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Ünnepi gondolatok 
Kolossé 1, 3-9
Advent első vasárnapjával elkezdő- 

dött az egyház életében az ünnepes fél- 
év, amelyben Isten sok drága alkalmat 
kínál, hogy az általa szerzett üdvősség- 
nek részeseivé tegyen. Az advent sza- 
vunk latin eredetű és eljövetelt jelent, 
ami viszont várakozást feltételez. Ezért 
Isten népe számára az advent az Úr Jé- 
zus eljövetelére való várakozás ideje.

Az az advent, amelyről a Szentírás ta- 
nít, gyakran semmilyen kapcsolatban 
nincs azzal az adventtel, amelyet meg- 
élünk. Bod Péter, erdélyi református 
prédikátor szerint, Jézus Krisztusnak 
négyféle eljövetele van: „Először, mi- 
dőn testben megjelent. Másodszor, mi- 
dőn a szívbe bészáll és az embert meg- 
téríti. Harmadszor, midőn halála óráján 
elmegyen az emberhez, és negyedszer, 
midőn eljön ítéletre.”  A múltat, jelent 
és jövendőt meghatározó advent üzene- 
te csodálatos. És valahogy pont ennek 
az üzenetnek tudunk a legkevesebb időt 
és figyelmet szentelni ebben az idő- 
szakban. 

A karácsony közelsége, az ünnepi 
előkészületek valamint az idő rövidsé- 
gével való közelharcban az adventi el- 
mélkedésre valahogy nem marad idő. A 
világ kivételes tehetséggel tölti meg és 
fordítja saját javára kedvezményes kí- 
nálattal és jó üzleti fogással, kézzelfog- 
ható haszonnal mérhetően a saját szere- 
tetünnepét. Mások az egyházakat is jó- 
val túllicitálva adományokkal, alka- 
lomszerű segítőkészséggel hirdetik, 
hogy legalább ilyenkor ennek van az 
ideje.

Az istentiszteleteken túl, máshol már 
nehezen találkozhatunk igazi adventi 
üzenettel. A templomajtón kilépve 

szinte minden egy más adventről szól. 
Ha önmagunktól Istenhez fordulunk, Ő 
egy olyan úton indít el bennünket, a- 
mely nem a vásárlás, készülés ellen 
szól, hanem valaki mellett: Krisztus 
mellett.

Figyelmünket Isten mindenekelőtt a 
„mennyben számotokra készen álló” 
reménység felé fordítja. A reménységet 
minden ember ismeri. A reménység o- 
lyan jelenség a mi életünkben, amely 
nélkül egyetlen napig sem tudnánk lé- 
tezni. Mindannyian reménykedünk va- 
lamiben: a gyógyulás, a jobb élet, elő- 
menetelek, sikerek reményében telik 
életünk. De vannak beteljesületlen re- 
mények is. Sokan ismerjük szomorú 
sorsú költőnknek a Reményhez írott 
költeményét, melyben földiekkel játszó 
égi tüneménynek, istenségnek látszó- 
nak nevezi a csalfa, vak reményt. 

Péter apostol levelében beszél arról, 
hogy lehet az életben Istenhez és az ő 
ígéreteihez kapcsolódó reménységünk, 
melyet ő élő reménységnek nevez. Ez a 

reménység azonban mindig fakad 
valamiből, és ez az evangélium igaz be- 
széde. Kolosséban Epafrász hirdette, és 
így született meg ez a csodás remény- 
ség a gyülekezet szívében. Ez veszély- 
be került a tévtanításokból fakadó két- 
ségek miatt. A hamis tanítás hamis re- 
ményt támaszt, a hamis remény pedig 
hamis életet. 

Ma ismét gondolkodóba esünk, látva 
az igehirdetést követő eredményeket. 
Nem kellene még valami jó lelki tech- 
nika, ami megragadja a hívőket? Elég- 
séges-e Isten Igéje?

Pál emlékezteti a gyülekezetet, hogy 
hitük alapos ismereten, Isten Igéjén 
nyugszik s ennek látható jelei is van- 
nak. Isten nem hamisat, hanem az igazit 
kínálja föl, az Ő terve hosszú távú terv. 
Ebben az adventi időszakban imádkoz- 
zunk azért, hogy amit Isten hervadha- 
tatlan örökségként félretett nekünk és 
aminek áldása van földi életünkre, azt 
ne cseréljük fel, azt ne veszítsük el.
Kristóf István református lelkipásztor
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Interjú Oláh Krisztiánnal, Cigánd Város polgármesterével
- Mindenekelőtt gratulálok az újabb 

választási győzelméhez Polgármester 
Úr! Hogy érzi magát? - Mondana egy pár 
szót a lezajlott választásról?

- Köszönöm szépen, nagyon jól érzem 
magam. Negyedik alkalommal mérettettem 
meg magam polgármesterként és ez a meg- 
mérettetés bármennyire is furcsának hang- 
zik jót tesz, hiszen a szavazatok alapján ka- 
pok visszajelzést az elvégzett munkánkról. 
Választáskor minden téren fel kell venni a 
versenyt azokkal, akik ambíciót éreznek ar- 
ra, hogy vezessék a települést. Az ígérge- 
tési licitben továbbra sem szeretek részt 
venni. Hittem és bíztam az elvégzett mun- 
kában, az elért eredményekben, és bíztam 
az emberek döntésében. Egy polgármes- 
terjelölt a kampánya során mondhat és ígér- 
het amit és amennyit akar, de egzisztáló 
polgármesterként nem tehet ilyet, nem „vi- 
lágolhat” - legalábbis szerintem nem illik.

- Ön szerint mi a titka annak, hogy 
újra Ön nyert?

- Nincs ebben semmi titok. Hitelesnek 
kell maradni. Mindig, minden esetben az 
igazat kell mondani és hinni kell önma- 
gunkban. Hinni és bízni kell Istenben és 
embernek kell maradni minden helyzetben. 
Olvastam valamikor egy idézetet Böjte 
Csabától, ami így szólt: „Milyen jó lenne, 
ha a bakancslista mellett lenne egy jó 
cselekedet listád is!”. Nekem van ilyen lis- 
tám. Szeretek önzetlenül és érdek nélkül se- 
gíteni, csak úgy érzem jól magam.

- Lehet mindenkivel jót tenni?
- Valószínűleg nem, de az biztos, hogy 

lehet rajta dolgozni! A lakosok az elmúlt 9 
évben rengeteg kérést fogalmaztak meg fe- 
lém és szinte mindegyik más és más jellegű 
volt. Van akinek nagyon sokat segítettem, 
de ha egyszer nem tudtam megoldani a 
problémáját, akkor mit sem ért a korábbi 
segítség… Megharagudott rám és engem 
okolt. Ez sokszor nem igazságos, nehéz is 
ezt feldolgozni. Hála Istennek van olyan 
ember is, aki még soha sem kért és nem várt 
el semmit tőlem és a hivataltól, és mégis 
elégedett. Fura világ ez…

- Hogyan alakult a testület?
- Szerintem ismét nagyon „ütős” csapat 

jött össze! Azt, hogy hogyan prosperál 
majd az új testület, az idő egyértelműen el- 
dönti. Egy dolog biztos: minden képviselő 
nagyon eltökélt és tettre kész. Izgalmasan, 
sok munkával teltek az első napok és 
rengeteg az előttünk álló kihívás és feladat.

- Melyik a legfontosabb projekt, persze 
ha van ilyen, az elkövetkezendő ciklus- 
ra?

- Igen van! Remélem nem sértődik meg 
senki azon, ha azt mondom, hogy a har- 
madik gyermekem érkezésénél nincs most 
fontosabb projekt! Isten áldásának köszön- 
hetően bővül a családom, és nagy izgalom- 
mal várjuk a „legújabb” gyermek érkezé- 

sét. Ettől nagyobb örömet el sem tudok 
képzelni és máris rengeteg erőt ad nekem! 
A családi béke és harmónia is kell ahhoz, 
hogy a munkámban eredményes lehessek. 
Főleg most, hiszen eggyel több cigándiért 
kell dolgoznom.

- De, a lényegre térve: a gazdaságfejlesz- 
tésre, a munkahelyteremtésre, és a belte- 
rületi utak fejlesztésére kívánunk koncent- 
rálni a következő 5 évben. A közmunka-
programoknak szép lassan vége lesz, és ha 
nem is fejeződik be teljesen, biztosan csök- 
ken majd a dolgozói létszám, hiszen renge- 
tegen dolgoznak a külső munkaerő piacon. 
Össze sem lehet hasonlítani a jelenlegi 
helyzetet a 9 évvel ezelőttivel. Akkoriban 
csaknem 300 embert kellett foglalkoztat- 
nunk és ez rengeteg szervezési munkával 
járt! Igyekeztünk mindenkinek munkát ad- 
ni, és így nagyon sok értéket sikerült terem- 
tettünk a közfoglalkoztatott dolgozók se- 
gítségével. Mára a helyzet teljesen átala- 
kult, alig több mint 100 ember dolgozik ná- 

lunk. Bízom benne, hogy hamarosan bete- 
lepülnek azon cégek, akik kinyilvánították 
a helyi fejlesztési szándékukat, így a 
cigándiaknak majd nem kell Kisvárdára 
vagy más településre bejárni dolgozni.

- Közelednek az ünnepek! Hogyan ké- 
szülnek a karácsonyra?

- Nekünk karácsonyi ajándékról nem 
igen kell gondoskodnunk az idén, hiszen 
mint ahogy mondottam a karácsonyi csoda 
számunkra a születendő gyermekem által 
érkezik. Ennél nagyobb ajándék aligha lé- 
tezik! Nagyon komolyan vesszük a kará- 
csonyt a családommal, hiszen valóban a 
kereszténység legnagyobb, legősibb ünne- 
pe közeleg. Fontosnak tartom, hogy az év 
utolsó napjain egy kicsit jobban oda kell fi- 
gyelnünk egymásra. Oda kell figyelnünk 
azokra az idősekre, akik egyedül vannak, és 
nincs kivel ünnepelniük. Nekik egy pár jó 
szó, és egy ölelés jelentheti a karácsonyt. 
Arra bíztatok mindenkit, hogy látogassák 
meg a rászorult rokonaikat, ismerőseiket és 
nyújtsanak segítő kezet feléjük. Az embe- 
reknek meg kell tanulni újra lehajolni az el- 
esettekhez, mert úgy érzem sok embert már 
egyáltalán nem érdekelnek mások, csak a 
saját életükkel foglalkoznak. De a kará- 
csony a megújulásról is szól. Bízzunk ab- 
ban, hogy ez mindenkinek sikerül. Ne ci- 
peljünk haragot a következő évre, annak 
semmi értelme. 

Végezetül ezúton szeretnék köszönetet 
mondani minden értünk és szeretett váro- 
sunkért dolgozó kollégának, helyi lakos- 
nak, hogy ismét fáradságot nem kímélve 
építették a várost és a közösséget. 

Kívánom mindenkinek, hogy a szeret- 
teiben találja meg a karácsonyi csodát, 
nem pedig az ajándékokban. Legyen bol- 
dog, áldott, békés, szeretetteljes kará- 
csonya mindannyiuknak!
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A korábbi évekhez hasonlóan idén is meglátogatta a cigándi 
gyerekeket a Mikulás.

2019. december 6-án, délelőtt a Bodrogköz Kincsei Bölcső- 
dében és a Cigándi Tündérkert Óvodában, a Levendula Biztos 
Kezdet Gyerekházban és az Ady Endre utcai közösségi házban 
adta át ajándékait a Mikulás. Minden helyszínen dalokkal és 
versekkel fogadták. Az esti órákban a járóbeteg szakellátó központ 
előtt felállított Mikulás-szánnál várta a gyermekeket és szüleiket a 
nagyszakállú, aki minden gyermeknek apró ajándékkal kedves- 
kedett. Az esti rendezvény alatt a Bodrogközi Múzeumporta dol- 
gozói forró teával és édes süteménnyel várták az érdeklődőket.
2019. december 7-én a Szabadidő Központban a Kántor Mihály 
Általános Iskola és révleányvári, zemplénagárdi, tiszacsermelyi 
tagintézményének diákjait várt a Télapó, aki minden gyermeknek 
egy-egy csomagot adott át, melyet a Sárospataki Tankerületi Köz- 
pont biztosított. Az esemény sztárvendége az Animal Cannibals 
rap duó volt, akik óriási hangulatot teremtettek. A gyerekek és a 
pedagógusok nagy tapssal és ovációval jutalmazták műsorukat.

A cigándi református templom előtt fellobbant az adventi gyer- 
tyaláng. Az első adventi gyertyát a Cigándi Tündérkert Óvoda 
gyermekei és óvónői gyújtották meg. 

A második gyertyát a Kántor Mihály Általános Iskola tanulói és 
pedagógusai. 

A harmadikat a Csárdás Citerazenekar és asszonykórus. A ne- 
gyediket a Sarkantyús Néptáncegyüttes gyújtja meg. 

A gyertyagyújtás után a jelenlévőket süteménnyel, forró teával 
és forralt borral kínálták a Cigánd Városi Művelődési Központ és a 
Bodrogközi Múzeumporta dolgozói és önkéntesei.

Adventi gyertyaláng városunkban

A Kalamajka Bábszínház, a Legkisebb Mikulás című előadását 
láthatták a gyerekek és szüleik a Városi Könyvtárban 2019. decem- 
ber 7-én. Az előadókat és a megjelent vendégeket Bötykösné 
Fodor Kitti könyvtárvezető köszöntötte. A produkcióba a színház 
tagjai bevonták a gyerekeket is. A gyerekek és a felnőttek is nagyon 
jól szórakoztak az előadáson. A program végén az előadáson részt- 
vevők egy-egy Mikulás csomagot kaptak ajándékba a szervezők-
től.

A legkisebb Mikulás

Mikulás-napi rendezvények Cigándon
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TESTÜLETI HÍREK
A Képviselő-testület a 2019. július 26-án tartott rendkívüli 

ülés napirendi pontjai;
Tárgy:
1. Cigánd Város Önkormányzat Sz.M.Sz. módosítása
2. Cigánd 0166/13 hrsz. alatti ingatlan adás-vétele
3. 2019. évi települési önkormányzatok szociális tűzifapályázat  

benyújtásáról
4. Külterületi helyi közutak fejlesztése c.pályázat megvalósítási 

helyszín módosítása
5. „Cigándért” kitüntetés adományozása
A Képviselő-testület a 2019. augusztus 14-én tartott rendkí- 

vüli ülés napirendi pontjai;
Tárgy:
1. A települési önkormányzatok 2019. évi rendkívüli szociális 

támogatására vonatkozó igény benyújtása
A Képviselő-testület a 2019. augusztus 30-án tartott rendkí- 

vüli ülés napirendi pontjai;
Tárgy:
1. Cigánd város településrendezési eszközeinek módosítása 
környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése2. A Helyi 

Választási Bizottság tagjainak illetve póttagjainak megválasztása
A Képviselő-testület a 2019.  szeptember 4-én tartott ülés na- 

pirendi pontjai;
Tárgy:
1. A Képviselő-testület 2019. II. félévi munkaterv jóváhagyása
2. Rendelet a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó tá- 

mogatásról
3. Ingatlan visszavásárlás (Cigánd 91 hrsz.)
4. Döntés tanulmányi ösztöndíjakról
5. Juhász Károlyné ingatlan vásárlás (Fő utca 154.)
6. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása
7. Döntés a Sz.Sz.B. Megyei Szilárdhulladék Gazdálkodási Tár- 

sulás átszervezéséről
8. Cigánd Város Önkormányzat közbeszerzési tervének módosí- 

tása
9. Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői ki- 

nevezés módosítása
10. Intézményi gyermekétkeztetés térítési díjainak felülvizs- 

gálata
A Képviselő-testület a 2019. szeptember 23-án tartott rend- 

kívüli ülés napirendi pontjai;
Tárgy:
1. Szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztása
A Képviselő-testület a 2019. szeptember 26-án tartott ülés 

napirendi pontjai;
Tárgy:
1. Beszámoló a város közrend közbiztonság helyzetéről 
2. Beszámoló a Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 2019. 

évi tevékenységéről 
3. Hozzájárulás óvodai létszámbővítéshez
4. Csatlakozás Bursa Hungarica ösztöndíj 2019/20. évi kiírásá- 

hoz
5. Döntés ingatlanvásárlásról
6. Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Prog- 

ram PT1 – Természet és kultúra című felhívásra pályázat benyúj- 
tása

A Képviselő-testület a 2019. október 30-án megtartott alaku- 
ló  ülés napirendi pontjai;

Tárgy:
1. Képviselők eskütétele
2. Polgármester eskütétele
3. Polgármester illetményének megállapítása
4. Polgármester ki nem vett szabadságának megváltása 
5. SZMSZ módosítása

6. Alpolgármester megválasztása
7. Alpolgármester illetményének megállapítása
8. Alpolgármester végkielégítése
9. Pénzügyi Bizottság tagjainak és elnökének megválasztása
10. Képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása
11. BTKT Társulási Tanácsában a képviseletre jogosult és he- 

lyettese kijelölése
A Képviselő-testület a 2019. november 14-én megtartott ülés 

napirendi pontjai;
Tárgy:
1. Tájékoztató a Képviselőtestület 2019. évi költségvetésének 

III. negyedévi teljesítéséről
2. Költségvetési rendelet módosítása
3. Hitelkérelem benyújtása
4. Hozzájárulás a Zempléni Vízmű Kft. vagyonértékelésének 

költségeihez
5. Hozzájárulás iskola infrastrukturális fejlesztéséhez
6. Döntés ingatlanvásárlásról (1469 hrsz.)
7. Döntés ingatlanvásárlásról (1115 hrsz.)
8. Döntés ingatlanvásárlásról (1333/2 hrsz.)
9. Döntés a Bursa Hungarica 2019/20. pályázatokról
10. Döntés tanulmányi ösztöndíjról
11. SZ-SZ-B Megyei Hulladékgazdálkodási Társulásban az ön- 

kormányzat képviseletére jogosult és helyettese kijelölése
12. Beszámoló a fejlesztésekről

Dr. Szepesy Márk Zoltán  jegyző

ANYAKÖNYV - SZÜLETTEK 
AN: SÁNDOR AMANDA
AN: PONGÓ ANDREA
AN:GÖNCZI KATALIN
AN: HORVÁTH JULIANNA ETELKA
AN: JÓNI IZABELLA 
AN: JUHÁSZ NIKOLETT
AN: BALOGH ALEXANDRA
AN: HALÁSZ ZSANETT
AN: BALAJTI NIKOLETT
AN: GRÁF ANGÉLA BARBARA
AN: DANÓ JUDIT
AN: BALOGH MÁRIA
AN: BOKOR HAJNALKA
AN: VÁMOS VIKTÓRIA EMESE

JÓNÁS KÁROLY GÁBOR  
HORVÁTH KEVIN SÁMUEL  

SÁNDOR KATALIN VIKTÓRIA  
HORVÁTH RIKÁRDÓ   

JUHÁSZ NELLI     
TAKÁCS ANDRÁS   

CSILLIK JÓZSEF MILÁN  
TUTKOVICS LORETTA   

KOVÁCS BÁLINT   
MATISZ BENETT PÉTER  

LACZKÓ ANDRÁS   
BALOGH MIRABELLA JÚLIA  

FODOR LILLA    
FODOR CSABA BRENDON  

ANYAKÖNYV  - ELHUNYTAK -
PIKÓ SÁNDORNÉ SZN: GÁL VALÉRIA ILONA   
BODNÁR ZOLTÁN      
GECSE ISTVÁNNÉ SZN: VAJDA JULIANNA   
FODOR JÓZSEFNÉ SZN: DÓCS JOLÁN    
TERJÉK DÁNIEL      
SÁNDOR PIROSKA      
BALLA JÁNOS        
ÓNODI ISTVÁNNÉ SZN: FLÓRA MALVIN   
SOHAJDA JÁNOS
FODOR DEZSŐ      
ANDRÁS ISTVÁNNÉ SZN: NAGY ERZSÉBET   
CSÁKI LÁSZLÓNÉ SZN: DÓCS ILDIKÓ    
KELEMEN LÁSZLÓ       

( 76 ÉVES )
( 72 ÉVES )
( 83 ÉVES )
( 77 ÉVES )
( 91 ÉVES )
( 60 ÉVES )
( 74 ÉVES )
( 96 ÉVES )
( 97 ÉVES )
( 68 ÉVES )
( 72 ÉVES )
( 59 ÉVES )
( 73 ÉVES ) 

ANYAKÖNYV – HÁZASSÁG
JÓNI BALÁZS

DREVENKA PÉTER
TERJÉK JÁNOS
VERES LÁSZLÓ

SÁNDOR RÓBERT
FODOR CSABA

DAKU ZOLTÁN DÉNES
DANCS OLÁH JÓZSEF

HALÁSZ ANDRÁS
ILLÉS JÓZSEF

– ANTAL ÉVA
– HEGEDŰS ESZTER JÚLIA
– LAKÓ KITTI
– NAGY ZSANETT
– HORVÁTH JÁCINTA
– VÁMOS VIKTÓRIA EMESE
– TIMÁRI EVELIN
– PUPORKA AMANDA
– FODOR BERNADETT
– GELENCSÉR KITTI
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A 2019. október 13-i helyhatósági választásokat követően 
megalakult Cigánd Város Önkormányzatának képviselő tes- 
tülete.

Az alakuló ülést 2019. október 30-án tartották meg a Bodrogközi 
Vállalkozói Inkubátorházban.

Az ünnepi ülésen részt vett Stumpf Attila, a Cigándi Járási 
Hivatal hivatalvezetője, dr. Szepesy Márk jegyző, Téglás Dezső a 
Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese, Kristóf István refor- 
mátus lelkész, illetve a város intézményeinek vezetői.

A Himnusz eléneklését követően Oláh Krisztián polgármester 
köszöntötte a megjelenteket.

Polgármester úr köszönetet mondott azon munkatársaknak, akik 
a szavazóhelyiségekben, a Választási Bizottság tagjaiként, vagy 
külsős megfigyelőként teljesítettek szolgálatot a szavazás napján, 
és ezáltal biztosították a törvényes rendet.

Valamennyi képviselő nevében köszönetet mondott a szavazók- 
nak.

Köszönetet mondott a HVB elnökének Lőrincz Jánosnak és a 
HVB tagoknak Fodor Gézának és Téglás Dezsőnek, a precíz, pon- 
tos munkáért.

Téglás Dezső a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese ösz- 
szegezte a helyhatósági választás eredményét. A megválasztott 
képviselők és polgármester úr letették a hivatali esküt, és átvették a 
megbízó leveleiket.

A testületben két új képviselő kapott mandátumot: Némethné 
Szendrei Csilla a Kántor Mihály Általános Iskola intézményveze- 

A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás alakuló ülését 
tartották Cigándon 2019. november 13-án.

A megjelent vendégeket Oláh Krisztián, Cigánd Város polgár- 
mestere köszöntötte, aki gratulált polgármestertársainak a sikeres 
választási eredményekhez.

A köszöntőt követően a települések új, valamint újraválasztott 
vezetői és a társulás munkatársai mutatkoztak be. A Társulás tagjai 
között két új polgármestert köszöntöttek a kollégák: Dámóc-Őr- 
hegy község vezetőjét Brekk Lászlónét, valamint Varga Balázst, 
Bodroghalom község első emberét. A bemutatkozások során min- 
den felszólaló kölcsönösen gratulált egymásnak a sikeres választás 
eredményéhez, és kifejezték reményüket a további fejlődéshez és 
sikeres együttműködéshez. Ezt követően a napirendek tárgyalása 
következett. A Társulási megállapodás módosításáról és a Tár- 
sulási Tanács SZMSZ módosításáról szavaztak.

Erre az új polgármesterek hivatalba lépése és a lakosságszámok 
változása miatt volt szükség. Az ülésen a Bodrogközi Többcélú 
Kistérségi Társulás elnökét és alelnökét is megválasztották. Mind- 
két esetben titkos szavazás döntött a tisztségeket betöltő szemé- 
lyekről. Az elnök személyére a társulás tagjai közül bárki, míg az 
alelnökre a megválasztott elnök tehetett javaslatot. A szavazás 
menetéről, hitelességéről Emriné Bajnok Zita a szavazási bizottság 
megválasztott elnöke, Alsóberecki polgármestere tartott tájé- 
koztatást.

A szavazások eredményeként immár harmadik alkalommal a 
BTKT elnöke Oláh Krisztián, Cigánd Város polgármestere, az alel- 
nök Hogya Orsolya, Nagyrozvágy Község polgármestere lett. A 
szavazás eredményét a tagok egyhangúan elfogadták. Elnök úr 
megköszönte a megelőlegezett újbóli bizalmat és céljaként a meg- 
kezdett munkának a sikeres folytatását és a kistérség összetartását 
jelölte meg. Kiemelte, hogy továbbra is nagy erőt lát a térségi ösz- 
szefogásban, hiszen közel 17 000 ember életéről, jövőjéről csak 
együtt dolgozva és korrekt, kölcsönös megállapodásokkal lehet 
majd továbbra is felelősen dönteni. Utolsó napirendi pontként a 
Társulási Tanács pénzügyi bizottságának megválasztása követ- 
kezett. A nyílt szavazást követően a pénzügyi bizottság az alábbi 
tagokból tevődik össze: Elnök: Vécsi István, Ricse polgármestere
Tagok: Horváth Tibor, Felsőberecki és Kecsmár István, Tiszacser- 
mely polgármestere.

Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülése

tője és Némethy András a Cigánd Városi Művelődési Központ 
igazgatója.

Az alpolgármester megválasztása következett. Ablonczy Dániel 
leköszönő alpolgármester helyett Oláh Krisztián polgármester 
Tóth János képviselőt javasolta alpolgármesternek, melyet a testü- 
let titkos szavazás keretén belül egyhangúan elfogadott. Tóth János 
alpolgármester úr társadalmi megbízatásban látja el feladatait, és 
ezáltal az is kiderült, hogy nem lesz főállású alpolgármester váro- 
sunkban.

A testületi ülés napirendi pontjai között szerepelt a pénzügyi 
bizottság tagjainak megválasztása is. A pénzügyi bizottság tagjai: 
Tóth János, Balla Dénes, Németh István; a bizottság elnöke Tóth 
János.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 146. § - 152. § 
vonatkozó rendelkezései alapján a ki nem vett szabadság megvál- 
tásaként Oláh Krisztián polgármester 2.429.379 Ft összegre lett 
volna jogosult, de erre az összegre polgármester úr nem tartott 
igényt.

Ablonczy Dániel leköszönő alpolgármester a törvény szerint 
járó végkielégítésére szintén nem tartott igényt (1.576.800 Ft), azt 
a 2020-ban épülő Trianoni emlékmű megépítésére ajánlotta fel.

Megválasztásra került az önkormányzat Bodrogközi Többcélú 
Kistérségi Társulásban képviseletre jogosultja (Oláh Krisztián) és 
helyettese (Ablonczy Dániel).

Megtartotta alakuló ülését a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás
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- Újabb mérföldkőhöz érkezett városunk a helyi 
munkahelyteremtésben -

2019. szeptember 18-án helyezték el a cigándi ipari területen 
épülő új üzemcsarnok alapkövét.

Az eseményen részt vett dr. Hörcsik Richárd, Abaúj-Zemplén 
országgyűlési képviselője, Stumpf Attila a Cigándi Járási Hivatal 
vezetője, Oláh Krisztián Cigánd Város polgármestere, Ablonczy 
Dániel alpolgármester, Dr. Szepesy Márk jegyző, a bérlő cég kép- 
viseletében Balogh Tamás, Kublik Ádám, Pitenyák László és 
Veczán Péter, a kivitelező ZÉG Kft. ügyvezetői Braun Krisztián és 
Kababik István, Kristóf István református lelkész, valamint a város 
képviselő-testületének tagjai és a képviselő-jelöltek. 

A Széchenyi 2020 program keretében Cigánd, Mándok, Vásá- 
rosnamény Város Önkormányzata, Gávavencsellő Nagyközség, 
valamint Aranyosapáti, Beszterec, Jánd, Tiszakarád, Tiszatelek, 
Újdombrád Község Önkormányzata 7,525 milliárd forint vissza 
nem térítendő európai uniós támogatást nyert. Ennek kapcsán 
tartottak lakossági fórumot Cigándon 2019. október 9-én.

Üzemcsarnok alapkőletétele Cigándon

A meghívott vendégeket Oláh Krisztián polgármester köszön- 
tötte majd beszédében visszatekintett a város kilenc évvel ezelőtt 
kidolgozott településfejlesztési stratégiájára. Kiemelte annak 
egyik megállapítását: „a településről hiányoznak azok a vállalko- 
zást segítő, támogató, ösztönző intézmények, amelyek segítik a 
vállalkozásokat működésükben, információhoz jutásban és a vál- 
lalkozás-alapítást ösztönöznek. Irodák korlátozottan állnak rendel- 
kezésre és nem megfelelő a helyi termékek piacra jutása”. Minde- 
zen problémák megoldására a jelenlegi városvezetés földterületet 
vásárolt, közművesített telkeket alakított ki azért, hogy a betele- 
pülni vágyó vállalkozókat és a munkahelyteremtést elősegítsék. 
Az elmúlt pár év történéseinek, fejlesztéseinek köszönhetően mára 
gazdasági szempontból Cigánd biztos talajt jelent a már itt mű- 
ködő, vagy az új, beruházást eszközlő vállalkozások számára is.

Polgármester úr az elmúlt év sikereiért köszönetet mondott Ma- 
gyarország Kormányának és dr. Hörcsik Richárd országgyűlési 
képviselőnek. Ezt követően képviselő úr beszédében kiemelte 
mennyire fontos ez a mai nap, hiszen az olyan új munkahelyte- 
remtés, mely nem közfoglalkoztatásban képes helyben foglalkoz- 
tatni, milyen ösztönző hatással lehet a helyi emberekre. Ezek a fej- 
lesztések elősegítik, hogy a helyieknek ne kelljen a környék, vagy 
az ország más városaiba elmenniük dolgozni. Gratulált Oláh 
Krisztián polgármester úrnak az elért sikerekért és reményét fejez- 
te ki, hogy a jövőben is hasonlóan sikeresen tudnak majd a város- 
ért, a térségért együtt dolgozni.

Veczán Péter a bérlő cég képviseletében köszönetet mondott a 
város vezetésének és reméli, hogy a közel 200 millió forintból 
megvalósuló modern, környezetbarát gyártóüzem meghatározó 
pillére lesz mind az anyacég, mind a város életének. Elmondta to- 
vábbá, hogy a prémium minőségű kutyatáp gyártásához 10-15 fő 
helyi embernek tudnak majd munkát biztosítani. A gyártáshoz pe- 
dig a helyi termelőktől szeretnék az alapanyagok java részét besze- 
rezni. A köszöntők után Kovács Gábor közösségfejlesztő szavalta 
el az alkalomra írt versét, majd Kristóf István református lelkész 
mondott rövid áldást.

Az ünnepség végén a képviselő úr, polgármester úr, hivatalve- 
zető úr, a kivitelező és a bérlő képviselői helyezték el az üzem 
alapkövét.

Elindult az Északkelet-Magyarországi Szennyvízelvezetési 
és -kezelési fejlesztés második üteme Cigándon

Az eseményen részt vett dr. Hörcsik Richárd országgyűlési kép- 
viselő, Stumpf Attila, a Cigándi Járási Hivatal vezetője, Oláh 
Krisztián, Cigánd város polgármestere, Ablonczy Dániel alpolgár- 
mester, Karászi Zoltán, Tiszakarád község polgármestere, Lakatos 
István, a Zempléni Vízmű Kft. ügyvezetője, valamint Komolai 
Zoltán a Penta Kft. képviselője.

Oláh Krisztián beszédében elmondta, hogy a többek között Ci- 
gándot és Tiszakarádot érintő beruházás összesen 8,309 milliárd 
forintból valósul meg. Cigándon a korszerűsítés a tisztítótelepre 
vezetett szennyvizek biztosítását, a szennyvíztisztító telep meg- 
közelítésének komfortossá tételét, a szennyvíztisztító telere érkező 
szennyvíz előkészítésének lehetőségét, a mechanikai tisztítás be- 
rendezéseinek és a hozzá tartozó csővezetékek cseréjét a kézi tisz- 
títású ráccsal történő kiegészítéssel, illetve a keletkező víztelenített 
szennyvíziszap komposztálási lehetőségének kiépítését szolgálja.
dr. Hörcsik Richárd képviselő elmondta, hogy ez a beruházás 
kiemelten fontos nemcsak a cigándi és tiszakarádi embereknek, ha- 
nem az egész Bodrogköznek is. Karászi Zoltán tiszakarádi polgár- 
mester beszédében köszönetet mondott képviselő úrnak a lobbi- 
zásért és reményét fejezte ki, hogy a közigazgatásilag Tiszakarád- 
hoz tartozó Nagyhomokon is elkészül a szennyvíz hálózat kiépí- 
tése, ami annak idején elmaradt. Lakatos István a Zempléni Vízmű 
Kft. ügyvezetője hangsúlyozta, hogy az elkészült állomást ő akkor, 
2008-ban nem akarta átvenni, megtagadta az üzembehelyezést, hi- 
szen már akkor működésre alkalmatlan és műszakilag minősíthe- 
tetlen volt a telep. A felújítás célja, hogy a beruházás fenntartható 
és biztonságos legyen, valamint a lakosság számára a szolgáltatási 
díj csökkentése, ami a Cigándon a legmagasabb.

A fórum után a megjelentek helyszínbejárást tartottak a szenny- 
víztelepen, ahol áldatlan állapottal találták szembe magukat a je- 
lenlévők. Komolai Zoltán mondta el részletesen, hogy milyen 
változások lesznek a telepen és környezetében. A felújítási munkák 
2020. december végére készülnek el, ezt követően hat hónapos 
próbaüzem következik, mely után határoznak a szennyvíztelep to- 
vábbi üzemeltetéssel kapcsolatos teendőiről.

A beruházás a KEHOP-2.2.2-15-2016-00095 azonosító számú 
„Északkelet-Magyarországi Szennyvízelvezetési és –kezelési 
fejlesztés 2. (ÉMOK 2)” projekt támogatásával valósul meg.
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A Mátyás király utca 19. szám alatt található közösségi ház bőví- 
tésével egy új szociális intézmény jött létre Levendula Biztos Kez- 
det Gyerekház névvel.

Az új intézményt 2019. szeptember 26-án adták át. A 15 millió 
forint értékben zajlott beruházás eredményeként a meglévő épület 
egy foglalkoztató helyiséggel, raktárral, terasszal és a szükséges 
fejlesztő eszközökkel gazdagodott. 

Az átadáson részt vett dr. Hörcsik Richárd Abaúj-Zemplén or-
szággyűlési képviselője, Stumpf Attila a Cigándi Járási Hivatal hi- 
vatalvezetője, Oláh Krisztián, Cigánd Város polgármestere, Ab- 
lonczy Dániel alpolgármester, dr. Szepesy Márk jegyző, Dakos Já- 
nosné, a Szociális Szolgáltató Központ vezetője, Gönczi Zoltán, a 
Cigánd Településüzemeltetési és Városfejlesztő Nkft. vezetője, 
Braun Krisztián a ZÉG Kft. vezetője, Dancs-Oláh Attila, a helyi ro- 
ma kisebbségi önkormányzat vezetője, a képviselő-testület jelen- 
legi tagjai, a képviselő jelöltek, a helyi intézményvezetők, a házban 
dolgozók és a szolgáltatást igénybe vevő gyermekek és szüleik.

A megjelent vendégeket Oláh Krisztián polgármester köszön- 
tötte. Beszédében ismertette a fejlesztés indokait és hátterét: „A 
Biztos Kezdet program alapgondolata az esélyek megteremtése, 
illetve a képességek kibontakoztatásának biztosítása. Prevenciós 
program, amelynek segítségével lehetőség nyílik az eltérő élet- 
helyzetből induló gyermekek számára a lehető legkorábban törté- 
nő probléma-felismerésre, a korai, célzott képesség fejlesztésre, a 
nagyon korán jelentkező hátrányok mérséklésére, a lemaradás, ki- 
rekesztődés elkerülésére. Célja, hogy a hátrányos helyzetű járások- 
ban, településeken és településrészeken a 0-5 éves gyerekeket ne- 
velő hátrányos helyzetű családok felkutatása és a programba tör- 
ténő bevonása.”

Dr. Hörcsik Richárd képviselő úr is kiemelte, mennyire fontos 
szerepet játszanak ezek a Biztos Kezdet Gyerekházak a hátrányos 
helyzetű települések életében, hiszen ezek nélkülözhetetlenek a 
hátrányos helyzetű gyermekek szocializációjában. Végül sok si- 
kert kívánt Oláh Krisztán polgármesternek, és reményét fejezte ki, 
hogy a jövőben hasonlóan eredményesen tudnak majd együtt 
dolgozni. A köszöntők után képviselő úr, hivatalvezető úr, polgár- 

Bővül a Bodrogköz Kincsei Bölcsőde 
Cigándon. 

Egy 100 négyzetméter alapterületű rész- 
szel egészül ki a már meglévő épület, mely 
új csoportszobát és hozzá kapcsolódó ki- 
szolgálóhelységeket fog magában foglalni.

Ennek az új épületrésznek az alapkövét 
helyezték el 2019. október 9-én.

Az ünnepi eseményen megjelent többek 
között Oláh Krisztián polgármester, dr. 
Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, 
Stumpf Attila a Cigándi Járási Hivatal hiva- 
talvezetője,, Szűcs Erika és Fegyváriné Né- 
meth Ilona a Cigándi Tündérkert Óvoda és 
Bölcsőde vezetői, a tervező Virtual Építész 
Stúdió Kft. részéről Gál Károly tervező és 
Kristóf István református lelkész.

Oláh Krisztián köszöntőjét egy 2012-es, 
a bölcsőde átadásáról szóló újságcikk fel- 
idézésével kezdte. Említést tett, hogy az el- 
múlt évek során a bölcsőde kinőtte magát, 
az emberek megszokták, megkedvelték az 
intézményt, szívesen hozzák a gyermekei- 
ket ide és a növekvő igények miatt szüksé-
gessé vált az épület bővítése. 

Dr. Hörcsik Richárd képviselő úr beszé- 
dében elhangzott, hogy olyan funkciót 
szolgál ez a beruházás, ami Cigánd és a 
Bodrogköz jövőjét is biztosítja. 

Ezt követően Kristóf István református 
lelkész mondott ünnepi áldást.

Az ünnepség zárásaként Oláh Krisztián, 
dr. Hörcsik Richárd, Szűcs Erika, Fegyvá- 
riné Németh Ilona és Kristóf István helyez- 
ték el az új szárny alapkövét.

A kivitelezési munkákat a sátoraljaúj- 
helyi ZÉG Kft. végzi. 

Az építési munka több mint 66,6MFt 
100%-ban támogatott európai uniós és ál-
lami forrásból valósul meg.

Biztos Kezdet Gyerekház létesült Cigándon

mester úr és a Szociális Szolgáltató Központ vezetője ünnepé- 
lyesen átvágták a nemzeti színű szalagot.

Az esemény zárásaként a szolgáltatást igénybe vevő gyerekek és 
szüleik az önkormányzat apró ajándékcsomagját vehették át.

A Levendula Biztos Kezdet Gyerekház vezetője: Séráné 
Brandisz Klementina, munkatársai Sándor Vivien, Tóthné Tompa 
Tímea és Vámosné Horváth Mónika.

Az ingyenes szolgáltatás igénybevételéről bővebb információt a 
helyszínen kaphatnak az érdeklődők.

Letették a Bodrogköz Kincsei Bölcsőde új épületrészének alapkövét

Kiemelte és megköszönte a bölcsődében 
dolgozók áldozatos, szakszerű munkáját.
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„Bodrogközi Integrált Gyermekprogramok” pályázati program
A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás konzorciumban Ci- 

gánd Város Önkormányzatával sikeresen valósította meg az  
EFOP-2.1.2-16-2017-00008 azonosítószámú, „GYEP II. infra- 
strukturális hátterének megteremtése” megnevezésű projektjét. A 
projekt infrastrukturális támogatást nyújtott az EFOP-1.4.2-16-
00014 azonosítószámú „Bodrogközi Integrált Gyermekprog- 
ramok” pályázati program megvalósításához, az alábbi főbb célok 
teljesítésével:

- A szakmai tevékenységeknek helyszínt adó épületek, helysé- 
gek felújítása, bővítése

- a szakmai színvonal emeléséhez, eléréséhez szükséges eszkö- 
zök beszerzése 

- szünidői táboroztatás feltételeinek javítása a járás területén élő 
családok, gyermekek számára

A fenti célok elérésének érdekében az alábbi fejlesztések való- 
sultak meg:

- Az építési munkákkal kapcsolatos tervezés, engedélyeztetési 
eljárások

- Közösségi házak, közösségi terek felújítása, bővítése, továbbá 
kapcsolódó eszközfejlesztés.

- Játszóudvarok kialakítása, az ehhez szükséges eszközbeszer- 
zés.

- A projekt megvalósításához szükséges informatikai eszközök 
beszerzése

- A foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése.
- Egy darab 9 személyes gépkocsi beszerzése a program terü- 

letén élő gyerekek, fiatalok, szülők, helyben hiányzó szolgálta- 
tásokhoz és szakemberekhez való hozzáférésének, a projekt által 
szervezett programokra való eljutásának elősegítése, valamint a 
megvalósító szakemberek utaztatása érdekében.

- A szünidői és családi táborozás feltételeinek biztosítsa céljából 
a Cigándi ifjúsági tábor területén szociális helység kialakítása.

- Az építési munkálatokhoz kapcsolódó műszaki ellenőrzés

Cigánd épületbővítés II.

A projekt 2019. augusztus 31-én eredményesen lezárult. 
Cigánd épületbővítés
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Államalapításunk tiszteletére és Cigánd várossá nyilvánítá- 
sának 15. évfordulója alkalmából többnapos ünnepet szer- 
veztek 2019. augusztus 17-20. között.

Augusztus 17-én hivatalos megnyitóval kezdődött meg a ren- 
dezvény, melyen Oláh Krisztián polgármester mellett részt vett 
Stumpf Attila a Cigándi Járási Hivatal vezetője, Ablonczy Dániel 
alpolgármester, Dr. Szepesy Márk jegyző, a képviselő testület 
tagjai, a Bodrogköz településeinek polgármesterei, Kristóf István 
református lelkipásztor, valamint Kristóf József, az erdélyi testvér- 
település, Magyaró polgármestere. 

Oláh Krisztián beszédében kiemelte: „Ez a magyarok közös ün- 
nepe, amely egyaránt jelenti az összetartozást, az együvé tartozást - 
a világ magyarjai között, és az ezeréves folytonosságunkat.” Külön 
köszönetét fejezte ki a cigándiaknak, évtizedekre visszamenőleg a 
korábbi településvezetéseknek is, hiszen Cigánd létezésében és si- 
kerében nagyon sok ember megfeszített munkája van.

Polgármester úr köszönetet mondott minden közreműködőnek, 
támogatónak, akik megfeszített munkája nélkül nem valósulhatott 
volna meg ez a csodálatos rendezvény.

Ezt követően Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testüle- 
tének döntése értelmében Gönczi Zoltán, a Cigánd Településüze- 
meltetési és Városfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője Cigándért 
díjat vehetett át polgármester úrtól.

A hivatalos megnyitó után kezdetét vette a Cigándi lakodalmas. 
Az előkészületekben és a lebonyolításban minden helyi intézmény 
kivette a részét. Volt „csigacsinálás”, „tyúkpucolás”, süteménye- 
zés, töltött káposzta készítés, hívogatás stb. A menyegzőn feleleve- 
nedett a menyasszony öltöztetése, a jelvénykikérés, a lánykikérés, 
a lánybúcsúztatás, a lakodalmas menet, a hagyományos lakodalmi 
ételek kóstolás és a menyasszonytánc. A nagyszabású produkció- 
ban a város hagyományőrző együttesei mellett az erdélyi Magya- 
róról érkezett Csurgó Néptánccsoport is részt vett. A lakodalmi 
zenét a Zsindely Népzenei Együttes szolgáltatta, akik a vacsora 

alatt mutatták be legújabb lemezüket. A menyasszony a cigándi 
Molnár Vivien, a vőlegény magyarói Lovász Tamás volt, ezzel 
szimbolizálva a két település baráti kapcsolatát. A nagyvőfély a ci- 
gándi származású Bodnár Zoltán volt. 

Augusztus 18-án a Városnapon a már megszokott módon zajlot- 
tak az események. 

Délelőtt a református istentiszteleten Kristóf István tiszteletes 
áldotta meg az új kenyeret, melyet Kristóf József Magyaró és Oláh 
Krisztián Cigánd polgármestere vágott fel. 

A Bodrogközi Múzeumporta előtt felállított nagyszínpadon 
Lippai Sándor Cigándról elszármazott egykori NB I-es és Egressy 
Gábor szintén egykori NB I-es, válogatott labdarúgó osztották meg 
emlékeiket pályafutásukról. A helyi művészeti csoportokon túl fel- 
lépett a USNK hip-hop formáció, Kis Palika és Bandika mulatós 
előadók, Oszvald Marika és Csere László a Budapesti Operettszín- 
ház művészei, valamint a Honeybeast együttes. 

A színpadi események mellett számos kiegészítő program várta a 
rendezvényre kilátogatókat. A parkban ringlispíl és vásározók, a 
múzeumportán egészségsátor, ugrálóvárak, bábszínház, arcfestés 
várta a kicsiket-és nagyokat. A Fő utcán Szabó Ákos motoros be- 
mutatója varázsolta el a nagyszámú közönséget.

Nem maradhatott el a Cigánd legerősebb embere verseny sem, 
mely címet idén a sárospataki Márton József érdemelt ki.
A Szabadidő Központhoz kilátogatók különböző sporteszközöket 
próbálhattak ki és az egészséges életmóddal kapcsolatban 
kaphattak tanácsokat.

Idén is kiderült, hogy „Ki a legény a gáton?”. Az árapasztó táro- 
zón megtartott kerékpáros versenyen idén összesen 103 versenyző 
vett részt. A verseny abszolút nyertese Jánoki Ádám lett.

(Folytatás a következő oldalon.)

Ünnepségsorozat Cigándon
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(Az előző oldal folytatása.)
A hagyományokhoz hűen, a város vezetésétől idén is meghívást 

kaptak a Cigándról elszármazottak, s nagy örömünkre rengetegen 
látogattak haza az ünnepségre. A szervezők a két nap alatt közel 
700 embert láttak vendégül, térítésmentesen.

A hosszú és eseménydús napot tűzijáték zárta.
Augusztus 20-án, a Cigándi Városi Stadionban a Ferencvárosi 

Torna Club öregfiúk labdarúgó csapata mérkőzött meg a Cigánd 
SE öregfiúk csapatával a stadion villanyvilágításának avatása al- 
kalmából.

A ferencvárosi csapatban olyan legendák léptek pályára, mint 
Telek András, Dzurják József, Keller József, Fischer Pál, Rab Ti- 
bor, a cigándi születésű Nagy Gábor és még sok más korábbi, meg- 
határozó, nagy alakja a Ferencváros labdarúgásának.

A jó hangulatú eseményen lehetőség nyílt a játékosokkal való 
beszélgetésre, közös fotók készítésére, ajándéktárgyak vásárlására 
is. Méltó befejezése volt az ünnepségsorozatnak.

Városi ünnepség – Államalapításunk ünnepe



112019. december

Tizennegyedik alkalommal szervezték meg Cigándon a Béles- 
fesztivált, mely a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Szo- 
ciális Szolgáltató Központ Idősek Klubjainak találkozója is volt 
egyben. A rendezvénynek hagyományosan a Bodrogközi Mú-
zeumporta adott otthont 2019. szeptember 28-án.

Az ünnepségen részt vett dr. Hegedűs Csaba olimpiai bajnok, dr. 
Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, Stumpf Attila, a Cigándi 
Járási Hivatal hivatalvezetője, Oláh Krisztián, Cigánd város pol- 
gármestere, Ablonczy Dániel alpolgármester, dr. Szepesy Márk 
jegyző, Nagy Józsefné, a Bodrogközi Múzeumpora vezetője, Da- 
kos Jánosné, a Szociális Szolgáltató Központ vezetője, a Bodrog- 
köz polgármesterei, a város képviselő-testületének tagjai és a kép- 
viselő-jelöltek.

A fesztivál programja a református templomban kezdődött, ahol 
az ünnepi istentiszteleten az ötven, hatvan és hetven évvel ezelőtt 
konfirmáltak erősítették meg fogadalmukat. 

A múzeumportára visszatérve polgármester úr, országgyűlési 
képviselő úr és dr. Hegedűs Csaba olimpiai, világ- és Európa baj- 
nok birkózó, a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének tagja 
köszöntötték a rendezvényre kilátogatókat.

Bélesfesztivál

nyitotta meg, ezt követően a BTKT Szociális Szolgáltató Központ 
Idősek Klubjai (Tiszacsermely, Tiszakarád, Alsóberecki, Felsőbe- 
recki, Pácin, Karos, Karcsa, Zemplénagárd, Ricse, Kisrozvágy, 
Nagyrozvágy, Bodroghalom, Semjén, Dámóc, Cigánd) és a Sar- 
kantyús Néptáncegyüttes szórakoztatta a vendégeket.

A színpadi program végén Dakos Jánosné intézményvezető, Szi- 
lvásiné Bernát Judit vezető helyettes és Oláh Krisztián polgármes- 
ter a kistérségben élő legidősebb nő- és férfi klubtagnak adott át 
egy-egy ajándékkosarat.

 A délután folyamán két sztárvendég, Márió a harmonikás, vala- 
mint Bokor János magyar nóta énekes emelte a rendezvény szín- 
vonalát. Előadásaikat hatalmas tapssal jutalmazta a publikum.

A fesztivál ideje alatt a Sárospataki Utánpótlás Sportiskola mun- 
katársainak közreműködésével számos sportot (darts, kerékpár, 
asztalitenisz, tollaslabda stb.) lehetett kipróbálni a múzeumporta 
előtt, bent az udvaron pedig a cigándi apróbélesen túl különböző 
ízesítésű béleseket, lapcsánkákat és lángosokat lehetett vásárolni 
és kóstolni.

A rendezvényen a Cigándi Egészségfejlesztési Iroda munkatár- 
sai egészségügyi szűréssel és életmód-tanácsokkal látták el az 
érdeklődőket.

 A szervezők nevében minden közreműködőnek, támogatónak, 
fellépőnek köszönjük a rendezvényen való részvételt, munkájuk 
nélkül nem lehetett volna ilyen sikeres ez a rendezvény.

A köszöntők után a Cigándi Tündérkert Óvoda gyermekei ked- 
veskedtek egy rövid műsorral, majd az új múzeumi kiállítóépület 
alapkövet helyezték el. Az új kiállító épület a Sőregi ház mögött 

2épül és 200 m -en kívánja bemutatni az 50-70-es évek vidéki Ma- 
gyarországát. Az épületet a cigándi székhelyű Balép Invest Kft. 
építi. 

Ezt követően a Hajdúsámsoni Öltögetők Klubjának „Hímzés-
hagyomány-örökség” című vándorkiállítását nyitotta meg Hubert 
Erzsébet, a Hajdú-Bihar megyei Népművészeti Egyesület elnöke. 
A kiállítás a Sőregi ház pincéjében tekinthető meg.

A kulturális műsort a Csárdás Citerazenekar és az Asszonykórus 

A Magas-Tátrában jártunk...
A Cigánd SE Természetjáró és Bringa Clubja abszolút önkén- 

tes civil szervezetként működik. Célkitűzéseink közt többek között 
a természeti környezetünkkel, természeti értékeinkkel való aktív 
megismerkedés, a természetjárás, a kerékpározás, a környezet- és 
természetvédelem, a környezettudatosság szerepel.

A Bringa Club által szervezett tevékenységekhez bárki csatla- 
kozhat, de vannak olyan eseményeink, amelyek a tagdíjfizető tag- 
jaink számára szerveződnek. Ennek révén látogattunk el 2019. no- 
vember 27-28-án Ótátrafüredre (Stary Smokovec) a Magas-Tát- 
rába. Célpontunk kijelölése sem volt véletlen. Hosszú távú célunk 
a Kárpát-medence legszebb természeti értékeinek a felfedezése, 
népszerűsítése, főleg azoké, amelyeknek magyar vonatkozásai 
vannak.

10 fős csapatunk reggel öt órakor kelt útra azért, hogy minél ha- 
marabb letudjuk az Ótátrafüredig tartó mindössze 230 kilométert. 

Ótátrafüred számos olyan útvonalon érhető el, amely bővelkedik 
természeti és kulturális értékekben, illetve magyarságunk törté- 
nelméhez kapcsolódó örökségekben. Érdekes, hogy az egykoron 
Nagy-Magyarországhoz tartozó táj sokak számára mennyire isme- 
retlen, pedig közelebb van Cigándhoz, mint Budapest. Pácinnál 
léptük át a magyar-szlovák határt, majd a Zemplén-hegység szlo- 
vákiai oldalán átkelve, Szalánc vára mellett elhaladva értük el 
Kassát. Kassától egészen úti célunkig autópályán haladhattunk, 
érintve Eperjes (Presov) városát. Átkeltünk a Branyiszkói-hágó 
alatt kiépített csaknem 5 km-es alagúton, amikor is a ködös időben 
megpillantottuk a völgyet évszázadokig uraló és ellenőrző 
UNESCO világörökségi védelem alatt álló Szepesi várat (Spissky 
hrad), amely ezer szálon kötődik történelmünkhöz. Utunk során el- 
haladtunk Lőcse (Levoca) városa mellet, ahonnan a Poprádi-me- 
dencébe beérkezve elénk tárult a Magas-Tátra varázslatos pano- 
rámája.

(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
Poprádot elérve, letérvén az autópályáról mindössze néhány 

perc alatt megérkeztünk Ótátrafüredre, amely a Tátra gyöngysze- 
me. Meglepődve tapasztaltuk, hogy a jó idő mennyi embert csalt 
ki, így november végén, a szabadba, hogy kiélvezzék egy kis moz- 
gással, friss levegővel az idén különösen hosszúra nyúlt indián 
nyarat.

A Magas-Tátrában jártunk...

Túrázók százai veselkedtek neki az általunk is választott több, 
mint 20 km-es túrának, amely során lélegzetelállító kilátás mellett 
1014m tengerszint magasságról 2015m magasba juthattunk fel 
Ótátrafüredről a Téry-menedékházig. Mivel csapatunk tagjai a leg- 
különbözőbb edzettségi állapottal indultak neki a közel 8 órás etap- 
nak, így különösen oda kellett figyelni egymásra, hiszen a kezdeti 
kényelmes túraösvények hamar kemény, sziklás kaptatókká vál- 
tak. Első állomásunk az 1285m magasságban lévő Tarajka (Hre- 
bienok) volt.

Innen egy darabig még lefelé vettük az útirányt, hogy végigsétál- 
junk a Tar-patak völgyének alsó, vízesésekkel övezett szakaszán, 
amely a legnépszerűbb túrázó helyek egyike a világ legkisebb ma- 
gas-hegységének, a Kárpátok vonulatához tartozó Tátrának.  

A csapat „vén rókái” 1301m magasságban búcsút vettek tőlünk, 
gondolva arra, hogy este pótolni kell az elvesztett kalóriákat, így 

nyolc elszánt hegymászó érte el az 1475m-en lévő Zamkovszky-
menedékházat. Itt készültünk fel a csúcstámadásra. A Tar-pataki 
völgy legszebb részét követően utunk legerősebb szakaszához 
értünk.                                                   (Az előző oldal folytatása.)
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(Az előző oldal folytatása.)
A cél előtti meredek, sziklás ösvényen - mindössze néhány száz 

méter távolságon - 300 m szintkülönbséget kellett leküzdenünk, 
amelynek végén a csapat döntő többsége elérte a 2015m fekvő 
Téry-menedékházat, amely szemet gyönyörködtető környezet- 
ben fekszik. Téry Ödön magyar orvos, természetjáró, hegymászó 
volt, a magyar természetjárás egyik atyja, a tátrai túrázás megalapí- 
tója, a menedékház megálmodója, amely még a Trianon előtti 
időkben épült. Amikor lefelé indultunk már jócskán belefutottunk 
a délutánba, így az utolsó leérkezőknek a csillagos égbolt mutatta a 
helyes irányt. Sokan csapatunk tagjaiból sem jártak még a Tátrá- 
ban, így mindenkinek örök élményt nyújtott ez a fárasztó, ám annál 
emlékezetesebb nap.

Másnap reggeli után hazaindultunk, de nem hagytuk ki az oda- 
úton csak strázsaként megfigyelt Szepesi vár megtekintését, ezt 
követően pedig Kassa belvárosában tettünk egy kényelmes és he- 
lyi ízek megkóstolásával tarkított sétát.                Ablonczy Dániel

A Cigándi Tündérkert Óvodában történt
Szeptember 2-án megkezdődött óvo- 

dánkban is az új nevelési év. A hat csoport- 
ban 153 gyermek került elhelyezésre. A 
kezdeti sírás után minden kicsi hamar meg- 
szokta az óvodai életet. 

Szeptember 28-án a Bélesfesztiválon 
gyermekeink műsorral, a dajka nénik  apró- 
béles sütésével kedveskedtek a vendégek- 
nek. Október és november hónapban tan- 
felügyeleti ellenőrzésünk volt. Ezúton is 
nagyon köszönöm a megjelent szülők aktív 
részvételét. November 11-én a Múzeum- 
portával közösen Márton- napi vigaszságo- 
kat tartottunk a kicsiknek. Köszönjük szé- 
pen a gyermekek nevében is a zsíros kenye- 
ret, a lúdláb süteményt és a birsalma sajtot!

November 13-án gyümölcsnap volt 
nálunk. Egy projekt jóvoltából almát, 
szőlőt, kiwit, narancsot, mandarint ettek a 
gyerekek. November 15-én a B-A-Z me- 
gyei Méhész Egyesület Cigándi Méhész 
Klubjának, Fodor Roland méhésznek kö- 
szönhetően mézes napot tartottunk óvo- 

dánkban. A kicsinyek megismerték/ felele- 
venítették a méhek munkáját, a méz jóté- 
kony hatását az emberi szervezetre. Az is- 
mertető után jóízűen fogyasztották a vajas-
mézes kenyeret.

December 1-jén az adventi koszorún ha- 
gyományainkhoz híven az óvodások  gyúj- 
tották meg az első gyertyát. Köszönjük a 
szülőknek, akik vették a fáradtságot és fel- 
hozták gyermekeiket erre a felemelő alka- 
lomra.

December 6-án ellátogatott hozzánk a 
Mikulás. A kicsinyek már nagyon várták, 
hogy mit hoz számukra a puttonyában. Ver- 
sekkel, dalokkal fogadták a messzi földről 
idelátogató jótevőt. Nagyon örültek az 
ajándékaiknak.

A Cigándi Tündérkert Óvoda óvodá- 
sai, dolgozói és a magam nevében: békés, 
boldog karácsonyt kívánok Cigánd vala- 
mennyi lakójának!

Szűcs Erika intézményvezető
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Így telnek napjaink…
A 2019-20-as gondozási-nevelési év is az újonnan érkező apró- 

ságok beszoktatásával kezdődött. Zökkenőmentesen történt a 
gyermekek fokozatos bölcsődei élethez való szoktatása, ez az idő- 
szak október elején fejeződött be. Bölcsődénk jelenlegi kihasznált- 
sága 100%-os. Lehetőségünkhöz mérten igyekeztük kihasználni a 
szép őszi napsütést, séták alkalmával színesebbnél színesebb fale- 
veleket, tobozokat, gesztenyét gyűjtöttünk, amelyeket a későb- 
biekben felhasználva bölcsődénket díszítettük.

Szeptember 20.-án a közelünkben lévő városi könyvtárat láto- 
gattuk meg a gyermekekkel. Sok szép, színes mesekönyv néze- 
getésével, mondókázással, énekléssel telt e délelőttünk is.

A gyerekek már nagyon várták a „Tök-napot”, az apró kis kezek 
roppant ügyesen faragták a szülők által felajánlott tököket.  A gye- 
rekek és természetesen a kisgyermeknevelők segítsége által kifa- 
ragott tökök, szintén bölcsődénk dekorációjául szolgáltak.

Az előttünk álló decemberi hónap is számos programmal, ese- 
ménnyel kecsegtet minket. December 6.-án érkezik a Télapó, akit 
már énekekkel, mondókákkal nagyon várunk, mézeskalácsot fo- 
gunk készíteni, amelyben nagy segítségünkre lesznek a kis bölcső- 
déseink, fenyőfát díszítünk majd és nagy izgalommal várjuk a Jé- 
zuska érkezését.
Bölcsődénk valamennyi dolgozója nevében kívánunk: Kelle- 
mes Karácsonyi Ünnepeket és Áldott, Békés, Új Esztendőt!

A 2019/2020-as tanév megnyitó ünnepségét rendezték a cigándi 
Kántor Mihály Általános Iskolában 2019. szeptember 2-án.

Az ünnepségen részt vett Oláh Krisztián polgármester, Dr. Sze- 
pesy Márk jegyző, Mihók Tímea a Sárospataki Tankerületei Köz- 
pont képviselője és Kopasz Gáborné a B.A.Z. Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Cigándi Tagintézményének vezetője.

A megjelent tanulókat, tanárokat, szülőket Gulyásné Dócs 
Krisztina tanárnő köszöntötte.

A Himnusz eléneklését követően Barathy Dorottya és Fodor 
Panna első osztályos tanulók közös szavalatát hallhatták a jelen- 
lévők.

A vers után Némethné Szendrei Csilla intézményvezető asszony 
megnyitotta a tanévet. Beszédében külön köszöntötte az első osz- 
tályosokat, akiket már várnak a tantermek és a tanító nénik. 

A bejáró ötödik osztályosoknak - akik új közösségbe kerültek - 
sok sikert kívánt a felső tagozaton. A nyolcadikos tanulókhoz szóló 
gondolatokban intézményvezető asszony kitért arra, hogy szá- 
mukra izgalmas lesz az idei év, hiszen többek között ki kell majd 
választani azt az iskolát, ahová jelentkezni szeretnének tovább- 
tanulni, és sikeresen el kell végezni az utolsó általános iskolai 

tanévet. Majd az iskolában történt nyári eseményekről és a várható 
fejlesztésekről tett említést.

Cigánd Város Önkormányzata a helyi tanulókat idén is füzetcso- 
maggal ajándékozta meg.

Idén is történtek változások a tantestületben. Barathyné Gönczi 
Zsuzsanna szülési szabadság után áll ismét munkába, míg Ke- 
rékgyártó Csaba biológia-testnevelés szakos tanár első évét kezdi 
meg az intézményben.                   

Lakatos Ferencné tanárnő nyugdíjba vonult. A pedagógus élet- 
pályájának bemutatása után Némethné Szendrei Csilla intézmény- 
vezető asszony és Mihók Tímea adta át a Dr. Kásler Miklós az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere által adomá- 
nyozott Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Harsányi Zsófia, az iskola egykori diákja a Pál utcai fiúk zene- 
kar: Mi vagyunk a grund című dalát adta elő. A zenés produkciót 
követően Novotnik Patrícia ötödik osztályos előadásában Osváth 
Erzsébet: Első osztályosok című versét hallhatták a megjelentek.

 A Szózat eléneklését követően a tanulók osztályfőnökeikkel el- 
vonultak a tantermeikbe, ezzel hivatalosan is kezdetét vette a 
2019/2020-as tanév.

Becsengettek a Kántor Mihály Általános Iskolában
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Őszi események a Kántor Mihály Általános Iskolában
A kormányhivatal megkeresésére bekapcsolódtunk a tanulók 

intézménylátogatási programjukba, cigándi és sárospataki üzeme-
ket nézhettek meg a végzősök.

A továbbtanulásban résztvevő tanulóknak továbbítottuk a jelent- 
kezési lapjait a központi írásbelin történő részvételre, valamint az 
Arany János Tehetségprogramban részvevő tanulóink jelentkezési 
lapját az érintett gimnáziumokba. Folyamatos a tehetséges gyere- 
keink felkészítése, igyekszünk lehetőséget biztosítani a diákok tu- 
dásszintjének összemérésére más intézményekkel.

Árpád Vezér Gimnázium angol nyelvi csoportversenyén IV. he- 
lyezést ért el iskolánk csapata. Szent László Katolikus Szakköz- 
épiskola, Kisvárda szervezésében matematika és német nyelvi ver- 
senyen értek el helyezést tanulóink.

Az eredmények az iskola honlapján megtekinthetőek.

Felhőtlen szórakozást nyújtott a mikulás rendezvényünk decem- 
ber 7-én szombati napon tartottuk, valamennyi telephelyről itt vol- 
tak a gyerekek. A délelőtt folyamán, kézilabda bemutató, majd 
koncert és mikulásműsor tette színessé a programot. A mikulás- 
csomagot a Sárospataki Tankerületi Központ biztosította.

Hagyományainkhoz híven az évet iskolagálával zártuk, melyen 
lehetősége nyílt a tehetséggondozásban résztvevő művészeti isko- 
láknak és intézményünk tehetséggondozói csoportjainak ebben a 
félévben elsajátított tevékenységét bemutatni. 

Készülünk a szünet után, január második hétvégéjén tartandó 
alapítványi iskolabálra, melyre szeretettel várjuk az érdeklődő szü- 
lőiket is. 

Mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben 
gazdag boldog új évet kíván iskolánk valamennyi diákja és pe- 
dagógusa!              

   Némethné Szendrei Csilla intézményvezető

 Iskolánk bekapcsolódott a Lázár Ervin programba, melynek cél- 
ja, a jövő nemzedékei minél szélesebb körben megismerhessék a 
művészetek különféle ágazatait. 

Az 1-8. osztályos tanulók szociális helyzettől és lakóhelytől füg- 
getlenül tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen látogathat- 
nak meg valamilyen színházi-, tánc-, vagy cirkuszi előadást, hang- 
versenyt, továbbá lehetőség adódhat a Program keretein belül az 
őshonos állatok lakóhelyeinek megtekintésére is. 

A 3. és 5. évfolyam Nyíregyháza, a Móricz Zsigmond Színház- 
ban megtekinthették Szilágyi Bálint modern köntösbe öltöztetett 
Grimm-klasszikusát, a Piroska vs. Farkas címet viselő előadást. A 
mese történetét minden tanulónk ismerte, ugyanakkor mégis újsze- 
rű volt a maga nemében. A színpadi mű szókészlete, látványvilága 
21. századivá varázsolta a művet, melynek segítségével a diákok 
mindegyike élvezettel figyelte az előadást. 

2019. okt. 07-én a Városi Könyvtár előtti kopjafánál, az Aradon 
kivégzett 13 tábornok, valamint gróf Batthyány Lajos egykori mi- 
niszterelnök kivégzéséről emlékeztek meg az iskola 8. évfolyamos 
tanulói. 

2019. okt. 21-én délutáni órákban került sor az iskolánk DÖK 
tagjainak részvételével a halottak napi megemlékezésre. A gye- 
rekek ellátogattak a temetőben az elhunyt pedagógusok sírjaihoz, 
ahol virágot és mécset helyeztek el. A köztereken található mell- 
szobroknál és a két világháborús emlékműnél is tiszteletüket tet-
ték. 

Október 23-i megemlékezést iskolai és városi szinten is méltó- 
képpen megünnepeltük. Az alsó tagozat a 4. évfolyam a felső ta- 
gozat a 7. évfolyam műsorát tekintette meg. 

Felkészítő nevelők: 
alsó: Illés Bertalanné, Borbélyné Fehér Andrea, 
felső: Nagy Gergely, Nagy Tóbiás Katalin, Némethy Viktória, 

Punyiné Kandrács Erzsébet 
A városi ünnepségen a forradalom emlékét a hetedik évfolyam 

műsorával idéztük meg.
Nagy hangsúlyt fektetünk a pályaorientációra, pályaválasztás tá- 

mogatására. Ennek keretében november 13-án pályaválasztási na- 
pot tartottunk.

A hetedik évfolyam részére a Megyei Pedagógia Szakszolgálat 
Szakemberei tartottak önismereti, szakmaismereti és készség-, és 
képességmérő foglalkozást három csoportban, valamint a szülők- 
nek szülői értekezletet tartottak.

A nyolcadik évfolyamnak a környékbeli középiskolák (Tokaj, 
Sárospatak, Sátoraljaújhely, Kisvárda, Nyíregyháza) képviselői 
mutatták be intézményüket, a választható szakmákat.
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A kedvezményezett neve: Cigándi Általános Iskola Tanulóiért 
Alapítvány (3973 Cigánd Iskola u. 12/A)

A projekt címe: „Jót s jól”
A szerződött támogatás összege: 20.000.000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt befejezési dátuma: 2019. január 31.
A projekt azonosító száma: EFOP-1.8.5-17-2017-00087
A projekt céljai:
- Az általános iskola tanulóinak és szüleinek az egészséges   táp- 

lálkozással kapcsolatos szemléletformálása
- Szakemberek által irányított releváns információk átadása
- A közétkeztetéshez kapcsolódó technikai feltételek javítása.
Az országos tendenciáknak megfelelően a Cigánd településen 

élő, ill. a környező településekről bejáró 6-16 éves korú fiatalok 
jelentős részének táplálkozási szokásai kedvezőtlenek: gyakran 
fogyasztanak cukrozott üdítő italokat - nem ritkán energiaitalokat 
is -, jellemző a csomagolt készételek fogyasztása, továbbá a moz- 
gáshiányos életmód. Ennek megfelelően többen küzdenek túlsúly- 
lyal, emésztési problémákkal, és a nem megfelelő táplálkozás kihat 
a fizikai és szellemi teljesítményükre is. Legtöbb esetben termé- 
szetesen a családi ház alulinformáltsága, vagy elégtelen figyelme 
áll a gyermekek kedvezőtlen szokásainak hátterében. Szükséges 
tehát mind a szülők, mind gyermekeik tájékoztatása, és szemlé- 
letének formálása annak érdekében, hogy hosszabb távú  pozitív 
hatást lehessen elérni.

Az Alapítvány saját céljaival összhangban jelen projekt meg- 
valósítása során a következő célokat tűzte ki a 12 hónapos futam- 
időre:
 Az általános iskola tanulóinak és szüleinek az egészséges   táp- 

lálkozással kapcsolatos szemléletformálása
 Szakemberek által irányított releváns információk átadása

 A közétkeztetéshez kapcsolódó technikai feltételek javítása.
a) A projekt elsődleges és közvetlen célcsoportja a Kántor Mi- 

hály Általános Iskola tanulói, és családjaik. Az intézmény tanuló- 
inak száma jelenleg 320 fő. Tanulónként 2 szülővel, és további egy 
fővel (nem iskolás korú testvér, vagy nagyszülő) számolva a pro- 
jekt által megcélzott célcsoport nagysága hozzávetőlegesen 1000 
fő. A projekt tevékenységei minden tanulót és minden családtagot 

érintenek, közöttük természetesen a hátrányos helyzetű tanulókat, 
ill. családjaikat is.

b) A szülők megszólítására a szülői értekezleteken kívül, a szá- 
mukra közvetlenül eljuttatott tájékoztató lapokon, továbbá az is- 
kola bejáratánál, és az általuk látogatott helyszíneken kihelyezett 
plakátok kihelyezésével kerül sor. A kizárólag a tanulókat érintő 
iskolaidő alatt megrendezett programelemeken a részvétel min- 
denki számára kötelező lesz.

A pályázati felhívásban javasolt tevékenységeket teljes körűen 
és komplexen megvalósítottuk a következők szerint:

- A projekt elején és végén a résztvevő gyerekek körében elvé- 
gezzük a mindennapos táplálkozási szokásaikkal kapcsolatos fel- 
méréseket, melynek eredményét a projekt keretében alkalmazott 
szakember értékelt ki.

- Heti rendszerességgel dietetikus tartott foglalkozást a program 
célcsoportja, megvalósítói, ill. a területtel foglalkozó helyi szak- 
emberek számára.

- 10 alkalmas ismeretterjesztő interaktív előadássorozat került 
megrendezésre a tanulók számára.

- A teljes célcsoport (tanulók, szülők) szemléletformálását szol- 
gálták az iskolában kihelyezett dekorációs eszközök, ismert sze- 
mélyek bevonásával rendezett 2 alkalmas programsorozat,

- 4 alkalommal egészséges ételeket propagáló főzőverseny, to- 
vábbá 4 alkalommal megszervezett tájékoztató napok.

Az egészséges ivóvíz fogyasztás előmozdítását 4 db ivókút ki- 
építése szolgálta.

A salátabár és gyümölcskínáló szolgáltatás kialakítása a szoká- 
sokat formálta.

Tankert létrehozásával kívántuk a tanulókat a növénytermesztés 
alapjaival, és a saját termény fogyasztásának örömeivel megismer- 
tetni.

A technikai feltételek ja- 
vítását szolgálja a tervezett 
konyhai eszköz-, és bútor 
beszerzés, és a tankonyha 
lé t rehozása ,  mely  az 
egészséges ételek elkészí- 
tésének propagálásában is 
szerepet kapott az egyes 
programelemek megvaló- 
sítása során.

Megvalósított projektek az iskolában I.

„Tegnap hősök kellettek, ma mártírok…
Így parancsolja ezt hazám szolgálata.”
                               Dessewffy Arisztid
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után, az aradi vár- 

ban kivégzett tizenhárom honvédtábornok, valamint Batthyány 
Lajos egykori miniszterelnök kivégzésének 170. évfordulóján em- 
lékeztek meg a hősökről Cigándon a Városi Könyvtár előtti kopja- 
fánál 2019. október 7-én.

 A megemlékezésen a város elöljáróin kívül a település intézmé- 
nyeinek képviselői, valamint a Kántor Mihály Általános Iskola di- 
ákjai és pedagógusai vettek részt.

 A forradalom hőseiről az iskola 8. osztályos tanulói rövid iro- 
dalmi műsorral emlékeztek meg.

 A tiszteletadás részeként a diákok egy-egy mécsest is elhelyez- 
tek az emlékhelyen. A tanulók előadása után a város önkormány- 
zatának, a Cigándi Járásnak, a település oktatási, kulturális és szo- 
ciális intézményeinek, valamint civil szervezeteinek képviselői 
rótták le kegyeletüket az áldozatok előtt.

Aradi vértanúkra emlékeztek
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A kedvezményezett neve: Cigándi Általános Iskola Tanulóiért
Alapítvány (3973 Cigánd Iskola u. 12/A)
A projekt címe: „Cigándi lányegylet”
A szerződött támogatás összege: 25.000.000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt befejezési dátuma: 2019. december 31.
A projekt azonosító száma: EFOP-1.4.4-17-2017-00048
Az iskolai sikertelenség a legtöbb esetben a családi, közösségi 

környezet negatív mintáiban gyökerezik. Az alul iskolázott szülői 
háttér, az alkalmi munkákból, szürkegazdaságból időnként jól pro- 
fitáló rokonok, ismerősök mind a továbbtanulás, magasabb iskolák 
megszerzése ellen foglalnak állást - saját helyzetüket is magyará- 
zandó. Ebben a környezetben a fiataloknak nagyon nehéz elfogad- 
niuk, magukévá tenni azt a tézist, miszerint magasabb iskolai vég- 
zettséggel boldogabb, sikeresebb életet is remélhetnek. Ebben a 
helyzetben nagyon fontos olyan életutakat bemutatni, melyek al- 
ternatív lehetőségeket vetítenek fel, továbbá olyan ösztönzőket al- 
kalmazni, melyek egy-egy fontos lépés, intézményi szintek közötti 
átmenethez segítenek hozzá. A mindennapokban való szorgalmas 
tanulás nélkül nem vezet messzire még a tehetséggel megáldott 
diákok útja sem, ezért a tanulási sikeresség előmozdítása érdeké- 
ben ösztönzők kialakítása lehet előremutató. 

A lemorzsolódási tünetek a lányok esetében az általános iskola 
után jelentkeznek. Mivel - az országban egyedülálló módon – a 
bodrogközi térségben egyetlen középfokú oktatási intézmény 
sincsen, ezért a továbbtanuláshoz minden esetben legalább Kisvár- 
dáig (ritkább esetben Sátoraljaújhelybe, vagy Sárospatakra) kell 

utazni. Ebben a helyzetben könnyen elkallódnak a fiatalok, mivel 
többnyire először szabadulnak fel a családi kontroll alól - tapaszta- 
latok szerint 10 cigándi roma fiatalból 2 végzi el a középiskolát. 
Többnyire nem a bukások okozzák a lemorzsolódást, hanem a hi- 
ányzások miatt jutnak odáig, hogy az iskola elbocsátja őket.

Egyszerűen fogalmazva sokszor a fiatalok nem jutnak el az isko- 
láig, mert az első tanórák helyett beszélgetnek, csavarognak Kis- 
várdán. Mindezeken túlmenően a hosszabb távú elképzelések és az 
életcél hiánya, továbbá a hiányos önismeret, és a párválasztási 
érettség hiánya képezik a probléma gyökerét. A fentiek fényében 
megállapítható, hogy a hátrányos helyzetű cigándi fiatal lányok 
jelentős része ki van téve a lemorzsolódás veszélyének.

A megvalósuló tevékenységek bemutatása

1. Szükségletfelmérés
2. A helyi közösség érzékenyítése
3. Egyéni és családi mentorálás biztosítása
4. Csoport működtetése, pályaorientációs foglalkozások
5. Természetbeli támogatás nyújtása
6. Együttműködés az EFOP-3.1.7. kódszámú "Esélyteremtés a   
    köznevelésben” című kiemelt projekt megvalósítóival
7. Partnerség roma női civil szervezetekkel
8. Áldozattá válás megelőzése, önismereti 
    foglalkozások
9. Családi és női szerepek
10. Aktív szabadidős 
       tevékenységek 
11. Táborok 
12. Családterápiás tréning
13. Pozitív életutak bemutatása
14. Eszközbeszerzés

A 63 évvel ezelőtt történt forradalom és szabadságharc eseményeire emlékeztek Cigándon

Nekik nem volt választásuk – Állatok a Nagy háborúban
A fenti címmel nyílt meg az ETELE Hagyományőrző Lovas és 

Szabadidősport Egyesület vándorkiállítása a Bodrogközi Mú- 
zeumportán, Cigándon 2019. október 7-én.

 Az eseményen részt vett többek között Ablonczy Dániel, Ci- 
gánd Város alpolgármestere, dr. Szepesy Márk jegyző, Stumpf At- 
tila, a Cigándi Járási Hivatal vezetője, valamint Nagy Józsefné, a 
Bodrogközi Múzeumporta vezetője. A megjelent vendégeket Sza- 
bóné Horváth Eszter, az ETELE Hagyományőrző Lovas és Sza- 
badidősport Egyesület elnöke köszöntötte.

 Dr. Báthori Gábor hadtörténész tartott egy rövid előadást az első 
világháború történéseiről, a világégésben szerepet vállaló állatok 
háborús feladatairól, sorsukról. Az előadást követően Paládi Petra, 

a Széptan Alapfokú Művészeti Iskola növendéke játszott el egy he- 
gedű darabot Némethy Viktória zongora kíséretében. Petra felké- 
szítője Orosz Magdolna volt.

 Az ünnepség a Nagy Dezső Művelődési Ház dísztermében kez- 
dődött, a résztvevőket köszöntötte és ünnepi beszédet mondott Pi- 
kó Sándor. Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire 
a Kántor Mihály Általános Iskola hetedik osztályos tanulói és az is- 

kola énekkara zenés irodalmi előadással emlékezett. A művelődési 
háztól a megemlékezők lobogó fáklyákkal vonultak az '56-os em- 
léktérre, ahol Tamás Réka nyolcadik osztályos tanuló szavalatát 
követően az önkormányzat-, a Cigándi járás-, a település intéz- 
ményei- és a helyi civil szervezetek képviselői egy-egy koszorút 
helyeztek el az emlékműnél. A koszorúzás után a megemlékezésen 
résztvevők egyperces néma főhajtással adóztak a hősök emléke 
előtt. Ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak.

Megvalósított projektek az iskolában II.
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A kedvezményezett neve: Sárospataki Tankerületi Központ - 
Kántor Mihály Általános Iskola (3973 Cigánd Iskola u. 8.)

A projekt címe: „Határon túli testvériskolai kapcsolatok erő- 
sítése. Együttműködés a bélyi alapiskolával.”

A szerződött támogatás összege: 14,99 M Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt befejezési dátuma: 2019. október 31.
A projekt azonosító száma: EFOP-3.1.8-17-2017-00163
A „Határon túli testvériskolai kapcsolat erősítése” című projekt 

elsődleges célcsoportja: a Sárospataki Tankerületi Központ Kántor 
Mihály Általános Iskolájába (Cigánd) járó, felső tagozatos diákok. 
Ezek a fiatalok az ország leghátrányosabb helyzetű járásában él- 
nek, többségük nagyon szerény körülmények között. A projekt a 
testvériskolai kapcsolatok kiépítésével, a sokrétű fejlesztési foglal- 
kozásokkal, szabadidős és tanulmányi egész napos programokkal, 
táborozással próbál segédkezet nyújtani a gyerekeknek, s másod- 
lagos célcsoportként a szüleiknek, családtagjaiknak. A testvéris- 
kolai együttműködést a Szlovák Köztársaság területén működő 
Základná škola s yučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, 
Biel-Bély intézményével alakítottuk ki. 

A pályázati felhívás által megjelölt tematikák közül az alábbi- 
akat valósítottuk meg: 
A partner iskolák bemutatása és megismertetése 

Biztonságos internethasználat 

Az egészséges életmód fontosságának kérdése 

Alkohol-, drog prevenció 
A projekt tevékenységei: 
 Heti rendszerességű délutáni foglalkozások: Honismereti 

szakkör, Egészséges életmód kör, Szermentes szervezet (alkohol-, 
és dog prevenciós klub), Felhő klub.
Heti rendszerességű tantárgyi fejlesztés 4 tantárgy feldolgozá- 

sával: Történelem/magyar történelem helyi vonatkozásai/, ma- 
tematika /letisztult logikai gondolkodás fejlesztése/, magyar /helyi 
különlegességek a magyar irodalomban/ , biológia /az egészséges 
és szermentes életmód/ 
Heti rendszerességű angol és német nyelvi fejlesztés 

 Személyes találkozók a Bélyi (SK) testvériskolával összesen 6 
alkalommal 

Egész napos iskolán kívüli tanulmányi programok összesen 10 
alkalommal

Három részes előadássorozat a kiválasztott tematikák szerint 

Nyári bentlakásos tábor 1 alkalommal 4 nap 3 éjszaka időtar- 
tamban 

Közös honlap kialakítása és működtetése 
A projektbe 50 felső tagozatos gyereket vontunk be, 74%-uk 

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül. A heti rend- 
szerességű programokon 4 csoportban folyt a munka. A kis lét- 
számú csoportok a heti rendszerességű délutáni foglalkozások és 
tantárgyi fejlesztések esetében forgószínpad-szerűen váltották 
egymást az adott tematikáknál és fejlesztőknél negyedévente. 

A projektet 1 projektmenedzser, 1 pénzügyi vezető, 1 szakmai 
vezető, 12 szakmai megvalósító (fejlesztő tanár), 1 programszer- 
vező adminisztrátor és 1 önkéntes szülő valósította meg. 

A projekt célja, hogy a testvériskolai együttműködés keretében 
olyan fejlesztésekhez jussanak hozzá tanulóink, melyek elősegítik 
kora felnőttkori érvényesülésüket. A fejlesztések hatására változik 
a gyerekek és optimális esetben szüleik hozzáállása is a tanulmá- 
nyokhoz, az önfejlesztéshez. A program szerteágazó tevékenysé- 
gei érintik szinte az egész történelmi Bodrogköz területét, így jól 
látható lesz a projekt a térség lakosai számára is. Az iskolák közötti 
együttműködés hosszú távon fennmarad majd, hiszen volt már 
korábban együttműködés, s a kapcsolat a projekt által megerősö- 
dik. A gyerekek alapkompetencia, valamint szociális kompetencia 
fejlesztése hosszú távon hozzájárul a munkaerőpiac fejlődéséhez. 
Azok az ismeretek, amelyeket a fejlesztések során elsajátítottak, 
hozzásegíti őket a rugalmas hozzáálláshoz a majdani munkakere- 
sés időszakában. Akár komoly baráti kapcsolatok is kialakulhat- 
nak a projekt alatt, ami további lehetőségeket nyit meg, hiszen 
könnyen lehet a munkalehetőségek minimális szintje mellett, a ha- 
táron túlról jön egy jó ötlet: hol érdemes elhelyezkedni. A projekt 
megvalósítása alatt kialakítunk és karbantartunk a gyerekekkel kö- 
zösen egy weboldalt, mely a folyamatos frissülésnek köszönhe- 
tően beszámolt az aktuális projekteseményekről. 

A honlap egyrészt jó felület arra, 
hogy a térség lakói számára kö- 
vethető legyen a projekt, másrészt 
kiváló lehetőség arra, hogy a prog- 
ram befejezését követően, további 
tartalmakkal bővítve, a projekt 
eszmeiségének fenntartását bizto- 
sítsa. 

Megvalósított projektek az iskolában III.

III. Sőregi emlékülés
Cigánd Város Önkormányzata és A „Bodrogköz Tájmúzeumá- 

ért” Alapítvány harmadik alkalommal szervezte meg a Sőregi em- 
lékülést. Az ünnepi eseményt 2019. november 16-án tartották meg 
a Bodrogközi Múzeumporta Sőregi-házában. 

A rendezvényen részt vett Oláh Krisztián polgármester, Tóth Já- 
nos alpolgármester, dr. Szepesy Márk jegyző, a képviselő-testület 
tagjai, valamint a város intézményeinek vezetői, civil szervezetei- 
nek képviselői. A megjelent vendégeket Kovács Gábor közösség- 
fejlesztő köszöntötte. 

Ezt követően Csáki Balázsné, A „Bodrogköz Tájmúzeumáért” 
Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Bodrogközi Múzeumporta nagy- 
követe emlékezett meg Sőregi Márton, egykori kántortanítóról és 
fiáról, Sőregi Jánosról, aki városunk szülöttje, a debreceni Déry 
Múzeum egykori igazgatója volt.  

Kovács Gábor közösségfejlesztő Janka András néhai cigándi pe- 
dagógus születésének 100. évfordulója alkalmából tartott prezen- 
tációt. Viga Gyula néprajzkutató, nyugalmazott egyetemi tanár 
gondolatai következtek, melyet az Újabb tanulmányok Cigánd 

múltjáról című kiadvány szerkesztőjeként osztott meg az emlék- 
ülés résztvevőivel. 

Majd a tudományos kötet két szerzőjének könyvbemutató elő- 
adása következett: Takács Péter történész, nyugalmazott egyetemi 
tanár Cigánd elmúlt két évszázadáról, míg Páll István nyugalma- 
zott múzeumigazgató, néprajzkutató Cigánd népi építészetéről tar- 
tott előadást.

 A szervezők nevében köszönjük a támogatók, előadók, dolgo- 
zók közreműködését. Nélkülük nem jöhetett volna létre ez az emel- 
kedett hangulatú rendezvény.
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Száz esztendeje született Janka András, 
egykori cigándi tanító

Janka András

1919. június 16. – 2012. december 31.

„1919. június 16-án délután egy élet elin- 
dult útjára.

Egy megpróbáltatásokkal gazdag élet 
kezdődött. Nem mindennapi, regénynek is 
nevezhető, kalandoktól mentes, a sors ke- 
gyetlen útjait elviselni kényszerülő élet”

Janka András 1919. június 16-án szüle- 
tett Cigándon. Édesapja Janka Béla, Ci- 
gánd egykori jegyzője, édesanyja Janka 
Béláné, született Lábos Gizella háztartás- 
beli. Négy testvére volt. Elemi iskoláit Ci- 
gándon végezte el.

Gyermekkorára többek között így emlék- 
szik vissza Nagy István: Az iskolaügy év- 
századai Cigándon című könyvében:

„Pólyás koromban már komisszár vol- 
tam. A vörösök kötelezték apámat, hogy vö- 
rös csillagos fénykép készüljön velem. 
Szokványos gyerekkorom volt. Mezítláb 
kergettem a hordóráfot, a Tisza töltésén fűz- 
fa sípot készítettem, versenyre kelve a ma- 
darakkal.”

Középiskolai tanulmányait Dombrádon 
és Sárospatakon végezte el. Tanítói okle- 
velét Sárospatakon, a Tanítóképző Főis- 
kolán szerezte meg. 1939-ben kezdte meg 
tanítói pályafutását Alsóbereckiben.

A II. világháború kitörése miatt 1939 ok- 
tóberében be kellett vonulnia katonának, 
Kassán teljesített szolgálatot.

1940. szeptember 1-én őrmesteri rang- 
ban részt vett az Erdélyi bevonuláson. 1941 
októberében szerelt le, ezután hivatásos ka- 
tonai pályafutásba kezdett. 1942 február- 
jában Budapestre került a M.H. 17/a osz- 
tályához, ahol különböző hadüzemekben 
teljesített szolgálatot.

1944 januárjában hadnagyként Nagybá- 
nyára került az Állami Ércbányászathoz, 
ahol a „pengő” aranyfedezetének a bizto- 
sítása volt a feladata. Októberben a szovjet 
csapatok előrenyomulása következtében 
visszarendelik Budapestre a M.H 17/a osz- 
tályához.

1945. február 11-én a Budai gyűrűben 
szovjet hadifogságba esett. Fogolyként 
megjárta Uszman, Voronyezs és Kijev lágerit.

Erről egy vele készült interjúban így me- 
sélt:

„Május hónapban érkeztünk meg Usz- 
mányba. Egy kolostort alakítottak át lá- 

gerré. Két-háromezer tiszt volt össze zsú- 
folva. A nyár folyamán Voronyezsbe vittek 
át, itt találkoztam az első cigándival: 
Fisher Zoltánnal, aki terménykereske- 
dőként volt ismert…

1948-ban Kijevben találtam magam, ab- 
ban a bunhókerlágerben, ahol gyűjtik az 
otthon nem kívánatos személyeket.” 

1950 decemberében internálták Kazinc- 
barcikára. 1953-ban szabadult, miután 
Nagy Imre kormánya felszámolta a lágere- 
ket, és hivatalosan is közölték vele, hogy té- 
vedésből volt bezárva. Tiszti rendfokozatá- 
tól megfosztották.

1953. szeptember 16-án érkezett haza 
szüleihez Cigándra. 1954. Szeptemberétől 
tanított a Cigándon, az Újfalusi iskolában. 
Ekkor ismerkedett meg későbbi feleségé- 
vel is Vahaja Katalinnal, aki pilisvörösvári 
származású volt, de Cigándra helyezték. 
Aktívan részt vett a község életében is, mint 
például a színjátszó körnek is tagja volt. A 
bor című népszínműben is szerepet kapott.

Az 1956-os októberi forradalom idején, a 
Cigándon történt eseményeinek egyik fő- 
szereplője volt.

1956. október 27-én délelőtt felvonulást 
tartottak Bialcsik László párttitkár és Oláh 
József népfrontelnök szervezésében.  

A nap folyamán megalakítottak egy bi- 
zottságot, mely a parasztság követeléseinek 
összeállítására volt hivatott, mely a tör- 
vénytelen tagosítások ellen szólt.

Janka András - mint a Munkástanács 
jegyzője - a választás alatt tartott beszédé- 
ben kiemelte:  

„ő, mint hadifogoly megkóstolta a szov- 
jet kultúrát, érdeke, hogy a magyar sza- 

badságért harcoljon.”

Az október 28-án, a délelőtti mise után 
Kelemen Zoltánnal beszédet mondott, ek- 
kor ismertették a 17 pontból álló követelé- 
seket 

Az események így éltek emlékezetében:
„A pedagógusok abban az időben ve- 

zérszerepet játszottak. 1956. október 25-én 
egyik órámon azt az üzenetet kaptam, hogy 
jöjjek gyorsan, mert nagy baj van. Azért 
megtartottam az órámat, és csak utána 
mentem. Hát kiderült, hogy a párttitkárt 
akarták kivégezni. Őt több napig bújtattam. 
Vér nélkül levezényeltem Cigándon a forra- 
dalmat. Már azt hittem, hogy mindent meg- 
úsztunk, amikor 1957. április 1-én letartóz- 
tattak izgatás miatt. Ennek volt egy kis sze- 
mélyes háttere, és ez aztán az igazgatónak 
nem tetszett.”

A cigándi események következménye- 
ként 1957. június 11-én nyilvános tárgyalá- 
son izgatás bűntettében bűnösnek találták, 
két és fél év börtönbüntetésre ítélték, me- 
lyet fellebbezést követően két évre módosí- 
tottak. A büntetést Márianosztrán kellett le- 
töltenie. 

1959. június 16-án, 40. születésnapján 
vette feleségül Vahaja Katalin tanítónőt.

Két gyermekük született: Edit és Sza- 
bolcs

1963. szeptemberében térhetett vissza ta- 
nítói állásához. A pilisvörösvári Templom 
Téri Általános Iskolában kezdett dolgozni, 
ahol 3. és 4. osztályos tanulókat oktatott.

1979-ben vonult nyugdíjba, de ezután 
még 10 esztendőt dolgozott aktívan.

Míg élt, vallotta:
„Az, hogy Cigándon éljek, meghiúsult. 

Kötődésem nem csak a temető látogatások 
miatt él. Jó szót váltani azokkal, akik „ide- 
valósinak” tartanak.

Éljek bárhol, én mindig CIGÁNDINAK 
vallom magam!”

Elismerései:

- 1989. Június 16. - Nagy Imre és mártír- 
társai újra temetésén őrt állhatott Maléter 
Pál koporsójánál.

- 1994. június 30-án a Honvédelmi Mi- 
nisztérium visszaadta hadnagyi rendfoko- 
zatát.

- 2001. október 23-án Mádl Ferenc köz- 
társasági elnöktől átvehette a Magyar Köz- 
társaság Ezüst Érdemkereszt kitüntetést.

- 2007-ben Pilisvörösvár Díszpolgára 
cím
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Sírató anya
A "Síró anya" néven ismert  II. világháborús emlékmű egy értel- 

metlen és brutális rongálás következtében megsemmisült. Cigánd 
Város Önkormányzata kötelességének tartja, hogy méltó módon 
állítson emléket a világháború cigándi hősi halottainak és ártatlan 
áldozatainak.

Az elpusztított szobor helyreállítása 20.000.000 forintba kerül. 
Ez a költség messze meghaladja a biztosítási összeget, a beszámít- 
hatatlan elkövető pedig nem téríti meg az okozott kárt. Mivel 
jelenleg az állam sem tud forrást biztosítani a felújításra Cigánd 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete létrehozott egy 500.000 
forintos  alapot az emlékmű rekonstrukciós költségeinek finanszí- 
rozására. Az alaphoz bármely személy vagy szervezet csatlakozhat 
bármekkora összegű adománnyal!

Pénzbeli felajánlásaikat személyesen átadhatják a Cigándi Pol- 
gármesteri Hivatalban (3973 Cigánd, Fő u. 80.) vagy átutalhatják a  
11734138-15349480-05120000 számú elkülönített önkormány- 
zati számlára. Átutalás esetén a megjegyzés rovatban minden ado- 
mányozónak fel kell tüntetnie az adomány célját (II. világháborús 

emlékmű helyreállítás) és a nevét. (Amennyiben nem szeretné, 
hogy a neve nyilvánosságra kerüljön, azt külön jelezze!)

Bízom benne, hogy összefogásunk eredményeként utódaink em- 
lékezetében is tovább él majd az előző generáció áldozatvállalá- 
sának emléke és méltó körülmények között róhatják le kegyelet- 
teljes tiszteletüket!

Oláh Krisztián polgármester

Dr. Ablonczy Pál emlékülés
Cigánd Város Önkormányzata és a 

Bodrogközi Járóbeteg Szakrendelő 
Nonprofit Kft. első alkalommal szer- 
vezte meg a dr. Ablonczy Pálról elne- 
vezett emlékülést Cigándon, 2019. 
november 29-én.

A vendégeket elsőként Kovács Gá- 
bor közösség fejlesztő köszöntötte.

Az emlékülést Oláh Krisztián pol- 
gármester nyitotta meg. Beszédében 
elmondta, hogy hagyományteremtő 
szándékkal hívták meg az egészség- 
ügyben dolgozókat, az egykori kol- 
légákat, és a háziorvosokat azzal a 

céllal, hogy egy egészségügyi szakmai fórumot hozzanak létre.
Beszédében kiemelte, hogy a meghívott vendégekben az volt a 
közös, hogy mindannyian jól ismerték, szerették és tisztelték dok- 
tor urat, a gyerekek Pali bácsiját.

Visszaemlékezésében polgármester úr elmondta, hogy 2012. jú- 
nius 28. után - amikor elhunyt szeretett orvosunk - egy olyan nagy 
űrt hagyott maga után, amit mai napig nehéz betölteni. Fontosnak 
tartotta elmondani azt is, hogy jó humorú, a végtelenségig tisztelet- 
tudó, és nem utolsó sorban remek szakembert vesztettünk el, aki 
nem csak a rendelőben, hanem a munkaidőn kívül is folyamatosan 
kereste az emberek társaságát.

Polgármester úr köszöntőjét követően Bodnár Andrásné 
egészségügyi ügyvitelszervező szakmai előadását hallgathatták 
meg a jelenlévők a diagnosztikáról.

Dr. Salamon Sándor főorvos úr előadásában Ablonczy doktor 
úrhoz fűződő évtizedes barátságáról, valamint néhai háziorvosunk 
szakmai ars poeticájáról beszélt.

Dr. Berzéky József főorvos úr a Rákóczi szabadságharc idején 

működő egészségügyi helyzetről tartott tartott rövid prezentációt.
A szakmai előadásokat az emlékezés percei követték. Elsőként 
Tóth János alpolgármester úr mutatta be dr. Ablonczy Pál élet- 
rajzát.

Ezt követően dr. Berzéky József főorvos úr, Reményik Sándor: 
Az orvos című versét szavalta el. Az előadás alatt közreműködött 
citerán Téglás Dezső nyugalmazott iskolaigazgató, aki szeretett or- 
vosunk egyik kedvenc nótáját zenésítette meg citerára.

Az egykori kollégák közül Nagy Dezsőné (Anikó néni) emléke- 
zett meg, aki 34 évig volt doktor úr asszisztense, majd Bodnár And- 
rásné osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel.

Végül, de nem utolsó sorban, dr. Fodor Berta gyógyszerésznő 
elevenítette fel doktor úrral kapcsolatos közös emlékeit.

A visszaemlékezéseket követően Kovács Gábor olvasta fel azon 
idézetet, mely dr. Ablonczy Pál sírján olvasható:

„Nem élt belőle több, és most sem él,
S mint fán se nő egyforma két levél,
A nagy időn se lesz hozzá hasonló”
Az emlékülés Oláh Krisztián polgármester úr gondolataival zá-

rult.
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A Szociális Szolgáltató Központ hírei
Október 04-én került megrendezésre, a Városi Önkormányzat 

és a Szociális Szolgáltató Központ közös szervezésében az Idősek 
világnapja az étkezdében, amely mint mindig nagyon jó hangu- 
latban telt, élő zenével, és meglepetés vendéggel volt színesebbé 
téve az est. 

Október 21-én a tiszakarádi idősek klubja meghívására egy jó 
hangulatú délutánon vettek részt a cigándi klubtagok.

Október 30-án a Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének tag- 
jai Debrecen-Józsára kirándultak, ahol egy fejlesztő házban töltöt- 
tek el egy napot. 

November 09-én az idősek egy nóta délutánon vettek részt Kis- 
várdán, a Dankó rádió szervezésében.

November hónapban a központ valamennyi házi segítségnyúj- 
tásban dolgozó gondozónője vadonatúj kerékpárt kapott a fenn- 
tartó jóvoltából.

November 15-én a Szociális Munka Napja alkalmából a Bod- 
rogközi Többcélú Kistérségi Társulás, mint a Szociális Szolgáltató 
Központ fenntartója, szervezett jó hangulatú délutánt az intézmény 
dolgozóinak. A rendezvényen köszöntőt mondott Dakos Jánosné 
intézményvezető és Oláh Krisztián, Cigánd Város polgármestere.

Munkájuk elismeréseként a központ valamennyi dolgozója aján- 
dékcsomagot vehetett át a fenntartó jóvoltából, a települések pol- 
gármestereitől. 

Valamint külön elismerésben részesültek a cigándi dolgozók 
közül: Bodnár Lászlóné, György Józsefné, Horváth Jácinta, 
Kantár Imréné a központnál eltöltött 10 éves munkaviszonyuk 
okán.

Áldozatos munkájukat ebben a formában is szeretnénk megkö- 
szönni  

November 26-án a tiszakarádi idősek klubjának tagjait látták 
vendégül a cigándi idősek.

December 06-án került megrendezésre, a Szociális Szolgáltató 
Központ Támogató Szolgálata, és Fogyatékkal Élők Nappali Intéz- 
ménye valamint a Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén 
Térségi Egyesülete szervezésében a Fogyatékkal Élők Világnapja 
a Nagy Dezső Művelődési Házban.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál November 13.-
án és December 09.-én került sor a „Rászoruló Személyeket Támo- 
gató Operatív Program” keretében a november-december havi 
élelmiszer csomagok osztására, a jogosultak részére.

A Szociális Szolgáltató Központ valamennyi dolgozója, 

Bé- kés Boldog Karácsonyt, és Sikerekben Gazdag Új 

Évet Kíván a város lakosságának!
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Fogyatékkal élők világnapja

2019. december 6-án, már 8. alkalommal sikerült lebonyolítani a 
Fogyatékkal élők világnapja alkalmából megrendezett ünnepsé- 
günket. Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Oláh Krisztián 
Cigánd Város Polgármestere, Tóth János Alpolgármester, Stumpf 
Attila a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Cigándi Járási Hivatalá- 
nak vezetője, a város különböző intézményeinek vezetői és dolgo-
zói, valamint a fogyatékkal élők és szüleik, továbbá részt vettek az 
eseményen a Mozgáskorlátozottak Egyesületének tagjai.

A megjelent vendégeket Kertész Zoltán a Szociális Szolgáltató 
Központ intézményvezető-helyettese köszöntötte.

A B-A-Z Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Cigándi Tagintézményének hírei

A 2019/20-as tanévet 6 fő aktív dolgo- 
zói létszámmal kezdtük, 4 szakalkalma- 
zottunk van jelenleg tartósan távol, mivel 
anyai kötelezettségüknek tesznek eleget, 
nekik ezúton is kívánunk boldog babázást. 

A szakemberhiányt igyekszünk óraadókkal pótolni, jelenleg 5 
óraadót foglalkoztatunk. További 2 fő nevelő-oktató munkát segítő 
alkalmazottunk van. Összességében 11 szakemberrel kell megol- 
danunk a Cigándi Járás 15 településének ellátását.

A tanév eleji szűrővizsgálatok szeptember-október folyamán le- 
zajlottak, a szűrések eredményei alapján szakembereink megkezd- 
ték a fejlesztő foglakozásokat, és a logopédiai terápiás ellátást. 
Folytatódnak a korábbi tanévben megkezdett korai fejlesztő és 
korai intervenciós foglalkozások, valamint a pszichológiai terápi- 
ák és a gyógytestnevelés is. A tehetségfejlesztés ebben a tanévben 
szakember hiányában szünetel.

Dolgozóink jelenleg, akikhez a szülők és a pedagógusok is 
bátran fordulhatnak kérdéseikkel, kéréseikkel és problémáik- 
kal:

1. Kopasz Gáborné – gyógypedagógus, tagintézményvezető
2. Rohályné Hegedűs Judit – tanácsadó szakpszichológus
3. Balla Enikő – gyógypedagógus
4. Rolyákné Bajkó Ágnes - gyógypedagógus
5. Benő Tiborné – fejlesztőpedagógus
6. Lelesziné Kiss Dóra – fejlesztőpedagógus
7. Harsányiné Petneházi Ágnes – óraadó pszichológus
8. Rinkó Ágnes – óraadó gyógytestnevelő
9. Kocsiné Nyiscsák Emma – óraadó logopédus
10. Kovács Attiláné – óraadó logopédus

11. Terjék Istvánné – óraadó logopédus
12. Vicickóné Papik Adrienn – szakszolgálati titkár
13. Dócsné Gráf Mónika – ügyviteli dolgozó
A foglalkozások a szülőkkel és az intézményekkel előre egyez- 

tetett időpontban zajlanak, de nagyon kérjük a szülőket, hogy a dé- 
lutáni foglalkozásokon biztosítsák a gyermekek jelenlétét, hiszen 
nagyon fontos a fejlődésük érdekében a rendszeres részvétel.

Kérdéseikkel, kéréseikkel munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 
08:00-tól 17:00 óráig, pénteki napokon 08:00-tól 13:00 óráig ke- 
reshetnek minket személyesen, vagy a 47/334-155 telefonszámon, 
illetve a ped.szakszolg.cigand@gmail.com email címen. Szolgála- 
tásainkról bővebben a www.borsodszakszolgalat.hu internetes ol- 
dalon tájékozódhatnak.

Kopasz Gáborné tagintézmény-igazgató

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag Bol- 
dog Új Évet kíván a B-A-Z Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Cigándi Tagintézményének valamennyi dolgozója!

A rendezvény sajátossága volt, hogy a környék, fogyatékkal élő 
gyermekeket és felnőtteket ellátó intézményei mutatkoztak be egy- 
másnak.

A Sátoraljaújhelyi Fogyatékkal Élők Nappali intézményének 
műsora nyitotta meg a rendezvényt, akik egy karácsonyi dráma- 
játékot adtak elő. Ezt követően a Sátoraljaújhelyi Deák Úti Általá- 
nos Iskola növendékei és pedagógusai, az ünnepek közeledtével, 
szintén egy adventi műsorral készültek. Őket követte a Sárospataki 
Pécsvárady Botond Általános Iskola 7. évfolyamos tanulóinak tán- 
cos produkciója. A rendezvényt a hagyományokhoz híven a BTKT 
Szociális Szolgáltató Központ Fogyatékkal Élők Nappali Intézmé- 
nyének műsora zárta. Az ellátottak hetek óta lelkesen készültek 
erre a rendezvényre. Németh Istvánné és Doronyné Jenei Mária 
gondozónők áldozatos munkájának köszönhetően megtanulták a 
szerepeiket, és látványos díszlettel tették látványossá az előadást. 
A vak király című mese átiratát Kopasz Gáborné gyógypedagógus 
készítette és vitte színpadra, melyet Téglás Dezső citerazenéje tett 
teljessé. 

A színvonalas műsorokat követően meglepte a gyerme- keket a 
Mikulás egy-egy csomaggal, majd a vendégek állófogadás kere- 
tében finom töltöttkáposztát fogyaszthattak, amit a BTKT szo- 
ciális központ dolgozói készítettek és tálaltak fel.

Köszönjük a fellépő vendégeknek, hogy elfogadták a meghí- 
vást, valamint a Művelődési Ház dolgozóinak, hogy segítettek az 
ünnepi műsor lebonyolításában. Köszönjük Cigánd Város Önkor- 
mányzatának a támogatását, mellyel immáron nyolcadik éve teszik 
lehetővé, hogy emlékezetessé váljon ez a nap a fogyatékosok sz- 
ámára.
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A vérzsírokról
A koleszterin minden emberi sejtben megtalálható vegyület. 

Kisebb részét táplálékkal vesszük magunkhoz, a másik része a 
májban képződik. Szerepe nélkülözhetetlen az emberi szervezet- 
ben, számtalan hormon előállításának kiindulási anyaga.

A koleszterinszint normál szinttől való eltérésének ezért két sar- 
kalatos pontja van: a táplálékkal való túlzott bevitel és a szervezet 
szabályozó mechanizmusában keletkező rendellenesség.

A magas koleszterin sokáig nem okoz panaszokat, de alattomo- 
san károsítja érrendszerünket. Súlyos visszafordíthatatlan károso- 
dást okoz az arra hajlamosoknál. A koleszterinszinttel összefüg- 
gésben van az erek falán lerakódó meszes plakk, azaz az érelme- 
szedés.

Három típusát különböztetjük meg, összkoleszterin, HDL és 
LDL koleszterin.

Az LDL szerepét tekintve a koleszterin szállítását végzi a májból 
a sejtek irányába. Az LDL koleszterin emelkedett szintje összefüg- 
gést mutat az érelmeszesedéssel, ezért kapta a "rossz" jelzőt, de ter- 
mészetesen jelenléte – bizonyos mértékben – szükséges a szerve- 
zetben, fontos tudni, hogy bizonyos koncentráció felett káros csak 
a jelenléte, de akkor nagyon.

A HDL-koleszterin az úgynevezett „védő” vagy "jó" koleszterin, 
mivel a véráramban keringő vagy az érfalban már lerakódott ko- 
leszterint is felveszi vagy visszaszállítja a májba, ahol lebomlik, 
ezzel pedig részt vesz az érfal védelmében.

Összkoleszterin. Ha túl sok a koleszterin kínálat és a sejtek a ren- 
delkezésre álló mennyiséget nem tudják felhasználni, az egyensúly 
eltolódik, és a felesleges koleszterin a perifériás vérben kering és 
az erek falában rakódik le. A koleszterin elsősorban rossz tulajdon- 
ságai miatt vált ismertté, de a teljességhez az is hozzátartozik, hogy 
nagyon fontos a szervezet számára.

A trigliceridek nem tartoznak a koleszterinvegyületek közé, ám 
határértékeit figyelembe kell venni a laborlelet értékelésekor.

Amenynyiben az összkoleszterin és a trigliceridek szintje is ma- 
gas, különösen fontos az életmódváltás (mely étrendbeli változást, 

rendszeres testmozgást és a testsúly normalizálását jelenti).
Étkezési szokásai megváltoztatásával tehet az érelmeszesedés 

elkerüléséért. Olyan étrendet kövessen, amely természetes úton se- 
gíti kitisztítani az ereit! Néhány koleszterin csökkentő élelmiszert 
szedtem össze, ami segíthet a koleszterin szint csökkentésében.
 A citrom koleszterinszint csökkentő, és az artériák oxidatív ká- 

rosodását megelőző hatásáról ismert. Csökkenti az összkolesz- 
terinszintet, növeli a nagy sűrűségű lipoprotein (HDL) arányát, és 
csökkenti a gyulladást.
 Napi egy grammnyi fahéjmennyiség csökkentheti a glükóz, a 

trigliceridek, és LDL-koleszterin szintjét, valamint a 2-es típusú 
cukorbetegek összkoleszterinszintjét.
 Az őrölt lenmag csökkentheti a gyulladást és a vérnyomást.

 A szezámmag hatásosan csökkenti az ateroszklerózisos felra- 
kódások kialakulását, csökkenti a vér koleszterinszintjét, valamint 
a triglicerid és az LDL koleszterin szintet.
 A gránátalmalé segít csökkenteni a plakk-képződést, az arté- 

riák elzáródását, és felveszi a harcot az ateroszklerózissal szem- 
ben.
 Cayenne bors segít kitisztítani az artériákat, LDL koleszterin- 

csökkentő hatású. Csökkenti a szélütés és a szívroham kockázatát 
is, javítja a vérkeringést.
 A gyömbér olyan szívvédő vegyületeket tartalmaz, melyek a 

koleszterincsökkentő hatásuk révén akadályozzák meg az artériák 
elzáródását, és a plakk felhalmozódását.
 Fokhagyma szinte kipucolja az artériákat, segít megelőzni a 

szívbetegségeket, csökkenti a vérnyomást, és lassítja az ütőér el- 
meszesedésének folyamatát.
 A kurkuma LDL koleszterincsökkentő hatású és „oldja” az ar- 

tériákban felhalmozódó plakko- kat. Kérdése van? Segítünk! Ke- 
resse fel a Cigándi Egészségfej- lesztési Irodát!          

                              Gégény Mártonné, 
                           Cigándi EFI munkatárs
EFOP-1.8.19-17-2017-00015 -
Az egészséges Bodrogközért!

 Mindenszentek ünnepéhez közeledve a Kántor Mihály Általá- 
nos Iskola alsó- és felső tagozatos diákjai, Némethné Szendrei 
Csilla igazgató asszony és Gulyásné Dócs Krisztina vezetésével 
egy-egy szál virág és mécses elhelyezésével emlékeztek meg a 
köztemetőben, az egykoron Cigándon dolgozó pedagógusokra az 
elhunytak sírjánál 2019. október 21-én. A megemlékezésen részt 
vett Oláh Krisztián polgármester úr és Némethy András, a Cigánd 
Városi Művelődési Központ igazgatója.

 Az iskola és a művelődési ház előtt a névadók, Kántor Mihály és 
Nagy Dezső szobra előtt, majd a Hősök terén is megemlékeztek az 
elhunytakról.

Az elhunyt pedagógusokra, hősökre emlékeztek a Kántor Mihály Általános Iskola diákjai

Nyári egyetem
Nyári Egyetemnek adott otthont a Bodrogközi Múzeumporta 

2019. augusztus 26-30. között. Az öt nap során az egészséges élet- 
móddal kapcsolatos előadásokon vehettek részt az érdeklődők.

Dr. Zacher Gábor toxikológus, főorvos a mindennapi függősé- 
geinkről, Pál Robin válogatott atléta a testmozgás fontosságáról,

Dr. Mórik Gyula a SIS Vitalis orvoscsoport vezetője a legújabb 
érterápiás eljárásról, Tarekné Dr. Tilistyák Judit az egészséges táp- 
lálkozásról, Dobróné dr. Tóth Márta pedig többek között az aller- 
gén fehérjékről, baktériumokról, gombákról tartott előadást.

Az előadásokat követően a vendégek, az adott nap témaköréhez 
kapcsolódóan készült ételeket kóstolhatták meg, melyet a Bod- 
rogközi Múzeumporta dolgozói készítettek.
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Sikeres évet zárt a mezőgazdasági program!
Ismét eltelt egy esztendő a cigándi mezőgazdasági program fe- 

lett, s mint minden valamire való gazdának nekünk is számot kell 
vetni a gazdálkodásunkról. Számba kell venni milyen évet hagy- 
tunk magunk mögött - tanulva az elmúlt évek tapasztalataiból - az- 
ért, hogy eredményesebb jövőt tervezzünk magunknak és a közös- 
ségnek. Azt gondolom, hogy nem kell felsorolnom mi mindent ter- 
meltünk és mit állítottunk elő a megtermelt javakból, hiszen a kö- 
zelmúltban szinte minden cigándi család, nyugdíjas, vagy hozzá- 
tartozó felkeresett minket, hogy az Önkormányzat jó gazdálkodá- 
sának köszönhetően a több mint tíz millió forint értékben kibocsáj- 
tott utalványok rá eső szeletét beváltsa. Mindezek mellett jelentős a 
közel, s távolból meglátogató vásárlók köre is, akik szívesen vásá- 
rolnak tőlünk virágot, savanyúságot, vagy éppen amit idénysze- 
rűen kínálunk. Reméljük a jövőben is tudunk adni a megtermelt 

javakból, és ha valami nem sikerült kifogástalanul, kérjük jelezzék, 
hogy a kijavíthassuk azt. Van miért hálát adni, ha sokat elégedet- 
lenkedünk is, azért volt elegendő napfény és csapadék, és volt 
hitünk, hogy bőven vessünk, hogy később bőven arathassunk.

Hálásnak kell lennünk, amiért vannak akik vetnek, palántát ne- 
velnek, ültetnek, kapálnak, öntöznek, betakarítanak, feldolgoznak, 
árusítanak; akik géppel a földjeinket művelik, akik javítják ami el- 
romlik; akik az év minden napján hajnali négykor az állatok között 
vannak és etetnek és gondoznak; akik a vágóhídon dolgoznak, akik 
a juhokhoz naponta kibicikliznek, hogy ellássák őket, akik a park- 
jainkban, közterületen dolgoznak, vagy egy középület környezetét 
tartják rendben.

Megköszönve mindenki munkáját áldott karácsonyt és bé- 
kés boldog új esztendőt kívánok.                           Lőrincz János

Felelős kiadó: Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Felelős szerkesztő: Tóth Mihály Szerkesztőség: 3973 Cigánd, Fő u. 80. Tel.: 06-47/534-400

Készült: Printhub Hungary Kft., 4031 Debrecen. 

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI LAPJA

A Városi Könyvtár eseményei
Könyvtárismereti és tematikus foglalkozások

A Kántor Mihály Általános Iskola 3.b osztályos tanulói láto- 
gattak el a Városi Könyvtárba 2019. szeptember 17-én. A könyvtár- 
ismereti órán Bötykösné Fodor Kitti köszöntötte a tanulókat és 
Molnár Vivien tanítónőt. Ezt követően a gyerekek megismerked- 
tek a könyvtár szabályzataival, a könyvtárba való beiratkozás me- 
netével is, valamint a gyerekek korosztályának megfelelő köny- 
vekből olvashattak.

Szeptember 20-án a Bodrogköz Kincsei Bölcsőde kis lakói és 
gondozóik látogatták meg intézményünket. A gyerekek nagy 
kedvvel vették birtokukba a könyvtárban található gyereksarkot, 
és vidáman lapozgatták a gyermekkönyveket is, melyeket a dolgo- 
zók készítettek elő a legkisebbek számára.

2019. szeptember 25-én a Kántor Mihály Általános Iskola 2.a 
osztályos tanulói, Pikóné Szabó Tünde osztályfőnök kíséretében, 
könyvtárismereti órán vettek részt a könyvtár dolgozóinak közre- 
működésével. Ezután a tanulók megismerkedtek a könyvtár sza- 
bályzataival, a könyvtárba való beiratkozás menetével is, valamint 
a gyerekek korosztályának megfelelő könyvekből olvashattak.

2019. október 2-án a Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének 
ellátottjai és gondozóik tematikus foglalkozáson vettek részt Váro- 
si Könyvtárban. A jó hangulatú eseményen az őszhöz kapcsolódó 
verseket olvastak fel az ellátottak egymásnak, valamint Vivaldi: 
Négy évszak című zeneművéből hallgattak meg részleteket. Meg- 
ismerhették a könyvtár működését, illetve lehetőségük nyílt beirat- 
kozni a könyvtárba, amivel sokan éltek is az ellátottak közül. Nem 
csak az iskolások és a fogyatékkal élők jöttek el intézményünkbe. 

2019. október 24-én a  Cigándi Tündérkert Óvoda Pillangó és 
Napsugár csoportjának gyermekei és óvónőik töltöttek el egy kel- 
lemes délelőttöt a könyvtárban. A látogatás alkalmával az őszi 
időjárásról beszélgettek a gyerekek a könyvtár vezetőjével. A ki- 
csiknek Bötykösné Fodor Kitti különböző történeteket olvasott fel, 
valamint az őszi gyümölcsökkel kapcsolatos találós kérdéseket tett 
fel a gyerekeknek, akik nagyon ügyesek voltak, minden kérdésre 
tudták a választ. A héten nem ők voltak az első látogatók, 2019. ok- 
tóber 22-én a Hóvirág és a Katica csoport vendégeskedett intézmé- 
nyünkben. Ők is hasonló témájú meséket és verseket hallhattak a 
könyvtár dolgozóitól.

2019. október 25-én a Cigándi Tündérkert Óvoda Süni és Tuli- 
pán csoportjának óvodásai és nevelőik látogatták meg a könyvtár 
dolgozóit. A látogatás során Börkyösné Fodor Kitti könyvtárve-
zető, hasonlóan az többi csoporthoz, őszi történeteket és verseket 
olvasott fel a kis vendégeknek, akik nagy odafigyeléssel hallgatták 
az előadást.

Halloween a Városi Könyvtárban

Nem unatkoztak azok a gyerekek és szüleik, akik a Városi 
Könyvtárba látogattak 2019. október 30-án. A könyvtár dolgozói 
ugyanis Halloween délutánt szerveztek kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt, mely nagyon jó hangulatban zajlott le. A rendezvényen a 
gyerekek töklámpást készíthettek a felnőttek segítségével. Akinek 
volt kedve halloween-i rajzokat készíthetett magának, valamint a 
gyerekek közül többen csillámtetoválást is készítettek. A lámpáso- 
kat kitették a könyvtár ablakába és – ha az időjárás engedi – estén- 
ként meggyújtják a benne lévő mécseseket.

Skandináv Irodalom Hete

Az idén először csatlakozott a Városi Könyvtár a Skandináv Iro- 
dalom Hete elnevezésű programsorozathoz, mely 2019. november 
11-17. között lett meghirdetve. Mivel idén 100 éve alakult meg az 
Északi Szövetség, ezúttal az „északi ünnep” a téma, amely a közös- 
ség és a barátság fontosságát kívánja hangsúlyozni. Intézményün- 
kön kívül az ország számos könyvtára csatlakozott a skandináv 
irodalom népszerűsítésére létrehozott programhoz.

A Városi Könyvtárban 2019. november 12-én tartottak a Kántor 
Mihály Általános Iskola negyedik osztályos tanulóinak egy isme- 
retterjesztő foglalkozást. A gyerekeket Bötykösné Fodor Kitti 
könyvtárvezető köszöntötte, aki röviden beszélt a skandináv iroda- 
lomról, valamint egy rövid kisfilmet is megmutatott a diákoknak 
Svédország természeti kincseiről. A programsorozat keretében, 
három kategóriában három-három északi könyvből olvasnak fel az 
egész világon ezen a héten. A cigándi gyerekek Astrid Lindgren: 
Harisnyás Pippi című kötetéből olvastak fel részleteket egymás- 
nak. A program végén a gyerekek apró ajándékokkal (könyvjelző, 
matrica stb.) gazdagodtak, melyet az Északi Szövetség juttatott el 
intézményünknek.
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Állásbörze
A Sárospatak és Térsége Foglalkoztatási Paktum szervezésében 

tartottak állásbörzét a cigándi Szabadidő Központban 2019. ok- 
tóber 22-én. Az állásbörzén a városban működő, vagy a városba 
betelepülő cégek, valamint a környező települések munkáltatói 
várták mindazon álláskereső, vagy munkahelyváltás előtt álló em- 
bereket, akik szeretnének a jelenleginél jobb körülmények között 
dolgozni. Az állásbörze célja volt, hogy a munkaadók és a leendő 
munkavállalók között olyan kommunikációs kapcsolat alakuljon 
ki, amely megkönnyíti az adott irányban való elhelyezkedést, vala- 
mint a közfoglalkoztatásban dolgozó emberek tájékoztatása az ak- 
tuális munkaerőpaci keresletről, mely elősegítheti a versenyszfé- 
rában való elhelyezkedést.

 Az állásbörzén köszöntőt mondott Oláh Krisztián polgármester 
és Prókai Orsolya, a Sárospatak és Térsége Foglalkoztatási Paktum 
projekt projektvezetője. Az eseményen részt vett Stumpf Attila, a 
Cigándi Járási Hivatal vezetője. Az állásbörzén megjelent kiállí- 
tókról, a leendő munkavállalók szavazhattak. A szavazás eredmé- 
nyeképpen a legjobb kiállító a az Evolution kft. lett, mely várha- 
tóan a jövő év tavaszán kezdi meg működését városunkban.

 Az állásbörze a „Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakí- 
tása Sárospatak központtal” című, TOP-5.1.2-15-B01-2016-
00005 azonosítószámú projekt részeként valósult meg.

Találkozás példaképeinkkel Nem mindennapi rendezvény részesei lehettek a Kántor Mi- 
hály Általános Iskola tanulói a Nagy Dezső Művelődési Ház 
dísztermében.

Pódium-beszélgetés keretében dr. Hegedűs Csaba olimpiai-, 
világ-, Európa- és magyar bajnok birkózó, aki egyben a magyar 
sport 100. olimpiai bajnoka, és Vereckei Ákos olimpiai-, világ-, 
Európa- és magyar bajnok kajakozó osztották meg gondolataikat 
a sportpályafutásukról, az egészséges életmódról, a versenyekről 
és ezekkel kapcsolatos élményeikről.

A 2019. október 4-i esemény a Cigándi Innovációs és Ifjúsági 
Sportegyesület szervezésében valósult meg, amelyen az EFOP-
3.9.2-16-2017-00016 számú „Humán kapacitások fejlesztése a 
Bodrogközben” című pályázat támogatásának köszönhetően a 
felső tagozatos diákok térítésmentesen vehettek részt.

A gyerekek számára külön élményt jelentett, hogy Vereckei 
Ákos olimpiai aranyérmeit testközelből is megtekinthették.

A Szabadidő Központban újra beindult az élet
Őszi idény kezdetével a Szabadidő Központban újra beindult az 

élet. Kántor Mihály Általános Iskola tanuló, a délelőtti időszakban 
folyamatosan érkeznek testnevelés órákra.

Kora délutáni órákban a Vitka SE leány kézilabdásai használják 
ki a sportcsarnok kiváló lehetőségeit, ezt követően a Cigánd SE 
labdarúgó palántái edzenek heti több alakalommal. Hét közben és 
hétvégi napokon előszeretettel jönnek helyi, környékbeli és több 
szlovák baráti társaságok, és amatőr focisták sportolni.

Ezzel párhuzamosan beindultak a Futsal (teremlabdarúgó) baj- 
nokságok is, ahol két utánpótlás és egy felnőtt csapat szerepel Ci- 
gándi színekben. Konditermi használat is drasztikusan növekedett, 
hála a jól felszerelt konditeremnek.

Nem csak sportolók, hanem a lakosság más területét érintő em- 
berek is jöttek a Szabadidő Központba szemvizsgálatra, illetve ná- 
lunk az első alkalommal megrendezésre kerülő Állásbörzére.

A parkolóban több hetes targonca tanfolyam gyakorlati részét 
tartották, ahol a vizsgázás helyszínét is mi biztosítottuk.

December 6-7-8-án, immáronmár XII. alkalommal pénzdíjas te- 
remlabdarúgó tornát szerveztünk, ahol 1.000.000 Ft összdíjazás 
volt az 1-4 helyezettek között. Az ünnepek alatt zajló Városi terem- 
labdarúgó bajnokságot idén is megtartjuk, ahol a helyi és kör- 

nyékbeli játékosokkal több héten keresztül folynak majd a mérkő- 
zések. Januárban és februárban az utánpótlás focistáknak szerve- 
zünk minden szombaton és vasárnap teremlabdarúgó tornát.

Már X. alkalommal jönnek vissza hozzánk a csapatok, -4 külön- 
böző országból- ahová eddig közel 70 csapat nevezett!
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, 2019. 
12. 03-án Cigándon tartotta a kihelyezett, kutyavezetői számára 
előírt, szinten tartó kiképzését. A képzésen 28 fő kutyavezető vett 
részt a megye minden kapitányságáról.

A képzésen:
- fegyelmező és engedelmességi gyakorlatok,
- őrző – védő gyakorlatok,
- szimatmunka gyakorlatok kerültek végrehajtásra.
A kiképzést megtekintettek a Kántor Mihály Általános Iskola 

tanulói. A gyerekek nagy lelkesedéssel, érdeklődéssel vettek részt 
a programban. Külön szeretnék köszönetet mondani a megszer- 
vezéshez nyújtott segítségért Oláh Krisztián polgármester Úrnak, 
valamint Németh István Úrnak, a Cigándi Polgárőrség vezető- 
jének!                                                    Kecskés Lajos r. alezredes

Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság Cigándi Rendőrőrs 
őrsparancsnoka

Rendőrségi hírek

Őszi értékelés Nagy Gáborral
Az őszi idény után 40 megszerzett ponttal vezeti a CISE a B-

A-Z megyei I. osztályú bajnokságot úgy, hogy csapatunk sze- 
rezte egy híján a legtöbb gólt (50) és kapta a legkevesebbet (12). 
Nagy Gábor vezetőedző elégedett a mutatott teljesítménnyel, 
de tudja, hogy nem dőlhetünk hátra.

– Remekül szerepelt a csapat ősszel, mik voltak a kiváló teljesít- 
mény összetevői?

– Bőven volt bepotólnii valónk, mert szinte az egész csapat erőn- 
lét nélkül tért vissza Cigándra. Hosszú volt a skála, 14 helyről jöt- 
tek vissza a játékosok, voltak akik heti többször edzettek, viszont 
olyanok is akik már több éve semmit. Nehéz volt “belőni” mi is len- 
ne jó a felkészülés alatt, de a fő hangsúlyt arra fektettem, hogy mi- 
nél többet legyünk együtt, mert az már egy fél siker! Egyik oka 

mindenképp az volt az eddig elért eredményeinknek, hogy együtt 
van a csapat, mindenki ismer mindenkit, közel vannak egymáshoz 
a játékosok korban is, fiatal az egész társaság. A másik, egy egész- 
séges bizonyítási vágy volt mindenkiben, az elmúlt évekből kifo- 
lyólag. Szerencsére jól jöttünk ki belőle.

– Arról is beszéljünk, hogyan néz ki az együttes téli programja?
– Január 15-én kezdjük a felkészülést heti 4 edzésekkel, illetve 

lesznek napi 2 edzések is, ahol 6 edzőmérkőzés lesz beiktatva a 
baj- nokság kezdetéig. Főleg erősebb, NB III-as csapatokkal fo- 
gunk mérkőzni, hogy lássuk hol is tartunk.

– Végezetül ha szezon végeztével megkérdezik, mi lenne az ami- 
vel minimálisan is elégedett lennél, mi lenne az?

– Az 1-8. hely valamelyikével, amit sokan vártak tőlünk! Nyil- 
ván azért küzd mindenki bármilyen bajnokságban, hogy az első 
legyen! A fiúknak minél több meccset meg kell nyerni, aztán majd 
meglátjuk mire lesz elég.

25 éves a cigándi híd!
1994. november 19-én, 25 évvel ezelőtt adták át a II. Rákóczi 

Ferenc Tisza-hidat, mindannyiunk legnagyobb örömére.
A híd, Cigánd és Tiszakanyár között épült meg, 1,5 milliárd 
forintból, és fizikailag véglegesen összeköti Borsod-Abaúj-
Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéket.

Cigánd városi roma nemzetiségi önkormányzat:
Dancs Oláh Attila elnök

Dancs-Oláh Jenő elnök helyettes
Dancs-Oláh Dániel 
Dancs-Oláh József 

Jónás Erika 

Országos közfoglalkoztatási kiállítás és vásár volt Budapesten

Cigánd újra képviseltette magát a megtermelt javakkal, termé- 
kekkel melyeket a kollégáink szorgos munkával készítettek! 

Mindannyian nagyon büszkék vagyunk a kiállított termékekre! 

Újabb, korszerűbb autót kaptak a cigándi polgárőrök! 

Németh István képviselő úr, aki egyben a cigándi Polgárőr Egye- 
sület Elnöke is, személyesen vette át az “ új opelt” Budapesten. 
Munkájukhoz jó egészséget, és sok sikert kívánunk!
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Pénzdíjas Teremlabdarúgó Torna
Cigánd, 2019. december 06-07-08.

A XII. Tél Kupa végeredménye:
1. D-NASH
2. Todor-Pet Bau Kft
3. Balla Bau Sro

4. Cigánd SE
5. Tiszavasvári
6. Tom Tailor

A torna gólkirálya: Lippai Gergő (D-NASH)
A torna legjobb kapusa: Komáromi János (Todor-Pet Bau Kft)
A torna legjobb játékosa: Balla János (Balla Bau Sro)

XII. Tél Kupa Balla Bau – Molnár Tüzép

Balla Bau Sro III. helyBalla Bau Sro III. helyBalla Bau Sro III. hely

D-Nash I. helyD-Nash I. helyD-Nash I. hely

Todor-Pet Bau II. helyTodor-Pet Bau II. helyTodor-Pet Bau II. helyCigánd SE IV. helyCigánd SE IV. helyCigánd SE IV. hely

Lezárva! Lezárva! Lezárva!
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Cigánd SE Cigánd SE Cigánd SE Cigánd SE Cigánd SE Cigánd SE1. Cigánd SE Cigánd SE Cigánd SE Cigánd SE Cigánd SE

U-15 
(jan.19.) 

2005.01.után 

született

U-16 
(jan.18.) 

2004.01.után 

született

Lány U17 

(febr.09.) 
2003.01.után 

született

Lány U20 

(febr.15.) 
2000.01.után 

született

U-11 
(febr.16.) 

2009.01.után 

született

U-12 
(febr.22.) 

2008.01.után 

született

Sz.
U-9 (febr.02.) 

2011.01.után 

született

U-10 
(febr.08.) 

2010.01.után 

született

U-11 
(febr.01.) 

2009.01.után 

született

U-12 
(jan.26.) 

2008.01.után 

született

U-13 
(jan.25.) 

2007.01.után 

született

X. Nemzetközi Utánpótlás Teremlabdarúgó Torna
CIGÁND, 2020. január – február
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Kiváló teljesítménnyel, veretlenül lett 

őszi bajnok felnőtt labdarúgó csapatunk!
Az idény utolsó előrehozott mérkőzésén semmit nem bízott a vé- 

letlenre a CISE együttese, sima 6-1-s győzelmet aratott a Felső- 
zsolca ellen a B-A-Z megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban. 
Így az új szezonra alaposan átalakult együttes végig kiegyensúlyo- 
zott, fegyelmezett játékkal teljesen megérdemelten nyerte meg az 
őszi pontvadászatot. Mivel legfőbb riválisunk korábban elhalasz- 
tott mérkőzését tavasszal pótolják, így Nagy Gábor alakulata négy 
pontos előnnyel telelhet a táblázat élén. 

Záróvacsora
November 29-én gyakorlatilag is véget ért az idény a Dara- 

zsak számára, hiszen a hagyományoknak megfelelően a klub- 
vezetés záróvacsorán látta vendégül játékosainkat, a stábot és 
az utánpótlás edzőket egyaránt.

A helyszín ezúttal sem változott, hiszen a klub vezetése ismétel- 
ten az iskola étkezdéjében fogadta az CISE-család tagjait. 

Az est hivatalos programmal indult és először Tóth István, a Ci- 
gándi FC Kft. ügyvezetője emelkedett szólásra. Üdvözlő szavai 
után a folytatásban Nagy Gábor, vezetőedző egyben a CISE elnöke 
felszólalása elején viccesen megjegyezte, hogy nem készült nagy 
beszéddel mert az ősszel elért eredmény önmagáért beszél.

Elmondta, hogy a kezdeti nehézségek és akadályok ellenére – 
míg nem állt össze a csapat – abszolút elégedett a labdarúgók mun- 
kájával. Az erőn felüli teljesítmény annak köszönhető, hogy min- 
denkire egyaránt, bármikor számítani lehetett, és csapatként jól 
funkcionáltak. 

Köszönetét tolmácsolta a jelenlévők felé az elvégzett munkáért 
és hangsúlyozta, hogy mindenki bebizonyította, hogy értékes em- 
ber, majd tisztelettel megköszönte az Önkormányzat támogatását.

A hivatalos rész zárásaként Oláh Krisztián, polgármester kapta 
meg a szót, aki beszédében elmondta, hogy a szerényebb, de őszin- 
te célkitűzés ellenére nagyon örvend annak, hogy a csapat ilyen 
szinten túlteljesítette az elvárásokat. 

Az Önkormányzat eddig is megadott minden segítséget és ez- 
után is áll elébe, hogy ha sikerül a nyáron visszajutni az NB III-ba 
ott is minden zökkenőmentesen működjön.

Fotó: Kovács Gábor

Január 15-én kezdi téli felkészülését felnőtt labdarúgó csapa- 
tunk. Az alapozás alatt hét edzőmeccset fognak játszani a Dara- 
zsak, valamennyi találkozó Cigándon kerül megrendezésre, a 
Vasút utcai Edzőközpontban.

2020. január 25., szombat 11:00: 
Cigánd SE - Kisvárda Master Good II (Megyei I. o.) *
2020. január 25., szombat 13:30: 
Cigánd SE - Debreceni VSC II (NB III) *
2020. február 1.,  szombat 11:00: 
Cigánd SE - Ibrány SE (Megyei I. o.)
2020. február 6., csütörtök 19:00: 
Cigánd SE - Gesztelyi FC (Megyei I. o.)
2020. február 8.,  szombat 11:00: 
Cigánd SE - Tállya KSE (NB III)
2020. február 15., szombat 11:00: 
Cigánd SE - Sényő-Carnifex FC (NB III)
2020. február 22., szombat 14:00: 
Cigánd SE - Dombrád SE (Megyei II. o.)                    *2x30 perc

Téli felkészülési mérkőzések


