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Bibliatábor 2021
A nyár nem csupán a nyaralás, a gondtalan pihenés időszaka, 

hanem áldott lehetőség arra, hogy gyermekeinkkel együtt kö- 
zelebb kerüljünk a gondviselő Istenhez. A cigándi református 
gyülekezet életében rendkívüli ünnep a vakációs bibliahét, 
amely ebben az évben is sikeres volt. 

A tábor témája: Újratervezés. Közel 100 mosolygós és kíváncsi 
gyermekarc, nagy érdeklődéssel várta napról napra, hogy a külön- 
böző bibliai történetek hogyan segítenek életünk újratervezésében.

Minden reggel imádsággal és dicsőítéssel kezdtük a napot. Gyü- 
lekezetünk hangszeres zenekarának vezetésével, örömmel énekel- 
ve dicsőítettük az Urat. A nap központi részét a bibliai történet in- 
teraktív bemutatása alkotta, amire fiataljaink jelmezes és érdekes 
jelenetekkel vezették rá a gyermekeket. A napi aranymondás, a já- 
tékok, kézimunkák által Isten hatalmát és csodáit láthattuk meg. 
Szünetben a szülők által készített finomságokat ízlelgettük, míg 
minden délben a Bodrogközi Múzeumportán fogyasztottuk a sze- 

retettel elkészített ebédet. Minden napra jutott egy kis meglepetés 
is: ugrálóvár a Bodrogközi Kistérségi Társulás jóvoltából, habparti 
a cigándi Katasztrófavédelem közreműködésével, táncház a 
Zsindely Népi zenekar valamint a Sarkantyús Néptáncegyüttes ve- 
zetésével, valamint Bombios. Szombaton a tábor slágerével - A 
szeretet nem fogy el sosem - leptük meg a piacra kilátogató helyi és 
környékbeli vásárlókat. Örülünk, hogy a hét lényeges eseményeit a 
vasárnap délelőtti istentiszteleten gyermekeinkkel bemutathattuk 
a szülőknek és a gyülekezeti közösségnek.

Köszönet a munkatársainknak: a Pedagógiai Szakszolgálat- 
nak, a zenekar tagjainak és a diákmunkásoknak akik örömmel és 
odaadással segítették az évek során a tábor zökkenőmentes lebo- 
nyolítását. A bibliahét nem csupán a gyermekeknek jelentett külö- 
nös élményt, hanem a munkatársi csoportunknak is hitbeli, közös- 
ségi megerősítést adott.

 Köszönetet mondunk továbbá a Polgámesteri Hivatalnak, a 
Zempléni Református Egyházmegyének, Bodrogközi Múzeum- 
portának, Tűzoltóságnak, a Bodrogközi Kistérségi Társulásnak, 
Zsindely Népi Zenekarnak, Sarkantyús Néptáncegyüttesnek, a 
szülőknek és mindenekelőtt a Mindenható Istennek, hogy lehetővé 
tette ebben az évben is a tábor megszervezését.  

Patkó Csaba (1944-2021)

Patkó Csaba, a Cigándi Művelődési Ház 
nyugalmazott igazgatója, Ungváron született 
1944. szeptember 4-én.

Általános iskolai tanulmányait Cigándon 
végezte el, majd középiskolás évei után ismét 
visszatért Cigándra és itt kezdte önfenntartó 
életét.

1967 óta a helyi kulturális élet lelkes szer- 
vezője, résztvevője, irányítója volt, jelentős 
szerepet játszott a helyi újság és televízió meg- 
alapításában, működtetésében.

Kutató munkát folytatott a városunkból 
elszármazott honfitársaink hollétértől illetve a 
II. világháború cigándi áldozatai nevének 
gyűjtésével kapcsolatban.

1968-tól, közel 40 éven át a Zemplén Gyer- 
mektánccsoport kísérő zenésze volt a különleges népi hangszer, 
a „köcsögduda” avatott megszólaltatójaként. Hangszereit maga 
készítette és hangolta.

Sokoldalúságát bizonyítja, hogy a 70-es évek elején alapítója 
és tagja volt a Szeksztáns beatzenekarnak, mellyel rendszeres 
résztvevője volt a környék könnyűzenei életének.

Tagja volt a Pedagógus tánc-csoportnak. 
Megalapította a Siketek és Nagyothallók Országos Szerveze- 

tének helyi fiókját. Szívén viselte sorstársai gondjait, bajait, leg- 
jobb tudása szerint igyekezett segíteni mindenkinek.

Patkó Csaba művelődésszervezői munkásságának köszönhető 

a számtalan kultúrprogram, mely tartalmas 
kikapcsolódást, műveltség beli föllendülést 
hozott Cigánd szűkebb és tágabb környezeté- 
nek. Az általa szervezett előadások nem csak a 
Bodrogközben, hanem Szabolcs-Szatmár-Be- 
reg megyében is megmozgatták a művészetre 
nyitott közönséget, öregbítve ezzel Cigánd 
hírnevét. A teljesség igénye nélkül, említtes- 
sék meg néhány jelentősebb esemény, mely 
Patkó Csaba munkásságának sokoldalúságát, 
elhivatottságát igazolja: a Déryné Színház 
rendszeresen tartott színielőadásokat, az író-
olvasó találkozókon megtisztelte közösségün- 
ket Jókai Anna, Baranyi Ferenc, neves képző- 
művészek kiállításaiban gyönyörködhetett 
Cigánd nagyközönség Vasarely, Jolán Goss 
Bettelheim, Robert Cappa személyében, rend- 
hagyó irodalom órákon tartott előadást  többek 
között Lukács Sándor és Bánffy György. 

A cigándi civil szervezetekkel és intézményekkel szoros és 
virágzó kapcsolatot ápolt. 

Patkó Csaba egyike volt azoknak, akik a „végeken” terjesz- 
tették a kultúrát. Nemcsak látta a problémákat, gondokat és a 
nehézségeket, hanem a maga szerény eszközeivel megpróbálta 
orvosolni is azokat. 1996-ban munkássága elismeréséül, Cigánd 
Önkormányzata, Kántor Mihály díjjal jutalmazta.

Nyugdíjba vonulása alkalmából, életművének méltatásaként, 
2003-ban, a Magyar Köztársaság ezüst Érdemkeresztje kitün- 
tetésben részesült. Patkó Csaba 77. életévében örök nyuga- 
lomra hajtotta fejét.
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Búcsú a bölcsődétől
2021. július 25-én 15 kis gyermek búcsúzott a bölcsődétől. 

A koronavírus járvány enyhülése lehetővé tette, hogy korlátozás 
nélkül ünnepelhetünk együtt, illetve a korszerűen felújított tera- 
szunk is először szolgált helyszínéül búcsúztató ünnepségünknek. 
Az elmúlt év, merőben „más” volt, sajnos sokszor kényszerültünk 
bezárásra, járványügyi megfigyelésre a megbetegedések miatt, mi 
kisgyermeknevelők, bölcsődei dadusok igyekeztünk ebben a 
helyzetben is a legjobb tudásunk szerint gondozni, nevelni a gyer- 
mekeket, próbáltuk elérni, hogy a gyermekek a lehető legkeveseb- 
bet érzékeljenek ebből a korántsem szokványos járványhelyzetből. 
Sajnos, több bölcsődei dolgozói is átesett a Covid vírus fertőzésen , 
ki könnyebben, ki súlyosabban vészelte át e több szempontból is 
nehéz időszakot. De reméljük ez az időszak már a múlté, bölcső- 

dénkben nem állt meg az élet, egész nyáron fogadjuk a gyermeke- 
ket, augusztus első két hete gondozás-nevelés nélküli szünet lesz. 
Feltöltődve és újult erővel, augusztus 16-án fogadjuk újra a gyer- 
mekeket.

Kívánunk mindenkinek jó pihenést, kellemes időtöltést, és 
nem utolsósorban jó egészséget!

Fegyváriné Németh Ilona Bölcsődevezető

Ragyogó napsütésben búcsúztak el szeretett óvodájuktól a 
Cigándi Tündérkert Óvoda, szeptemberben iskolát kezdő 
gyermekei 2021. június 11-én.

Ami külön öröm volt a gyermekek számára, hogy a jelenlegi jár- 
ványügyi helyzet lehetővé tette a szülők, hozzátartozók is jelen le- 
hettek az eseményen. Az idei nevelési év végén 42 gyermek balla- 
gott el az intézményből. A hagyományoknak megfelelően a gyere- 
kek az óvónők vezetésével bejárták a hat csoportot, majd az udva- 
ron elfoglalták helyeiket.

Szűcs Erika vezetőóvónő köszöntötte a város vezetőségének 
képviselőit és a megjelent szülőket, hozzátartozókat. Beszédében 
köszönetet mondott a szülőknek, hogy az óvónők segítségére vol- 
tak a gyermekek nevelésében, továbbá felhívta a szülők figyelmét, 
hogy továbbra is biztassák, segítség gyermekeiket, hogy boldog, 
kiegyensúlyozott életük legyen.

A nagycsoportos gyermekek elköszöntek a kisebb társaiktól, az 
óvónőktől, dajkáktól. A kisebbek dalokkal, versekkel búcsúztak el 

a ballagó gyermekektől.
A ballagási ünnepséget a nagycsoportos gyerekek tánca zárta, 

mely után az ebédlőbe vonultak, ahol közösen költötték el az ün- 
nepi ebédet.

A ballagó gyermekek a Bodrogközi Múzeumporta jóvoltából 
szép szőttes tarisznyát viseltek, melyet a pedagógusok sok-sok 
ajándékkal raktak meg, hogy a gyermekek emlékezzenek az 
óvodára. A Palánta Sorsfordító Alapítvány pedig minden gyermek 
számára egy-egy kicsi Bibliával kedveskedett.

Minden gyermeknek sok sikert kívánunk az iskolakezdés- 
hez!

Elballagtak a cigándi tündérek
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A Cigándi Tündérkert Óvodában történt
A nevelési év második fele nagyon nehéz volt városunk vala- 

mennyi lakója számára. 
Február hónapban magas számban betegedtek meg emberek, 

ezért az OH zárást rendelt el óvodánkban is. A zárást követően 
ügyeletet tartottunk, ahol fogadtuk azokat a gyermekeket, akiknek 
szülei dolgoztak és nem tudták megoldani gyermekük biztonságos 
elhelyezését. Az óvodai beiratkozás a tavalyi évhez hasonlóan on- 
line módon történt. 43 kisgyermeket írattak be óvodánkba. Április 
19-én nyitott újra az óvoda. Készültünk az anyák napjára. Sajnos a 
korlátozások miatt ezt a gyönyörű ünnepet még nem lehetett a szo- 
kásos módon tartani. Az óvónők ezért úgy oldották meg, hogy a 
gyermekek előadták a műsorukat a csoportszobában, melyet a 

felnőttek felvettek és feltették a zárt facebook- csoportjukba. A kö- 
zösen készített ajándékot pedig hazavitték a kicsik anyukájuknak. 
Ezt követően a ballagásra készültünk. 42 nagycsoportos gyermek 
ballagott június 11-én. Szerencsére a korlátozások enyhültek és az 
óvoda udvarán, hozzátartozóik jelenlétében búcsúzhattak el a 
gyerekek az óvodától és kisebb társaiktól.

Ezúton is jó egészséget, boldog pillanatokat és sok sikert kí- 
vánunk számukra!

Az óvoda egész nyáron nyitva tart azon gyermekek részére, akik- 
nek a szülei igényelték az ellátást. 

Mindenkinek kellemes nyarat, jó pihenést kívánnak az 
óvoda dolgozói!

Események a Kántor Mihály Általános Iskolában
A mögöttünk hagyott 2020/2021. tanítási és nevelési év a má- 

sodik, amelyet meghatározott a világjárvány. 
Az egészségügyi előírások, az intézkedési terv betartása, a jelen- 

léti oktatásról a digitális oktatásratörténő átállás, mind-mind nagy 
kihívás volt diáknak, pedagógusnak, szülőnek. Örömmel tölt el, 
hogy közös erővel megfeleltünk a kihívásoknak:
 a vírussal fertőzött kollégák, családokmeggyógyultak a beteg- 

ségből,  
 az online oktatás bevezetése zökkenőmentesen zajlott, peda- 

gógusaink valamennyien elvégezték a hozzá kapcsolódó tovább- 
képzést, 
 a szülők segítségével sikerült az otthoni tanulást megvaló- 

sítani,
 a végzősök felvételieljárása bár módosult, valamennyien si- 

keresen felvételiztek a középiskolába,
 a tanulók 2 hónap távollét után megírták az országos kompe- 

tenciaméréseket.
Köszönöm mindenkinek, szülőnek, diáknak, pedagógusnak a 

pandémia alatt végzett lelkiismeretes munkáját.
Mindannyian fellélegeztünk, amikor az utolsó hónapban ismét 

elfoglaltuk az iskolapadot. Jó volt látni nebulókat, hallgatni a zsi- 
vajt a szünetekben, élettel telt meg újraaz iskola. Igyekeztünk az 
utolsó hónapot kihasználni,pótolni a hiányosságokat, de nem csak 
tanultunk, hanemsok közös programot  is szerveztünk. Kiemelném 
a sport és gyereknapot, melyet a Sárospataki Tankerületi Központ 
és az iskola alapítványa is támogatott. Ugrálóvárral, csúszdával, 
trambulinnal, sportvetélkedőkkel, kézműves foglalkozásokkal, 
mozival tettük színessé ezt a napot, s gyerekek jégkrémet is kaptak.

Osztálykirándulásokra lehetőség nyílt, így kis létszámú csopor- 
tokkal bejártuk a környék nevezetességeit. 

A végzőseink részére szalagtűző ceremóniát zárt körben, tv fel- 
vétel készítésével, a ballagást a távolságtartási előírás betartásával 

már nyilvánosan tartottuk meg.
A központi iskolában februárban elkezdődtek a felújítási mun- 

kálatok, melyek folyamatosan zajlanak. Az épület kiürítése miatt 
az alsós osztályokat külső helyszíneken helyeztük el (könyvtár, 
étkezde, egyház).

Eszközállományunk ismételten bővült, 2 db táblapanelt kaptunk 
a tankerülettől, tanulói tabletek, robotkészletek érkeztek EFOP-
3.2.4. projektből.

Tanév végi eredmények:
Kitűnő tanulmányi eredménnyel zárt 33 tanulóés 17 elsős 

kisdiák. Évet ismétel 26tanuló.Az intézmény tanulmányi átlaga: 
3,83.

Végzős tanítványaink közül:
 13 fő gimnáziumba,
 14 fő szakgimnáziumba,
 22 fő szakközépiskolába nyert felvételt.
A járványhelyzet miatt a hagyományos versenyek csak az első 

félévben valósultak meg, a pandémia idején levelező és online ver- 
senyeken vehettetek részt tehetséges diákjaink.Néhány kiemel- 
kedő eredményt szeretnék itt megemlíteni:

Intézményünk által szervezett kistérségiversenyen elért eredmé- 
nyek:

Mesemondó verseny:
 1. korcsoportban   1. hely: Fodor Abigél 2. a
 2. korcsoportban  2. hely: Dorony Jáde 3.a
Rajzverseny
1. hely: Gál Sára Abigél 1.a
Különdíj: Rózsa Dávid, Mata Lajos 3.b
Felkészítő nevelők: Melovics Csabáné, Pikóné Szabó Tünde, 

Illés Bertalanné, Gulyásné Dócs Krisztina
A sárospataki Zrínyi Ilona Könyvtár által szerezett online vers- 

mondó versenyen: Sohajda Laura 8. c osztályos tanuló 3. helye- 
zést ért el, Szepesy Judit 8. a osztályos tanulókülöndíjas lett.

Felkészítő nevelő: Nagy Henrietta
(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
MatekÁsz (levelezős verseny) megyeifordulóján 
1. helyezést Szigeti Csongor 8.a,  
2. helyezést Gyárfás Attila 6.a,
  Sohajda Laura Dóra 8.c,
4. helyezést Szigeti Soma 5.a, Szepesy Judit 8.aért el. 
Az országos fordulóban 2021. május 15-én
9. helyezést szerzettSzigeti Csongor 8.a  osztályos tanuló.
Felkészítő pedagógus: Bodnár Eszter
Öveges József Országos fizikaverseny döntőjében Sohajda 

Titanilla és Sohajda Laura 4. díjasok lettek.
Felkészítő tanár: Punyiné Kandrács Erzsébet
Idegen nyelvi verseny:
2020. december 15. Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos Technikum, 

Szakképző Iskola és Gimnázium  által szervezett angol nyelvi 
csapatverseny 1. helyezés: Sohajda Laura Dóra, Sohajda Titanilla 
Katalin, 8.c Gyárfás Anikó Andrea, 8.a

Különdíj: Lakatos Krisztián 8.a
Felkészítő nevelők: Bötykös László
2021. április Eger, Balassi Bálint Általános Iskola Országos 

Méh-Ész Logikai Versenyen, 3-4. osztályosok közül 2. helyezés: 
Bötykös László. Felkészítő pedagógus: Bötykös László

A nyári szünet a gyerekeknek öröm, de a szülőknek sokszor 
probléma. Ideális, ha a család együtt töltheti a nyarat, de ennek 
megvalósítása az esetek nagy többségében lehetetlen, a többségük- 
re komoly szervezési feladatot ró a szünidei gyermekfelügyelet 
megoldása.Intézményünkben 2 tanuló részére igényelték szüleik 
júniusban a felügyeletet.

A Csodaszarvas-programmal 2 db napközis tábort szerveztünk 
15-15 tanuló részvételével és 1db bentlakásos tábort valósítottunk 
meg Parádfürdőn, melyen 20 gyerek vett részt. 

Eredményesen pályáztunk a zánkai Erzsébet-táborra, 50 tanuló 
fürödhetettjúlius elején a Balatonban. 

Kellemes vakációt kívánok!

Elbúcsúztak a Kántor Mihály Általános Iskola végzős tanulói
A jelenleg érvényben lévő járványügyi szabályok betartásá- 

val rendezték meg a cigándi Kántor Mihály Általános Iskola 
ballagási ünnepségét 2021. június 11-én.

Az eseményen részt vett az iskola és a város önkormányzatának 
vezetőin kívül, Kecsmár István Tiszacsermely, Kiss Attila Zemp- 
lénagárd polgármestere, Oláhné Terjék Erzsébet, a Kántor Mihály 
Általános Iskola Zemplénagárdi Tagintézményének vezetője, 
Szűcs Erika a Cigándi Tündérkert Óvoda vezetője.

Köszöntőt mondott Némethné Szendrei Csilla a Kántor Mihály 
Általános Iskola igazgatója, aki elbúcsúzott a ballagó diákoktól, 
sok szerencsét kívánva nekik a rájuk váró feladatokhoz. 

A nyolcadik osztályos tanulók nevében Gyárfás Anikó Andrea  
búcsúzott el társaiktól és tanáraiktól. A hetedik osztályos diákok 
nevében Gulyás Boglárka búcsúzott a nyolcadik osztályosoktól.

Az ünnepségen verset mondott Sohajda Laura Dóra 8.a osztá- 
lyos tanuló, valamint Harsányi Zsófia, iskolánk egykori tanulója 
énekelt egy dalt. A nyolcadik osztályos lányok Leszek a dal című 
éneket adták elő, Némethy Viktória zongora kíséretében.

Az intézmény hagyományai szerint a ballagó nyolcadikosok át- 
adták a hetedikes diáktársaiknak az iskola zászlóját, melyre a nyol- 
cadikos osztályok egy-egy képviselője kötött szalagot. Ezt köve- 
tően igazgató asszony, a tanévben nyújtott tanulmányi, sportban 
elért eredményekért, közösségi munkájukért jutalomkönyvet adott 
át a tanulóknak.

Oláh Krisztián polgármester és Tóth János alpolgármester a vá- 
ros képviselő-testületének döntése értelmében a tavalyi évhez ha- 
sonlóan tanulmányi ösztöndíjat adott át végzős diákoknak, akik ki- 
magasló tanulmányi eredményt értek el, illetve azoknak a tanulók- 
nak, akik az iskolán is aktív közösségi munkát végeztek. Az ösz- 
töndíj forrását az EFOP 3.9.2.-16—2017-00016 Humán kapacitá- 
sok fejlesztése a Bodrogközben pályázat biztosította. A díjak át- 
adása előtt polgármester úr megköszönte a pedagógusoknak, a diá- 

koknak és a szülőknek az elmúlt hónapokban végzett munkáját, és 
sok sikert kívánt a végzős tanulóknak. 

Cigánd Város Önkormányzat Képviselő Testülete 17/2021(V.3.) 
Polgármesteri Határozatával Kiemelkedő tanulmányi és iskolán 
kívüli teljesítményéért az alábbi tanulók részesültek pályázati ösz- 
töndíjban:  Lakatos Krisztián 50.000 Ft  Kopasz Blanka 60.000 

Ft  Szepesy Judit 60.000 Ft  Garami László 40.000 Ft  Csáki 

Gergő 60.000 Ft  Szigeti Csongor 60.000 Ft  Gyárfás Anikó 

Andrea 60.000 Ft  Kertész Fanni 40.000 Ft
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A Kántor Mihály Általános Iskola megvalósított 
tehetséggondozó pályázatai

Intézményünk ebben a tanévben is több pályázatot nyújtott be, 
melyeket az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erő- 
forrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetség Program hirdetett 
meg. Örömmel valósítottuk meg nyertes pályázatainak, melyek 
nem csak új élményekkel gazdagították tanulóinkat, hanem az in- 
tézmény eszközállományát is fejlesztették.

NTP-ATP-20-0017 A magyar anyanyelvi, valamint a Ma- 
gyarországon élő nemzetiségek anyanyelvi identitás megőrzé- 
sét célzó tehetséggondozó programok támogatása címet viselő 
pályázat a „Szívügyünk a magyar nyelv” alcímmel rendelkezik. Az 
összesen 62 órára tervezett foglalkozások megvalósítására 
500.000 forintot nyertünk. Iskolánk 20 tanulójának két pedagógus 
(Bodnár Eszter és Nagy Henrietta) nyújt segítséget.

A program célja az, hogy a tanulókban minél jobban kialakuljon 
az anyanyelv ápolásának- és nyelvi identitásunk megőrzésének 
fontossága. Ennek érdekében különféle délutáni foglalkozásokon 

A pályázat keretein belül múzeumpedagógiai foglalkozásokon is 
részt vehettek tanulóink a Magyar Nyelv Múzeumában, Szépha- 
lomban. Ennek segítségével tovább bővíthetik az addig megszer- 
zett ismereteiket, valamint ennek segítségével fenntartható a tanu- 
lók motivációja is.

NTP-MŰV-20-0168 A hazai és a határon túli művészeti te- 
hetséggondozó programok támogatása címet viselő pályázat az 
„Újra a színpadon” alcímet kapta. Az összesen 73 órára tervezett 
foglalkozások megvalósítására 1.100.000 forintot nyertünk. Isko- 
lánk 35 tanulója mutathatta meg rátermettségét, a benne rejlő le- 
hetőségeket, tehetséget, melynek kibontakoztatásában Némethy 
Viktória, Harsányiné Kelemen Krisztina és Nagy Henrietta tanár- 
nők segítenek. 

Cél: A színjátszó tevékenység újra indítása és egy komplett szín- 
darab megvalósítása és előadása. A drámapedagógiai módszerek- 
kel, gyakorlatokkal, drámajátékok alkalmazásával fejlesztettük, a 
tanulók közötti együttműködést, bizalmat, színpadi jártasságot.  

A tanulóknak lehetőségük nyílt különböző karakterek szerepébe 
bújni, kipróbálhatták magukat és problémamegoldó képességüket 
különböző szituációkban. A díszlet és a jelmezek megtervezése és 
elkészítése során a saját elképzeléseiket tudták megvalósítani, a 
színdarab próbái során saját ötleteiket is megvalósíthatták. A tanév 
végén terveink közt szerepelt a színdarab előadása is, amelyet a 
vírushelyzetre való tekintettel csak egy szűk közönség tekinthetett 
meg.

(Folytatás a következő oldalon.)

vehetnek részt a tanulók. Ez által még átfogóbb képet kaphatnak az 
anyanyelvünk helyzetéről a határainkon innen és túl. A tehetségü- 
ket több területen is megcsillanthatják: házi-, kistérségi versenye- 
ken való részvétellel, továbbá saját alkotásaik folyóiratokban (ter- 
vezett iskolaújság és a helyi újság) való megjelentetése is fokoz- 
hatja a lelkesedésüket is. A játék minden életkorban nagyon fontos, 
ezért a foglalkozások tervezésekor az is kiemelt szempont, hogy 
játékos formában tanuljanak a diákjaink.
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(Az előző oldal folytatása.)
A felkészüléseken túl olyan programok megvalósítását is 

terveztük, amelyek által még közelebb kerülhetnek a tanulók a 
színjátszáshoz és a színház világához. Ezáltal példát láttak tanu- 
lóink a színházi munkamorálról, fegyelmezettségről és a feladat 
iránti elkötelezettségről, valamint kulturális élménnyel is gazda- 
godnak. 2021. június 24-én megtekintettük a Rózsakert Szabadtéri 
Színpadon a FunnyGirl című előadást Nyíregyházán. Tanulóink 
számára felejthetetlen élmény marad.

A program részét képezi egy drámapedagógiai foglalkozás is, 
amit a Barátok közt című sorozat színésze, Endrédy Gábor tartott. 
A tanácsai, személyes élményeinek megosztásával még inkább 
fejlődhetnek a későbbiekben is a tanulóink. Nagyon közvetlen, kö- 
tetlen beszélgetés és foglalkozást tartott a gyerekeknek, amit na- 
gyon szépen köszönünk!

Hátrányos helyzetű tehetséges tanulóink logikai és termé- 
szettudományos kompetenciáinak fejlesztése

NTP-TFJ-20-0026 azonosítószámú „Hátrányos helyzetű tehet- 
séges tanulóink logikai és természettudományos kompetenciáinak 
fejlesztése” című pályázaton 1.880.000 forintot nyertünk. A pá- 
lyázatban a kiíró szabad kezet adott az iskoláknak bármilyen jel- 
legű, a tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó oktatási 
eszköz vásárlására, melyet tehetséggondozáson, szakköri és órai 
foglalkozásokon alkalmazhatnak a pedagógusok, használhatnak a 
tanulók. 

A projekt tervezésében Bötykös László és a Némethné Szendrei 
Csilla vett részt. A pályázatnak köszönhetően beszereztünk 1 db 
megújuló energiák oktatódobozt, 1 db függőleges tengelyű széltur- 
bina oktatócsomagot, 3 db gyermek mikroszkóp szettet, 1 db isko- 
lai anatómiai modellkészletet, 1 db tudományos elektromos kész- 
letet, 1 db Blue-Bot osztály csomagot, 1 db pénzügyi óriás társas- 
játékot és különböző logikai kártyacsomagokat.

Robotika alapjai
NTP-MTTD-20-0020 azonosítószámú „Robotika alapjai” című 

60 órás tehetséggondozó műhely megvalósítására 1.315.000 forin- 
tot nyertünk. A program megvalósítását 19 tanuló három pedagó- 
gus vezetésével Punyiné Kandrács Erzsébet, Lakatos Ferenc, 
Bötykös László) hajtotta végre. A tehetséggondozó foglalkozások 
során a tanulók megismerkedhettek a robotikával és a robotprog- 
ramozással a pályázati összegből vásárolt 5 db „Lego Mindstorms: 
Robot feltaláló” robotépítő készlet segítségével. A pályázat kere- 
tén belül a tanulók és tanáraik látogatást tettek a debreceni Agóra 
Tudományos Élményközpontban, ahonnan rengeteg élménnyel 
tértek haza. 

Némethné Szendrei Csilla intézmény-vezető
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Sikeres érettségi Cigándon
A Kölcsey Ferenc Gimnázium Cigándi Tagintézménye több 

mint 10 éve indította el esti gimnáziumi képzését Cigándon a 
Kántor Mihály Általános Iskola épületében.  

Nagy lehetőség és kihívás is egyben ez azoknak a lelkes diákok- 
nak, akik munka és család mellett vállalják a tanulást. Az idei tan- 
évben is szerveztünk érettségit a végzőseinknek, akiknek felké- 
szülését megnehezítette a pandémia. Az online oktatás ellenére 26 
tanuló tett eredményes érettségi vizsgát, s vehette át Novák Judit 
igazgató asszonytól az érettségi bizonyítványát.  

Mindenkinek gratulálok a nevelőtestület nevében. 
Továbbra is szeretettel várjuk az esti képzésre beiratkozó tanu- 

lókat. Beiratkozás az általános iskola irodájában történik. 
Érdeklődni: +36 30 446 1089, vagy cigandiskola@gmail.com 

email címen lehet.
Némethné Szendrei Csilla tagintézmény-vezető

Pedagógusaink köszöntése
„Az iskola arra való, hogy az ember, megtanuljon tanulni, feléb- 

redjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, meg- 
ízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni azt, amit csinál, és 
megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog”

Szentgyörgyi Albert soraival köszöntötte Oláh Krisztián, Ci- 
gánd Város polgármestere a városban dolgozó aktív és nyugal- 
mazott pedagógusokat a Bodrogközi Múzeumportán tartott Peda- 
gógus napi ebéden, 2021. június 10-én.

Köszöntőjében polgármester úr elmondta, nehéz időszakon van- 
nak túl a COVID járvány miatt a pedagógusok és a szülők hiszen 
minden családnak megváltozott a napirendje. Az online oktatáshoz 
nem csak a tanároknak, hanem a szülőknek és a gyerekeknek is al- 
kalmazkodniuk kellett. Ezzel együtt a folyamatosan változó körül- 
ményeknek kellett megfelelniük. A kisgyermekes családoknak pe- 
dig különböző módokon kellett megoldani a gyermekfelügye- 

letet, míg a szülők dolgozni jártak, hiszen az intézmények zárva 
voltak.

Kiemelte továbbá, hogy a pedagógus mindenkori feladata, s ta- 
lán az egyik legnagyobb, hogy a kötelező tudásanyag mellett a 
„Nagybetűs Életre” is felkészítse a diákjait. 

„A tanító olyan lámpás, hogy minél inkább világít másnak, annál 
inkább fogyasztja önmagát”

Köszöntője végén polgármester úr Cigánd Város, Révleányvár 
és Zemplénagárd Község Önkormányzata nevében megköszönte 
az idei munkát és kitartást és jó pihenést kívánt a nyári szünetre 
minden pedagógusnak. 

A rendezvény meglepetés vendége a Dalmondók társulat volt, 
akik kifejezetten az alkalomhoz illő előadásukkal emelték a ren- 
dezvény színvonalát.

Az ünnepség végén Cigánd Város Önkormányzatának jó- 
voltából minden jelenlévő pedagógus egy kedves ajándékkal 
térhetett haza.

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



10 2021. augusztus

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

„25 év"
A Bodrogközi Múzeumporta táncpajtájában a Széptan 

Alapfokú Művészeti Iskola fennállásának 25. évfordulója 
alkalmából szerveztek ünnepi tanévzárót. 

A megjelent pedagógusokat Fehérné Sulyok Éva igazgató asz- 
szony köszöntötte. 

Oláh Krisztián polgármester, Cigánd Város képviselő testületé-
nek döntése értelmében, gyermekeink művészeti oktatása, esz- 
tétikai nevelése, valamint a tehetséggondozás és esélyegyenlőség 

megteremtése terén végzett 25 éves kimagasló tevékenység elis- 
meréseként , Kántor Mihály díjat adott át Dombóvári Jánosnak, a 
Széptan Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójának. 

A jubileumi eseményen megemlékeztek az iskola közelmúltban 
elhunyt két pedagógusáról, Orosz Józsefről és Szabó Sándorról is.

Az ünnepi alkalomhoz kapcsolódóan a Széptan Alapfokú 
Művészeti Iskola gönci tagintézményének ipar és képzőművészeti 
szakos növendékeinek, az újkori Olimpia történetével foglalkozó 
kiállítását nyitották meg a Sőregi-ház alsó szintjén. 

A kiállítás szervezője Pecze János röviden mesélt az eddigi 
olimpiák történetéről a jelenlévőknek.

A 2020/21-es tanévben 7 főállású és 4 
óraadó szakember segítségével oldottuk 
meg a pedagógiai szakszolgálati fela- 
datokat. 

A következő tanévtől 3 új főállású szak- 
alkalmazott segíti majd a feladatellátást. A 
Cigándi Járás minden iskolájában és óvo- 
dájában, továbbá már a bölcsődékben is je- 
len vannak szakembereink a szükséges el- 
látásokkal. Két vizsgálati decentrumot mű- 
ködtetünk Pácin és Bodroghalom települé- 
seken, valamint igény szerint a Biztos Kez- 
det Gyerekházakban is biztosítunk szolgál- 
tatást.

A 2020/21-es tanévben összesen 1257 
gyermeket/tanulót láttunk el, az alábbi 
szakterületeken:

Szakértői bizottsági vizsgálaton 109 fő 

jelent meg a tanévben, 22 fő sajnos távolt 
maradt a vizsgálatról, több alkalommal is. 4 
esetben kellett hatósági eljárást indítanunk 
a mulasztás miatt. Iskolaérettségi vizsgála- 
tot 25 fő esetében végeztünk.

Nevelési tanácsadás keretében összesen 
400 ellátottunk volt, melyből 318 fő része- 
sült terápiás ellátásban. 290 fő részére biz- 
tosítottunk fejlesztő foglalkozásokat a ta- 
nulási nehézségek megelőzése céljából, 
illetve 28 fő igényelt pszichológiai terápiát.

Logopédiai ellátásban 262 fő részesült 
összesen, ebből 59 fő vett részt terápiás el- 
látásban is a meglévő beszédhibája miatt.

Korai fejlesztést 12 kisgyermek részére 
biztosítottunk, örömmel látjuk ezeknek a 
gyerekeknek a látványos fejlődését. Fan- 
tasztikus dolog, hogy intézményünkben 

gyógytornászt is tudunk foglalkoztatni an- 
nak érdekében, hogy a korai fejlesztést 
igénylő gyermekek Dévény-tornában is ré- 
szesülhessenek.

Gyógytestnevelésben a tanév során 155 
fő részesült, akik a többi ellátáshoz hason- 
lóan online is megkapták és végezték a 
korrekciós gyakorlatokat. 

(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
Tehetségszűrésben 319 fő vett részt, te- 

hetséggondozásba 11 fő került bevonásra. 
Örömünkre szolgált, hogy a tehetséges 
gyerekek több esetben is megmutathatták 
tehetségüket és szerepet vállaltak/vállal- 
hattak egy-egy városi rendezvényen is. 

Az ellátások a nyári szünetben sem állnak 
le teljesen. A szakértői vizsgálatok, a korai 
fejlesztés, a pszichológiai ellátás és a tehet- 
ségfejlesztő foglalkozások a nyári szünet 
ideje alatt is zajlanak. 

A tanév során több szervezettel kötöttünk 
együttműködési megállapodást, így intéz- 
ményünk dolgozói segítséget nyújtanak 
egy-egy rendezvény lebonyolításában, va- 
lamint a nyári táborokat is színesítjük fog- 
lalkozásainkkal. 

Intézményünkben kiváló, szakmailag 
felkészült szakemberek biztosítanak rend- 
kívül színvonalas szolgáltatásokat.

Kopasz Gáborné 
tagintézmény-igazgató

Majdnem fél éves leállás után 2021. Május 10.-én újra nyi- 
tottak az idősek klubjai valamennyi bodrogközi településen, 
illetve Cigándon a Fogyatékkal Élők nappali Intézménye is.

Az intézmények a megszokott programokkal a járványügyi 
előírásokat betartva várják az ellátottakat.

Az Idősek részt vettek a Nagyrozvágyi levendula fesztiválon 
06.27.-én.

A múzeumporta jóvoltából egy jó hangulatú ebéden vettek részt 
július 02.-án, valamint megtekinthették a Múlt-kor házát is.

07.13.-án a Nagy Dezső Művelődési ház szervezésében elutaz- 
hattak Lakitelekre, ahol a Nemzeti Közművelődési Intézetet te- 
kinthették meg.

Továbbra is hívunk és várunk minden klub tagunkat rendezvé- 
nyeinkre, és az Idősek klubjába.

Intézményünk jó hangulatú szakmai napot tartott 2021. július 1.-
jén Karosban, ahol az elmúlt év nehézségeit, és az előttünk álló fe- 
ladatokat beszéltük át, valamint a fenntartó jóvoltából egy finom 
ebédet  fogyaszthatott el minden dolgozó.

A nyár a munka mellett kötelező továbbképzésekkel is telik in- 
tézményünkben, közel 40 dolgozó számára sikerült ingyenes köte- 
lező továbbképzéseket Cigándra szervezni, az EFOP3.8.2-es Eu- 
rópai Uniós projekt keretében a Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel 
együttműködve.

Intézményünk folyamatosan dolgozik a Jelzőrendszeres Házi 
Segítség nyújtás bővítésén, és modernizálásán, az erre a szolgál- 
tatásra vonatkozó igényeket a Cigánd, Fő U. 90. szám alatt nyújt- 
hatják be a 65 évnél idősebb egyedül élők.

2020. Novemberétől új szolgáltatásként indította be intézmé- 
nyünk a szenvedélybetegek Közösségi Ellátását.

Az ellátás célja, hogy az általuk gondozott szenvedélybetegek 
integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve 
reintegrálódjanak a közösségbe. Ennek érdekében a gondozás a 
pszicho-szociális rehabilitáció és a tanácsadás minden formáját a 
szenvedélybeteg otthonában, illetve lakókörnyezetében, tartózko- 
dási helyén biztosítja. Segítséget nyújt a kliensek számára egész- 
ségi- és pszichés állapotuk javításában; meglévő képességeik és 
készségeik megtartásában, illetve fejlesztésében; a mindennapi 
életükben adódó konfliktusok feloldásában és problémáik megol- 
dásában; a szociális és mentális gondozásukban és az egészségügyi 
ellátáshoz való hozzájutásukban.

Kik is vehetik igénybe az ellátást?
- 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy 
- 16. életévét betöltött személy, akinek szülője/ gondviselője 

hozzájárul az ellátás igénybevételéhez
- az ellátás további feltétele, hogy valamilyen szenvedélybeteg- 

ségben/addikcióban szenvedjen:
 alkohol  nikotin  gyógyszer  drog  koffein  játékszen- 

vedély (szerencsejátékok, internetes játékok, stb.)  testedzésfüg- 

gő  munkamánia  vásárlási mánia  internet-, mobiltelefon 

függőség  kóros evési zavarok  társfüggőség.
- továbbá segítséget tudunk nyújtani a szenvedélybetegségben 

szenvedő személyek hozzátartozói részére, hogy a kialakult prob- 
lémákat miként tudják kezelni.

A függőség egy ˝olyan betegség˝, ami sok vitára ad okot 
családon belül és kívül is.

Ha úgy érzi, hogy egyedül nem megy a változás, jelentkezzen 
és mi segítünk.

Személyesen: 
 Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás
 Szociális Szolgáltató Központ
 3973 Cigánd, Fő út 90.

 Tel.: 0647-534-440
 Mobil:  06-30/532-43-73
 E-mail: kozossegcigand@gmail.com
 Facebook: Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása
 honlap: btktszoc.hu

A Szociális Szolgáltató Központ hírei
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Hosszú idő után találkoztak újra a cigándi Idősek Klubja 
tagjai a Bodrogközi Múzeumportán 2021. július 2-án.

A világjárvány enyhülése és a jelenlegi szabályok tették lehe- 
tővé, hogy a klubtagok egy közös ebéden vehettek részt, melyet a 
Szociális Szolgáltató Központ vezetői és dolgozói szerveztek az 
idősek számára. Ezen az alkalmon Oláh Krisztián polgármester és 
Dakos Jánosné a Szolgáltató Központ vezetője köszöntötte a meg- 
jelent tagokat. 

Intézményvezető asszony kérte a jelenlévőket, hogy újra legye- 
nek aktívak és bátran látogassák folyamatosan az Idősek Klubját, 
hogy az intézmény újra teljen meg élettel. 

Ösztönzésképpen ettől a hónaptól megkezdve minden hónapban 
kisorsolnak valakit a klubba rendszeresen járók közül, akinek egy 
ajándékkosárral kedveskednek a gondozók. Az első sorsolás nyer- 
tese Kántor Mihályné lett.

Kristóf István református lelkész is jó egészséget kívánt az idő- 
sek számára, és reményét fejezte ki, hogy újra a megszokottak sze- 
rint találkozhatnak majd a Bibliaórákon.

Az ebéd elfogyasztása után a klubtagok az újonnan megnyílt 
Múlt-kor háza kiállítást tekintették meg. A Szociális Szolgálató 
Központ jóvoltából minden klubtagnak az intézmény munkatársai 
egy dinnyével kedveskedtek. 

Az Idősek Klubja eseményeivel párhuzamosan zajlott a refor- 
mátus Bibliatáborba járó gyerekek ebédje is a Múzeumportán, ahol 
közel 100 gyermek vett részt a Cigándi Református Gyülekezet 
által szervezett programokon.

Mint ahogyan arról már korábban beszámoltunk, a TOP-4.2.1-
16-BO1-2017-00011 azonosító számú Cigánd város szociális 
alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése című 
projekt keretében, kívűl-belül megújult, egy új parkolóval vala- 
mint egy kibővült irodai épületrésszel gazdagodott a Szociális 
Szolgáltató Központ Fő utca 90. szám alatt található irodája. Az új 

helyiségek felszerelése, bútorozása a napokban fejeződött be.
A munkavégzéshez szükséges, minőségi egyedi iroda- és kony- 

habútorokat az önkormányzat bútorüzemében, helyi szakemberek 
készítették, így teremtenek megfelelő, modern körülményeket a 
szociális szférában dolgozó munkatársak és az ügyfelek számára. 

Kívánunk jó egészséget és jó munkát a dolgozóinknak!

Megújult, minden igényt kielégítő környezetben végezhetik 
tovább munkájukat a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás 

Szociális Szolgáltató Központ dolgozói 

“Két generáció" egymás mellett Bodrogközi Múzeumportán
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Újabb beruházás fejeződött be
A Kubinyi Ágoston Program múzeumszakmai fejlesztési pá- 

lyázatán az önkormányzati fenntartású muzeális intézmé- 
nyek, kisebb intézmények, közérdekű muzeális gyűjtemények 
és kiállítóhelyek, köztük a Bodrogközi Múzeumporta juthat- 
nak minisztériumi fejlesztési forrásokhoz.

A pályázati programjainkat a Magyarországi Tájházak Szövetsé- 
ge évről évre támogatásra javasolja. Indoklásuk szerint „a Bodrog- 
közi Múzeumporta szakmailag átgondolt, tudatos fejlesztése, a te- 
lepülés példaértékű örökséggondozása a fenntartó felelős, gondos 
szemléletét tükrözi. Az állagmegóvás, a karbantartás a múzeum 
mindennapos használatával párhuzamos folyamat, a felvázolt fej- 
lesztési tervek a muzeális intézmény aktuálisan szükséges állo- 
mányvédelmi beavatkozásait veszi sorba. A koncepció kapcsoló- 
dik a muzeális gyűjtemény fenntartási/felújítási stratégiájához, en- 
nek egy fontos ütemét jelölve ki. Az intézmény működése mögött 
széleskörű civil támogatottság áll, amely biztosítja, hogy a kiváló 
infrastrukturális körülmények között a helyi közösségek is ott- 

honra leljenek, eseményekben gazdag, élő térként működjön a mú- 
zeumporta. A meglévő tartalmak megóvása, a szezonalitás csök- 
kentése, a többfunkciós használat igénye indokolja a tervezett 
munkákat, beszerzéseket.”

A helyi értékek és hagyományok megtartása és továbbélése érde- 
kében igyekszünk minden lehetőséget megragadni.

Örülünk és büszkék vagyunk rá, hogy évek óta támogatnak min- 
ket a céljaink megvalósítása érdekében!

2015 - Állandó kiállítás újrarendezése, oktatótér fejlesztése, 
2.000.000Ft

2017 - A Bodrogközi Múzeumporta tárolástechnikai eszközök 
beszerzése, 1.100.000Ft

2018 - A Bodrogközi "Múzeumporta" nyílászáróinak felújítása 
feladat megvalósítására, 2.000.000 Ft

2019 - A Bodrogközi „Múzeumporta” infrastrukturális fejlesz- 
tése (nádtető-felújítás), 2.000.000Ft

2020 - A Bodrogközi „Múzeumporta” infrastrukturális fejlesz- 
tése (villámvédelem kialakítása, párátlanító berendezés beszer- 
zése), 1.500.000Ft

Megkezdődik a Fogyatékkal Élők Nappali 
Intézményének felújítása Cigándon

A szerződés hatályba lépését követően, a munkaterület átadásá- 
val megkezdődött a Fogyatékkal Élők Nappali intézményének 
József Attila utcai épületének teljes felújításának folyamata, 
amelyben többek között megújul a tetőszerkezet, új vizes blokkok 
létesülnek, a padlószint is egy szintbe kerül ami alapja a mozgás- 
korlátozott közlekedésnek, valamint a teljes elektromos hálózat is 
kicserélődik.

A beruházás a TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00011, Cigánd város 
szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése című 
pályázat második ütemében valósul meg. 

A munkamegbeszélésen jelen voltak a város vezetésének, a Szo- 
ciális Szolgáltató Központnak, a tervező, valamint a kivitelező 
cégnek a képviselői is.

Gál Károly, a tervező iroda vezetője bemutatta, hogy korábban 

milyen átalakítások voltak az épületen, és bemutatta azokat a ter- 
veket, amely alapján a felújítás megvalósul majd.

Oláh Krisztián polgármester hangsúlyozta, hogy egy “nagyon 
érzékeny területről és számára nagyon fontos és kiemelt projektről 
van szó”. Elmondta továbbá azt is , hogy ezen a területen az esély- 
egyenlőség jegyében rengeteg még a tennivaló, és városveze- 
tésünk igyekszik folyamatosan kiemelt figyelmet fordítani a 
cigándi fogyatékkal élők nappali intézményét igénybe vevő em- 
bertársaink ellátására, segítésére, ezért mindenkinek nagyon ko- 
molyan kell vennie a feladatát a beruházás során.

A munkaterület átadása a József Attila utcai épület megtekinté- 
sével zárult, ahol a kivitelező cég képviselői szemrevételezték a 
beruházás helyszínét.

Gazdaságélénkítő program 2021, Cigánd
Célunk: Olyan önkormányzati építőipari cég telephelyének 

létrehozása, amely generálkivitelezőként tud majd szerepet 
vállalni a helyi és a helyközi beruházásoknál.

A munkaerőpiaci hátrányok csökkentése, a helyi foglalkoztatás 
bővítése, a vidék lakosságmegtartó képességének növelése céljá- 
ból még 2019-ben indított gazdaságélénkítő programcsomagot 
Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programja el- 
nevezéssel a kormány. 

A program az elmaradott településeken, konkrétan az önkor- 
mányzatoknak, valamint az ott működő mikro-, kis- és középvál- 
lalkozásoknak nyújt segítséget. A támogatások biztosítása, a fej- 
lesztési tervek összeállítása folyamatosan zajlik, ehhez nyújtanak 
szakmai segítséget a Belügyminisztérium, a Társadalmi Esély- 
teremtési Főigazgatóság és az érintett megyei önkormányzatok 

munkatársai. A programban a több, mint 100 támogatott település 
között Cigánd is szerepel.

Önkormányzatunk gazdasági programcsomag által biztosított 
200 millió forintos támogatásnak köszönhetően megvásárolta és 
átalakítja az ipari területen található autómosót, továbbá egy 360 
m2 –es alapterületű tárolócsarnok is épül az autómosó mellett. 

Szintén a fejlesztés részeként, a bútorüzem telkén egy 87 m2 
területű fűrészipari fedett-nyitott tároló is épül. Az építési mun- 
kákat a Cigánd Településüzemeltetési és Városfejlesztő Nonprofit 
Kft szakemberei végzik.

A támogatásból megvásárolt a FIMAKS márkájú önjáró rako- 
dógéppel a géppark is modernizálódik és hamarosan újabb esz- 
közök is beszerzésére is sor kerül. 

Megköszönve Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő 
Úr támogatását.
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Friss hírek az ipari területről
Az önkormányzat több mint 10 éve önerőből megkezdett te- 

rület-fejlesztésének és az állami és uniós támogatásoknak kö- 
szönhetően a COVID harmadik hullámát követően újrakez- 
dődtek a munkák a cigándi ipari területen.

A kutyatápüzem bérlője a napokban újabb beruházásokról kez- 
deményezett tárgyalásokat az önkormányzattal. A covid az ő pia- 
cukat is jócskán megviselte, így a termelés megindítása sajnos to- 
vább csúszik, várhatóan szeptember végére , október elejére.

Az autómosót az önkormányzat vásárolta meg. Az épület átala- 

kítását és egy új tároló/gyártócsarnok megépítését a Cigánd Tele- 
pülésüzemeltetési és Városfejlesztő Nkft. végzi. Az önkormány- 
zati bútorüzem hamarosan új gépekkel és épülettel bővül. 

Napokon belül befejeződik az ipari terület hátsó, feltáró útjának 
megépítése és hamarosan optikai kábelen érkezik az ipari területre 
az internet.

Mindannyian izgatottan várjuk, hogy a beruházások végre 
munkahelyteremtéssel is párosuljanak, hiszen a végső cél a 
foglalkoztatás.
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Bővült és megújult a piac
2020. év végén fejeződött be, a járvány miatt azonban csak ta- 

vasszal vehették használatba a piacozók a Bodrogköz legnagyobb 
piacát. A volt kisvasút állomás területén, a használaton kívüli 

2raktárépület helyére , egy 135 m -alapterületű új termelői piac csar- 
2nok és egy 166 m  fedett-nyitott elárusító hely épült. 6 db zárható 

üzlethelyiség széles terek, térburkolt árusítóhelyek és nagy számú 
parkoló biztosítja az árusok és vásárlóik kényelmét. A piac csarnok 
előterében egy buszváró is kialakításra került!
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Múzeumok éjszakája
Színes programokkal várták az érdeklődőket Cigándon a 

Múzeumok Éjszakája programon 2021. június 26-án. 
Színes programokkal várták az érdeklődőket Cigándon a Mú- 

zeumok Éjszakája programon 2021. június 26-án. 
A kulturális programot László Attila, a Csillag születik tehet- 

ségkutató verseny harmadik évadának győztese nyitotta meg, aki 
örökzöld slágerekkel kedveskedett a rendezvényre kilátogatóknak.

A zenei koncert után az irodalomé lett a főszerep. Az „Így írtok 
Ti!” címet viselő, hatodik alkalommal meghirdetett Író-költő pá- 
lyázat eredményeit hirdették ki, melyen a következő sorrend szü- 
letett:

18-65 év között:
Az Év szerzője: Lovass Adél, 2. helyezett: Bódisz Attila, 3. he- 

lyezett: Guti Csaba
Különdíj: Gyüre Ferencné, Molcsányi Ildikó, Szarka Norbert

65 év felett: 
Az Év szerzője: Szűcs Ilona, 2. helyezett: Lévai Béla, 3. helye- 

zett: Gúr István
Az eredményhirdetésen közreműködöttek a Nagy Tóbiás Ka- 

talin által vezetett TK Műhely színjátszó kör tagjai, és Paládi Petra 
a Széptan Alapfokú Iskola növendéke és a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Cigándi Tagintézményének in- 
terperszonális tehetséggondozó csoportja.

A eredményhirdetést követően a továbbiakban is az irodalom 
maradt előtérben. Dóczi Henrietta zenés irodalmi összeállításával 
emelte a rendezvény színvonalát. 

„Így volt, nem mese volt…” – elnevezéssel Kováts Judit Artis- 
jus-díjas író mesélt Megtagadva, Elszakítva, Hazátlanok címmel 
megjelent könyveiről.

A hagyományos Szent Iván éji tűzugrás az időjárás rosszra for- 
dulása miatt ugyan elmaradt, de a Bodrogközi Múzeumporta mé- 
csesekből kirakott logója is remek látványt nyújtott az intézmény 
udvarán.

Mindezek mellett a kísérő programban kézműves foglalkozás, 
gasztronómiai bemutató, ingyenes tárlatvezetés, népi játszóház, 
arcfestés szerepelt. 

A Sárospataki Utánpótlás Sportiskola szervezésében számos 
sportjáték várta a Múzeumportára érkezőket. 

A szervezők nevében szeretnénk minden közreműködőnek, 
támogatónak köszönetet mondani, hiszen nélkülük nem jöhetett 
volna létre ez a csodás esemény.
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AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA
Cigándon az egészségfejlesztési iroda a Bodrogközi Járó- 

beteg Szakrendelő égisze alatt működik. Jelenleg két főállású 
munkatársa van.

Az iroda alapvető céljai a lakosság életminőségének, az egyének 
egészségi állapotának javítása és az egészségben eltöltött életévek 
számának növelése. 

Nagy figyelmet szeretnénk fordítani a  korai  halálozást előidéző  
kockázati tényezők felismertetésére és tanácsokkal látjuk el a kli- 
enseinket e faktorok kizárására. Motiváljuk őket arra, hogy érde- 
kelje őket egészségi állapotuk, keressék a lehetőséget a javítására.. 

Feladatunk mindezek mellett csatlakozni, szakmailag támogatni 
a már futó  prevenciós programokat. Célunk hatékonyan támogatni 
a Bodrogközben élőket az egészséges életvitelhez szükséges tudás 
és készségek elsajátításában. A Bodrogközi Járóbeteg Szakrende- 
lőben található az irodánk és  az oktatótermünk.

Oktatótermünkben zajló előadásainkra mindenkit várunk.
Előadásaink témáinak kiválasztásánál figyelembe vettük a la- 

kosság igényeit. Előadásokat tartottunk a szűrővizsgálatokról és 
azok jelentőségeiről, a poszt-COVID szindrómáról és a dohányzás 
ártalmairól.

A cigándi Levendula Biztos Kezdet Gyerekházban  előadásaink- 
kal segítjük az ott megjelent kisgyermekes szülőket. 

Témáink a nyári gyermekbalesetek és megelőzésük, a mobilesz- 
közök ártalmai. Az egyik foglalkozás keretében csecsemő újra- 

élesztés volt  a téma, kihasználva azt, hogy Kovács Bernadett EFI 
munkatárs gyakorlott mentőtiszt. Itt nemcsak elméleti tudást sze- 
rezhettek a megjelent szülők és nagyszülők, hanem gyakorolhatták 
is az újraélesztés lépéseit.   

Felkészítettük a szülőket a váratlan vészhelyzetekre, hiszen a 
kisgyermekeknél a  világ felfedezése közben könnyen megeshet, 
hogy a légútakba kerül egy falat vagy pici tárgy. Ekkor egy higgadt, 
tájékozott felnőtt életet ment. 

Egy másik előadás keretében megtanulták, hogy milyen esetek- 
ben kell azonnal orvoshoz fordulni, vagy mentőt hívni. Életmentő 
mobilapplikációval is megismertettük őket.

A nyár a falunapok és egyéb szabadtéri rendezvények ideje is, 
ezeken a rendezvényeken a cigándi Egészségfejlesztési Iroda  
munkatársai is részt vesznek. Ekkor szűrővizsgálatokra van lehe- 
tőség. Többek között vérnyomást, vércukorszintet mérünk, test- 
zsírt és testtömegszázalékot számolunk. Ellenőrizzük a véroxigén 
szintet. 

További terveink között szerepel a Bodrogközi Múzeumporta és 
a Cigánd Városi Művelődési Központ eseményein való részvétel. 
Szeretnénk a lakosságnak megfelelő egészségügyi ismereteket át- 
adni, felkeresve üzemeket, munkahelyeket és szociális intézmé- 
nyeket egyaránt.

Az egészségfejlesztési Iroda EFI Cigánd néven megtalálható a 
facebookon, ahol az aktuális eseményekről tájékoztatást nyújtunk.

Megvalósult a Sarkantyús Néptáncegyüttes gépjármű be- 
szerzésének támogatása című, FCA-KP-1-2020/2-000029 azo- 
nosító számú pályázat. 

A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében civil közös- 
ségi tevékenységek és feltételeinek támogatása című kiírásra nyúj- 
tott be támogatási kérelmet a Cigándi Sarkantyús Néptánc Egye- 
sület, melynek keretében egy kilenc személyes kisbusz beszerzé- 
sére nyílt lehetősége az Egyesületnek. Ezúton köszönjük a Magyar 
Állam és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatását.

Sikeres gépjármű beszerzési pályázat
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Semmelweis nap
“Az orvos tevékenységében és a gyógyításban van olyan tényező, 

amit nem lehet tanulni, aminek nincs neve, csak hatása, s ezért a 
gyógyítás nem csupán tudomány, hanem művészet is.” 

(Zsebők Zoltán)
Semmelweis nap alkalmából a Bodrogközben dolgozó egész- 

ségügyi szakemberek részére szerveztek ünnepi ebédet Ci- 
gándon, a Bodrogközi Múzeumportán 2021. július 9-én.

A megjelent egészségügyi dolgozókat és a vendégeket Madzin 
Ildikó, a Bodrogközi Járóbeteg Szakrendelő vezető asszisztense és 
Oláh Krisztián polgármester köszöntötte. Az ünnepi köszöntő 
előtt, néma főhajtással emlékeztek a jelenlévők az elmúlt időszak- 
ban elhunyt egészségügyben dolgozó kollégákra.

A rendezvényen köszönetet mondtak az elvégzett kiváló mun- 
káért az egészségügyi dolgozóknak, hiszen ahogyan azt polgár- 
mester úr is jellemezte: “Olyan életesemény volt ez a pandémia, 
melyet nemigen fogunk egyhamar elfelejteni. Ez az időszak biz- 
tosan bekerül majd a történelemkönyvekbe, hiszen olyan nem várt 
feladat elé állított mindannyiunkat, melyre korántsem voltunk fel- 
készülve.”

Méltatta továbbá azt is, hogy ennek ellenére, mindenki a saját tu- 
dását meghaladva tette a dolgát. Az elvégzendő feladat súlya sok- 
kal nagyobb volt a megszokottnál, hiszen járvány hatására ve- 
szélybe kerültek a munkahelyek és szinte összeomlott a gazdaság. 
Polgármester úr kiemelte továbbá, hogy: ”az Önök szerepe a vi- 
lágjárvány alatt oly annyira felerősödött, mint talán még soha az el- 
múlt évtizedekben, évszázadokban, hiszen mindenki Önöktől várt 
azonnali megoldást a helyzetre.”

A rendezvényen, egy nagyon színvonalas kulturális műsort ad- 
tak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, 
Cigándi Tagintézményének interperszonális tehetséggondozó cso- 
portjának tagjai: Deák Dóra, Szabó Lea, Filep Simon és vezetőjük 
Nagy Tóbiás Katalin tehetségfejlesztő pedagógus, akik kortárs 
írók, költők verseit, miniverseit, novelláit adták elő, a jelenlévők 
legnagyobb megelégedésére. 

Az ünnepi ebéd végén a vendégek megtekintették a Múlt-kor há- 
za állandó kiállítását, valamint a város önkormányzatának felaján- 
lásából egy-egy ajándékkal térhettek haza.

Ünnepélyesen átadták a Múltkor házát Cigándon
Új attrakcióval bővült a Bodrogközi Múzeumporta .

A TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00012 számú A Bodrogközi Mú- 
zeumporta attrakció bővítése című pályázat második ütemében, a 
város kulturális életének meghatározó szerepét betöltő intézmény 
új kiállítótérrel és kiállítással bővült.

Városunk első turisztikai célt szolgáló intézménye a Falumú- 
zeum volt, amely az évek során folyamatosan bővült és egyre meg- 
határozóbbá vált a város és a Bodrogköz turisztikai életében. 2015-
ben egy határon átnyúló pályázat részeként megszületett a 
Bodrogközi Múzeumporta, amit túlzás nélkül nevezhetünk Cigánd 
hagyományőrző, és hagyományt éltető fellegvárának. Az intéz- 
mény térségben betöltött egyre nagyobb szerepe, a látogatók szá- 
mának folyamatos emelkedése indokolttá tette az újabb bővítést, 

így a város vezetése a kiállítótér fejlesztése mellett döntött. 2018-
2019-ben elkészültek a kiállító tér tervei, amely után elindulhatott 
a beruházás. 

Az új kiállítás, a Múltkor háza, az 1945-68 közötti időszakot 
foglalja magába, amely a második világháború végétől követi vé- 
gig azt az időszakot, ahogyan az országos történelem hatásai for- 
málták a magyarországi Bodrogköz és benne Cigánd népének álla- 
potát és kulturális arculatát. A kiállítás nem nélkülözi a korszakok- 
ra jellemző tárgyakat és a mai, modern szemléltető high-tech 
eszközöket sem. 

           (Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
Az új épületet 2021. június 18-án adták át ünnepélyesen a lá- 

togatóknak. Az ünnepi alkalmon a város vezetésén kívül számos 
prominens vendég is tiszteletét tette. Jelenlétük is bizonyítja, hogy 
mekkora jelentősége van ennek a kiállításnak nem csak Cigándon, 
hanem az egész országban.

A megjelent vendégeket Szabóné Horváth Eszter, a Bodrogközi 
Múzeumporta vezetője köszöntötte. Röviden összefoglalta az el- 
múlt időszakban bekövetkezett változásokat és köszönetet mon- 
dott mindenkinek, aki munkájával hozzájárult ennek a fantasztikus 
kiállításnak a létrejöttéhez.

Ünnepi köszöntőt mondott Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnök asszonya, dr. Hörcsik 
Richárd, Abaúj-Zemplén országgyűlési képviselője, valamint Má- 
tyás Edina a Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Igazgatóságának igazgatóasszonya.

Az átadó ceremónián közreműködött a Sarkantyús Néptánc- 
együttes, a Széptan Alapfokú Művészeti Iskola növendékei Né- 
methy Viktória vezetésével, Tódi István és Szabó Lea. 

A történelmi egyházak képviseletében áldást mondott Kristóf 
István református lelkész.

Az ünnepélyes szalagátvágást követően a jelenlévők megtekint- 
hették a kiállítást.

Az ünnepi ebéd előtt pohárköszöntőjében Oláh Krisztián pol- 
gármester úr emlékezett meg 77 éves korában elhunyt Patkó Csa- 
báról, aki hosszú évtizedeken keresztül volt Cigánd kulturális 
életének emblematikus alakja. 

Emléke szívünkben örökké él.
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Nemzeti összetartozás napja, Cigánd, 2021.06.04.
Ezen a napon zúgjanak a harangok a Délvidéken, a Fel- 

vidéken, Kárpátalján, Erdélyben, az Őrvidéken és mindenütt  
ahol  magyarok élnek ! Ez volt a rendezvény mottója!

A Nemzeti Összetartozás Napján, 2021. június 4-én Cigándon 
ünnepélyes kereteken belül avatták fel a Varga András által készí- 
tett új Életfát, melyen megjelenik mind az 55 történelmi bod- 
rogközi település neve, és a történelmi tájegység összetartozását 
szimbolizálja.

Az ünnepségen a város vezetősége és képviselő-testülete és a Ci- 
gándi Járás vezetősége mellett jelen volt dr. Hörcsik Richárd or- 
szággyűlési képviselő, a történelmi Bodrogköz településeinek pol- 
gármesterei, a város kulturális, oktatási intézményeinek vezetői, 
civil szervezeteinek és a történelmi egyházak képviselői.

Köszöntőt mondott Oláh Krisztián, Cigánd, Pataky Károly, Ki- 
rályhelmec, Nagy Attila, Nagykövesd polgármestere, valamint Dr. 
Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő.

Kristóf József Lóránd, az erdélyi testvértelepülésünk, Magyaró 
polgármestere levélben köszöntötte a jelenlévőket, melyet Pikó 
Sándor olvasott fel. 

A felszólalók a magyarság összetartását és annak fontosságát 
emelték ki legmeghatározóbb erőként. Oláh Krisztián, Cigánd vá- 
ros polgármestere beszédében elmondta, hogy egy nagy közös 
gazdasági, kulturális és turisztikai program van készülőben az Al- 
só és a Felső bodrogközi települések akaratának köszönhetően, 
amelyet hamarosan a kormány elé terjesztenek, remélve a Bodrog- 
köz megújulását a határ mindkét oldalán.

(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
A felszólalók kiemelték, hogy életfa magát az életet és a minden- 

napokban pedig a jó Isten kegyelméből születendő magyar gyer- 
mekek születésének fontosságát emeli ki, nekünk Magyaroknak 
pedig a Nemzeti Összetartozás napján a valós összetartozás kell 
hogy legyen a legfontosabb közös célunk és feladatunk!

Az egyházi méltóságok közül Nt.Kristóf István református 
lelkész mondott áldást ez alkalomból és Debreczeni Zoltán görög 
katolikus parókus áldotta meg az új Életfát.

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából Nagy Tóbiás Katalin 
szavalatát, Harsányi Zsófia énekes előadását, valamint a Sarkan- 
tyús Néptáncegyüttes bodrogközi táncát láthatták a megemlékezés 
résztvevői. A Bodrogköz egységét kifejezve a táncosok, az 55 bod- 
rogközi települést jelképező mécseseket helyeztek el a megemlé- 
kezés helyszínén.

Hagyomány, hogy az adott évben, a született gyermekek tisz- 
teletére egy fát ültetett a város vezetése a településen. Idén, a 2021-
ben született gyermekek tiszteletére ültettek fát a Bodrogközi Járó- 
beteg Szakrendelő előtt a városi és a települési elöljárók.

Az ünnepség záróakkordjaként szertüzet gyújtottak a jelenlévők 
legnagyobb örömére, mely szertartást az egykori kisrozvágyi pol- 

gármester, Petraskó Tamás és hagyományőrző csapata vezetett fel.
A szervezők nevében köszönjük minden résztvevőnek, hogy 

jelenlétükkel emelték a rendezvény színvonalát.

Újabb megyei értékek születtek (Cigándról) 
2021. július 5-én Miskolcon újabb elismerésnek örülhetett váro- 

sunk delegációja: Szabóné Horváth Eszter a Bodrogközi Múzeum- 
porta vezetője, Nagy Istvánné a BTKT Szociális Szolgáltató Köz- 
pont dolgozója, Nagy Józsefné A „Bodrogköz Tájmúzeumárért” 
Alapítvány kuratóriumának elnöke, Némethy András képviselő-
testületi tag, Cigánd Városi Művelődési Központ igazgatója, Szabó 
Mariann és Kovács Gábor a Sarkantyús Néptáncegyüttes tagjai.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság soros ülé- 
sén újabb öt cigándi értéket vett fel a listára. A delegáció tagjai az 
ülésen a bizottság kérdéseire válaszolva erősítették meg előterjesz- 
téseiket, miért is van helye a cigándi kultúra meghatározó elemei- 
nek a Megyei Értéktárban. 

Az ülésen a kőtt és a nyújtott káposztásbélest kóstolóként pre- 

zentálták a delegáltak, a keménycsárdás egy-egy figuráját a tán- 
cosok mutatták meg a bizottság tagjainak.

Az öt cigándi érték, melynek felterjesztését a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Értéktár Bizottság elfogadta:

- cigándi szőttes
- cigándi kőtt káposztás béles
- cigándi nyújtott káposztás béles
- cigándi zöldágjárás
- cigándi keménycsárdás
Korábbi években a cigándi apróbéles és a cigándi kásáskáposzta 

már bekerült a megyei értékek közé, így összesen hét cigándi érték 
szerepel ezen a listán.
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Rendőrségi hírek, Cigándról
Cigánd Fő utcájának a körforgalomtól a Hősök teréig történő 

felújítása során kialakításra került az útszakasz mindkét oldalán a 
menetirány szerinti kerékpársáv és a Nemzeti dohánybolt előtti 
forgalomlassító, úgynevezett fekvőrendőr. 

A baleseteteket és a súlyos büntetéseket elkerülendő, a Cigándi 
Rendőrőrs munkatársai minden gépjárművel és kerékpárral közle- 
kedőt arra kér, hogy a KRESZ alábbi, ide vonatkozó szabályai 
alapján közlekedjenek a fent említett útszakaszon: 

25. § Haladás az úton
(2) Járművel az úttesten - az előzés és kikerülés esetét kivéve - 

annak menetirány szerinti jobb oldalán, az út- és forgalmi viszo- 
nyok szerint lehetséges mértékben jobbra tartva kell közlekedni. 
Lassú járművel, állati erővel vont járművel, kézi kocsival, hajtott 
(vezetett) állattal, valamint lassan haladó járművel -ha az út- és for- 
galmi viszonyok lehetővé teszik - szorosan az úttest jobb széléhez 
húzódva kell haladni. 

(3) Az autóbuszöblöt, az autóbusz forgalmi sávot, a kapaszkodó 
sávot, a gyorsító és lassító sávot, a nyitott kerékpársávot, valamint 
a kerékpársávot a (2) bekezdésben említett jobbra tartási, vagy az 
úttest jobb szélén való haladási kötelezettség szempontjából fi- 
gyelmen kívül kell hagyni. A kerékpársávon csak kerékpárral sza- 
bad közlekedni - az egyirányú forgalmú úton kijelölt kerékpársáv 
kivételével - az úttest menetirány szerinti jobb oldalának haladási 
irányával azonos irányban.

A rendőrség továbbá felhívja az elektromos kerékpárok, vala-
mint az elektromos és emberi erővel hajtott járművek tulajdonosai- 

nak figyelmét a járművekre vonatkozó alábbi szabályok ellenőr- 
zésére és betartására: A szabály szerint kerékpárnak minősül min- 
den olyan legalább kétkerekű jármű, amelyet emberi erőforrás hajt, 
és ezzel legfeljebb 300 W teljesítményű motor hajt. 

Ennek megfelelően, ha az elektromos vagy robbanómotoros ke- 
rékpár, amelynek a motorjának a teljesítménye nagyobb, mint 300 
W, illetőleg amely eszközt emberi erővel történő hajtás nélkül, ki- 
zárólag csak motor hajtja, úgy az a jármű már segédmotoros kerék- 
párnak minősül. 

Ennek következtében az ilyen járműre kötelező:
felelősségbiztosítást kötni, vezetői engedélyhez kötött a haszná- 

lata, kötelező a bukósisak használata
utast nem szállíthat stb.
Elektromos kerékpárnak felel meg: 
az elektromos rásegítés csak a vezető pedálozásával működik
nem rendelkezhet „gázkarral”
a pedálozás befejezése után a rásegítés azonnal megszűnik és a 

rásegítés max. 25 km/h sebességgel működhet.
A rendőrség felhívja a közlekedők figyelmét arra, hogy az elle- 

nőrzés folyamatos. A rendőrség célja elsősorban nem a tömeges 
bírságok kiszabása, hanem a prevenció, tehát a szabálysértés elkö- 
vetésének megelőzése. 

Amennyiben a fent leírt intézkedésnek nem lesz kellő visszatartó 
ereje, abban az esetben szabálysértést elkövető személyt, szemé- 
lyeket a jövőben szigorúbban fogják szankcionálni. 

Csáki Róbert rendőr százados, 
Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság Cigándi Rendőrőrs 

rendészeti alosztályvezető

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Pénzügyminisztérium koor- 
dinálása mellett a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási 
Főosztálya és a Cigándi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 
kiírása nyomán ismét elkezdődött Cigándon a „Nyári diákmun- 
ka”. 

A központi program keretében az önkormányzat 100%-os támo- 
gatást igényelhetett a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói, 
vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó helyi 
diákok foglalkoztatására.

Városunk évek óta kiemelt figyelmet szentel a diákmunkások- 

nak, hiszen a településen élő, dolgozó fiatalok jelentik számunkra a 
jövőt. A diákmunkások két turnusban érkeznek hozzánk 2021. 
július és augusztus hónapokban, akik a település intézményeinek 
munkáját fogják segíteni. 

Az első csapat tagjai: 1. Balla Dániel, 2. Bodnár Laura, 3. 
Dancs-Oláh Máté, 4. Filep Simon, 5. Fodor Zsófia, 6. Gecse Lilla, 
7. Gulyás Kornél, 8. Iski Bertalan, 9. Iski Tünde, 10. Jóni Károly, 
11. Kolozsvári Gábor, 12. Králik Réka, 13. Kristóf Gellért, 14. 
Lakó László Árpád, 15. Mády Dávid Sándor, 16. Mándi Fanni, 17. 
Nagy Dániel, 18. Oláh Ajsa, 19. Oláh János, 20. Tóth Gréta Laura, 
21. Terjék Viktória, 22. Tóth Zoltán József, 23. Tribol Valentin,  
Márió, 24. Vámos Bianka, 25. Váradi Izabella.

Diákmunka 2021
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CÉL A FELJUTÁS
Új vezetőedző irányításával kezdte el a felkészülést a Cigánd 

SE labdarúgó csapata a következő idényre. A cél az NB III-ba 
jutás!

A két éve a megyei I. osztályban szereplő felnőtt csapatunk célja 
a feljutás kiharcolása lesz a következő szezonban. A klub meg- 
kezdte a jelenlegi tulajdonosi és támogatói háttérrel az építkezést, 
és az elképzelés továbbra is az, hogy a CISE hagyományaihoz 
méltó, legalább harmadosztályú csapat legyen Cigándon.

A Magyar Labdarúgó Szövetség B.-A.-Z. megyei igazgatósága 
elkészítette a Megyei I. osztály 2021/22. évi menetrendjét.

Csapatunk augusztus 14-én 17 órától Mezőkeresztesen kezdi a 
bajnokságot.

Az őszi idény programja:
1. forduló. Augusztus 14.: Mezőkeresztes VSE–Cigánd SE, 2. 

forduló. Augusztus 21.: Cigánd SE–BSK Alsózsolca, 3. forduló. 
Augusztus 28.: BTE Felsőzsolca–Cigánd SE, 4. forduló. 
Szeptember 4.: Cigánd SE–Encs VSC, 5. forduló. Szeptember 11.: 
Bánhorváti–Cigánd SE, 6. forduló. Szeptember 18.: Cigánd 
SE–Bőcs KSC, 7. forduló. Szeptember 25.: MVSC–Cigánd SE, 8. 

forduló. Október 2.: Cigánd SE–Sajóbábonyi VSE, 9. forduló. 
Október 9.: Borsodnádasdi LASE–Cigánd SE, 10. forduló. Ok- 
tóber 17.: Mezőkövesd Zsóry FC II–Cigánd SE, 11. forduló. Októ- 
ber 24.: Cigánd SE–Aszaló SE, 12. forduló. Október 31.: Emődi 
ÁIDSE–Cigánd SE, 13. forduló. November 6.: Cigánd 
SE–Edelény-Borsodszer, 14. forduló. November 13.: Gesztelyi 
FC–Cigánd SE, 15. forduló. November 20.: Cigánd SE–KKFC 
Mezőcsát, 16. forduló. November 27.: Cigánd SE–Mezőkeresztes 
VSE.

A NAGYKÁROLY NYERTE AZ ELSŐ CISE CUP-OT
Idén első alkalommal, de hagyományteremtő céllal került 

megrendezésre a CISE CUP felkészülési labdarúgó-torna, a 
Városi Stadionban.

A kétnapos eseményen négy csapat csapott össze.
CISE CUP 2021
I. elődöntő
Hajdúszoboszlói SE–Putnok FC 1–2 (0–0)
Gólszerzők: Máté J., 65' illetve Katona B., 62', Takács P., 72'.

II. elődöntő
Cigánd SE–CSM Victoria Carei 2–2 (2–2) büntetőkkel 3–4
Gólszerzők: Szokolai, 5', Katona Gy., 41' illetve Marinas, 81, 

Nilvan, 18'.
 Bronzmérkőzés
Cigánd SE–Hajdúszoboszlói SE 1–4 (1–1)
Gólszerzők: Králik, 25' illetve Karacs, 13', Constantinescu, 57', 

Máté J., 64', Szabó L., 65'
Döntő
Putnok FC–CSM Victoria Carei 0–2 (0–1)
Gólszerzők: Tilinger, 40', Mihály, 86'.
A torna végeredménye:
1. CSM Victoria Carei 2. Putnok FC
3. Hajdúszoboszlói SE 4. Cigánd SE
Különdíjasok:
legjobb játékos: Kis Gergő (Putnok)
legjobb kapus: Mészáros Dávid (Hajdúszoboszló)
gólkirály: Máté János (Hajdúszoboszló)
legjobb edző: Marius Botan (Nagykároly)
A torna álomcsapata: Mészáros Dávid (Hajdúszoboszló), Kin- 

czel Ervin (Nagykároly), Sághy Félix (Putnok), Tilinger Dániel 
(Nagykároly), Vajda Artúr (Putnok), Hadházi Sándor (Putnok), 
Rares Nilvan (Nagykároly), Katona György (Cigánd), Kis Gergő 
(Putnok), Marius Constantinescu (Hajdúszoboszló), Máté János 
(Hajdúszoboszló). Vezetőedző: Marius Botan
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A Magyar Labdarúgó Szövetség a 2021/22-es szezontól át- 
alakítja a labdarúgó utánpótlás képzést. 

A reform hatására egy négy szintből álló rendszert hoztak létre, 
ahol rangsorolják és meghatározott feladatokkal látják el az összes 
labdarúgóklubot. A Cigánd SE a nyártól megreformált képzési 
rendszer szintjén dolgozik tovább, hiszen a klub körzetközpont 
lett.

Az MLSZ nyártól kialakítja az egész országot lefedő, megyei és 
régiós utánpótlásképző-centrumok hálózatát. Az elnökség döntött 
arról is, hogy melyik lesz az a 27 B-, és 94 C-szintű sportszervezet, 
amelyek fontos szakmai feladatot látnak el az egész országot le- 
fedő, megyei és régiós utánpótlásképző centrumok hálózatának 
tagjaként 2021 nyarától. A Cigánd SE “C” besorolást kapott.

A C-szint “Körzetközpontot (KK)” jelent az MLSZ Sportigazga- 
tóság Bozsik Egyesületi Program koordinátorai által elvégzett au- 
dit megyei eredményei ismeretében. A besorolásokat az MLSZ 
évente felülvizsgálja, az egyesületek működését, utánpótlás-neve- 
lő munkáját folyamatosan mentorálja majd.

Mostantól a megyei tehetségközpont (B-szint) a területileg hoz- 
zátartozó körzetközpontokkal (C-szint) közösen felelnek az ama- 
tőr és grassroots klubokban (D-szint) nevelkedő labdarúgók kivá- 
lasztásáért, képzéséért és versenyeztetéséért.

A Cigánd SE egyedüli módon nem saját megyéjében, hanem a 
hozzánk közeli SZ.-SZ.-B. megyében lett KK. Amely nemcsak 
földrajzi, de szakmai szempontból is a legideálisabb.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei klubok:
B-szint: Spartacus 1928 Utánpótlásképző – Központ Nonprofit 

Kft. (Nyíregyháza)

C-szint: Cigánd SE, Csenger FC, Filo SE (Nyíregyháza), Má- 
tészalkai MTK, Nyírbátori LSE, Tarpa SC

Számos szempontrendszert figyelembe véve több mint 100 után- 
pótlás egyesületet értékelt ki a Double Pass cég, az elkészített je- 
lentés alapján a Cigánd SE „C szintű”, körzetközponti besorolást 
kapott. A körzetközpontok elsődleges feladata az lesz, hogy a játé- 
kosok foglalkoztatása gyermekkorban a lakóhelyhez közel indul- 
hasson el, illetve, hogy minél több gyermeket csábítsanak a labda- 
rúgásba. Ezekben a központokban történik a futball megszeret- 
tetése a fiatalokkal, majd a tehetségesebbek kiválasztása és „fel- 
adása” a tehetségközpontokba. A Cigánd SE-nél a körzetközpont 
szakmai vezetője Gyarmati András lett, Nagy Dávid pedig az ope- 
ratív vezetői teendőket látja el. Az ő feladatuk a KK teljes irányí- 
tása, az MLSZ Sportigazgatósága, a grassroots klubfejlesztési ko- 
ordinátor, Makay Robin, a megyei TK és akadémia szakmai elle- 
nőrzése és felügyelete alatt.

Fontos célunk a tehetségek felkutatása mellett, hogy az utánpót- 
lásnevelést megerősítsük, minél több gyerekünk kerüljön fel tehet- 
ségközpontba és akadémiára, és olyan helyzetbe kerüljünk a kö- 
vetkező években, hogy rövid időn belül alkalmasak legyünk a „B 
szintű” tehetségközpont státusz elnyerésére.

A 2021/2022-es szezon edzői korosztályok szerint:
U19: Terjék Zoltán, U16: Vachter Tamás, U14: Vicickó László, 

U13: Tordai Ivett, U11: Paronai Tamás, U9: Horváth Attila, U7: 
Márta Zoltán, Asszisztens edző: Udvari Gábor

Kapusedző: Nagy Dávid
Leány: U19: Gönczi Zoltán, U16: Kertész Réka, U14: Kertész 

Réka, Utánpótlás szakmai vezető: Gyarmati András, Koordinátor: 
Nagy Gábor

Szatmári játékosként több mint 300 meccset játszott az élvo- 
nalban. A DVSC csapatával három bajnoki aranyat, egy ezüstöt és 
két bronzot, a Magyar Kupában három aranyat és egy ezüstöt nyert. 
Tagja volt annak az olimpiai válogatottnak, amely 1996-ban kiju- 
tott az atlantai ötkarikás játékokra. Volt felnőtt válogatott kerettag 
is, a lengyelek ellen a cserepadra is leülhetett, de sajnos a játékára 
nem került sor. 2008 decemberében visszavonult a profi futbal- 
lozástól, majd 2010-től a DVSC utánpótlásában kezdett el edző- 
ként dolgozni, az elmúlt két szezonban az NB III-as DVSC II veze- 
tőedzője volt. A 47 éves UEFA A licences szakember segítője Hor- 
váth Attila lesz a cigándi kispadon.

SZATMÁRI CSABA LETT 
A CIGÁND SE VEZETŐEDZŐJE

Szintet lép a CISE utánpótlásképzése


