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Tisztelt Cigándiak!
Kedves Városlakók!

Lassan egy félév telt el a legutóbbi Új Cigándi Hírmondó 
megjelenése óta. Sajnálatos módon, 2020. márciusában tele- 
pülésünket is elérte a Covid-19 járvány, ezért felelős kiadóként 
a legkisebb kockázatot sem akartuk azzal vállalni, hogy a szo- 
kásos márciusban megjelenő újság kihordása során esetleg 
„körbefertőzzük” városunk lakóit.

Istennek hála a betegeink meggyógyultak és Cigándon nem volt 
halálos áldozata a járványnak. Ehhez viszont sok ember megfeszí- 
tett munkája, türelme és akarata kellett. Sok mindent megtanulhat- 
tunk az elmúlt pár hónapban. Szerintem a legfontosabb az volt, 
hogy ráébredtünk milyen sebezhetőek is vagyunk. Átértékeltük 
életünket és újfent bebizonyosodott, hogy mekkora kincs az egész- 
ségünk.

Nem felejthetjük el, hogy a mostani - és remélhetőleg már biz- 
tonságos - helyzet mekkora áldozatokkal járt. Igyekeztünk megvé- 
deni a település lakóit, különösen az időseket. Számos intézkedést 
kellett meghoznunk annak érdekében, hogy ezt remélhetőleg soha 
meg nem ismétlődő időszakot a lehető legjobban kezeljük. A jó 
munkához nemcsak odaadó és önfeláldozó emberekre volt szük- 
ség, de rengeteg kompromisszumra, szervezettségre, önfeláldo- 
zásra és türelemre is.

Itt kérek elnézést azoktól, akik esetleg túl szigorúnak találták a 
bevezetett intézkedéseket - mert sajnos ez is előfordult. Nem volt 
célom/célunk senkit sem megbántani! Képviselőtársaimat és en- 
gem csak egy dolog vezérelt: az, hogy a cigándiak biztonságban le- 
gyenek!

Mindannyian mások vagyunk, és mindannyian másként véleke- 
dünk a járványról, a kialakult helyzetről. De jól tettük-e, hogy ilyen 
szigorúan kezeltük a helyzetet? Erre majd az idő fog választ adni. 
Mindenesetre örülök, hogy jól sikerült túlvészelni az elmúlt idő- 
szakot, és ami a legfontosabb: mindenki egészséges!

Láttuk és a saját bőrünkön éreztük kire számíthatunk, ha baj van. 
Ki az a településen, aki számára fontosak vagyunk, és érezhettük 
azt is, hogy kitől kaphatunk segítséget hasonló helyzetekben. Saj- 
nálatos dolog, hogy egy jópáran segíthettek volna, de mégsem tet- 
ték. Egyszerűbb volt behúzódniuk és távol tartani magukat a kiala- 
kult helyzettől, míg mások értük, miattuk is végezték a feladatukat. 
Ahogyan ez lenni szokott ilyenkor, a legtöbb segítséget az egy- 
szerű emberektől kaptuk, nem pedig a módosabbaktól - persze tisz- 
telet a kivételnek. Ők képesek voltak a meglévő kicsiből is áldozni 
a közért. Ez a segítségnyújtás pénzben kifejezhetetlen és óriási kö- 
szönet jár érte!

A vészhelyzet alatt megtanultunk otthonról: „online” tanulni, 
vizsgázni, dolgozni, virtuálisan istentiszteleten részt venni, inter- 
neten keresztül receptet feliratni. Ezeken túl 2 szülő jelenlétében 
ballagni, a boltokban maszkban és időkorlátoknak eleget téve vá- 
sárolni, nem menni külföldre, betartani/betartatni a karantén-
szabályokat, maszkban és kesztyűben rendelkezéseket hozni a tes- 
tületi üléseken, helyben vásárolni, odafigyelni embertársainkra, 
csendben ünnepelni, a bajban is vért adni, örülni az életnek, tisztel- 
ni az egészségügyben és a szociális területen dolgozó embertársa- 
inkat, és nem utolsósorban, ahogyan ez a bajban lenni szokott, 
visszatérni az Isteni hithez!

Az élet nem állt meg a járvány alatt, sőt a helyi fejlesztések 
szempontjából nagyon is mozgalmas volt az eltelt időszak. Igaz, 
hogy a hivatali dolgozóink egy jó ideig otthonról végezték a dolgu- 
kat, de úgy érzem ennek a település nem látta kárát. Igyekeztünk 
annak ellenére is maximálisan tenni a dolgunkat, hogy egyáltalán 
nem, vagy csak alig tudtunk személyesen találkozni.

Természetesen a fizikai munkát nem lehetett otthonról elvégez- 
ni! A településüzemeltetés dolgozói és a közfoglalkoztatott kollé- 
gák is végig a frontvonalban voltak, építették, működtették és szé- 
pítették Cigándot.

Néhány példa az elvégzett munkákból:
• új parkoló a polgármesteri hivatal mellett, 
• új urnafal a temetőben
• József Attila és Déryné utca útfelújítása
• új üzemcsarnok az ipari területen - kutyatáp-gyár
• református gyülekezeti terem felújítása - egyházi pályázat
• művészeti iskola belső felújítása
• új kiállító épület a Bodrogközi Múzeumportán
• nádtetők és nyílászárók felújítása a Bodrogközi Múzeumportán
• bölcsőde bővítése

(Folytatás a következő oldalon.)

Interjú Oláh Krisztiánnal, Cigánd Város polgármesterével

Naperőmű a járóbeteg Naperőmű a járóbeteg 
szakellátó központonszakellátó központon

Naperőmű a járóbeteg 
szakellátó központon
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(Az előző oldal folytatása.)
• új öntözőrendszer a sportpályákon
• új parkoló a Vasút utcai sportközpontnál
• parkolófelújítása a járóbeteg szakrendelőnél
• új napelemek a járóbeteg szakrendelőn, a szabadidő közpon- 

ton, a bútorüzemen
• bútorüzem csarnokfejlesztése  

Folyamatban lévő beruházásaink:
• szociális bérlakások építése a Gődény városrészben
• szociális szolgáltató központ bővítése
• szennyvíztelep rekonstrukciója
• közlekedésfejlesztés: Fő utca útfelújítása, autóbusz-öblök, 

gyalogátkelők építése
• mezőgazdasági utak felújítása

• piac bővítése
• tanuszoda építése
• óvoda átalakítása
• autómosó üzem átalakítása önkormányzati telephellyé, új csar- 

nok építésével, eszközbeszerzéssel
Nem állt meg az élet a fóliasátrakban, a savanyítóüzemben, és a 

bútorgyárban sem. Dolgozóink hatékonyan részt vettek a vírus el- 
leni védekezésben, hiszen az önkormányzat és a lelkes támogatók 
segítségének köszönhetően több alkalommal tudtuk adományok- 
kal segíteni a lakosságot. 

Végezetül megköszönöm a felsoroltakon felül azok munkáját 
is, akik bármilyen formában áldoztak azért, hogy közösségünk 
a járvány alatt se szenvedjen hiányt. Köszönöm, hogy elolvas- 
ták gondolataimat, kívánok mindenkinek jó egészséget! 

Cigánd, Értékből lendület!

Szobor adományok 
2020. augusztus 10.

Ablonczy Dániel  1 050 000
Ablonczy család  40 000
Nagy Gábor Bp   6 000
Fodor Zoltánné /Miski Edit/ 5 000
Oláh Krisztián    50 000
Tóth János   50 000
Cigánd Város Önkormányzat 500 000
Oláh Jánosné   20 000
Némethné Szendrei Csilla 10 000
Némethy András  10 000
Bodnár Andrásné  10 000
Gönczi Zoltán   50 000
Bötykösné Fodor Kitti  5 000
Aros Anita   3 000
Kiss József Sárospatak  20 000
Dr.Téglás Zsolt   15 000
"MINI MAGIC" Bt   100 000
Mihály Péter   3 000
Szeleczki /postán érkezett 

nincs pontos név/  3 000
Vargáné Tóth Zsuzsanna  10 000
Turai Csaba Eger  10 000
Flatskerné Omáscsik Klára 10 000
Fodor Bertalan Kazinczy u. 5 000
Németh István   10 000
Kristóf István   20 000
Dr.Timári Géza Vecsés  10 000
Bodnár Károly Budapest  20 000
Gecső Gyuláné Langer Mária 10 000
Balla Dénes   200 000
Fodor János   10 000
Bodnár Ilona   10 000
Czenéné Bodnár Edit  20 000
Cigánd Településüzemeltetési  
Kft    500 000
Stumpf Attila Gábor  20 000
Várkuli Miklós   5 000
Várkuliné Dr cseppentő Éva 20 000
György Károly Budapest  10 000
Németh Zoltánné,Németh 
Gabriella,Németh Zoltán  30 000

Fodor János Budapest  20 000
Dr. Hörcsik Richárd  50 000
Fodor Miklósné   5 000
Iski Dezsőné   20 000
Csáki Gézáné   10 000
Kovács Bertalanné  5 000
Összesen:   2 990 000 Ft

COVID -19 adományok 
György Istvánné  20 000
Nagy Gábor Budapest  200 000
Fodor Jánosné   20 000
Balla Istvánné   2 000
Ablonczy Dániel  10 000
Képviselő testület  176 880
Gönczi Zsolt   10 000
Csákiné Szanyi Julianna  5 000
Transferisc LTD  8 003
Stumpf Attila Gábor  20 000
Összesen:   471 883 Ft

A felújított gyülekezeti házA felújított gyülekezeti házA felújított gyülekezeti házAz átalakított bölcsődeAz átalakított bölcsődeAz átalakított bölcsőde

Szociális intézmény bővítéseSzociális intézmény bővítéseSzociális intézmény bővítése Új urnafal a temetőbenÚj urnafal a temetőbenÚj urnafal a temetőben
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Új üzemcsarnokÚj üzemcsarnokÚj üzemcsarnok

A múzeumporta új kiállító tereA múzeumporta új kiállító tereA múzeumporta új kiállító tere

Új komposztáló csarnok Új komposztáló csarnok 
a szennyvíztelepena szennyvíztelepen

Új komposztáló csarnok 
a szennyvíztelepen

Cigánd Város Önkormányzata
meghívja Önt és családját
2020. augusztus 23-án 
(vasárnap) 11 órakor, 
a cigándi református 

templomba,
Államalapító királyunk és az 
Új kenyér ünnepe alkalmából 
tartandó szentmisére,és az azt 

követő kenyérszentelésre.

A polgármesteri hivatal A polgármesteri hivatal 
új parkolójaúj parkolója

A polgármesteri hivatal 
új parkolója

Megkezdődtek az új termelői
piac építési munkálatai!

Az új, fedett piaccsarnok és a kapcsolódó parkolók előre látha- 
tólag az év végéig elkészülnek.

Az építkezés ideje alatt a piac a Szabadidő Központ parkolójába 
költözik!

Az autóval érkező vásárlók a járóbeteg szakrendelő parkolóját 
vehetik igénybe.

Az átmeneti időszakban megértést és türelmet kérek, hiszen 
mindannyiunk érdeke, hogy az egyre népszerűbb cigándi piac 
tovább bővüljön és nagyobb helyszínen szolgálhassa ki az 
árusokat és vásárlókat egyaránt!

Béke utca 38. sz alattiBéke utca 38. sz alatti
közösségi ház bővítéseközösségi ház bővítése
Béke utca 38. sz alatti
közösségi ház bővítése
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TESTÜLETI HÍREK

A Képviselő-Testület 2020.06.18.-án döntött:
1. A Cigánd belterületi 1801/5 hrsz. alatti üzemcsarnok haszno- 

sítása
A Képviselő-Testület 2020.06.30.-án döntött:
Tárgy:
1. A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló éves költség- 

vetési beszámoló rendelet elfogadása 
2. A KGR rendszerbe benyújtott éves beszámolóról szóló határo- 

zat elfogadása
3. A 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019 (II.25) rendelet mó- 

dosítása
4. Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 13/2012 

(IV.26) rendelet módosítása
5. 2019. éves belső ellenőri jelentés elfogadása
6. Cigánd Város Művelődési Központ 2019. évi beszámolója
7. Bodrogközi Járóbeteg Szakrendelő Nonprofit Kft. 2019. évi 

beszámolója
8. Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 2019. évi beszámolója
9. Pályázat benyújtása a Kedvezményezett Települések Gazda- 

ságélénkítő Programjára
10. Kubinyi Ágoston program
11. Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására
12. Cigánd Város Önkormányzat Gazdasági programjának 

(2019-2024) elfogadása
Dr. Szepesy Márk Zoltán  jegyző

ANYAKÖNYV - SZÜLETTEK 

2020. augusztus

BODNÁR  DÓRA LAURA   
OROSZ ODETT     
VERES LÁSZLÓ    

SÁNDOR TIFANI NÓRA   
OLÁH BERNÁT KENDE   

BORSZEGI ZALÁN EDVIN   
JÓNÁS SERON     
OLÁH ZENKŐ     

JÓNÁS NOEL LEÓ    
KARACS ANNA SÁRA    

DANCS-OLÁH JONATÁN   
ZNÁM ÁDÁM     

ZNÁMOVÁ VALENTINA   
DANCS-OLÁH DÁNIEL   

GÁL ZALÁN     
GODZSÁK LAURENT KEMAL   

JÓNI ELIOT     
JUHÁSZ DÁVID    

GÉRESI SZOFI     
VADÁSZI ESZTER ERIKA   

HORVÁTH AMANDA NATÁLIA   
FODOR MAJA ÉVA    

ABLONCZY PÁL BARNABÁS   
TÓTH AMANDA    

SÉRA TAMÁS      
HORVÁTH LARA ZOÉ    

GÖNCZI KATA VIVIEN   
HORVÁTH BRÁJEN    

TÓTH ZÉTÉNY     
LAKATOS ZOLTÁN    

DARUK RÓBERT    
BALLA JANEK     

RAB LILLA     
JÓNI LORENZÓ    

JÓNI PATRIK NIKOLASZ   
JÓNÁS SZELÉNA RUBINA   

POCSAI ZALÁN    
SÁNDOR MEDOX    

KERTÉSZ ANNA MIRA   

AN: BALOGH EMESE
AN: KERTÉSZ KINGA
AN: OLÁH NIKOLETTA
AN: SÁNDOR KITTI
AN: OLÁH MERCÉDESZ LÚCIA
AN: HORVÁTH MELINDA
AN: SÁNDOR KLAUDIA
AN: FOJDL ADRIENN
AN: SZIKORA ALEXANDRA
AN: TÉGLÁS TÜNDE
AN: KALOCSAI ANGÉLA
AN: ZNÁMOVÁ BRIGITA
AN: ZNÁMOVÁ BRIGITA
AN: NYÜSTI ANDREA
AN: FODOR BERNADETT
AN: PÁSZTOR ZSANETT
AN: VARGA TÍMEA
AN: SZEMÁN MELINDA
AN: BALLA ENIKŐ
AN: SULKOVSZKI ERIKA
AN: HORVÁTH MARIANN
AN: KRAJNYÁK ÉVA
AN: GYÜRE HENRIETTA
AN: GÖNCZI MÁRIA
AN: BRANDISZ KLEMENTINA
AN: TAKÁCS ORSOLYA
AN: LAKATOS KATALIN CSILLA
AN: HORVÁTH KRISZTINA
AN: SZLUKA BRIGITTA
AN: KOZMA ILONA
AN: NÁDASI ERZSÉBET
AN: KOPASZ NÓRA
AN: GYÖRGY ANIKÓ
AN: JÓNÁS ELIZABET
AN: JÓNI RAMÓNA ILONA
AN: SÁNDOR AMANDA VANESSZA
AN: POCSAI VALÉRIA
AN: SÁNDOR DÓRA
AN: POPOVICS ANDREA ERZSÉBET

ANYAKÖNYV  - ELHUNYTAK -
LŐRINCZ BERTALANNÉ SZN: DÓCS VILMA   
DÓCS JÓZSEFNÉ SZN: OLÁH MARGIT   
ANDRÁS ISTVÁN      
SZÁNTÓ JÁNOS      
GECSE JÁNOS       
OLÁH JÁNOS       
LAKÓ JÁNOSNÉ SZN: NÉMETH JOLÁN   
GÁL ERZSÉBET      
TÓTH BERTALANNÉ SZN: MEDVE LENKE   
AROS JÓZSEFNÉ SZN: FODOR EMÍLIA   
ZNÁM ÁDÁM       
GÖNCZI ISTVÁNNÉ SZN: DEMJÉN ERZSÉBET  
SÁNTA ZOLTÁNNÉ SZN: JÓNI ROZÁLIA   
CSÁKI BALÁZSNÉ SZN: VITÁNYI PIROSKA   
SÁNTA JÁNOS       
NÉMETH KÁROLYNÉ SZ: TIMÁRI GIZELLA    
TÓTH JÁNOSNÉ SZN: GYÖRGY JOLÁN    
TERJÉK JÁNOS       
SÉRA SÁNDORNÉ SZN: MÁRKI SZILVIA   
SÁNDOR RICHÁRD      
FARKASNÉ PÁLINKÁS EDIT     
FÁBIÁN LÁSZLÓ      
TÓTOK ZOLTÁNNÉ SZN: SZABÓ ERZSÉBET   
FODOR ZOLTÁN      
OROSZ MAGDOLNA       

( 90 ÉVES )
( 85 ÉVES )
( 75 ÉVES )
( 78 ÉVES )
( 79 ÉVES )
( 72 ÉVES )
( 77 ÉVES )

( 100 ÉVES )
( 88 ÉVES )
( 89 ÉVES )

( 1 HÓNAPOS)
( 92 ÉVES )
( 56 ÉVES )
( 82 ÉVES )
( 54 ÉVES )
( 94 ÉVES ) 
( 83 ÉVES )
( 65 ÉVES ) 
( 63 ÉVES )
( 28 ÉVES )
( 52 ÉVES )
( 55 ÉVES )
( 63 ÉVES )
( 69 ÉVES )
( 72 ÉVES ) 

Ügyfélfogadási időpontok
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Cigándi Járási Hivatal Kormányablak nyit- 
vatartási rendje az alábbiak szerint módosul:

NYITVATARTÁS:
Hétfő  8:00-18:00 Csütörtök 8:00-16:00
Kedd  8:00-14:00 Péntek  8:00-14:00
Szerda  8:00-18:00 Szombat - Vasárnap Zárva
Tisztelettel:

Stumpf Attila
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Cigándi Járási Hivatal hivatlavezető
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ANYAKÖNYV – HÁZASSÁG
BALLA  JÁNOS

JARKÓ FERENC
GODZSÁK ZOLTÁN

MAGYAR GÁBOR
PATAKI JÁNOS

TAKÁCS ANDRÁS
BAKSA ZOLTÁN

FORMESZTER GÉZA

– KOPASZ NÓRA
– SÁNDOR NIKOLETTA
– SÁNDOR PANNA
– BODNÁR BOGLÁRKA
– OLÁH ANDREA
– JUHÁSZ NIKOLETT
– AGÁRDI ILONA
– TOMPA VIKTÓRIA

Ünnepeltek
A közelmúltban ünnepelte házasságkötésük 50. évfordulóját 

Godzsák Erzsébet és György Balázs. 90. életévét töltötte be Bod- 
nár József Károlyné és Dócs Balázsné. 

Mindannyiukat köszöntötte a helyi önkormányzat és egész- 
ségben eltöltött, hosszú, boldog életet kívánt számukra. 

Godzsák Erzsébet és György BalázsGodzsák Erzsébet és György BalázsGodzsák Erzsébet és György Balázs

Dócs BalázsnéDócs BalázsnéDócs Balázsné
BodnárBodnár

József KárolynéJózsef Károlyné
Bodnár

József Károlyné

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Pénzügy- 
minisztérium koordinálása mellett a B-A-Z 
Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási 
Főosztálya és a Cigándi Járási Hivatal Fog- 
lalkoztatási Osztálya megvalósításával is- 
mét elkezdődött Cigándon a „Nyári diák- 
munka”.

 A központi program keretében az önkor- 
mányzat 100%-os támogatást igényelhetett 
a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanu- 
lói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelke- 
ző és azt igazolni tudó helyi diákok foglal- 
koztatsára.

Városunk évek óta kiemelt figyelmet 
szentel a diákmunkásoknak, hiszen a tele- 
pülésen élő, dolgozó fiatalok jelentik szá- 
munkra a jövőt. 40 diákmunkásunk 2 tur- 
nusban érkezik hozzánk 2020. július és 
augusztus hónapokban.

A diákmunkásaink júliusban két csoport- 
ban dolgoztak, több fajta munkában is részt 
vettek. Első héten a Biblia táborban az 
Egyház munkáját segítették. 

A továbbiakban a savanyító üzem mun- 
kájában is aktívan részt vettek, segédkeztek 
többek között: ribizli, szedésben, borsó fej- 

tésben, gyógy,- és fűszernövény szedésben, 
és meggy szedésben. A fóliasátorban tör- 
ténő munkálatokba is betekinthettek. Fela- 
datukhoz tartozott városunk tisztán tartása, 
melyet diákjaink sikeresen végrehajtottak. 
A Falumúzeumban tartott Napközis tábor 
lebonyolításában és a porta rendbetételé- 
ben is részt vettek. 

Reméljük, hogy a diákok jól érezték ma- 
gukat és további jó nyarat kívánunk nekik!

Az első csapat tagjai:
Balla Dániel, Fodor Boglárka, Fülöp 

Kinga, Gecse Lilla, György Anett, György 

Diákmunka Cigándon Zoltán, Harsányi Kitti Flóra, Illés Petra, Is- 
ki Bertalan, Iski Tünde, Králik Réka, Králik 
Tina, Lehóczki Cintia, Mándi Klaudia, 
Nagy Dániel, Oláh Ajsa, Pokol Dávid, Po- 
lyák Károly, Terjék Ágnes.

A második csapat tagjai:
Balla Evelin, Balla Vivien, Czinke Van- 

da, Csercsa Norbert, Dancs Dominik, 
Dancs Oláh Máté, Durku Tímea, Fábián 
Fruzsina, Filep Boglárka, György László, 
Iski Petra, Jóni Norbert, Kolozsvári Gábor, 
Kolozsvári Zoltán, Kozma János, Králik 
Mihály, Králik Péter, Lakó László, Mády 
Dávid, Mándi Fanni, Markovics Anna- 
bella, Nagy Roland, Oláh Szebasztián, 
Sándor Attila József, Sánta Richárd, Terjék 
Emese, Terjék Viktória, Váradi Izabella, 
Wang Zhuo Andor.



6 2020. augusztus

Az idei évben lehullott nagy mennyiségű esőnek köszönhetően 
országosan, de térségünkben, így városunkban is elviselhetetlenné 
vált a szúnyogok jelenléte. Szinte nincsen olyan napszak, mikor a 
vérszívók ne lennének jelen és okoznának kellemetlenséget az 
embereknek akár a szabadban, akár zárt helyen. 

A rovarok irtása a közelmúltig légi úton történt, de egy Európai 
Uniós jogszabály ezt a formájú beavatkozást betiltotta és csak a 
földi úton történő gyérítést engedélyezi.

Településünkön az elmúlt hetekben többször is történt szúnyog- 
gyérítés, a város minden utcájában elhaladt a munkát végző autó, 
akinek egy helyismerettel rendel- 
kező ember volt a segítségére.

Magyarország Kormánya a „szú- 
nyogkatasztrófára” való tekintettel 
átmenetileg engedélyezte a rovarok 
légi úton való irtását, amint érdemi 
információ jut az Önkormányzat 
tudomására tájékoztatjuk a lakos- 
ságot.

Új autóbusz forduló
épült városunkban

A Fő utca Tiszaújsor utca kereszteződésében megépült autó- 
busz-forduló és megállóhely a Cigánd szociális városrehabilitá- 
ciója - II. ütem című projektből valósult meg. 

A menetrendi egyeztetések megtörténtek, tervezetten leghama- 
rabb szeptember 1-jétől kerülhet forgalomba. A pontos menetrend 
az indulási és érkezési időpontokkal egyelőre nem ismert.

A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás munkájában mindig 
is kiemelt cél volt a legelmaradottabb járás elmaradottságának, 
gazdasági leszakadásának csökkentése, az itt élők életszínvona- 
lának emelése, az esélyegyenlőség javítása. Ezen elvek mentén 
először 2012-ben nyert pályázati támogatást egy olyan komplex, 
összetett program megvalósításához, amely alapvető célja a helyi 
közösségek – gyermekek és szülők, pedagógusok és más szakem- 
berek, civil szerveződések – partneri együttműködésben olyan 
több elemű, összehangolt kistérségi programot megvalósítása, 
amelynek alapelve, hogy a gyermekszegénység ellen az elérhető 
támogatások felhasználásával fenntarthatóságot biztosító helyi 
megoldásokat alakítsanak ki a kistérség és az ott élő emberek to- 
vábbi leszakadásának megelőzése és megakadályozása érdekében.

Az itt elért eredmények továbbvitelére, folytatására lett lehető- 
ség azzal, hogy a Társulás eredményesen pályázott a Széchenyi 
2020 program keretében az EFOP-1.4.2-16 kódszámú pályázati 
felhívásra, amely során közel 500 Mft. európai uniós támogatást 
nyert a „Bodrogközi Integrált Gyermekprogramok” megnevezésű 
térségi program megvalósítására. A projekt keretében megvalósu-
ló tevékenység átfogó célja - a helyi igényekre és szükségletekre 
reagálva – az előzőekben sikeresen végrehajtott integrált térségi 
gyermekprogram eredményeinek továbbfejlesztése, újabb célterü- 
letek-re való kiterjesztése.

A program 2017. szeptember 01. és 2022. augusztus 31. között 
valósul meg, és a Bodrogközi Kistérség mind a 17 települése ré- 
szesedik benne. A projektről bővebb információt a

www.bodrogkozgyep.hu  oldalon olvashatnak.

A Cigánd Város Önkormányzata által vezetett konzorcium 
(Konzorciumi tagok: Alsóberecki, Felsőberecki, Lácacséke, Rév- 
leányvár, Ricse, Semjén, Tiszacsermely, Tiszakarád, Zemplén- 
agárd Önkormányzatai) eredményesen pályázott a „Humań  
szolgaĺ tataś ok fejleszteś e teŕ seǵ i szemleĺ etben - kedvezmeń yezett 
teŕseǵ ek” című felhiv́ aś ra, melynek eredményeként 250 MFt. visz- 
sza nem térítendő támogatást nyert az EFOP-1.5.3-16-2017-00122 
szaḿ ú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Bodrogközi telepü- 
léseken” című pályázati program megvalósítására.

A projekt átfogó célja a Bodrogköz emberi erőforrásának fejlesz- 
tése, közvetlen céljai: a rendelkezésre álló helyi humánerőforrás 
mennyiségi, és minőségi fejlesztése, a szakemberek vonzása a tér- 
ségen kívülről, és új szakemberek kinevelése, a hátrányos helyzetű 
aktív korú lakosság társadalmi és munkahelyi beilleszkedésének 
segítése, képességeik komplex fejlesztése, a térség közösségeinek 
megerősítése, kisközösségek fejlesztése kiemelten a fiatal-, és 
időskorú célcsoport esetében, a lakosság elvándorlásának csök- 
kentése, a térség népességmegtartó erejének fokozása, egészségtu- 
datosság növelése a munkaképesség, és életminőség emelésére 
valamint a roma kultúra értékeinek megerősítése, népszerűsítése a 
többségi társadalom tagjainak körében

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
A projektről bővebb információt a jelenleg kialakítás alatt álló 

www.humanbodrogkoz.hu oldalon olvashatnak majd.

Sajtóközlemény
Sajtóközlemény

Bodrogközi integrált Gyermekprogramok 
megvalósítása a Bodrogközben 

EFOP-1.4.2-16-2016-00014 
Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás 

Magyarország Kormánya a koronavírus helyzetre való te- 
kintettel a következő döntést hozta meg a zenés-táncos rendez- 
vényekkel kapcsolatban:

- 2020. augusztus 15-e után továbbra sem lehet 200 főnél több 
résztvevővel megrendezni zenés- táncos rendezvény.

Ez azt jelenti, hogy a városunkban, hagyományosan megrende- 
zett Városnap ezen intézkedésnek hatására idén elmarad a Hősök 
terén, illetve a Bodrogközi Múzeumportán. Az újkenyér áldása az 
ünnepi héten vasárnap, a délelőtti református istentiszteleten lesz 
megtartva.

A 2020. szeptember 12-re tervezett Bélesfesztivál szervezés alatt 
áll, további információkkal a járványügyi helyzethez igazodva 
folyamatosan szolgálunk.

Elmaradnak a cigándi rendezvények

Szúnyogirtás

Humán szolgáltatások fejlesztése 
a Bodrogközi településeken 

Cigánd Város Önkormányzata  2020. július 16.
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Városi Nőnap
A Nemzetközi Nőnap alkalmából tar- 

tottak ünnepi előadást a cigándi Nagy 
Dezső Művelődési Ház színháztermében 
2020. március 6-án.

 A rendezvénnyel a Cigánd Város Önkor- 
mányzat kötelékébe tartozó hölgy dolgo- 
zóknak kedveskedtek.

Az ünnepségen Tóth János alpolgármes- 
ter úr mondott köszöntőt. 

Beszédében a nőknek, az életben betöl- 
tött szerepéről tett említést, valamint min- 
den megjelentnek és cigándi hölgy lakos- 

nak boldog nőnapot kívánt.
A köszöntőt követően, az egyik zenei te- 

hetségkutató műsorban megismert Pál Dé- 
nes lépett színpadra. 

Előadásával hatalmas sikert aratott a 
megjelent hölgyek körében. 

 A színpadi produkció után a megjelent 
hölgy vendégek nem mentek haza üres kéz- 
zel: Cigánd Város Önkormányzata nevében 
minden megjelent hölgynek egy-egy virág- 
gal és egy kis édességgel, valamint egy apró 
ajándékkal kedveskedtek a városelöljárói, 
melyet a fóliasátor dolgozói, valamint a 
Bodrogközi Múzeumporta munkatársai ké- 
szítettek.

Nőnap a cigándi Idősek Klubjában
A nemzetközi nőnap alkalmából köszöntötték a cigándi Idősek 

Klubjának nő tagjait 2020. március 5-én.
Az eseményen részt vett Oláh Krisztián polgármester, Tóth 

János alpolgármester és Dakos Jánosné intézményvezető.
A megjelenteket Tóth János alpolgármester köszöntötte és kívánt 

polgármester úr nevében is boldog nőnapot és jó egészséget kívánt 

minden hölgy számára. A virágokat, a József Attila utcában talál- 
ható fóliasátor dolgozói készítették ez alkalomra.

A köszöntő után polgármester úr és alpolgármester úr egy-egy 
virággal ajándékozta meg a klubtagokat. 

Az ünnepi rendezvény egy finom ebéddel zárult.

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
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Március 15-i ünnepség a 
Kántor Mihály Általános Iskolában

A Kántor Mihály Általános Iskola alsó és felső tagozatos ta- 
nulói emlékeztek meg a 172. évvel ezelőtt kitört forradalom és 
szabadságharc eseményei előtt. 

A koronavírus terjedése miatt hozott kormányrendelet értelmé- 
ben - mely szabályozza a nyílt színi és a zárt helyi rendezvényen 
résztvevő emberek számát- és a biztonsági előírásokat betartva, a 
diákok egymásnak mutatták be színvonalas műsoraikat.

A gyerekeket, valamint az iskola vezetőit Harsányiné Kelemen 

Krisztina és Mokri-Orosz Bianka tanítónő köszöntötte. 
Az ünnepség végén Némethné Szendrei Csilla igazgató asszony 

köszönte meg a gyerekeknek és a felkészítő pedagógusoknak a fel- 
készülést és az előadást, valamint tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 
az ünnepi műsor az iskola valamennyi osztályának lett levetítve. 

Az ünnepi műsor interneten a Youtube-on és a Városi Televízió 
Cigánd hivatalos facebook oldalán is megtekinthető.

Az első világháborút lezáró, Magyarországot súlyosan érintő 
trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulóján tartot- 
tak megemlékezést Cigándon 2020. június 4-én.

A békeszerződés aláírásának emlékére 16.32 perckor a Kárpát-
medence valamennyi templomához hasonlóan, a katolikus és re- 
formátus templom harangjai egyszerre szólaltak meg és 100 má- 
sodperces harangszóval emlékeztek meg a történelem, hazánkat 
megcsonkító eseményről.

Az esti órákban a Bodrogközi Múzeumhoz érkeztek az emberek, 
akik a törvényi előírásnak megfelelően, betartva a 1,5 m-es védő- 
távolságot hallgatták végig a megemlékezést.  

A rendezvényen részt vett Oláh Krisztián, Cigánd Város Pol- 
gármestere, Tóth János alpolgármester, Stumpf Attila, a Cigándi 
Járási Hivatal vezetője, Cigánd Város Önkormányzata képviselő 
testületének tagjai, a város intézményeinek és civil szervezeteinek 
képviselői. 

A megemlékezésen Kristóf István református lelkipásztor mon- 
dott rövid áhitatot, majd Oláh Krisztián polgármester mondott kö- 
szöntőt, melyben kiemelte milyen veszteségek érték hazánkat száz 
évvel ezelőtt. Külön kiemelte, hogy városunkat, valamint az egész 
Bodrogközt is súlyosan érintette a békediktátum, hiszen nem csak 
az ország, de az egész Bodrogköz ezer éves egysége bomlott fel, és 

érintette hátrányosan a magyar embereket. Beszédében elmondta, 
hogy napjainkban is tapasztalható a határokon túl rekedt magya- 
rokkal szemben fennálló negatív megkülönböztetés.

Sajnos az időjárás nem volt kegyes a jelenlévőkhöz, hiszen egy 
erős zivatar miatt egy rövid időre félbeszakadt a rendezvény. 

A technikai átállást követően a táncpajtában folytatódott az em- 
lékezés, ahol a cigándi református gyülekezet tagjai adtak kultu- 
rális műsort.

Lakatos Krisztián Padányi Viktor: 1920. június 4. című szerze- 
ményének egy részletét szavalta el, majd Harsányi Zsófia, Kristóf 
Gellért zongorakíséretében adta elő az Ismerős Arcok zenekar Nél- 
küled című dalát. A folytatásban Szepesy Judit, Juhász Gyula: 
Trianon című versét szavalta el, őt a Cigándi Egyházközség gitár- 
csoportja követte, akik Demjén Ferenc: Honfoglalás című film be- 
tétdalát játszották el a jelenlévőknek, majd Kopasz Blanka és 
Gyárfás Anikó közös előadásában Kárpáti Piroska: Üzenet Erdély- 
ből című versét hallhatták a megemlékezők.

A program zárásaként a rendezvényen résztvevők elénekelték a 
Székelyhimnuszt.

A színpadi műsort követően a Bodrogközi Múzeumporta dolgo- 
zói szeretetvendégséggel kedveskedtek a programra kilátogatók- 
nak, a jelenleg hatályos egészségügyi törvényeknek megfelelően.

A szervezők nevében szeretnénk megköszönni minden partner- 
nek a támogatást, akik bármilyen formában hozzájárultak a hatály- 
ban lévő rendelkezéseket betartva a rendezvény sikeres lebonyolí- 
tásához.

Nemzeti Összetartozás Napja
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Bölcsődénk jelenlegi állapotáról pár mondatban
Tavaly ősszel megkezdődtek a 

bölcsőde bővítésével kapcsolatos 
munkálatok. Intézményünkben 
egy új csoportszoba, a hozzátarto- 
zó mosdó és öltöző, fedett terasz, 
naperőmű és kerítés épült. Az új 
csoportszobával intézményünk 
férőhelye 24 főről 36 főre nő. 

Az új csoportszoba engedélye- 
zési eljárását követően kezdődik 
el az új bölcsődei csoport beindí-
tása.

Tanévzárás az iskolában
A rendkívüli helyzet ellenére sikeres tanévet zártunk. 
Az utolsó két hétben lehetőség nyílt személyes találkozás során, 

kiscsoportos korrepetálások révén a tanulmányi eredmény javítá- 
sára. A felsőtagozatos kollégák a telephelyekre utaztak a felzárkóz- 
tató foglalkozások megtartására. 

A tervezett iskolai programok, rendezvények, központi felméré- 
sek elmaradtak. A Határtalanul pályázattal nyert erdélyi körút 
megvalósítását májusról későbbi, őszi időpontra helyeztük át. 

Reméljük, hogy a járványhelyzet pozitívan alakul. Az iskola ta- 
nulmányi eredménye 3,79 lett. 48 tanuló a kitűnő tanulmányi ered- 
ményéért jutalomkönyvben részesült. 6 tanuló fogja a sikertelen 
tanévét ismételni. Szeretném köszönetemet nyilvánítani a szülők- 
nek, hogy a rendkívüli helyzetben a digitális munkarend megvaló- 

sításában segítették munkánkat, és gyermekeik eredményesen tel- 
jesítették a tanévet.

A nyolcadik osztályos tanulóknak évfolyam szinten csak bú- 
csúztatót szerveztünk, melyen a végzősökön kívül két szülő vehe- 
tett részt. A búcsúztatót ezért élőben közvetítettük az interneten. 
Az önkormányzat elöljárói a végzősöknek ezen a rendezvényen 
adták át a pályázó diákoknak az ösztöndíj nyereményét.

Gratulálunk a nyertes pályázóknak!
Fodor Ákos   8.a osztályos tanuló  (20.000 Ft)
Kolozsvári Kinga  8.a osztályos tanuló  (20.000 Ft)
Tamás Réka Andrea  8.a osztályos tanuló  (20.000 Ft)
Fodor Nóra   8.a osztályos tanuló  (30.000 Ft)
Mándi Levente   8.a osztályos tanuló  (30.000 Ft)
Sándor Viktor József  8.a osztályos tanuló  (30.000 Ft)
Tóth Dorina   8.a osztályos tanuló  (30.000 Ft)
Csercsa Milán   8.a osztályos tanuló  (50.000 Ft)
Fodor Izabella   8.b osztályos tanuló  (30.000 Ft)
Jóni Antal   8.b osztályos tanuló  (50.000 Ft)
Szabó Lea   8.b osztályos tanuló  (50.000 Ft)

A bizonyítványok kiosztását osztályszinten szerveztük meg.
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is az igények leadása alap- 

ján a gyerekek nyári étkeztetése megszervezésre került.
A pedagógusok a komplex alapprogram utolsó három képzésén 

vettek részt június végén, így szeptembertől a program bevezetésre 
kerül iskolánkban.

A nyári szünetben mindenkinek kellemes pihenést és sok 
élményt kívánunk!

Némethné Szendrei Csilla
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Az elmúlt negyedév a koronavírus-járvány okozta veszélyhely- 
zet miatt a Szociális Szolgáltató Központ háza táján is rendha- 
gyóan telt. Egy megváltozott helyzethez kellett az intézmény 120 
dolgozójának és több ezer ellátottjának alkalmazkodni, gyakorla- 
tilag egyik napról a másikra. Ennek koordinálása akkor még min- 
denféle hivatalos szakmai útmutatás hiányában rendkívül nagy fe- 
lelősséggel járt. 

Intézményünk fenntartója elsők között biztosított minden szük- 
séges védőeszközt, fertőtlenítőszert, támogatást, hogy a védekezés 
a lehető leghatékonyabb lehessen. A gyors reagálásnak volt kö- 
szönhető, hogy tudtunk maszkokat és fertőtlenítőszereket beren- 
delni, így azokat nagyon hamar le is tudták szállítani még a kiala- 
kult készlethiány előtt, így biztosított volt az utánpótlás is.

A házi segítségnyújtás gondozónői a napi 8 óra helyett, 0-24-ig 
és hétvégén is elérhetőek voltak, a Család és Gyermekjóléti Köz- 
pont által működtetett készenléti ügyeletnek köszönhetően, amit 
nem csak ellátottaink, hanem a lakosság is igénybe vett.

Ellátottaink (idősek, fogyatékkal élők, és a bodrogközi csalá- 
dok), elfogadták a megváltozott helyzetet, hogy bezártak a nappali 
intézmények, és hogy a személyes ügyfélfogadás is szünetel.

Változtak ideiglenesen a feladatok is. A nappali ellátásban dol- 
gozók, a Támogató Szolgálat, a Gyermekjóléti Szolgálat és Köz- 
pont, a Biztos Kezdet Gyerekház, és szolgáltató házak munkatársai 
végzettségre való tekintet nélkül mindannyian egy célért dolgoz- 
tak, hogy a házi segítségnyújtásban dolgozók munkáját segítsék, a 
megnövekedett igényeket kielégítsék, a 65 éven felüliek, és a fo- 
gyatékkal élők ellátását (bevásárlás, gyógyszerfelíratás, kiváltás, 
csekk befizetés) elvégezzék. 

A több diplomás munkatársaknak sem derogált bevásárolni az 
ellátottaknak, vagy éppen a megvásárolt élelmiszereket, a kiváltott 
gyógyszereket kiszállítani, mindezt a napi munka mellett, hiszen a 
gyámhivatal sem állt le, a felkérések, határozatok folyamatosan ér- 
keztek, amiknek eleget kellett tenni.

A „békeidőben” is sok problémával küzdő családoknál, az ösz- 

szezártság, a digitális oktatás okozta nehézségek még jobban nehe-
zítették a helyzetet, aminek hatásai folyamatosan jelentkeztek, és 
jelentkeznek. 

A fogyatékkal élőkkel is ugyanúgy foglalkozni kellett, hiszen 
nehezen értették, hogy miért nem mehetnek az intézményekbe, 
úgy ahogy azt megszokták.

Az étkeztetésben csak kiszállítással lehetett ebédet szállítani, az 
ételesek külön fertőtlenítése után, ami megint csak plusz feladatot 
rótt munkatársainkra.

A házi segítségnyújtásban biztosítanunk kellett a már meglévő 
ellátottak ápolását gondozását, figyelemmel a járványügyi hely- 
zetre, és a megnövekedett igényekre, valamint meg kellett olda- 
nunk a karantén kötelezettség miatt kieső munkatársak helyette- 
sítését, akik volt, hogy egyszerre többen is kényszer pihenőn vol- 
tak.

Köszönjük a lakosság megértését, türelmét, és bizalmát, mivel 
sokszor nem cigándi munkatársaknak kellett, hogy pénzt, bevá- 
sárló listát, gyógyszerlistát adjanak, hiszen a megnövekedett igé- 
nyek miatt nem volt válogatási lehetőség, hogy kit küldjünk ki 
ezekért a dolgokért, és abban sem, hogy a kért termékeket hol vásá- 
roljuk meg. 

Köszönet a gyógyszertár, a posta és a háziorvosi rendelők dolgo- 
zóinak a példaértékű, hatékony együttműködésért.

De ami a legfontosabb nagy tisztelet és köszönet munkatársaink- 
nak, akiknek hivatása a rászorulókon való segítés, talán most a tár- 
sadalom számára is láthatóbbá, észrevehetőbbé, elismertebbé vált. 
Munkatársaink sokszor saját és családjuk egészségét is kockára 
téve tették a dolgukat, emberségből és hivatástudatból jelesre vizs- 
gázva.

Kedves Munkatáraink!
Áldozatos munkátokat, példaértékű helytállásotokat, 

ezúton is nagy tisztelettel köszönjük meg.

A Szociális Szolgáltató Központ Vezetése

A Szociális Szolgáltató Központ hírei

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

2020. június 2-től a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Peda- 
gógiai Szakszolgálat minden tagintézményében újraindult a 
személyes ellátás. 

Tagintézményünkben június folyamán a szakértői bizottsági te- 
vékenységet indítottuk újra. A többi, ellátás (nevelési tanácsadás, 
logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, korai fejlesztés) továbbra is 
online ellátás formájában folytatódott június 30-ig. A tanévhez kö- 
tött ellátásainkat június 30-án lezártuk. Július 1-től a szakértői bi- 

zottsági vizsgálatok mellett, a korai fejlesztést és a pszichológiai 
tanácsadást is személyes ellátással oldjuk meg. 

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy július 1-től augusztus 31-ig nyári 
nyitva tartás szerint működünk, munkanapokon 08.00 órától 12.00 
óráig fogadjuk ügyfeleinket.A szakértői bizottsági vizsgálatok, a 
korai fejlesztés és a pszichológiai tanácsadás a nyári szünet ideje 
alatt a szülőkkel előre egyeztetett időpontban történik.

Kopasz Gáborné tagintézmény-igazgató

Május 25-én, mint az országban mindenütt a főváros kivételével, 
a mi óvodánk kapui is megnyíltak. A vírus után most már szabadon 
jöhettek a gyermekek az óvodába. Előtte csak azokat a gyerekeket 
fogadhattuk, akiknek a szülei mindketten dolgoztak és nem tudták 
megoldani a felügyeletet. Akkor még maximum 5 gyerek lehetett 
1-1 csoportban. Szerencsére május végétől eltörölték ezt a szigorí- 
tást és minden gyermek saját csoportjában játszhatott kis barátai- 
val. Június végétől a szülők igényei alapján jönnek a kicsinyek az 
óvodába. Folyamatosan 2 csoporttal működünk. Nagy szívfájdal- 
ma a felnőtteknek és gyerekeknek is, hogy az óvoda keretei között 

A cigándi óvodában történt
az idén a ballagást nem tarthattuk meg. Ebben a rendkívüli helyzet- 
ben azonban úgy gondolom, mindenkinek fontosabb az egészsége. 
A gyerekeket pedig fel is kellett volna készíteni az ünnepségre, 
amire most nem volt lehetőség. Magam és az intézmény vala- 
mennyi dolgozója nevében kívánom az iskolába menőknek, hogy 
legjobb tudásuk szerint álljanak helyt szeptembertől a suliban és 
legyen több emlékezetes ballagásban részük!

Mindenki számára kellemes nyarat, sok pihenést kívánunk!
A Cigándi Tündérkert Óvoda dolgozói nevében: 

Szűcs Erika intézményvezető
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Tisztelt Lakosság!
A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet megszűnésével, 

2020.06.20.-tól a Szociális Szolgáltató Központ Intézményei (Idő- 
sek Klubja, és Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye) is újra nyi- 
tottak, a törvényben meghatározott 50%-os bent tartózkodási ka- 
pacitással.

A programok, foglakozások korlátozva vannak.

A Nappali Intézményekbe történő belépéskor kötelező a lázmé- 
rés, a kézfertőtlenítés és a szájmaszk használata.

Az étkeztetés igénybevétele is a megszokottak szerint lehetsé- 
ges, tehát most már nem csak kiszállítással, hanem az étkezdéből 
személyes elvitellel is történik.

A Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál, az ügyfélfogadási rend 
visszaállt, de az irodában, és a várakozó helyiségben 1-1 ember 
tartózkodhat, a kötelező kézfertőtlenítés, és maszkviselés mellett.

Megértésüket, és türelmüket ezúton is köszönjük!

A Holokauszt magyarországi áldozataira emlékeztek

A Holokauszt nemzetközi emléknap tiszteletére Oláh Krisz- 
tián polgármester és Tóth János alpolgármester rótta le kegye- 
letét a helyi zsidó temetőben 2020 április 16-án, a 2014-ben 
átadott Holokauszt emlékműnél.

Egy kis visszaemlékezés az emlékmű kapcsán:
“A holokauszt Cigándot sem kerülte el. A cigándi zsidó családo- 

kat 1944. április 16-án gyűjtötték össze a két tantermes iskolába 
(ma a református egyház gyülekezeti terme) és három nap múlva 
tovább vitték őket a Sátoraljaújhelyi gettóba, ahonnan egyenes út 
vezetett Auschwitzba. A Holokauszt cigándi áldozatainak száma a 
fennmaradt iratok alapján 228 fő. Az életben maradt 82, többnyire 
zsidó fiatal közül 48 fő részben Budapesten, részben más vidéken, 
később Amerikában, Izraelben, Kanadában telepedett le.

A 2014. évet Holocaust Emlék Évnek nyilvánították, amelyhez 
számos szervezet, önkormányzat, település, együtt érző csatlako- 
zott, ki-ki a maga módján.

A háború és a deportálások után 70 évvel Cigánd Város Önkor- 
mányzata úgy döntött, hogy méltó emléket állít nem csak a világ- 

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 je- 
lenleg az állam sem tud forrást biztosítani a felújításra Cigánd Vá- 
ros Önkormányzat Képviselő-testülete létrehozott egy 500.000 fo- 
rintos  alapot az emlékmű rekonstrukciós költségeinek finanszíro- 
zására. Az alaphoz bármely személy vagy szervezet csatlakozhat 

Közadakozás a II. világháborús emlékmű helyreállításához
bármekkora összegű adománnyal!

Pénzbeli felajánlásaikat személyesen átadhatják a Cigándi 
Polgármesteri Hivatalban (3973 Cigánd, Fő u. 80.) vagy átutal- 
hatják a 11734138-15349480-05120000 számú elkülönített ön- 
kormányzati számlára. Átutalás esetén a megjegyzés rovatban 
minden adományozónak 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

háborúban meghaltak, hanem az egykoron itt élt zsidóság tisz- 
teletére is. Ennek eleget téve az általános iskola mögött található 
zsidó temetőt megfelelő és kulturált körülmények közé helyezi , 
melyhez a MAZSIHISZ és magánadakozók adománya, valamint 
Nagy István: Fakuló emlékek nyomában – A cigándi zsidóságról-
töredékesen című kiadvány bevétele is támogatást nyújt. A temető 
méltó helyreállítása mellett egy emlékmű is készült, melyet Czi- 
gándi Varga Sándor szobrászművész álmodott meg és 2014. nya- 
rán avatták fel ünnepélyes keretek között. Nagy István Tanár Úr 
könyve, "Fakuló emlékek nyomában" címmel, a városi könyvtár- 
ban megvásárolható.
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„Zengjed a dalt…”  - Egyházi tábor
Zengjed a dalt...ez az ifjúsági ének volt a Cigándi Református 

Egyházközség napközis Bibliatáborának vezéréneke. Július 6-tól 5 
napon keresztül gyermeknevetéssel telt meg a gyülekezeti imaház. 
Életre szóló szép élményt adott ebben az évben is táborozók és 
szervezők számára ez a hét.

Reggel 9 órától imádsággal, énektanulással, József történeteivel, 
kézműves foglalkozással, közösségépítő játékokkal, előadással, 
népzene és néptánc tanulással, kirándulással telt ez a mozgalmas 
hét.

A tábort több hét előkészülete, imádsága előzte meg. A szerve- 
zők munkáját segítették a diákmunkások, a gitárcsapat tagjai, lel- 
kes szülők, önkéntesek. Olyan diákok segítették munkánkat, akik 

az első táborban még kisgyerekként voltak jelen, de azóta is töret- 
len hittel és lelkesedéssel évről évre a legnagyobb felelősséggel 
tesznek meg minden tőlük telhetőt ennek a nagy népszerűségnek 
örvendő tábor sikeres lebonyolításában.

A táborzárás a vasárnapi istentisztelet keretében történt, amelyre 
szép számmal eljöttek a gyerekek. Jó volt látni, hogy néhány szülő 
és nagyszülő is elkísérte gyermekét, akik a tanult énekekből adtak 
elő néhányat a templomban.

Hálásak vagyunk a jó Istennek az áldásért, a lelki ajándékokért, a 
gyermekekért, fiatalokért, a szülők támogatásáért. Reméljük jövő- 
re is találkozunk.  

Köszönetnyilvánítás a szájmaszkok készítéséért
Cigánd Város Önkormányzata köszönetet mond mindazon 

civil személyeknek, akik a koronavírus okozta vészhelyzet 
alatt önkéntesen vállalták a szájmaszkok készítését.

Segítségükkel elengedő szájmaszk készült el, melyeket a jár- 
ványhelyzet alatt a település valamennyi lakójának eljuttattunk.

Munkájuk hozzájárult ahhoz, hogy városunkban a vírus ne ter- 

Fát ültettek a 
bringa clubosok

A Cigánd SE Természetjáró és Bringa 
Club tagjai is besegítettek a városkép szeb- 
bé tételében. 2020. április 8-án a csapat tag- 
jai a piactérnél található kerítés mellett egé- 
szen a sportegyesület edzőközpontjáig 
mintegy 200 facsemetét ültettek el.

WWW.CIGAND.HU

jedhessen el és a lakosság biztonságosan tudja élni a mindennap- 
jait. Csáki Mihályné, Fodor Jánosné, Illés Józsefné, Iskiné Tóth 
Tünde, Istyák Krisztina, Juhászné Szemán Melinda, Munkácsi 
Ferencné, Múzeumporta, Oláh Attiláné, Oláh Dezsőné Balogh 
Jolán, Oláhné Szabó Gabriella.

Pocsainé Godzsák Márta
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Élelmiszer és tisztítószercsomag osztás
Magyarország Kormánya a koronavírus 

járvány terjedésének lelassítása érdekében 
2020. március 28. napjától 2020. április 11. 
napjáig kijárási korlátozást vezetett be, 
melynek értelmében számos szabályozás 
lépett életbe (1,5 m védőtávolság betartása, 
idősáv bevezetése az élelmiszerboltokban 
stb.) 

Cigánd Város Önkormányzata és a cigán- 
di Roma Nemzetiségi Önkormányzat fel- 
ajánlása alapján, a korlátozás negatív hatá- 
sainak csökkentése érdekében március hó- 
nap végén minden család részére élelmi- 
szer- , április hónapban tisztítószercsoma- 
got biztosított a járványhelyzet ideje alatt. 

Mindezek mellett 2000 Ft értékben pa- 
lántajegyet is biztosítottak a családok ré- 
szére. A csomag tartósélelmiszerekből és 
az immunrendszer erősítését szolgáló, ma- 
gas vitamintartalmú élelmiszerekből, vala- 
mint tisztítószerekből állt össze. 

Értékmentés Cigándon
A Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete szer- 

vezésében 2020. július 14-én egy olyan gyermekeknek szóló portál 
került bemutatásra Cigándon, amely a Tisza menti értékeket gyűj- 
tötte egy csokorba. A programnak a Bodrogközi Múzeumporta 
adott otthont.

A program célja egy ifjúsági portál létrehozása a Tisza menti ér- 
tékek feltárására és megismertetése érdekében. 

A rendezvényen részt vett és köszöntőt mondott Bánné Dr. Gál 
Boglárka a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke, 
Tóth János alpolgármester.

A Tiszáról a gyerekeknek című honlapot Ruszné Rácz Ildikó 
múzeumpedagógus, grafikus mutatta be a gyerekeknek. Ezt köve- 
tően Iván Attila, a szerbiai, magyarkanizsai Tiszavirág fesztivál 
szervezője, filmes alkotó Tiszavirágzás című kisfilmje került leve- 
títésre, majd Tisza menti népdalokat hallhattak a Csárdás Cite- 
razenekar és Asszonykórus előadásában a jelenlévők. 
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Hagyományőrző nyári tábor a Bodrogközi Múzeumportán
A Bodrogközi Múzeumportán 2020. július 13-17. között 25 

gyermek vett részt a nagyon jó hangulatú nappali Hagyományőrző  
táborban. A gyerekek nem csak Cigándról, hanem a környező tele- 
pülésekről is érkeztek. 

Több témájú kézműves technikával ismerkedhettek meg.  Mé- 
zeskalács sütés és díszítés, nemezelés, kulcstartó készítése mak- 
ramé technikával, szövés-poháralátét készítés, agyagozás, porce- 
lán öntés, arcfestés, csillámtetoválás. Az elkészített darabokat a 

gyerekek hazavihették. A portán található népi játékokat  kedvükre 
használhatták a táborozók. Vidám daltanulásban és közös tán- 
colásban vettek részt.

Minden nap tallérkereső volt, melyen ajándékot kaptak az 
ügyeskedő gyerekek.

A  lebonyolításában aktívan részt vettek a diákmunkások, akik 
segítették a dolgozók munkáját.

Fotó és tárgy-gyűjtés az új kiállításhoz
Tisztelt Cigándiak!
Tisztelt Cigándról elszármazott rokonok, ismerősők!

Bizonyára sokan tudják, hogy hamarosan átadásra kerül a Bod- 
rogközi Múzeumporta legújabb létesítménye. Az épület elkészült 
és elkezdődött a kiállítás építése, amelyhez már eddig is sok tárgyi 
felajánlást kaptunk Önöktől!

További segítséget kérünk az alábbiakban:

Fotókat keresünk (csak digitalizálni szeretnénk, tehát visszake- 
rül a tulajdonosához, hacsak nem ajánlja fel a kiállításhoz!) az új ci- 
gándi múzeumépület kiállításához!!!

A téma a magyar falu élete 1945-től 1968-ig.
CSALÁDI és egyéb fotókat gyűjtünk ebből az időszakból Ci- 

gándról, vagy a Bodrogköz egyéb településeiről.

TÉMÁK:
– Családi események képei (Esküvő, gyermek születése, keresz- 

telő stb.)
– Munkával kapcsolatos képek (TSZ-el kapcsolatos, földosztás, 

gazdálkodás, ünnekek, kulturház stb.)
– Hivatalos események (Ünnepségek, rendezvények, hivatali fo- 

tók /Tanácsháza, TSZ iroda stb.)
– Szabadidő, privát élet (nyaralás, otthoni fotók, saját építkezés, 

kaláka munka stb.)
A kiállításba szánt képeket az önkormányzathoz lehet leadni, 

ahol névvel címmel ellátott borítékban tárolják, majd a digitalizá- 
lást követően VISSZAJUTTATJÁK annak tulajdonosához. Kérem 
segítségüket abban, hogy együttesen tudjuk településünk egy 
újabb történeti korszakát bemutatni!

Köszönettel,         Oláh Krisztián Cigánd Város Polgármestere

A nyolcadik Tiszai PET kupa szinte valamennyi résztvevője 
a Bodrogközi Múzeumportán töltötte délutánját 2020. 
augusztus 5-én.

A PET Kupa szervezői és Cigánd Város Önkormányzata között 
igen szoros a kapcsolat, hiszen a környezetvédelmi akció alapítói 
és a város vezetősége a kezdetektől együttműködik. Az elmúlt 
nyolc év alatt a PET Kupa végállomása több alkalommal is Cigán- 
don volt, városunk pethajós csapata számos alkalommal vett részt 
aktívan a Tisza megtisztításában.

Az idei verseny Záhonytól Tokajig tart, melynek szerdai pihenő- 
napján a résztvevők ellátogattak a Bodrogközi Múzeumportára, 
ahol Oláh Krisztián polgármester és Molnár Attila Dávid, a PET 
Kupa társalapítója köszöntőjét követően kulturális, ismeretter- 
jesztő programokon vettek részt.

A Sarkantyús Néptáncegyüttes előadását rögtönzött táncház, 
majd Molnár Attila Dávid Tiszától az Antarktiszig című előadása 
követte. A gyerekeknek kézműves foglalkozás, a felnőtteknek cso- 

PET Kupások Cigándon

portos tárlatvezetés és az elmaradhatatlan bélesek színesítették a 
délutánt.
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Interjú Nagy-Tóbiás Katalinnal, a TKMűhely vezetőjével
Cigánd városa eddig is bővelkedett a kulturális, művészeti cso- 

portokban, de 2020. július 10-12 között egy új színjátszó társulat 
mutatkozott be a nagyérdemű előtt, Látszólag című darabjukkal, 
ami hatalmas sikert aratott a közönség körében. Három nap, három 
előadás, mindannyiszor teltház. Ez már önmagáért beszél. Hosszú, 
színpadon töltött évek tapasztalata, vagy épp vőfélyként betöltött 
szerepem alapján tudom, hogy mennyire nehéz és stresszes nagy 
tömeg, de akár pár ember előtt is megszólalni, vagy épp egy ka- 
raktert eljátszani, illetve benne maradni. Ez az izgalom a csapat 
tagjain egyáltalán nem volt észrevehető. Sőt! Már- már természe- 
tesnek hatott mindaz, amit a színpadon láthattunk. Mintha nem is 
egy színielőadást élvezhettünk volna, hanem egy sima hétköznapi 
beszélgetés kellős közepébe csöppentünk volna bele. Tele érze- 
lemmel, iróniával és persze humorral. Egy fordulatos, nagyon jól 
felépített produkció után vagyunk tehát, remek karakterekkel egy 
kitűnő történetbe ágyazva.

De, hogy honnan indult el a TKMűhely útja? Arról Nagy-Tóbiás 
Katalinnal, a társulat vezetőjével beszélgetünk.  

- Mikor és hogyan fogalmazódott meg benned a gondolat, 
hogy egy felnőtt színjátszó társulat megalakuljon a városban?

- Drámapedagógus vagyok, így a színpad, a színjátszás közel áll 
hozzám. Készítettem már különböző műsorokat, színpadi előadá- 
sokat, de szerettem volna egy saját csapattal együtt alkotni. A gon- 
dolat már évekkel ezelőtt megfogalmazódott bennem, de előre- 
lépés sokáig nem történt. 2019 novemberében zajlott egy beszél- 
getés Cigánd Város vezetősége és közöttem, akkor kezdtem el a 
szervezéssel foglalkozni. A saját ismeretségi körömből kerestem 
tagokat és 2019 decemberében volt az első találkozás. A próbák 
2020 januárjában indultak, akkor még csak egy távoli cél megva- 
lósításának reményében.

- Kik alkotják a csapatot?
- A társulatot velem együtt összesen kilencen alkotjuk. Tóthné 

Punyi Csilla kormánytisztviselő, Juhász Ádám mezőgazdasági 
vállalkozó, Molnár Vivien, Vaszil Réka és a később csatlakozott 
Dakos Éva tanítók, akiket a helyi néptánccsoport tagjaként már 
többször láthatott a közönség színpadon. Ez a műfaj azonban, ne- 
kik is újdonság volt. Tóth Csaba erdész és Dakosné Balogh Dóra 
tanító, akiktől eddig távol állt a szereplés. Kemecsey Tünde ma- 
gyar szakos tanár számára nem volt teljesen idegen a színpad, de 
ilyen jellegű rutinnal még nem rendelkezett. Nem vagyunk profik 
vagy képzett színészek, de igazán lelkesek és azt gondolom, a há- 
rom előadás alatt megmutattuk, mindent megtettünk azért, hogy a 
közönség jól szórakozzon. Én nagyon büszke vagyok a TKMűhely 
tagjaira! 

- Hogyan született meg a TKMűhely elnevezés?
- Ahogy közeledtünk az előadáshoz, egyre inkább éreztük, hogy 

itt az ideje nevet találni magunknak, ami egyáltalán nem volt köny- 
nyű. Sok ötletelés után néhány hozzám közel álló személy és a tár- 
sulat tagjai javasolták, hogy használjuk az én nevem, ha már az 
nem olyan szokványos. Tehát így lettünk mi Tóbiás Kulturális Mű- 
hely, amit TKMűhely-ként használunk. A Kulturális Műhely elne- 
vezéshez én ragaszkodtam, mert ez a műfaj, amit mi képviselünk és 
maga az alkotási folyamat, nem gyakori az amatőr színjátszók 
körében. Nem egy kész mű színpadi adaptációján dolgoztunk, saját 
darabbal álltunk a közönség elé.

- Volt konkrét elképzelésed a darabbal kapcsolatban a cso- 
port alakulásakor vagy ez a későbbiek folyamán konkretizáló- 
dott?   

- Azt a kezdetektől tudtam, hogy a csapat sajátosságait figye- 
lembe véve és a saját elképzeléseimet követve, nem egy konkrét 
irodalmi művet szeretnék feldolgozni. Egyfajta kísérleti szándék- 
kal, egy téma improvizációit felhasználva, saját darabot szerettem 
volna alkotni. Ehhez kitaláltam a karaktereket, az egymáshoz fűző- 
dő viszonyukat, a helyszínt, időt és a történet vezérfonalát. Ezzel 
kezdtünk el dolgozni a műhely tagjaival. Erről jegyzetek készül- 
tek, melyből megírtam a szövegkönyv első változatát. Ez a próbák 
során sokat alakult, mire elérte a végleges formáját, amit a közön- 
ség láthatott és hallhatott. 

- Helyszínnek miért pont a Bodrogközi Múzeumporta Tánc- 
pajtáját választottátok?

- Az eredeti elképzelés az volt, hogy a művelődési ház színpadán 
fogunk bemutatkozni, de a jelenlegi (vírus) helyzet ezt némiképp 
módosította.  Átkerültek a Múzeumportára a próbáink és éreztük, 
hogy a pajta a megfelelő színterünk. Itt egyfajta stúdió színházi kö- 
zeget tudtunk létrehozni.  

- Az előadás címe nem túl árulkodó, mégis elgondolkodtató. 
Direkt ilyen jellegű címet szántatok a darabnak?  

- Maga a történet egy „életjáték”, nyolc fiatal egy napját és az 
életük összefonódását mutatja be. A próbák során annyiszor hang- 
zott el az, hogy látszólag milyen életet élnek, hogy adta magát az 
ötlet, legyen ez a címe. Ezzel is szerettük volna hangsúlyozni a kö- 
zösségi oldalak világa és a valóság közötti különbséget, ami oly 
sokszor feltűnik az előadásban. 

- A darab egy kávézóban játszódik, melynek a díszlete tö- 
kéletesen passzol a pajta hangulatához. Volt-e segítségetek a 
színpadkép megalkotásában? 

- Igen, többen segítettek ebben, de maga az elképzelés a sajátunk. 
Itt is szeretném ezt megköszönni Cigánd Város Önkormányzatá- 
nak, Tiszacsermely Község vezetőségének, a Cigándi Bútor csapa- 
tának, valamint a társulat két tagjának, Juhász Ádámnak és Tóth 
Csabának, akiknek nagyon sok munkája van benne. A kellékek egy 
részét Nyíregyházáról, a Ponte d' Oro pizzériából kaptuk, amiért 
szintén hálásak vagyunk. Fontosnak tartom azt is elmondani, hogy 
az előadásunk gyönyörű plakátját Fodorné Bokor Hajnalka készí- 
tette, a TKMűhely egyedi logóját pedig édesanyám, Tóbiás Gábor- 
né tervezte és rajzolta számunkra.

- A darabban többször felcsendülnek különböző, mai divatos 
zenék is. Ezek is saját választások voltak?

- Kerestük a megfelelő zenét, majd felvettem a kapcsolatot, a 
hozzám hasonlóan dévaványai születésű Laskai Viktorral, aki Su- 
perstero néven alkot, hogy van-e javaslata számunkra. Kiderült, 
van egy új projektje Milk & Money néven, melynek produktumait 
felajánlotta számunkra. Ezzel támogatta produkciónk létrejöttét. 
Ezután végig követte az előadás alkotási folyamatát és szurkolt an- 
nak sikeréért. A technikai megvalósítást, a hangosítást és a fénye- 
ket köszönjük a Cigánd Városi Művelődési Központ dolgozóinak.

- A nagysikerű előadás sorozatot követően mik a terveitek a 
jövőt illetően?

- Amikor ebbe az egészbe belefogtunk, nem is gondoltuk, hogy 
ekkora érdeklődés fogja övezni a létrejöttünket és az előadásunkat. 
Eredetileg egyet terveztünk, majd a helyszín befogadó képessége 
miatt két előadást hirdettünk meg. Végül egymás után három lett 
belőle, de még így is kevésnek bizonyult. Rengeteg pozitív vissza- 
jelzés érkezett és érkezik hozzánk. Ez sokat jelent nekünk, köszön- 
jük mindenkinek! Azt gondolom, hogy lesz folytatás, a TKMűhely 
nem áll meg ennél az egy darabnál, de ennél többet még nem sze- 
retnék elárulni.                           Interjút készítette: Kovács Gábor
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Összefoglaló a Cigánd Városi Polgárőr Egyesület 
koronavírus járvány során végzett tevékenységéről

A Cigánd Városi Polgárőr Egyesület a 
2020. március 11. napján a koronavírus 
járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet 
időtartama alatt végzett tevékenységét a 
jogszabályi előírások maximális figye- 
lembevételével, megfelelő védőfelszere- 
lés birtokában végezte. 

A polgárőrök tevékenységét egyeztettük 
a helyi önkormányzat, a rendőrség és a pol- 
gári védelem szakembereivel. Az egyezte- 
tés alapján polgárőreink 4 fő területen tevé- 
kenykedtek.

1. Cigánd Város Önkormányzatával kö- 
tött megállapodás alapján részt vettek a ve- 
szélyhelyzettel kapcsolatos korlátozó in- 
tézkedések betartatásában.

A polgárőrök a forgalmasabb helyi kö- 
zösségi csomópontokon, a főbb helyi élel- 
miszerboltok, a gyógyszertár és a postahi- 
vatal előtt a nyitvatartási időszak teljes in- 
tervallumában ellenőrizték a korlátozó in- 
tézkedések (kijárási korlátozás, vásárlási 
idősávok, maszkviselés) betartását.

2. A lakosság ellátásának biztosítása ér- 
dekében szervezett önkormányzati cso- 
magosztások (élelmiszer, tisztítószer, száj- 
maszk) zavartalan lebonyolításában három 
alkalommal vettek részt polgárőreink.

3. A járvány kezdeti időszakában sok sze- 
mélynek szűnt meg a munkahelye, jelentős 
részük külföldről érkezett haza. Ezek a sze- 

mélyek a közösség védelme érdekében ön- 
kéntes karanténba vonultak. Ellátásuk biz- 
tosítását a települési önkormányzat és a 
Szociális Szolgáltató Központ szervezte 
meg, a polgárőrök az igényfelmérés és a 
hétvégi kapcsolattartás biztosításában vál- 
laltak szerepet.

3. Mindezen tevékenységek mellett a 
polgárőrség folytatta az éjszakai járőr- 
szolgálatot is. Ez a tevékenység a járvány- 

helyzet ideje alatt a kijárási korlátozás be- 
tartásának ellenőrzésével egészült ki.

Az polgárőrség elmúlt időszakban vég- 
zett tevékenysége a lakossági visszajelzé- 
sek alapján jelentős mértékben hozzájárult 
a településen élők biztonságérzetének 
fenntartásához és a járványt megfékező 
korlátozó intézkedések nagyarányú betar- 
tatásához.

Németh István elnök

A nyár a kikapcsolódás, a nyaralások, a vízi és szárazföldi 
túrák időszaka. Ilyenkor a gyermekek számára is népszerű és el- 
maradhatatlan időtöltésnek számít a szabad vizek, strandok látoga- 
tása, amely számos veszély forrása lehet. Fontos, hogy csak a ki- 
jelölt helyeken fürödjenek, a gyengén úszók a sekélyebb vizet vá- 
lasszák. Csak akkor merészkedjenek mély vízbe, ha megbízhatóan 
tudnak úszni! A strandon, parton se hagyja őrizetlenül értékeit! 
Célszerű strandtörölközőbe csomagolás helyett az értéktárgyakat 
értékmegőrzőben tárolni. Ajánlatos megismerni az adott vízterület 
sajátosságait, és tisztában lenni a várható időjárással, segélykérés 
módjával. Csak kijelölt fürdőhelyeken, strandokon fürödjenek, 
mert a bányatavak, ismeretlen álló-, illetve folyóvizek halálos ve- 
szedelmet jelenthetnek! Felhevült testtel, SOHA NE UGORJON 
bele a vízbe! Ugyancsak kerüljük a vízibicikliről való vízbe ugrást, 
illetve az ismeretlen mélységű / sekély vízbe való fejesugrást! Vi- 
harjelzéskor azonnal hagyja el a vizet!

A napsütés és a jó idő a szabadba vonzza a gyermekeket, előke- 
rülnek a görkorcsolyák, a gördeszkák és a kerékpárok. Kérjük a 
szülőket, hogy vizsgálják át gyermekeik járműveit, szereljék fel a 
megfelelő állapotú kötelező tartozékokkal – fékek, világítóberen- 
dezések, prizmák, stb. – és visszatérően ellenőrizzék azok üzem- 
képes állapotát.

A gyermekek életkoruknál fogva meggondolatlanabbak, olykor 
kiszámíthatatlan a viselkedésük, ezért magunk is óvatosabban, kö- 
rültekintőbben vezessünk, különösen azokon a helyeken, ahol 
gyermekek tartózkodhatnak. Fontos hogy a gyermekek életkoruk- 
nak megfelelően legyenek tisztában az alapvető szabályokkal. A 

szülők, a gyermekeikre leselkedő nyári veszélyek elkerülése érde- 
kében tekintsék át a legfontosabb gyalogos és kerékpáros közleke- 
dési szabályokat, amiket a gyerekekkel közösen beszéljenek meg, 
valamint a gyermekek helyes közlekedésre neveléséhez a szülői 
példamutatás a közlekedésben elengedhetetlen.

Otthonaink védelme és az áldozattá válás elkerülése érde- 
kében az alábbi tanácsokat érdemes megfogadni:

Minél több időt próbáljon meg értelmes elfoglaltsággal, progra- 
mokkal eltölteni még akkor is, ha egyedül van otthon a nyár egy ré- 
szében, mert a szülei dolgoznak. Egy labda is elég a jó szórakozás- 
hoz. A csellengés, csavargás, „lógás” hamar meggondolatlan, buta, 
esetleg törvénysértő dolgokhoz tud vezetni. A gyerek ne tartson 
magánál nagyobb pénzösszeget, drága értéktárgyat!

Mindig mondja el a szüleinek, a nagyszüleinek (vagy akire rá- 
bízták), hogy hová megy, hol fog tartózkodni!

Vigyázzon az értékeire! 
Ne hagyja őrizetlenül kerékpárját, rollerját, sportszereit, még rö-

vid időre sem!
Amennyiben a gyermekek egyedül vannak a lakásban, soha ne 

engedjenek be idegent, az utcán pedig ne álljanak szóba ismeret- 
lennel, ne fogadjanak el semmit, idegen autójába ne üljenek be. 

A szülők tanítsák meg gyermeküknek a 112-es segélyhívó szám 
használatát, az ő telefonszámuk pedig mindig legyen meg a gye- 
reknél. 

Szükség esetén bátran szólítsák meg az egyenruhás rendőrt, 
kérjék segítségét!

Bűn- és baleset-megelőzési tanácsok
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A Cigándi Bútor kínálatából!
Megrendelés a gyártócsarnokban. Kapcsolat: facebook: Cigándi Bútor
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Július 13-án a CISE utánpótlás-csapatoknak is elkezdődött a 
nyári felkészülés.

– Közel 120 gyerek vett részt az első foglalkozáson, ahol 10-15 
próbajátékos is csatlakozott hozzánk – tájékoztatott Nagy Gábor 
szakmai koordinátor.

– Fiú korosztályban 7 csapat heti 3 edzéssel, leány korosztályban 
3 csapat heti 2 edzéssel készül az augusztusban kezdődő rajtra.

2020/2021-es szezonban, fiú korosztályban kilenc, a lányok- 
nál pedig három csapat fog cigándi színekben pallérozódni.

– A fiúknál továbbra is az U7, U9, U11, U13 csapatok a Bozsik-
tornákon, U14, U15 csapataink MLSZ II. osztályban, az U17, U19 
együttesek pedig az MLSZ III. osztályban fognak versenyezni.
– Idén tervben van még egy fiú U16 korosztály indítása, akiket a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bajnokságba neveztük. Plusz 
csapat indításának oka, a nagy létszám miatt, minden gyereket 
megfelelően tudjunk versenyeztetni.

– Ettől az évtől leánykorosztályban is bővül a csapatok sora, 
mivel kettő helyett három csapatot fogunk működtetni. Leány U16 
MLSZ által szervezett 3/4 pályán, U19 csapatunk a Szabolcs-Szat- 
már-Bereg megyei kiírásban szintén 3/4 pályán, és a felnőtt játéko- 
sainkat pedig NB II-ben, egész pályán fognak versenyezni – mond- 
ta az utánpótlás szakvezető.

Kilenc edző és egy kapusedző készíti fel a gyerekeket, a minél 
jobb szereplésre.

A gyerekek utaztatását továbbra is az egyesület biztosítja, ahol 

közel 50 településről 6 buszsofőr hozza-viszi napi rendszeresség- 
gel a sportolókat – ami nagyon fontos – mindenféle térítés nélkül.

Utánpótlás korosztályaink és edzőik:
U7:    Oláh Levente
U9:    Parádáné Demeter Enikő
U11:    Gönczi Zoltán
U13:    Kertész Réka
U14:    Sütő Gergő
U15:    Vicickó László
U16:    Terjék Zoltán
U17:    Csáki Róbert
U19:    Paronai Tamás
U16 leány:   ifj. Dócs Károly
U19 női:   ifj. Dócs Károly
Kapusedző:   Nagy Dávid
Szakmai koordinátor:  Nagy Gábor

Utánpótlás csapataink is elkezdték a nyári felkészülést 
- 12 korosztályunk lesz a következő szezonban

Savanyítóüzem kínálata
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Savanyítóüzem- 

ben az alábbi termékekkel várjuk a kedves vásárlókat:
► Savanyúkáposzta:   300 Ft/kg
► Káposztasaláta:   350 Ft/kg
► Vegyesvágott:   400 Ft/vödör (1kg)
► Csemege uborka:   450 Ft/vödör (1kg)
► Cékla:    400 Ft/vödör (1kg)
► Almapaprika – csípős:  500 Ft/vödör (1kg)
► Kovászos uborka:   350 Ft/kg
► Dzsem (ribizili, szilva, ribizli-málna, 
     ribizli-meggy):   400 Ft/üveg (380g)

► Szörpök:
 - ribizli:    700 Ft/ üveg (800g)
 - bodza:    600 Ft/üveg (1150g)
 - bodza:    500 Ft/üveg (850g)

► Mézek:
 - akácméz:   2400 Ft/kg
 - virágméz:   1500 Ft/kg
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Felnőtt női labdarúgó csapatunk indul az NB II-ben!
Eddig csak U16-os és U19-es női együttese volt egyesületünk- 

nek, idén azonban már felnőtt szinten – az NB II-ben – is meg- 
méretteti magát a Cigánd SE.

A bajnokság augusztus végén rajtol, melyet már izgatottan vár- 
nak a keret tagjai.

Egyesületünk a labdarúgás női szakágát 2016-ban indította el, 
akkor kötelező jelleggel, hiszen a felnőtt férfi NB II-es indulás 
alapfeltétele volt a két női utánpótlás korosztály megléte, ezzel a 
megye ezen térségében egyetlen versenyzési lehetőséget biztosítva 
a lányoknak. 2018-ban a labdarúgás mellett futsal szakágat is indi- 
tottunk a lányoknak és U19 korosztályban azóta is szép eredmé- 
nyeket érnek el. A Cigánd SE az idén elindítja felnőtt női csapatát 
az NB II-ben. Ennek a legfőbb oka kellemes, hiszen évek óta mű- 
ködik két utánpótlás korosztály, az U19 és az U16: mindkét korosz- 
tályban magas a létszám, és az idén a nagyobb korcsoportból töb- 
ben is kiöregszenek, ezért döntöttünk úgy, hogy részt veszünk a 
másodosztályú bajnokságban. A lányok mindannyian helyiek vagy 
környékbeliek, nagyon jó a csapatkohézió, ez látható a magasszá- 
zalékú edzéslátogatottságon. Sok kislány van, akik ennek hatására 
elkezdték a labdarúgást, így jövőre lehet az lesz a kellemes feladat, 
hogy egy kisebb korosztályt is versenyeztessünk. 

Az biztos, hogy a szövetség tervei alapján a Magyar Kupa 
augusztus 15-én kezdődik, míg a bajnokságot augusztus 29-én in- 
dítanák. A csapat felkészülése július 14-én kezdődött, több edző- 
mérkőzést is játszanak majd a lányok, többek között a Nyíregyháza 
Spartacus, a Hajdúszoboszló és a fővárosi Kelen gárdájával is 
megmérkőznek. Klubbunk azt tervezi, hogy a lányok hazai mérkő- 
zéseit a férfi felnőtt megyei I-es csapatunk előtt játssza majd, ezzel 
a kilátogató szurkolók két összecsapást is láthatnak. Az NB II-ben 
induló női csapatunk bajnoki találkozója egyfajta felvezetése lesz a 
férfi felnőtt bajnoki mérkőzésnek. Az idei szezonban így már há- 
rom női labdarúgó csapatunknak is szurkolhatunk majd.

Úgy néz ki, hogy Cigánd lehet a környék női focijának is a 
fellegvára.

Az MLSZ elkészítette a női labdarúgó NB II csoportbeosztását. 
A Keleti és a Nyugati csoportban is 14-14 együttes szerepel. Csa- 
patunk - nem meglepő módon - a Keleti csoportba kapott beso- 
rolást

Az NB II mezőnye:
BVSC
Cigánd SE
Gyula
Hajdúszoboszló
Hatvan
Kazincbarcika
Monor
Nagymágocs
Nyíregyháza
Nyírség
Soroksár
Szolnok
Újpest
Vasas

Tájékoztatjuk Szurkolóinkat, hogy már kaphatók a bérletek a Cigánd SE 
mérkőzéseire. A stadionban, a klubház épületében, Tóth István ügyvezetőnél 
lehet megvásárolni a valamennyi találkozóra érvényes bérletet – munkanapokon 
délelőtt 8 és 12, délután 13 és 16 óra között, valamint az első hazai bajnoki mérkő- 
zés előtt, a hazai pénztárnál.

A támogatói bérlet ára 12.700 forint, ezenkívül vásárolhatók kiemelt támo- 
gatói bérletek is 25.400 Ft-os egységáron. A CISE hazai találkozóira a belépő- 
jegyek továbbra is 700, míg a nyugdíjas és diák 500 forintba kerülnek. A 6 éven 
aluli gyerekek szülői felügyelettel ingyenesen látogathatják a mérkőzéseket.
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Teljes a játékoskeret, kész a sorsolás
A koronavírus-járvány ideje alatt elhalasztott meccsünk 

miatt, idén is a megyei I. osztályban indul férfi felnőtt labda- 
rúgó csapatunk.

Egyesületünk mindent elkövetett annak érdekében, hogy a kö- 
vetkező szezonban – megérdemelt helyünkön, – az NB III-ban in- 
dulhassunk, de az MLSZ gáláns döntésébe – mint utóbb kiderült – 
bele kellett törődnünk, így már biztosan a megyei I. osztálynak vá- 
gunk neki.

Két és fél hét szünet után elkezdte a felkészülést a CISE felnőtt 
csapata a 2020/2021-es bajnoki szezonra. Nyolc felkészülési mér- 
kőzés és egy hajdúszoboszlói összetartás szerepel a következő hat 
hét programjában.

A Cigánd SE játékosai tikkasztó hőségben vonultak ki július 1-
én a klub Vasút utcai edzőpályájára, ahol elindult a munka.

Huszonkét futballista jelent meg az első tréningen, akik már – 
egy kivétellel – valamennyien a klub játékosai. Tehát a keret végle- 
gesnek mondható - annak tudatában, hogy már biztosan a megyei 
pontvadászatnak vág neki csapatunk. Ezért az idén egyértelmű cél 
a bajnokság megnyerése és az NB III-ba való feljutás.

A megyei elitben – a tavalyi szezonhoz hasonlóan – az idén is 16 
csapat indul.

Íme, a teljes mezőny:
Abaújszántó, Aszaló, Bánhorváti, Bőcs, Cigánd SE, Edelény, 

Emőd, Encs, Felsőzsolca, Gesztely, Hidasnémeti, Mád, Mező- 
keresztes, MVSC, Nyékládháza, Sárospatak.

A bajnokság augusztus 15-én rajtol.
Felnőtt csapatunk 23 fős kerettel vág neki a következő bajnoki 

szezonnak.
A Cigánd SE kerete (2020 ősz):
Kapusok (2): #95 Bodnár Máté, #1 Csáki Tamás.
Védők (7): #33 Baráz Márkó, #92 Stanislav Chepa, #4 Fodor 

Ákos, #18 Horváth Attila, #13 Molnár Zsolt, #22 Palágyi Milán, #6 
Répási Regő.

Középpályások (8): #11 Balla János, #10 Balogh Marcell, #23 
Buda Bence, #47 Csáki Péter, #27 Hengsperger Adrián, #70 
Kovács Dávid, #7 Oravecz Zénó. #12 Popovics Patrik.

Támadók (6): #9 Dmytro Bodnaruk, #17 Jóni Gábor, #14 
Rézinger Botond, #77 Sáfrány Ernő, #24 Timkó Zsolt, #21 Timkó 
Zsombor.

Stáb:
Vezetőedző:   Nagy Gábor
Egészségügyi ápoló:  Antal Ferenc
Masszőr:   Kovács Barbara
Szertáros:   Dócs Károly
Technikai vezető:  Terjék Sándor
Csapatunk bajnoki menetrendje a 2020-2021-es szezonban
1. forduló. Augusztus 15.:  Mád FC–Cigánd SE
2. forduló. Augusztus 22.:  Cigánd SE–Mezőkeresztes VSE
3. forduló. Augusztus 29.:  BTE Felsőzsolca–Cigánd SE
4. forduló. Szeptember 5.:  Cigánd SE–Hidasnémeti VSC
5. forduló. Szeptember 12.: Abaújszántói VSE–Cigánd SE
6. forduló. Szeptember 19.: Cigánd SE–Bőcs KSC
7. forduló. Szeptember 26.: Aszaló SE–Cigánd SE
8. forduló. Október 3.:   Cigánd SE–Gesztelyi FC
9. forduló. Október 10.:   Sárospataki TC–Cigánd SE
10. forduló. Október 17.:   Cigánd SE–Miskolci VSC
11. forduló. Október 24.:   Encs VSC–Cigánd SE
12. forduló. Október 31.:   Cigánd SE–Nyékládházi DE
13. forduló. November 7.:  Bánhorváti–Cigánd SE
14. forduló. November 14.: Edelény-Borsodszer–Cigánd SE
15. forduló. November 21.: Cigánd SE–Emődi ÁIDSE
16. forduló. November 28.: Cigánd SE–Mád FC
17. forduló. Március 6.:   Mezőkeresztes VSE–Cigánd SE
18. forduló. Március 13.:   Cigánd SE–BTE Felsőzsolca
19. forduló. Március 20.:   Hidasnémeti VSC–Cigánd SE
20. forduló. Március 27.:   Cigánd SE–Abaújszántói VSE
21. forduló. Április 3.:   Bőcs KSC–Cigánd SE
22. forduló. Április 10.:   Cigánd SE–Aszaló SE
23. forduló. Április 17.:   Gesztelyi FC–Cigánd SE
24. forduló. Április 24.:   Cigánd SE–Sárospataki TC
25. forduló. Május 1.:   Miskolci VSC–Cigánd SE
26. forduló. Május 8.:   Cigánd SE–Encs VSC
27. forduló. Május 16.:   Nyékládházi DE–Cigánd SE
28. forduló. Május 19.:   Cigánd SE–Bánhorváti
29. forduló. Május 22.:   Cigánd SE–Edelény-Borsodszer
30. forduló. Május 29.:   Emődi ÁIDSE–Cigánd SE
A pontos kezdési időpontok részben egyeztetés alatt vannak.

Záróvacsora serleggel, érmekkel Június 12-én este az Egyesület klubházában tartották a 
Cigánd SE felnőtt csapatának a záróvacsoráját.

A számunkra rendkívül kedvezőtlenül véget érő szezon utáni 
vacsorán vettek részt a klub játékosai, vezetői, szurkolói. Tóth 
István, ügyvezető nyitotta meg az estet. A házigazda rövid beve- 
zetője után átadta a szót Nagy Gábor vezetőedzőnek, aki megkö- 
szönte a csapat munkáját, hozzáállását. A felszólalások végén 
Oláh Krisztián, polgármester Úr méltatta a csapatot és kiemelte, 
hogy a furcsa döntés ellenére a városnak a Cigánd SE lett az ez 
évi bajnoka. A Cigánd SE ezúttal is köszönetét fejezi ki Cigánd 
Város Önkormányzatának és Cigánd Város Polgármesterének a 
biztatásért, a támogatásért és az elismerésért! 

Köszönet a bajnok érmekért és kupáért, amit az szezon 
végi záróvacsorán adtak át csapatunknak!


