeslapokból és színes papírlapokból készített díszeket.
Ezeken kívül darált tésztából készült süteményt és habcsókot is
kötöttünk fel. Az angyalhaj helyett len-, vagy kenderszösszel díszí-
tettük a fát. Adíszítés után a karácsonyfa alatt-körül elhelyeztük az
ajándékainkat.

- Hogyan telt a szenteste?
- Akkor este a család istentiszteleten, a templomban megrende-

zett ünnepségen vett részt.
Hazaérkezés után megvacsoráztunk, majd sor került az ajándék-

osztásra. A családból valaki az ablak alatt megrázta a csengőt, am
behallatszott a szobába. Mondták, hogy nemsokára be lehet menni
a szobába, mert itt járt a Jézuska. Szerényen megajándékoztuk egy-
mást.

Én, mint gyerek a szülők által készített pulóvert, sálat, faragott
játékokat kaptam. Az ajándék évenként változott, említenék né-
hány példát: 1951-ben meséskönyvet, 1952-ben Pázmán Zoli uno-
kabátyámtól, aki akkor volt katona társasjátékot, 1953-ban szintén
katona sógoromtól Tímári Gézától fafurulyát kaptam.

A karácsony megünneplése a mindenkori kornak megfelelően a
mai napig fennmaradt.

- Milyen ünnepi szokások éltek még akkor Cigándon?
- Karácsony alkalmával a gyülekezethez legátus és mendikáns

érkezett.
December 24-én istentisztelet után a férfiak több csoportban el-

indultak kántálni a családokhoz. Adományt minden család adott a
kántálóknak, de nem mindenhol hívták be őket megvendégelni. Az
adományokat a nehéz helyzetben lévő egyháznak szánták.

De az egyházi kántáláson kívül gyerekek, a falu felnőtt tagjai, és
volt, aki családjával is járt. kántálni. Ünnepnapokon a lakosság
részt vett az istentiszteleteken, volt, aki úrvacsorázott is. Karácso-
nyi énekek közül a Csendes éj, Dicsőség, mennyben az Istennek,
Krisztus urunknak áldott születésén, Áldjad én lelkem a dicsőség
erős királyát, a Mennyből az angyal és Az Istennek szent angyala
című énekeket énekeltük. Nagy hagyománya volt Cigándon a bet-
lehemezésnek, amit mi gyerekek csodálkozva néztünk végig.

Nevezetes és elengedhetetlen szokás volt még a karácsony első
napján megrendezett bál is.

Szokás volt, hogy a gyerekek a névnapokon (István, János) el-
mentek az ünnepeltet felköszönteni, ahol verseket mondtak, pél-
dául „Ma van Szent István napja, itt is István a gazda. Eljöttem kö-
szöntésére, neve tisztelésére. Áldjad hát Istened, hogy megtartott
tégedet. Neved napjára juttatott mennyben megkoronáztatott. Szí-
vemből kívánom.”

A cigányzenekarok is jártak családokhoz karácsonyi ünnepeket
és névnapot kívánni. Néhány éneket vagy dalt eljátszottak, ven-
dégül látták őket és pénzt is adtak nekik, melyet megköszöntek és
mentek tovább. Új évben ezt megismételték.

Az óév végéhez közeledve a két ünnep közt hétköznapi tevé-
kenységet folytattak az emberek, készültek az óév búcsúztatására.

December 31-én este istentiszteletet tartottak, ilyenkor az Ez
esztendőt megáldjad éneket énekelték és utána kántálni mentek a ,
ami a karácsonyi szokásoknak felelt meg. Ekkor az Új esztendőben
mi vigadjunk éneket énekelték.

Nagyon szépen köszönöm Önnek a tartalmas és igazán ér-
dekes visszaemlékezést.

Kívánok jó egészséget, békés boldog karácsonyi ünnepet és
boldog Újesztendőt.

Készítette: Kovács Gábor

A csoport az elmúlt 15 évben számos sikert ért el szereplé-
seivel.

Legfontosabb feladatuknak tartják a népzenei hagyományaink
felélesztését, illetve a megőrzését, különös tekintettel Cigándra, a
helyi kultúra ápolására. Rendszeres szereplői a helyi, környékbeli,
megyei, regionális ünnepségeknek. Gyakran léptek fel falunapo-
kon, bornapokon, népzenei találkozókon. Számos esetben közös
műsort adtak a ”Sarkantyús” Néptánccsoporttal. Erdélyben és

A 15 ÉVES A CSÁRDÁS CITERAZENEKAR ÉS ASSZONYKÓRUS

Felvidéken is. /Marosmagyaró, Kisgéres, Nagygéres, Királyhel-
mec, Ladmóc, Szőlőske, Bari, Bély, Nagytárkány, Boly/

Az idei évben legfontosabb fellépésük a Magyarországi Népze-
nei Együttesek Országos találkozóján való szereplés volt Kisvár-
dán és Ajakon . Acsoport sikerei városunk hírnevét gazdagítják.

Acitera zenekar és asszony kórus a maguk örömére és mások
szórakoztatására zenélnek és énekelnek. Reméljük ez még
sokáig így lesz.

A Bodrogközi Járóbeteg Szakrendelő év végi beszámolója
Üdvözlöm a Kedves Olvasót!
Pár szóban beszámolnék az utóbbi három hónap járóbeteg szak-

rendelőt érintő eseményeiről. Új munkaerő érkezett hozzánk Dr.
Bugya István szemész főorvos személyében. A keddi szemészeti
szakrendelés nem igényel beutalót, azonban örömmel vesszük, ha
előjegyzést kérnek a betegeink, mert ez tervezhetővé teszi a mun-
kát. Munkába állt Tóthné Molnár Anita, egyelőre nem gyógytorná-
szi minőségben, adminisztratív munkakört lát el, számtalan szak-
rendelésen kisegíti a munkatársait. Szép, hosszú ősszel ajándéko-
zott meg bennünket az időjárás, igyekeztünk élni ezzel a lehetőség-

gel és egy csodálatos szombat délutánt töltöttünk a Tisza-parton.
Puskás Gábor /gyógymasszőr/ irányításával és segítségével evezni
tanultunk. Gábor vitorlás oktató képesítéssel is rendelkezik, ezért
tökéletes biztonságban éreztük magunkat. Fantasztikus élmény
volt megélni ezt a kalandot, káprázatos a part a vízről szemlélve,
köszönjük Gábor! Az evezést követően, eléggé el nem ítélhető mó-
don emeltük a koleszterin szintünket a pompás sült szalonnával. Év
vége felé az ember számadást készít az elmúlt időszak eredmé-
nyeiről. Álljon itt pár száraz statisztikai adat a munkánkat igazolva.

(Folytatás a következő oldalon.)
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2016-ban 31072 eset fordult elő nálunk, és 220407 beavatkozás

történt. Viszonyításként leírnám, hogy a Bodrogköz lakosságának
száma megközelítőleg 17000 fő. Az egészségügyi ellátás alapelvei
közé tartoznak: egyenlőség, minőség, hatékonyság, progresszív
ellátás. Úgy vélem ezek az alaptézisek nem sérülnek Cigándon,
bármilyen gerilla akció próbálja ezt cáfolni. A TV2 műsorában
elhangzott riport tartalmára célzok, miszerint az egész országban
lakóhelyünkön a legrosszabb a gyermekorvosi ellátás helyzete. Ez
a kijelentés nem állja meg a helyét. A háziorvosi körzetek vegyes
típusúak, tehát felnőtt, gyerek egyaránt kezelt, valamint heti 3 al-
kalommal Dr. Varga-Szilágyi Zita gyermek szakorvos rendel, csü-
törtöki napokon vérvétel is kérhető, tehát még ezért sem kell to-
vábbküldeni a csöppségeket. Szeretnék pár életmódbeli tanáccsal
szolgálni a téli, hűvös napokra. Próbálják pótolni a napfényt egy
kis D vitamin szedésével. Egyenek sok gyümölcsöt, zöldséget,
igyanak gyógyteákat és ilyenkor a fűszeresebb, zsírosabb ételek
fogyasztása is megengedett. Különösen, ha egy kevés jóféle bor is
lecsúszik mellé.

Itt említeném a francia paradoxont, köztudott, hogy ez a nemzet
rendszeresen fogyaszt minőségi vörös borokat, melynek következ-
ményeként jóval kevesebb szív és érrendszeri betegség fordul elő
náluk. Az egészség egy WHO megfogalmazás szerint, a szervezet,

Tisztelt Cigándi lakosok!

Az őszi óraátállítást követő időszak velejárója a korai söté-
tedés, amely kedvező feltételeket biztosít a lakásbetörések el-
követéséhez.

A családi házas lakóövezetekben élő állampolgárok az érintett
időszakban gyakrabban találkozhatnak járőröző, vagy különböző
ellenőrzéseket végrehajtó rendőrökkel. A rendőrség minden tör-
vényes eszközzel fellép az otthonok védelme, a lakásbetörések
megelőzése, megakadályozása érdekében, de fontos, hogy az ál-
lampolgárok is tegyenek vagyonbiztonságuk érdekében.

Az őszi, valamint a téli hónapokban délután és kora este az abla-
kokon kiszűrődő lámpafényből könnyen megállapítható, hogy
mely ingatlanban tartózkodnak otthon a lakók. Ha otthonából rö-
vid időre távozik, hagyjon felkapcsolva egy-egy lámpát, esetleg
hagyja bekapcsolva tévéjét, rádióját. A sötét és csendes ház a betö-
rők számára csalogató lehet, hiszen nagy a valószínűsége annak,
hogy a lakók nem tartózkodnak otthon. Az időzítő fénykapcsolók,
vagy energiatakarékos izzók is alkalmasak arra, hogy azt a látsza-
tot keltsék, hogy a ház nem üres.

Érdemes felmérni, hogy mennyire biztonságos a lakóháza.
Vajon mindent megtett-e annak érdekében, hogy ne váljon bűncse-
lekmény áldozatává? A modern biztonságtechnikai berendezések
sokat számítanak, hiszen gyakran a látványuk is elriaszthatja a be-
törőket. Egy mozgásérzékelő, egy térfigyelő kamera, vagy egy
riasztóberendezés kültéri egysége egyformán üzeni a betörőknek,
hogy a ház tulajdonosa felkészült. Az elkövetők nem a kihívásokat
keresik, céljuk az, hogy minél kisebb kockázattal szerezzék meg az
értékeket. A jó minőségű nyílászárók, vagy a korszerű zárak így
nehézséget jelentenek, így az ilyen ingatlanokba ritkábban történik
sikeres betörés, sőt a legtöbb esetben már a kísérlet is elmarad. Az
ajtót akkor is zárja kulcsra, ha csak rövid időre távozik otthonából,
a kulcsot soha ne könnyen elérhető helyre rejtse, tartsa inkább
magánál!

Ne csak saját házára figyeljen! Fontos, hogy a lakókörnyeze-
tében történő gyanús eseményekre is megfelelően reagáljon. A be-
törők nem kedvelik a kíváncsiskodó szomszédokat. Ha gyanús ide-
geneket lát, kérdezze meg, hogy mit, vagy kit keresnek. Jegyezze
meg a kinézetüket, ha járművel közlekednek, írja fel a rendszámot
és hívja a rendőrséget!

Ha hosszabb időre, esetleg napokra távozik otthonából, ne feled-
kezzen meg gondoskodni arról, hogy a postaládája minden nap ki

legyen ürítve. Ha az utazásról információkat vagy fényképeket töl-
tene fel az internetes közösségi oldalakra, gondoskodjon a nyilvá-
nosság szintjének biztonságos beállításáról.

Ne tartson otthonában nagyobb összegű készpénzt! Értékeit
tárolja biztonságos helyen, lehetőleg rögzített titkos széfben.
Vezessen listát értékeiről, jelölje meg azokat egyedi jelöléssel.
Tartsa a listát is nehezen hozzáférhető helyen!

Ha gyanús körülményeket észlel, vagy betörtek otthonába, azon-
nal hívja a 112-es segélyhívót, és a nyomok biztosítása érdekében a
lakáson kívül várja meg a rendőrök kiérkezését.

Fel szeretném hívni a figyelmet egy másik, ebben az idő-
szakban jellemző problémára is:

Az őszi-téli időszakban egyre gyakoribbá válnak a tűzifavásár-
lással kapcsolatos csalások. A rendőrség a lakosságtól körültekin-
tést és óvatosságot kér, ha ismeretlen helyről vásárolnak.

A tűzifa adásvételéhez kapcsolódóan a leggyakoribb elkövetési
mód, hogy a megvásárolt, kifizetett mennyiség jelentősen elmarad
a ténylegesen lepakolt fa mennyiségétől. Emellett előfordul, hogy
a fa rossz minőségű, esetleg túlzottan nedves állapotban kapják
meg a megrendelők. Hiába a vevő előtt elvégzett mérés, a tisztes-
ségtelen szándékkal érkező házalók tudják, hogyan játszhatják ki a
vásárló figyelmét.

A bűncselekmények megelőzése érdekében a rendőrség az
alábbiakra hívja fel a lakosság figyelmét:

· Lehetőleg kereskedésben, tüzép telepen, illetve telephelyen,
hiteles mérleggel rendelkező vállalkozástól vásároljon tüzelőt!

· Kiszállításkor a földön mérje le a fát, kövesse figyelemmel a
lerakást, hívjon hozzáértő embert az átvételhez és csak akkor fi-
zessen, ha meggyőződött arról, hogy a megrendelt mennyiséget
kapta!

· Minden esetben tisztázza, hogy a szállítási költség benne van-e
a tüzelő árában!

· Idegeneket soha ne engedjen be a házba!
· Az idősebbek kérjék hozzátartozóik vagy szomszédjaik segít-

ségét a vásárlás során!
· Ha nem ismeri jól a vállalkozót vagy a céget, akkor előre ne

utaljon vagy adjon át pénzt!
· Kedvezőnek tűnő, a piaci árnál jóval alacsonyabb árról szóló

ajánlatokat fontoljon meg!
Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válna,

kérjük, azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es ingyenesen
hívható segélyhívószámon. A közelgő ünnepek alkalmával, a
Cigándi Rendőrőrs dolgozóinak nevében ezúton kívánok
minden cigándi lakosnak Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket
és Örömökben Gazdag Boldog Új Évet! Tisztelettel:

Kecskés Lajos r. őrnagy őrsparancsnok (osztály jogállású)

Rendőrségi figyelemfelhívás!

lélek, érzések, kapcsolatok, valamint a gondolkodás egységéből
tevődik össze. Próbáljuk megerősíteni mindegyik pillért. Ariszto-
telész szerint: „Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint
a tartós tétlenség.” Tehát legalább sétáljunk, keressünk szabadidős
tevékenységeket. Tápláljuk a lelkünket olvasással, zenével, a csa-
lád erejével, töltekezzünk szeretettel. Érzéseinket próbáljuk pozi-
tív irányba terelgetni, minden egyes negatív érzést helyettesítsünk
a pozitív megfelelőjével. Kapcsolatainkban próbálkozzunk a meg-
bocsátás képességének elsajátításával, a toleranciával és empá-
tiával. Forduljunk segítőkészséggel az idős, egyedülálló embertár-
saink felé. Gondolkodásunkban használjuk a megerősítő, tápláló
fogalmakat, mint a nyugalom, békesség, hála. Berente Ági így vé-
lekedik: „Rakj rendet, takarítsd ki otthonod, kerted, munkahelyed.
Takarítsd ki lelked a felhalmozódott szeméttől, agyadat a fölös-
leges információktól, s testedet az egészségtelen táplálkozás okoz-
ta mérgektől. A boldogság egészséges szellem, hálás lélek, tiszta
lelkiismeret és egy szív telve szeretettel.”

Ezekkel a gondolatokkal szeretném megköszönni az egész-
ségügyi dolgozók egész éves odaadó, megfeszített munkáját,
valamint betegeink bizalmát és kívánok mindenkinek békés,
szeretetteljes karácsonyt, valamint egészséges, boldog új esz-
tendőt a Központ minden dolgozója nevében!

Bodnár Andrásné
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Tisztelt Cigándiak!

Cigánd Településüzemeltetési és Városfejlesztő Nonprofit
Kft. 2016. évben az alapító önkormányzat által megfogalma-
zott elvárások alapján végezte munkáját. A településüzemel-
tetés ellátása mellett a település lakói elvárják a szépen ren-
dezett környezetet, a jó utakat, járdákat, egy tiszta, rendezett
kisvárosi arculat kialakítását és fenntartását.

Társaságunk munkatársai igyekeznek mindent megtenni a jogos
elvárások megvalósításáért. Feladatainkat több részre bonthatjuk.

Településüzemeltetési feladatok ellátása keretében elvégezzük
az intézményhálózat épületeinek karbantartását a közterületek
gondozását, karbantartását, köztisztasági feladatok ellátását, utak,
járdák karbantartását, építését, a közterületek téli hó- és síkosság
mentesítését.

Mezőgazdasági tevékenységünk magába foglalja a növényter-
mesztési feladatokat az állattenyésztési feladatokat, valamint a sa-
vanyító üzem működtetését. A mezőgazdasági feladatok irányítá-
sát Lőrincz János kollégánk végzi.

Vállalkozói tevékenységünk árbevétele hozzájárul társaságunk
pénzügyi stabilitásának biztosításához, valamint a fejlesztéseink
pénzügyi fedezetéhez.

Társaságunk biztosítja az önkormányzat, az önkormányzat in-
tézményeinek valamint a társaság feladatainak ellátásához szük-
séges személy- és áruszállítási feladatok ellátását.

Eszközparkunk a START foglalkoztatás keretében folyamatosan
bővül, korszerűsödik, ezáltal feladataink szakszerű, gyors és pon-
tos elvégzése biztosított. Munkatársaink továbbképzését a Munka-
ügyi Központ szakmunkásképző tanfolyamain igyekszünk biztosí-
tani. 2016. évben szobafestő-mázoló és kőműves tanfolyamokon
vettek részt munkavállalóink.

Munkatársaim és a magam nevében is megköszönöm az ön-
kormányzat, vállalkozók, intézmények és a lakosság támoga-
tását, segítségét.

Aváros képzeletbeli ünnepi fája alatt ott lesznek közös munkánk
eredményei. Együtt alkottuk, együtt hoztuk létre, együtt örüljünk
neki és együtt legyünk büszkék rá!

Köszönöm munkatársaimnak az egész éves lelkiismeretes
munkát, kellemes ünnepeket kívánok nekik és hozzátartozóik-
nak, valamint minden cigándi lakosnak!

Gönczi Zoltán ügyvezető

A Cigánd Településüzemeltetési és Városfejlesztő Nonprofit Kft.
2016-ban az elvárások alapján végezte munkáját
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Márton napi vigasság
Szent Márton napján, 2016. november 11-én tartottak fog-

lalkozást a Bodrogközi Múzeumportán.
A programon Cigándi Tündérkert Óvoda ovisai és pedagógusai

és a Kántor Mihály Általános Iskola tanulói vettek részt.
A szervezők különböző feladatokkal készültek a gyerekeknek.

Teamécseseket készíthettek, liba formájú papírdíszeket készíthet-
tek, megnézhették az intézmény területén lévő libákat, kipróbál-
hatták a népi játékokat, „libát” kereshettek.

Márton napja alkalmából nem maradhattak el a libából készült
ételek sem, így a gyerekeket libazsíros kenyérrel látták vendégül a
szervezők, de emellett forró menta teával, pirított dióval és sült
sütőtökkel kedveskedek a résztvevőknek.

Ezen a napon az olaszliszkai Kerekerdő Óvoda nevelőtestülete is
látogatást tett az intézményben, akik megtekintették a Sőregi-ház
kiállítását és kézműves foglalkozáson vettek részt.

Ferenc József halálának 100. évfordulója alkalmából nyílt
kiállítás a Bodrogközi Múzeumporta Sőregi-házának kiál-
lítótermében 2016. augusztus 19-én.

Az eseményen részt vett Oláh Krisztián, Cigánd város polgár-
mestere, Stumpf Attila a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal Cigándi Járási Hivatalának vezetője, Dr. Szepesy
Márk aljegyző úr.

A vendégeket Szabóné Horváth Eszter, az intézmény vezetője
köszöntötte. Ezt követően Szabó Péter, a Karosi Honfoglalás Kori
Látogatóközpont vezetője nyitotta meg a kiállítást, valamint el-
mondta, hogy egy olyan szemszögből ismerhetjük meg az ural-
kodót, ahogyan eddig még nem láthattuk, és a történelemkönyvek
sem adnak róla ismeretet.

A köszöntő után Kordásné Szász Melinda, Erzsébet királyné
megszemélyesítője olvasott fel az egykori magyar király és
kedvese között íródott levelekből.

A levelek felolvasása után Tóth Andrásné, szolnoki magángyűj-
tő, a kiállítás megálmodója mutatta be a kiállítást, kifejtve, hogy a
bemutatott anyag három részből áll, mely nem csak Ferenc Jó-
zsefet mutatja be, mint fiatal uralkodót, férjet, hanem az egész
család tragédiákkal is átszőtt életét.

Oláh Krisztián polgármester úr és Szabóné Horváth Eszter egy
apró ajándékkal köszönte meg a kiállítás megvalósítóinak az aláza-
tos és fáradtságos munkát.

Ahivatalos program után a megjelent vendégek megtekinthették
a bemutatott tárgyakat, majd egy állófogadás keretében kötetlen
beszélgetés formájában oszthatták meg gondolataikat a jelenlévők.

Akiállítást 2016. október 30-ig volt látogatható.

Az élet semmitől sem kímélt meg
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� Halloween
Nem unatkozhattak azok a gyerekek, akik a Városi Könyvtárba

látogattak 2016. október 26-án. A könyvtár dolgozói ugyanis, Hal-
loween délutánt szerveztek kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

A rendezvényen a gyerekek töklámpást készíthettek a felnőttek
segítségével, és aki szeretett volna halloween-i arcfestést is készít-
tethetett magának. A lámpásokat kitették a könyvtár ablakába, és –
ha az időjárás engedi – esténként meggyújtásra kerülnek a benne
lévő mécsesek.

veztek gyerekeknek a cigándi Városi Könyvtárban 2016. novem-
ber 17-én. A változó nehézségű feladatokat a diákok nagy lelkese-
déssel végezték el társaik bíztató szurkolása közepette. Nagy de-
rültséget okozott pár feladat végrehajtása a felhasznált eszközök
miatt, így a gyerekek és a szervezők is egyformán jól szórakoztak.

Arendezvény végén a gyerekek a könyvtárhoz kapcsolódó, aján-
dékokkal teli csomagot kaptak, mely tárgyak segítségével inspirá-
ciót nyerhetnek a még gyakoribb könyvtárlátogatáshoz.

� Röfi malac kalandjai
A nyíregyházi Katica Bábszínház társulata látogatott el a Városi

Könyvtárba 2016. december 3-án.
Aszínészek a Röfi malac kalandjai című mesét adták elő, melyen

kicsik és nagyok egyaránt nagyon jól szórakoztak.
A rendezvény előtt Bötkyösné Fodor Kitti köszöntötte a

jelenlévőket, majd mindenki nagy meglepetésére megérkezett a
Mikulás is, aki szaloncukorral kedveskedett a gyerekeknek.

Hírek a Városi Könyvtárból

� Szünidei kézműves foglalkozás
Bár az iskolákban őszi szünet volt 2016. október 31-november 4.

között, a cigándi Városi Könyvtárban zajlott az élet.
November 3-án kézműves foglalkozást tartottak a könyvtár dol-

gozói, ahol a fonalból készíthettek madarat a gyerekek.
A programon kicsik és nagyok egyaránt nagyon jól érezték ma-

gukat, és nagy lelkesedéssel és odafigyeléssel készítették el a ma-
dárkákat.

� 1 perc és nyersz vetélkedő
A televízióból jól ismert 1 perc és nyersz című vetélkedőt szer-

�Újabb könyvekkel gyarapodott az Városi
Könyvtár állománya

A cigándi Városi Könyvtár sikeresen megfelelt a Magyar Köz-
löny Lap és Könyvkiadó Kft. könyvtáraknak szóló pályázati kiírá-
sán. Ennek köszönhetően az intézmény könyvállománya új szép-
irodalmi és történelmi regényekkel gazdagodott. A kiadványok
november első felében érkeztek meg a könyvtárba.

A Cigánd Városi Művelődési Központ Városi könyvtára sikerrel
vette a Liget Kiadó könyvtáraknak szóló pályázatát, melynek ke-
retén belül több mint harmincezer forint értékben új olvasniva-
lókkal – verses kötetek, színes gyermek folyóirat és mesekönyvek
– gazdagodott az állomány.

Reméljük olvasóink szeretettel és ezáltal új ismereteket sze-
rezve tarják majd kezükben a köteteket!

Száz százalékos teljesítménnyel a tabella élén
U-21-es csapatunk valamennyi vetélytársát legyőzve –

imponáló, hibátlan teljesítménnyel vezeti a megyei III.
osztály Zemplén-csoportját. Az eddigi mérleget (11/11
győzelem, 79-4-es gólarány, úgy, hogy eddig minden
meccsét idegenben játszotta a csapat) nézve, felvetődik a
kérdés, hogy a Megyei-szövetség miért nem engedélyez-
te a csapatnak legalább a megyei II-ben való indulást.

Nagy Gábor: – Gratulálok a csapatnak a féléves telje-
sítményhez! Örülök, hogy veretlenül sikerült lehozni a fél
szezont, remélem tavasszal is folytatódik a jó sorozatunk!
Köszönjük mindenkinek aki bármiben segítette a mun-
kánkat, nélkülük nem tartanánk itt!

ABAJNOKSÁG ÉLCSOPORTJA:
1. CIGÁND SE II 11 11 0 0 79-4 75 33 pont
2. Olaszliszka 12 8 2 2 50-28 22 26 pont
3. Golop 12 6 3 3 30-16 14 21 pont
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A város vezetői a Cigánd Sportegyesület jelenszintű támoga-
tásához kértek segítséget.

Szeptember 29-én első alkalommal hívták meg a város, a kör-
nyék, és Bodrogköz vállalkozóit egy vacsorával egybekötött támo-
gatói estre, ahol megismerhették a Cigánd Sportegyesület életét,
rövid betekintést nyertek az utánpótlás nevelésünkről. Az estet
Oláh Krisztián, városunk polgármestere nyitotta meg, aki beszé-
dében kiemelte, hogy Cigándnak igenis szüksége van másodosz-
tályú labdarúgó csapatra, mert a bodrogközi gyerekeknek ez lehet a
jövőképe, egy kitörési lehetőség az ország legelmaradottabb térsé-
gében. “Ezért is a nagyon fontos az utánpótlásképzés, mellyel jó
úton haladunk, szakképzett edzőkkel dolgozunk. 29 településről
érkeznek hozzánk gyerekek, melyek utaztatása azonban rengeteg
pénzt felemészt” - emelte ki a városi elöljáró. Dr. Hörcsik Richárd,
térségünk országgyűlési képviselője, az est védnöke köszöntőjé-
ben hangsúlyozta: Cigándot ismerhették korábban néptáncáról,
hagyományőrzéseiről, de a foci ilyen szinten történő művelése óri-
ási reklám a városnak és a térségnek egyaránt. Elmondta mindent
megtesz azért, hogy a csapat továbbra is működőképes legyen ezen

Szilágyi közel egy évtizedig erősítette
szülővárosa csapatát, a marosvásárhelyi
ASA-t – hol az első-, hol a másodosztály-
ban. Éveken át volt csapatkapitánya a
székelyföldi klubnak, több mint 70
román elsőosztályú meccset játszott
piros-kék színekben. A bivalyerős bal-
hátvéd a nyáron érkezett hozzánk a Bu-
dapest Honvéd együttesétől. Vele készí-
tettünk interjút.

- A kezdeti megilletődöttség után az
elmúlt fordulókban nemcsak eredmé-
nyes volt, de nagyon jól játszott a csapat.
Mit gondolsz mi az oka a változásnak?

- Igen, nagyon jó eredményeket értünk el,
mert szerintem jobban összetart a csapat
most mint az elején. Összeszokottabbak va-
gyunk, minden játékos motiválva van és
mindenki beletesz mindent, hogy minél
jobb eredményt érjünk el.

- Sok első osztályú mérkőzésed van a
román élvonalban, csapatkapitánya is
voltál éveken keresztül a marosvásárhe-
lyi ASA-nak, aztán a romániai Gaz Me-
tan után megfordultál a Honvédban,
ahonnan hozzánk érkeztél. Ezek csupa
nagy csapatok, és nagyobb városok mint
Cigánd. Mennyire volt más, hogy a nyá-
ron egy kisebb városba és klubba érkez-
tél?

- Valójában számomra is szokatlan volt
ez a helyzet, de hamar beilleszkedtem az új
környezetbe, tudtam, hogy nem lesz köny-
nyű, mert kisebb klubhoz jöttem, de 100%-
osan odateszem magam, a célom pedig,
hogy segítsek felerősödni a csapatnak.

- Képesnek tartod a csapatot, hogy
bennmaradjon az NB II-ben?

- Az eddigi eredményhez képest úgy
érzem, hogy van remény és bízom benne,
hogy sikerülni fog, mert egy jó csapat ala-
kult ki. Sok munka kell és komolyság vala-
mint akarat és akkor biztos, hogy bennma-
radunk.

“Állj mellénk” – támogatói estet tartott egyesületünk
a színvonalon. Beszédében most is hangsúlyozta, hogy a Cigánd
SE az ő csapata is. A felszólalások végén Szénay Péter, a CISE
szakmai igazgatója 26 db labdát ajándékozott az utánpótlás játéko-
sok részére.

Szilágyi Lóránd: “Mindenki beletesz mindent, hogy minél jobb eredményt érjünk el”

Kedves Szurkolóink!
Örömmel jelenthetjük, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség 2016. november 17-én

megtartott Versenybizottsági ülésén döntött a Cigánd SE hazai NB II-es bajnoki mérkő-
zések megrendezéséről.A Versenybizottsági határozat értelmében a Cigánd Városi Sta-
dion az Infrastrukturális Szabályzatban foglaltaknak megfelelően a 2016/2017. bajnoki
évre II. osztályú pályahitelesítést kapott. Ez pedig azt jelenti, hogy a Cigánd FC Kft. ettől a
naptól a hazai bajnoki mérkőzéseit Cigándon rendezheti meg.

Otthon, édes otthon
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Név: Szilágyi Lóránd
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Újoncként jobb tavaszi szereplésben bízva

19. forduló elteltével a 18. helyen áll NB II-es felnőtt
labdarúgó-csapatunk a húszcsapatos bajnokságban.

További csapataink statisztikái:
Cigánd SE II Megyei III. osztályú bajnokság Zemplén csoport/9 csapat: 33 pont1. hely - 11 mérkőzés 11 győzelem 0 döntetlen 0 vereség 79-4-es gólarány
Cigánd SE Futsal Team Megyei bajnokság/10 csapat: 12 pont5. hely - 6 mérkőzés 4 győzelem 0 döntetlen 2 vereség 35-32-es gólarány
U-19 III. osztályú bajnokság Észak-keleti csoport/16 csapat: 20 pont9. hely - 15 mérkőzés 6 győzelem 2 döntetlen 7 vereség 33-49-es gólarány
U-17 III. osztályú bajnokság Észak-keleti csoport/16 csapat: 16 pont14. hely -15 mérkőzés 4 győzelem 4 döntetlen 7 vereség 24-36-os gólarány
U-15 II. osztályú bajnokság Észak-keleti csoport/10 csapat: 24 pont5. hely - 14 mérkőzés 8 győzelem 0 döntetlen 6 vereség 69-24-es gólarány
U-14 II. osztályú bajnokság Észak-keleti csoport/10 csapat: 24 pont4. hely -14 mérkőzés 8 győzelem 0 döntetlen 6 vereség 58-33-as gólarány
U-18 leány II. osztályú bajnokság Keleti csoport/10 csapat: 9 pont6. hely - 9 mérkőzés 3 győzelem 0 döntetlen 6 vereség 39-76-os gólarány
U-15 leány Regionális bajnokság/4 csapat: 19 pont3. hely - 12 mérkőzés 6 győzelem 1 döntetlen 5 vereség -es gólarány

Csapat M GY D V G GK P
1.  Soroksár 19 11 5 3 37-18 +19 38
2. Balmazújváros 19 11 3 5 23-16 +7 36
3.  Puskás Akadémia 19 10 6 3 35-28 +7 36
4.  Kisvárda 19 10 5 4 29-15 +14 35
5.  Békéscsaba 19 10 3 6 26-14 +12 33
6.  Mosonmagyaróvár 19 9 4 6 30-19 +11 31
7.  Zalaegerszeg 19 8 6 5 31-24 +7 30
8.  Vác 19 8 5 6 23-19 +4 29
9.  Nyíregyháza 19 8 4 7 25-23 +2 28

10.  Sopron 19 7 7 5 23-21 +2 28
11.  Szeged 19 7 6 6 24-14 +10 27
12.  Csákvár 19 6 8 5 25-28 -3 26
13. Szolnok 19 7 3 9 22-27 -5 24
14. Siófok 19 7 2 10 22-28 -6 23
15. Dorog 19 6 5 8 19-23 -4 23
16. Kozármisleny 19 6 4 9 18-22 -4 22

17. Budaörs 19 5 1 13 12-33 -21 16
18. Cigánd 19 4 4 11 13-33 -20 16
19. Cegléd 19 4 3 12 24-33 -9 15
20. SZEOL 19 3 2 14 9-32 -23 11


