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Betlehemi Gyermek
Amikor Karácsonyra gondolunk, régi, jó hangulatú, szeretettel- 

jes ünnep elevenedik meg szemeink előtt. Visszaemlékezünk mi- 
lyen jó volt együtt ünnepelni. Most pedig szomorúság, szorongás 
ver tanyát a szívünkben, mert ez már a második különleges adventi 
időszak, melyben árnyékot vet készülődésünkre a világjárvány.

Karácsonyt ünnepelni viszont egészen más jelent mint emlékez- 
ni. Számunkra az ünnep mindig azt jelenti, hogy valami olyan ese- 
ményre gondolunk vissza, aminek hatása ma is itt van közöttünk. 
Amikor a karácsonyi romantika háttérbe szorul, akkor hangsúlyo- 
zottabbá válik az ünnep igazi üzenete: született nekünk a Megtartó.

Egy festőnő, Jenedy Paige, aki korhűen szerette volna megfes- 
teni a Betlehemi Gyermeket, utánajárt, elolvasta Jeffrey R. Chad- 
wick Izrael-kutató régész megállapításait, és megdöbbentő kü- 
lönbségeket talált a mai filmes, hollywoodi elképzelés és az akkori 
világ valósága között. A jászol valószínűleg fehér mészkőből volt 
faragva, ami azon a vidéken a leggyakoribb anyag. Mi úgy képzel- 
jük el, hogy a kisded szénában aludt, a régész szerint ez nem való- 
színű, mert azon a vidéken annyira kevés a fű, hogy soha nem kel- 
lett a szénát tárolni, és a jászlakat többnyire itatásra használták. Bár 
mi a pólyáról azt  gondoljuk, hogy József és Mária szegénységét 
bizonyító textildarabok voltak, valójában ez a pólya az izraeli kul- 
túrában fontos szerepet tölt be. A fiatal nők eljegyzésük után azon- 
nal kezdték hímezni azokat a vászonszalagokat, amik 12-15 cm 
szélességűek voltak, és amikbe beleszőtték a menyasszony és a vő- 
legény családjának fontos jelképeit. Így ezek a szalagok azt jel- 
képezték, hogy a két család eggyé lesz. És azt is jelezték, hogy az 
asszony képes lesz a családot úgy összetartani, ahogyan a hímzés- 
ben a két család jelképeit egymásba tudta szőni. Az esküvői szer- 
tartás alkalmával ezekkel a szalagokkal kötötték át a menyasszony 
és a vőlegény kezét. Tehát a Megváltó testét beborító pólyán egy- 
másba fonódott Júda oroszlánjának és Jesse vesszejének képe. A 
festőnő leírja, hogy az újszülött Jézusról korhű képet akart festeni, 
így keletkezett a Kis Bárány című festmény: „Kezdtem vázlatokat 
készíteni. Találtam egy mészkövet, vászonszalagokat, és éppen ak- 
kor született barátaimnak egy kisfia – aki különös módon éppen a 
Lukács nevet kapta. Ezeket a részleteket egymás mellé téve meg- 
festettem ezt a képet. Ahogy haladtam előre a munkával, a szívem 
lassan megtelt. Mert ha félreteszed a hollywoodi drámát, az évszá- 
zadok hagyományait, a fát és a szénát, ennyi marad: a csecsemő 
fehér vászonban, fehér kövön. Eszembe jutott a Megváltó életének 
a célja: azért született, hogy meghaljon. Az emberiség áldozati bá- 
rányaként született, és az élete kezdetén is egy kőoltáron feküdt, 
fehér vászonba pólyálva, mint a halála után. A víz helyére fektet- 
ték, mert ő az Élő víz, és életet ad mindenkinek. Kezdtem átérezni 
az Atya fájdalmát, hogy milyen lehetett látni, amint a Fia szüle- 
tésére már a halálának az árnyéka vetül. Megtelt a szívem hálával, 
amiért elküldte az Egyszülöttjét, hogy a Megváltónk legyen. Hogy 
a Fiát, a Királyok Királyát, Urak Urát a halálba küldte, hogy 
nekünk életünk legyen. Micsoda örömhír! Micsoda vigasztalást és 

örömöt, micsoda ajándékot adott nekünk! Ó, jöjjetek, imád- 
juk!”Ezen az ünnepen ne az legyen a fontos, hogy mi van a kará- 
csonyfa alatt, hanem, hogy ki van ott: szülők, nagyszülők, test- 
vérek és mindazok akikre Isten ajándékaként tudunk tekinteni. Ad- 
junk hálát őértük és adjunk hálát Istennek legnagyobb ajándékáért, 
a mi megváltónkért, Jézus Krisztusért.

Mindenkinek Istentől megáldott, örömteli karácsonyt és 
boldog új esztendőt kívánunk!

Szeretettel várjuk a testvéreket a karácsonyi alkalmaikra:
December 18.   du.17,00  Ifi karácsony
December 19.   de.11,00   Advent IV. vasárnapja
December 21-23.   du. 17,00  Bűnbánati istentisztelet
December 24.    du. 17,00  Szenteste 
December 25.   de. 11,00 Ünnepi istentisztelet és úrvacsora
December 25.   du.  Betegek úrvacsorája
December 26.   de.11,00  Istentisztelet
December 31.   du.17,00  Óévi istentisztelet

Kristóf István református lelkész

Tisztelt Cigándiak, tisztelt Bodrogközi Polgárok, 
Hölgyeim és Uraim!

Az ádvent, a várakozás ideje rendkívüli körülmények között te- 
lik ebben az évben is, ezért is talán még inkább jelentőségteljes ez 
az időszak és készülődésünk célja, a Megváltó születésének ünne- 
pe. Karácsony az a nap, amikor azt ünnepeljük, hogy a „barlangban 
született” magára vette az emberi természetet, hogy megajándé- 
kozhasson minket a legfontosabbal, amire az ember életében szük- 
ség lehet. Kétezer éves immár a bizonyosság, hogy remélhetünk, 
mert nincs reménytelen ügy és nem vagyunk eleve elveszettek. Ez 
kölcsönöz nekünk emberi mivoltot: mindig van egy olyan erős- 
ségünk, amit senki nem vehet el tőlünk.

„Harang csendül, / Ének zendül, / Messze zsong a hálaének”, 
hallhatjuk ez idő tájt Ady Endre versét. 

(Folytatás a következő oldalon.)



Tisztelt Cigándiak!
Közeleg a karácsony és a Jóisten kegyelméből újra meg- 

élhetjük a kereszténység legfőbb ünnepének, Jézus Krisztus 
születésének a csodáját.

A koronavírus-járvány persze ismét rányomja bélyegét az öröm- 
teli ünnepi várakozásra, de a karácsony szelleme nem vész el, mert 
ez a legszebb, legbensőségesebb ünnepünk. Megtöri rohanó vilá- 
gunkat, alkalmat teremt elcsendesedni, magunkba nézni és meghit- 
ten ünnepelni.

Ezen a karácsonyon ismét különös időszerűséget kapnak a kora- 
beli próféták szavai, amelyek a megújulást és az újjászületést hir- 
detik. Nem múlik el úgy nap az idén sem, hogy nem csak megfer- 
tőzöttek ezreiről kapunk hírt, hanem sajnos a Covid19 járványban 
elhunytakról is. Hiába volt a sok intézkedés, korlátozás, figyel- 
meztetés, településünket is súlyos veszteség 
érte, hiszen eddig több mint 30 ember vesz- 
tette így el életét. Elmondható, hogy a leg- 
többen oltatlanok voltak, vagy már csak ké- 
sőn vették fel az oltást.

Azzal kapcsolatban, hogy lelkileg ezt ho- 
gyan dolgozzuk fel, a minap hallottam a rá- 
dióban egy gondolatot, melyet remélem jól 
jegyeztem le: 

„Nagyon nehéz az idén karácsonyt ül- 
nünk, mert azt, hogy "dicsőség a magasság- 
ban Istennek", azt csak elhisszük és szívből 
hisszük is, de azt, hogy "békesség a földön" 
azt már csak sóhajtani tudjuk". 

Igen, talán ilyen karácsonyokra amely az 
utóbbi éveket jellemzi a legidősebb emberek 
sem tudnak visszaemlékezni, hiszen a há- 
ború alatt is, ha tudtak összejöhettek az em- 
berek légópincékben vagy rövid időre még a 
frontokon is. Most azonban családok, embe- 
rek, barátok, rokonok egymástól sokszor 
kényszer elszigeteltségben élnek újra, és maszkokban ülve próbál- 
nak kommunikálni.

Mintha háborús időket élnénk újra… Sorra „zárnak be” a körü- 
löttünk lévő országok, mi pedig még azt sem tudjuk, hogy a szent- 
estén szokásos szentmisék, istentiszteletek megtartásra kerülhet- 
nek-e. Ezeknek a korlátozások oka újra, egy (szabad szemmel) 
nem látható, emberek életét kioltani képes ellenfél, egy vírus, mely 
lassan sajnos elmondható, hogy az életünk részévé vált.

Meggondolják az elszármazottaink is a hazautazást szülőhe- 
lyükre. Szintén rettegve gondolunk ismét arra, hogy meghívjuk-e a 
családot és a rokonokat az ünnepekre, hiszen újra veszélybe sodor- 
hatjuk egymást. Ismét csak a modern technika segítségével kerül- 
hetnek csak egymással kapcsolatba az emberek.

De azért mégis van valami biztató! Nemcsak a járványt legyőző 

vakcinában bízunk, hanem Istenünkben is, aki nem hagyott el 
bennünket még a megpróbáltatások idején sem.

Megmutatkozik ez abban például, hogy sok új gyermek született 
városunkban az elmúlt évben is. Ez nagyon jót jelent és kellő biz- 
tatást ad. Ezek a már megszületett kisgyermekek, minden baj köze- 
pette a reménységet hordozzák magukban, hogy a járványt túlélve 
a jövőnket fogják majd építeni és folytatni.

Reménykeltésül Babits Mihálynak, a „Karácsonyi ének” című 
verse jut eszembe: „Becsesnek láttad te e földi test / koldusruháját, 
hogy fölvetted ezt?/ s nem vélted rossznak a zord életet?/ te, kiről 
zengjük, hogy "megszületett"! /Szeress hát minket is, koldusokat! / 
Lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat, / Csengess éjünkön át, s 
csillantsd elénk / törékeny játékunkat, a reményt.”

Ettől függetlenül sok jóban is volt részünk, hiszen  rengeteg fej- 
lesztés is történt a településen, amelyeket egy külön oldalon részle- 
tezve fogok majd bemutatni.

Végezetül, az év végéhez közeledve, ezúton mondok köszönetet 
mindazoknak, akik egész évben hozzájárultak városunk fejlődésé- 

hez, önkormányzatunk munkájához, mert a 
munka a legtöbb esetben nem állt meg, hi- 
szen voltak akik minden nap talpon voltak, 
értünk dolgoztak.

Köszönöm a lakosságnak a türelmét és a 
felelősségteljes hozzáállását a korlátozások- 
hoz és embertársainkhoz. A társadalmi se- 
gítségnyújtást és aktív részvételt a helyi vál- 
lalkozóknak, civil szervezeteinknek és az 
egyházak lelki támogatását a vészterhes 
időkben.

Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és 
a vele járó békesség tegye széppé az ünnepe- 
ket. Leljék meg örömüket szeretteikben és 
embertársaikban, hogy a karácsonyt és az új 
esztendőt új szívvel és újult erővel kezd- 
hessük. Ezekkel a gondolatokkal kívánom 
Cigánd Város Képviselő-testülete nevében a 
cigándiaknak, hogy Jézus születésének örö- 
me járja át szívünket, űzze el félelmeinket, 
erősítse hitünket ezen a karácsonyon is, és 

élessze föl Istenbe vetett reményünket a jövő esztendőben.
Végezetül egy kis útravaló a szeretetről:
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje. A 

szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát. A 
szeretet barátságos az idő szűke ellenére is. A szeretet nem irigyel 
másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és 
odaillő asztalterítő van. A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy 
menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és útban 
tudnak lenni. A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is 
valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt 
nem tudják viszonozni. A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, 
mindent remél, mindent eltűr. A videojátékok tönkre mennek, a 
gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak, de a szeretet 
ajándéka megmarad.                          Oláh Krisztán polgármester

Ünnepi köszöntő
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(Az előző oldal folytatása.)
Karácsony ünnepe nem véletlenül került a naptárnak erre a 

részére: teremtett világunkban ekkor, decemberben érkezik el az a 
nap, amikor nappali fényben töltött óráink egyre hosszabbá válnak. 

Jelképes mindez, de nagyon világos üzenet is egyben: egyre erő- 
södő fénysugár vetődik mindannyiunkra, jelezve, hogy van re- 
mény, van út előre, nehézségeinken túl lehetünk. Mindig van tehát 
miért hálát adni, örvendezni, mert ez az időszak olyan – a költő sza- 
vai szerint –, „mintha itt lenn / A nagy Isten / Szent kegyelme súg- 
na, szállna”.

A várakozás ideje sokak számára ma is a testi-lelki ráhangoló- 
dásról szól, de kiemelt köszönettel tartozunk azoknak, akik ebben 
az időszakban is gyógyítják a betegeket, vigyázzák álmunkat. 

Amikor Karácsony estéjén nyugalom és béke árad szét, tekint- 
sünk fel az égre, hogy a betlehemi csillagból nekik és magunk 
számára is erőt meríthessünk az előttünk álló időszak kihívásaihoz, 
az összefogáshoz, és az így létrejövő közös sikerekhez. A csillag 
fénye jelképezi a reményt, hogy még szebb, még eredményesebb 
év vár ránk.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánok 
mindannyiuknak!      

         
Dr. Hörcsik Richárd Abaúj-Zemplén országgyűlési képviselője
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2021. év 
fejlesztései:

Cigánd Város szociális alapszol- 
gáltatásainak infrastrukturális fejlesztése

- Fő utca 166. szociális bérlakás

Gazdaságfejlesztés Cigándon 
- GÉP2020 program - új csarnok

Gazdaságfejlesztés Cigándon - GÉP2020 
program - új szín

1. Járási tanuszoda építése

Központi iskola bővítése

A Bodrogközi Múzeumporta 
attrakció bővítése - új kiállítás

Cigánd szociális városrehabilitációja - II. 
ütem - fogyatékkal élők nappali otthona  Településüzemeltetés új eszközei Nemzeti összetartozás emlékműve

 Ipariterület-fejlesztés Cigándon
- útfejlesztés

Fenntartható települési közlekedésfejlesz- 
tés Cigándon - új utasvárók



Oláh Krisztián polgármester és Németh István önkormányzati 
képviselő meglátogatta azokat a 90. életévüket betöltött cigándi 
lakosokat, akik nem tudtak eljönni az október.1-én megtartott 
idősek napi városi rendezvényre. A képviselő testület nevében, egy 
szerény ajándékcsomagot adtak át az idős embereknek.

Név szerint: Nagy Sándorné (93), Nagy Béla (96), Horváth Ma- 
tild (91), Fodor Béláné (90), Bodnár Jánosné (90), Fodor Miklós 
(90). Vajda Bertalannét (97) aki a településünk legidősebb lakója, a 
fényeslitkei Idősek otthonában látogattuk meg, sajnos időközben 
elhunyt.

Sajnálatos módon Kalyibás Gyula bácsihoz már nem sikerült 
meglátogatni, mert 2021. október 5-én, életének 94.évében, visz- 
szaadta életét a teremtőjének. 

Jó egészséget kívánok újfent minden időskorú embertár- 
sunknak!

A város legidősebb lakói

Bodnár Jánosné (sz: Nagy Gizella)Bodnár Jánosné (sz: Nagy Gizella)Bodnár Jánosné (sz: Nagy Gizella)

Fodor Béláné (sz: Sütő Aranka)Fodor Béláné (sz: Sütő Aranka)Fodor Béláné (sz: Sütő Aranka)

Fodor MiklósFodor MiklósFodor Miklós

Nagy Sándorné (sz: Vajda Erzsébet)Nagy Sándorné (sz: Vajda Erzsébet)Nagy Sándorné (sz: Vajda Erzsébet)

Nagy BélaNagy BélaNagy Béla

Horváth MatildHorváth MatildHorváth Matild

Vajda Bertalanné (sz: Balla Erzsébet)Vajda Bertalanné (sz: Balla Erzsébet)Vajda Bertalanné (sz: Balla Erzsébet)
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Október 1-jét az ENSZ 1991-ben megtartott közgyűlésén 
nyilvánította az Idősek Világnapjává, innentől számítva a világ 
minden pontján ezen a napon ünneplik meg az időskorú embe- 
reket.

 A világnap célja felhívni a figyelmet az ő problémáikra és a 
méltóságteljes öregedésre. Napjainkban körülbelül 600 millió 60 
év feletti személy él a világon. Magyarországon a lakosság 20 szá- 
zaléka, azaz mintegy kétmillió ember időskorú.

 Már hagyomány városunkban, hogy minden évben a város veze- 
tősége, a település 62 év feletti lakosait köszönti az Idősek Világ- 
napján. Cigánd Város Önkormányzatának szervezésében, 2021. 
október 1-jén a Nagy Dezső Művelődési Házban fogadták a tele- 
pülés időskorú lakóit, akik a százhalombattai Forrás Néptánc- 
együttes, Nézd a tánc nemeit című előadását láthatták a Nemzeti 
Színház Déryné programjának keretén belül.

 A néptáncosok bemutatója előtt Oláh Krisztián Polgármester Úr 
köszöntötte a megjelent vendégeket. Beszédében kiemelte , hogy 
„Ez az ünnep az idősekért van, róluk szól. Felhívja a figyelmünket 
arra, hogy az idősebb embereket tisztelnünk kell. A tiszteletük ma- 
gában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket. Fontos, 
hogy felismerjük azt, hogy amit az életben elértünk, azt egyrészt 
magunknak, másrészt szüleinknek, nagyszüleinknek is köszönhet- 
jük.”

 Ünnepi beszédet mondott dr. Hörcsik Richárd, Abaúj-Zemplén 
országgyűlési képviselő Úr is, aki szintén köszöntötte a rendez- 
vényen megjelenteket és tájékoztatta őket a kormány azon friss 
döntésiről, amely a korosztály számára sok jót hozhat a jövőben is.

Idősek Világnapja Cigándon

 A kulturális programot követően az iskolai étkezdében foly- 
tatódott a rendezvény, ahol polgármester úr pohárköszöntőjével 
egyidejűleg köszöntötte a város legidősebb lakóit és köszönte meg 
a Forrás Néptáncegyüttes tagjainak a színvonalas előadást.

 Egy kis statisztika a település nyugdíjaskorú lakosairól:
 Városunkban a 62 év felett élő emberek száma jelenleg 451 fő.
 62 év felettiek száma   218 fő
70 év fölöttiek száma   151 fő
80 év felettiek száma     73 fő
90 év feletti lakosok száma      9 fő
 A település legidősebb női lakosa Nagy Sándorné aki 93 éves, 

valamint a Fényeslitkén otthonban élő Vajda Bertalanné, aki 97 
esztendős.

 A férfiak közül a 96 éves Nagy Béla bácsi a legidősebb. Ki- 
lencven év feletti életkorban járnak még: Horváth Matild 91 éves, 
Fodor Béláné 90 éves, Bodnár Jánosné 90 éves, Fodor Miklós 90 
éves, Nagy Károly 93 éves és Kaibás Gyula 94 éves.

 Az Idősek Világnapja alkalmából polgármester úr egy ajándék- 
kosárral kedveskedett valamennyi 90 év feletti lakónak!

 Isten adjon nekik további erőt, egészségben eltöltött évet a város 
minden szépkorú lakójának!

 Hálás köszönetünket szeretnénk kifejezni ezúton is a Bodrog- 
közi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
vezetőinek és dolgozóinak a szervezésben és a lebonyolításban 
nyújtott segítségükért.

50. házassági évforduló

Dócs Erzsébet és Kopasz András Dócs Erzsébet és Kopasz András Dócs Erzsébet és Kopasz András 

Kalyibás Ildikó Olga és Tóth János Kalyibás Ildikó Olga és Tóth János Kalyibás Ildikó Olga és Tóth János 
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A Képviselő-testület a 2021. augusztus 17-én tartott  ülésen;
1. Gyermekétkeztetés térítési díjának felülvizsgálata 
2. Szociális tűzifa támogatási igény benyújtása 
3. Iskolakezdési támogatás 
4. Értékből Lendület Szociális Szövetkezet működési támoga- 

tása 
5. Helyi elismerés adományozása 
A Képviselő-testület a 2021. szeptember 14-én tartott  ülé- 

sen;
1. Intézményvezető kinevezése
2. Csatlakozás a 2021-22. évi BURSA HUNGARICA 

pályázathoz
3. A szociális ellátások intézményi térítési díjának megálla- 

pításáról szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet módosítása
4. Rendelet a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól 
5. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 

11/2010. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosítása
6. A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás területén nyújtott 

szociális ellátásokról szóló 4/2019. (II.25.) önkormányzati rende- 
let módosítása

7. A pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról 
szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

A Képviselő-testület a 2021. október 19-én tartott  ülésen;
1. A 2021. évi szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 

szóló rendelet megalkotása
A Képviselő-testület a 2021. november 04-én tartott  ülésen;
1. Pályázat benyújtása a „2021-ÉMI-MA ENERGIAKÖZÖS- 

SÉGEK KIALAKÍTÁSÁT TÁMOGATÓ TÖBB ÉVES PROG- 
RAM MEGVALÓSÍTÁSA” című felhívásra

2. Támogatás megelőlegező, fejlesztési célú hitel meghosszab- 
bítása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

3. Többlettámogatási kérelem benyújtása a BM/11036-14/2021. 
„Gazdaságfejlesztés Cigándon” című programhoz

TESTÜLETI HÍREK ANYAKÖNYV - SZÜLETTEK 

ANYAKÖNYV - ELHUNYTAK

ANYAKÖNYV – HÁZASSÁG

LEHOCZKI PANNA   
HORVÁTH ZOÉ   

HORVÁTH ADRIÁN MÁRKÓ  
FERENCIK HUGÓ KRISTÓF  

FODOR ISTVÁN MÁTÉ   
FODOR PANKA   

BUKÓ LARISSZA   
FODOR STEFÁNIA LINETT  

CSÁKI LILIEN    
SÁNDOR MELANI MERCÉDESZ 

KERTÉSZ EMMA BORÓKA  
TÓTH ABIGÉL LILIEN   
SÁROSI MAJA SÁRA   

TORMA BENCE    
OLÁH MELISSZA    

FORMESZTER DÁNIEL   
SÁNDOR ZEJNEP LILIEN  

HORVÁTH MAJA   
TÓTH BENCE    

HORVÁTH LARA   

AN: SZILVÁSI MARIETTA
AN: DEMETER DIÁNA
AN: JÓNI ERZSÉBET
AN: JÓNI KATALIN CINTIA
AN: KRAJNYÁK ÉVA
AN: KAPIN ANETT
AN: BARNA ILDIKÓ
AN: VÁMOS VIKTÓRIA EMESE
AN: SZILÁGYI ERIKA
AN: SÁNDOR ELIZABET
AN: POPOVICS ANDREA ERZSÉBET
AN: SÁNDOR ENIKŐ
AN: SZENDREI EMESE
AN: KÖRMÖNDI NIKOLETTA 
AN: LAKATOS ADRIENN 
AN: TOMPA VIKTÓRIA
AN: GYÖNGYÖSI ANETT
AN: TAKÁCS ORSOLYA
AN: TÓTH IBOLYA
AN: SÁNTA ÉVA VIVIEN

GÁL BERTALANNÉ SZN: PAP JULIANNA   
TERJÉK ISTVÁNNÉ SZN: FODOR JULIANNA   
PETRÓ JÓZSEFNÉ SZN: BELINSZKI ILONA   
TERJÉK BARNA      
FÁBIÁN TIBORNÉ SZN: GYÖNGYÖSI VILMA  
OLÁH KATALIN SZN: NAGY KATALIN    
JUHÁSZ JÓZSEF      
TÓTH JÁNOS       
DANCS-OLÁH JENŐNÉ SZN. SÁNDOR MÁRIA  
LAKATOS BERTALANNÉ SZN: FODOR BORBÁLA  
KALYIBÁS GYULA      
GYÖRGY KÁROLY      
VAJDA BERTALANNÉ SZN: BALLA ERZSÉBET   
SÁNDOR ELEMÉR      
GÖNCZI LÁSZLÓ ZOLTÁN     
LEHÓCZKI ANDRÁS      
GYÖRGY ISTVÁNNÉ SZ: OLÁH ETELKA   

( 81 ÉVES )
( 85 ÉVES )
( 97 ÉVES )
( 65 ÉVES )
( 86 ÉVES )
( 62 ÉVES )
( 47 ÉVES )
( 89 ÉVES )
( 78 ÉVES )
( 80 ÉVES )
( 94 ÉVES )
( 54 ÉVES )
( 97 ÉVES )
( 72 ÉVES )
( 71 ÉVES )
( 60 ÉVES )
( 82 ÉVES )

NAGY ATTILA 
TUTKOVICS ANDRÁS 

GULYÁS ROLAND 
HORVÁTH ISTVÁN 

– LAKATOS ÉVA
– HALÁSZ ZSANETT
– JUHÁSZ ZSANETT
– KIS ESZTER MÁRIA  

Állampolgársági esküt tett Kajla NóraÁllampolgársági esküt tett Kajla NóraÁllampolgársági esküt tett Kajla Nóra
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Fodor Béláné 
(sz: Sütő Aranka). 

Ebből az alkalomból 
emléklapot kapott.

90. 
életévét

ünnepelte



Határtalanul a Bodrogközben 
– Államalapításunk ünnepe

„Magyar vagyok. Legszebb ország hazám
Az öt világrész nagy terűletén.
Egy kis világ maga. Nincs annyi szám,
Ahány a szépség gazdag kebelén.
Van rajta bérc, amely tekintetet vét
A Kaszpi-tenger habjain is túl,
És rónasága, mintha a föld végét
Keresné, olyan messze-messze nyúl."
 
Petőfi Sándor szavait mindenki magáénak érezhette, aki el- 

látogatott augusztus 20-21-i rendezvényünkre Cigándra, a 
Bodrogközi Múzeumportára.

 Felemelő és olykor megható pillanatok részesei lehetettünk a 
rendezvénysorozat első napján, a Határtalanul a Bodrogközben - 
Bodrogközi települések találkozóján.

A színvonalas eseményre meghívót kapott mind az 55 Felső- és 
Alsó-bodrogközi település. A megjelent küldöttségek mellett, 
díszvendégeink között Ft. Dr. Tőkés László református püspököt, 
Dr. Kovács Vilmos ezredest, a HM Hadtörténeti Intézet és Múze- 
um parancsnokát, Dr. Hörcsik Richárdot, Zemplén-Abaúj ország- 
gyűlési képviselőjét, Nt. Mészáros Istvánt, Nt. Kendi Csabát a 
Zempléni egyházmegye espereseit, Petraskó Tamást a Magyar 
Kultúra Lovagját köszönthettük. 

A hivatalos megnyitót követően a bodrogközi települések 
delegációi a református templomhoz vonultak, a menetet a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei Huszár és Lovas Hagyományőrző Egye- 
sület huszárai, a Tiszaújvárosi Derkovits Fúvószenekar, a Triangel 
Tánccsoport kísérte az ünnepi istentiszteletre, ahol Ft. Tőkés Lász- 

ló igehirdetését követően a térség református lelkészei köszöntöt- 
ték a vendégeket. A cigándi református gyülekezet zenekarának 
előadása még ünnepélyesebbé, meghittebbé tette az eseményt. A 
hagyományoknak megfelelően az újkenyér megáldása és kiosztása 
is része volt az istentiszteletnek.

 Az ünnepségsorozat egyik legfontosabb momentuma Czigándi 
Varga Sándor szobrászművész alkotásának, a Nemzeti Összetar- 
tozás Emlékművének felavatása volt. A szobor a magyarság, a 
bodrogközi emberek összetartozást szimbolizálja.

A szoboravató ünnepségen a felszólalók a térség történelmi sze- 
repét, a trianoni békeszerződés magyarságra gyakorolt hatását, va- 
lamint a magyar nemzet összetartozásának jelentőségét emelték ki.

 A rendezvény másik fontos momentuma volt Cigánd és Ki- 
rályhelmec között született testvértelepülési megállapodás aláírá- 
sa, valamint Bély község és Cigánd testvértelepülési kapcsolatá- 
nak hivatalossá tétele volt.

 A kulturális bemutatón felléptek a meghívott bodrogközi amatőr 
művészeti csoportok, a felvidéki Gorlo Volka és a cigándi kötődésű 
Sikátor együttes. A találkozót Petraskó Tamás és hagyományőrző 
dobosok szertűzzel zárták.            (Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
Másnapi hagyományos városnapi rendezvényünkön minden 

korosztály megtalálhatta a számára megfelelő kikapcsolódási lehe- 
tőséget.

 A hivatalos köszöntőt követően Oláh Krisztián polgármester és 
a város képviselő-testületének döntése értelmében a településen 
végzett több évtizedes példaértékű szakmai tevékenysége elisme- 
réseként „CIGÁNDÉRT” kitüntetést adott át Tóth János alpolgár- 
mester úr részére.

 A színpadon az amatőr csoportok mellett Szolnoki Tibor és Zsa- 
don Andrea Jászai Mari-díjas színművészek előadását, táncshowt 
és bűvészek műsotát láthatták, hallhatták az érdeklődők. A kul- 
turális előadások mellett az adrenalint motoros kaszkadőr bemu- 
tató fokozta.

 A városnap két sztárvendége az egyik legismertebb magyar rap 
előadó Essemm és az esti fellépő, Kasza Tibi és zenekara volt.

 Az egész napos program a hagyományoknak megfelelően látvá- 
nyos tűzijátékkal zárult.

 Az egész napos rendezvényeken a delegációkat a Cigándi Tün- 
dérkert Óvoda, a Bodrogköz Kincsei Bölcsőde dolgozói, diákmun- 

kások kísérték. A jelentős számú vendégsereg kétnapos ellátását a 
Cigándi Tündérkert Óvoda, a Bodrogköz Kincsei Bölcsőde, a Bod- 
rogközi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Köz- 
pont, a Cigándi Savanyítóüzem, A „Bodrogköz Tájmúzeumáért 
”Alapítvány és önkéntesei, a Biztos Kezdet Gyerekház, Cigánd 
Város Önkormányzata, Cigánd Városi Művelődési Központ dolgo- 
zói biztosították. A rendezvény előkészítését a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei Pedagógiai Szakszolgálat Cigándi Tagintézmé- 
nyének lelkes dolgozói, a háttérmunkákat a Cigándi Településüze- 
meltetési Nonprofit Kft és településünk polgárőrei segítették.

 Hálás köszönettel tartozunk minden intézmény, dolgozó és 
önkéntes segítő szorgos helytállásáért, türelméért és fáradha- 
tatlan munkájáért.
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I. Cigándi Járási Nap és XVI. Bélesfesztivál
Igazán különleges nap volt a Cigándi Járás és Cigánd életé- 

ben 2021. szeptember 25. Első alkalommal szervezték meg a 
Cigándi Járási Napot és immár tizenhatodik alkalommal a Bé- 
lesfesztivált.

A kiállításon, a cigándi járás mind a 15 települése büszkén mutat- 
hatta be értékeit a látogatóknak. Nevezetesen: Pácin, Karcsa, Ka- 
ros, Bodroghalom, Tiszacsermely, Tiszakarád, Cigánd, Ricse, 
Semjén, Lácacséke, Dámóc, Zemplénagárd, Kisrozvágy, Nagy- 
rozvágy.

 Az első járási nap életre keltésével a Cigándi Járás célja, hogy 
csatlakozzon ahhoz a több éves múlttal bíró programsorozathoz, 
amely a Belügyminisztérium kezdeményezésére, „Közfoglalkoz- 
tatási kiállítás és vásár” címmel országosan és megyei szinten is 
nagy népszerűségnek örvend. Borsod-Abaúj-Zemplén megye és a 
Cigándi Járás településein is meghatározó szerep jut a közfog- 
lalkoztatásnak, amely megélhetést biztosít és segíti a lakosság 
helyben tartását. A Bodrogközi Múzeumporta előtti téren az I. Ci- 
gándi Járás Közfoglalkoztatotti Kiállítás és Vásár mellett kiemelt 
figyelmet szenteltek a szervezők a foglalkoztatás és munkahelyte- 
remtés elősegítésének is.

 Oláh Krisztián Polgármester Úr mellett köszöntőt mondott 
Stumpf Attila Úr a Cigándi Járási Hivatal vezetője, Dr. Gerőcs-
Tóth Andrea a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
főigazgatója is.

 A járási napot Réthy Pál, a Belügyminisztérium közfoglalkoz- 
tatási és vízügyi helyettes államtitkára, a bélesfesztivált Csáki 
Balázsné, a Bodrogközi Múzeumporta nagykövete nyitotta meg.

 A Bélesfesztivál a város és térség kiemelten a néphagyomá- 
nyokra épülő, a mai kor eredményeit is bemutató kulturális rendez- 
vénye, ahol a kis számú dolgozókon kívül minden alkalommal ren- 
geteg az önkéntesek száma. A fesztivál szervezői kiemelten fontos- 
nak tartják az országos HÍR-védjegyes termékek, úgy mint a cigán- 
di apróbéles, cigándi kásáskáposzta, cigándi “kőtt” káposztás béles 
és nyújtott káposztás béles hírnevének öregbítését.

 A nap folyamán számos program várta a helyszínre érkezőket, 
úgymint, lovaskocsizás Cigándon, Karcsa község jóvoltából. Ka- 
ros község delegációjának köszönhetően a honfoglalás kori jurtát 
is megismerhették az érdeklődők. Ugrálóvár, kézműves foglalko- 
zások és játszóház várta a kicsiket és nagyokat a nagyrozvágyi ön- 
kormányzat dolgozóival.               (Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.) 
Egész nap látogatható volt a Bodrogközi Múzeumporta vala- 

mennyi kiállítóterme, valamint gasztronómiai különlegességek is 
terítékre kerültek, melyet szeretettel készítettek a Savanyítóüzem, 
a Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde, a Bodrogközi Többcélú 
Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ, a Bodrogközi 
Múzeumporta dolgozói és A „Bodrogköz Tájmúzeumáért” Ala- 
pítvány önkéntesei. 

Délelőtt a Sőregi-ház kiállítótermében a „Lácacsékei Művész- 
telep első öt éve” címmel időszaki kiállítás nyílt, melyet Éles 

Bulcsú, a művésztelep vezetője nyitott meg.
 A kulturális programban a helyi amatőr művészeti csoportokon 

kívül a Bodrogközi Cigányzenekar, Cactus Country Club, a Coso- 
mbolis Trió, Takács Nikolasz szórakoztatta a nagyszámú közön- 
séget. Nagy örömünkre ellátogatott és frenetikus koncerttel aján- 
dékozta meg a közönséget, az Eurovíziós Dalfesztiválon is sze- 
replő Parno Graszt autentikus cigányzenekar. 

Az egész napos, nagyon magas színvonalú rendezvényt a Zsin- 
dely Zenekar közreműködésével tartott kiváló hangulatú táncház 
zárta.
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„1956. október 23-a örökké élni fog a 
szabad emberek és nemzetek emlékezeté- 
ben. E nap a bátorság, az öntudat és a győ- 
zelem napja volt. A történelem kezdete óta 
nincs még egy nap, mely világosabban mu- 
tatja az ember csillapíthatatlan vágyát a 
szabadság iránt – bármily kicsi is a siker 
esélye, s bármily nagy is az áldozat, amit 
követel.”

John F. Kennedy (1960)
 A Kántor Mihály Általános Iskola ne- 

gyedik és hetedik évfolyamos tanulói adtak 
színvonalas műsort a művelődési házban. 
Felkészítő tanáraik Gulyásné Dócs Krisz- 
tina, Pikóné Szabó Tünde, Nagy Henrietta, 
Csercsáné György Adrienn, Koi Csaba. 
Műsorukat az iskola énekkara színesítette, 
köszönet a felkészítésért Némethy Viktó- 
riának.

A forradalom és szabadságharc hőseinek 
emléke előtt adózva a város önkormányza- 
tának, oktatási és kulturális intézményei- 
nek, civil szervezeteinek, valamint a Ci- 
gándi Járásnak a képviselői helyeztek el 
koszorúkat az 1956-os emlékműnél.

1956. október 23. eseményeire emlékeztek Cigándon is

„…A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.
 Bibó István (1956)

 A település lakóinak nevében köszönjük az iskolásoknak és a 
felkészítő pedagógusoknak a nagyon színvonalas műsort!

 Tisztelettel:                                                         Oláh Krisztián
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"Világosnál, Világosnál
Huszárok könnyeznek,
Sírva sírnak veszedelmén
A magyar nemzetnek."

(Gyulai Pál: Világosnál)
 
Az aradi vértanúkat a szabadságharc bu- 

kása után, 1849. október 6-án végezték ki. 
Azóta a forradalom és szabadságharc vér- 
befojtásának gyásznapjaként emlékezünk 
erre a napra. Bár az Aradon kivégzett hon- 
védtisztek száma tizenhat, a nemzeti emlé- 
kezet mégis elsősorban az ezen a napon 
kivégzett tizenhárom tisztet tartja számon. 
Az 1848-49-es szabadságharcban játszott 

szerepük miatti megtorlással az osztrákok 
példát statuáltak.

 Az 1848-49 forradalom és szabadság- 
harc 172. évfordulója tiszteletére 2021. ok- 
tóber 6-án Cigándon is megemlékezést 
tartottak.

 A városi rendezvényt a cigándi Kántor 
Mihály Általános Iskola és Cigánd Városi 
Művelődési Központ szervezte. A forrada- 
lom mártírjai előtt az iskola 8. évfolyamos 
tanulói irodalmi műsorral tisztelegtek. A 
felkészítő tanáruk Bodnár Eszter.

„Nem élt belőle több, és most sem él,
S mint fán se nő egyforma két levél,
A nagy időn se lesz hozzá hasonló”

 (Kosztolányi Dezső)
 
 Cigánd Város Önkormányzata és a Bodrogközi Járóbeteg Szak- 

rendelő Nonprofit Kft. második alkalommal szervezte meg a dr. 
Ablonczy Pál emlékülést Cigándon 2021. október 22-én, melynek 
fő témája a gyermekgyógyászat volt.

 A program megkezdése előtt, doktor úr emlékének adózva az 
előadók, a családtagok és a meghívott vendégek a temetőben ko- 
szorút helyeztek el és mécseseket gyújtottak.

Az emlékülésen a néhai doktor úr családja és rokonai mellett a 
térségben dolgozó egészségügyi dolgozók vettek részt.

 A megjelent vendégeket dr. Salamon Sándor háziorvos köszön- 
tötte.

 A szakmai előadásokat megelőzően Nagy-Tóbiás Katalin Ka- 
rinthy Frigyes: Miért nem megyek orvoshoz? című művét adta elő.

 Dr. Ablonczy László, a Gyermekszív Központ – gyermekkar- 
diológus főorvosa, gyermekek ellátásáért felelős orvosigazgatója 
tartott előadást a gyermekkori szívbetegségekről.

Takácsné Jenei Éva, a kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus 
Kórház gyerekosztályának szakápolója a COVID-19 járvány alatt 

Aradi vértanúk  A színvonalas megemlékezés után a 
Cigándi Járásnak, a Cigánd Város Önkor- 
mányzatának, a település oktatási, kulturá- 
lis és szociális intézményeinek, civil szer- 
vezeteinek képviselői koszorút helyeztek el 
a Városi Könyvtár előtti kopjafánál.

II. Dr. Ablonczy Pál emlékülés

végzett kórházi gyermekellátásról, a koronavírus okozta többszer- 
vi megbetegedésről és az utógondozásról mutatott be prezentációt.

 Dr. Miskolczi Ivett háziorvos a gyermekek sérüléseinek külön- 
böző formáiról, ellátásainak módjairól osztotta meg gondolatait.

 Az előadások végén Tóth János alpolgármester köszönte 
meg az előadóknak és a vendégeknek a részvételt.
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Újabb megyei elismerés a “cigándi nyújtott káposztás bélesnek”
A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szol- 

gáltató Központ dolgozói, 2021. szeptember 10-én Miskolcon a 
B.A.Z Megyei Önkormányzat által szervezett megyenapon, 
értékdíjat vehettek át az általuk készített nyújtott káposztás- 
bélesért. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktárban szereplő HÍR-
védjegyes termék, a VII. Kincseink – Borsod-Abaúj-Zemplén Me- 
gye Öröksége pályázaton turizmus és vendéglátás kategóriában 
érte el ezt a rangos kitüntetést.

A díjat Nagy Istvánné, a Szociális Szolgáltató Központ dolgo- 
zója vehette át Bánné dr. Gál Boglárkától, a B.A.Z Megyei Köz- 
gyűlés elnökétől .

A díjátadóra az intézmény dolgozóit, termé- szetesen városunk 
dele- gációja is elkísérte. Ez- úton szeretnénk köszönetet mondani 
mindenkinek, akik hosszú idők óta részt vesznek a közösség mun- 
kájában és egyúttal színesítik, öregbítik településünk hírnevét.

OMÉK - Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért díjátadó
A Termelői Közösségek Napja alkalmából 2021. október 8-án 

Nagy Józsefné, „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány kura- 
tóriumának elnöke, Cigánd hagyományos tudásának átadása érde- 
kében kifejtett fáradhatatlan munkájáért emlékplakettet és elisme- 
rő oklevelet vehetett át, valamint „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” 
Alapítvány nevében Csáki Balázsnét, a Bodrogközi Múzeumporta 
nagykövetét emléklappal díjazták a budapesti Hungexpon az 
OMÉK - Közösségi Díj a 
Hagyományos Termé- 
kekért díjátadón.

 A díjat Farkas Sándor 
az Agrárminisztérium 
miniszter-helyettese illet- 
ve Tarpataki Tamás az 
Agrárminisztérium, Ag- 
rárpiacért felelős Helyet- 
tes Államtitkárságának 
helyettes államtitkára ad- 
ták át. A díjazottakat, Né- 
methy András, Cigánd 
Városi Művelődési Köz- 
pont igazgatója és „A 
Bodrogköz Tájmúze-
umáért” Alapítvány ön- 
kéntesei is elkísérték.

 Szívből gratulálunk 
és további kitartó mun- 
kát kívánunk!

2021. december

Isten áldása legyen továbbra munkásságukon!

Tisztelettel:                                   Oláh Krisztián Polgármester



Elismerő oklevélben 
részesült a Múltkor Háza

A Magyar Múzeumi Egyesület Pulszky Társasága nevében, “El- 
ismerő oklevélben” részesült a Bodrogközi Múzeumporta Múltkor 
Háza c. állandó kiállításunk.

 Városunk nevében, köszönjük újra a megtisztelő elismerést és 
egyben szívből gratulálunk minden díjazottnak. 

Legyünk mindannyian nagyon büszkék!

A Martin György Néptáncszövetség szervezésében megvalósult 
Néptáncosok Területi Bemutató Színpada szakmai megmérette- 
tésen vett részt a Sarkantyús Néptáncegyüttes 2021. november 28-
án Nyíregyházán.

Az együttes tagjai Kácsor-Ignácz Gabrella és Kácsor István nép- 
táncpedagógusok által szerkesztett, Bánatos szívemnek százszor 
könnyebb volna című produkcióját mutatták be. A műsorszámmal 
az öt tagú szakmai zsűri értékelése alapján nívódíjat szerzett a 
csoport, így megismételte a két évvel ezelőtt aratott sikert.

Szívből gratulálunk az együttes tagjainak!

Újabb nívódíjat szerzett a Sarkantyús Néptáncegyüttes

Így hangzott a méltatása, a díjátadás 
előtt:

Tóth János 1948. május 1-én született 
Abaújszántón. Általános iskolai tanulmá- 
nyait Mezőcsáton, Tarnaszentmiklóson 
kezdte meg. Közben édesapját Cigándra 
helyezték állomásfőnöknek, ezért az alap- 
fokú tanulmányait Cigándon fejezte be. A 
középiskolát Sárospatakon kezdte a Rákóc- 
zi Gimnáziumban, majd Miskolcon folytat- 
ta, 1967-ben a Zalka Máté Gépipari Techni- 
kumban tett érettségi vizsgát.

Ezt követően letöltötte egy éves sorkato- 
nai szolgálatát, és gépészmérnöki tanulmá- 
nyokat kezdett a Nehézipari Műszaki Egye- 
temen, Miskolcon. 1970-ben hazatért Ci- 
gándra, és dolgozni Cigándon az általános 
iskolában. 1971-ben házasságot kötött és 
véglegesített státuszba került az iskolában.

Kezdetben képesítés nélkül tanított, majd 
előbb 1974-ben általános iskola tanítói 
oklevelet szerzett a Sárospataki Tanítókép- 

ző Intézetben, aztán 1976-ban matematika 
szakos általános iskolai tanári képesítést 
szerzett a Bessenyei György Tanárképző 
Főiskolán. 

1984. decemberétől 1995-ig igazgatóhe- 
lyettesi feladatokat látott el. Pedagógiai 
munkáját mindig példásan magas színvo- 
nalon végezte. Szakmai jellemzése szerint 
„az iskola cél- és feladatrendszerét alkotó 
módon ismeri, nevelő-oktató munkájában a 
korszerűég érvényesül, amelyet mindig a 
tanulói munka eredményességének rendel 
alá. Munkájának eredményessége megha- 
ladja az iskola átlagát, a tantestület hasznos 
tagja.”

2008-ban vonult nyugdíjba. Nem szakadt 
el az oktatástól, időszakosan óraadóként 
dolgozik a Kölcsey Ferenc Gimnázium Ci- 
gándi Tagintézményénél.

A gyermekek – fiatalok nevelését soha 
nem csak az iskolai keretek között végezte. 
A rendszerváltás előtt az úttörők és az 
MHSZ kötelékében igyekezett a szabadidő 
értelmes eltöltésére nevelni településünk 
fiatal korosztályát, jelenleg pedig a gyer- 
mek- és szabadidősport legjelentősebb he- 
lyi képviselője, a CISE vezetőségének tagja 
és” kincstárnoka”. Precíz munkája nagyban 
hozzájárult ahhoz, napjainkra az egyesület 
a térség meghatározó sportközpontja lett, 
amely napi szinten több mint 150 gyermek- 
nek biztosít XXI. századi sportolási körül- 
ményeket.

Tanári hivatása mellett aktívan részt vett 
a település közéletében is. 

1998. óta önkormányzati képviselő. 
Tagja majd később vezetője az önkormány- 
zat gazdasági működését felügyelő Pénz- 

ügyi Bizottságnak, 2019. óta pedig alpol- 
gármesteri tisztséget tölt be. Képviselői 
munkáját a józan, a megoldást kereső 
szemlélet jellemzi, tanári képességeit a bi- 
zottsági ülések során is kamatoztatja.

Tóth János tanár Úr életpályája ékes pél- 
dája annak, hogy egy hivatásának elkötele- 
zett, sokoldalú ember jobbító szándéka mi- 
lyen sokat tehet szűkebb és tágabb közös- 
sége fejlődéséért!

Mindezen érdemek elismeréseként Ci- 
gánd Város Önkormányzat Képviselő-tes- 
tülete 31/2021.(VIII.17.) Kt. sz. határoza- 
tával a településért végzett több évtizedes 
példaértékű tevékenységéért a „CIGÁND- 
ÉRT” kitüntetést adományozza Tóth János 
alpolgármester úr részére

A kitüntetéshez szívből gartulálunk!
Tisztelettel:                     Oláh Krisztián
                 Cigánd Város Polgármestere

Tóth János, Cigánd Város Alpolgármestere, “Cigándért” díjat kapott 
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IV. Sőregi Emlékülés 
és Szőtteskonferencia

Negyedik alkalommal adott otthont a Bodrogközi Múzeum- 
porta a Sőregi Emlékülésnek, melynek fő szakmai témája a 
szőttesek voltak. Az ülést 2021. november 18-án tartották meg 
a Múzeumporta, Sőregi-házának kiállítótermében.

A konferenciára az ország több pontjáról érkeztek szakemberek.
A vendégeket Szabóné Horváth Eszter intézményvezető kö- 

szöntötte, aki kiemelte, hogy a textilművészet milyen sokrétűen je- 
lenik meg a Bodrogközi Múzeumporta mindennapjaiban, valamint 
milyen kiadványokban jelentek meg Cigánd és a Bodrogköz szőt- 
teseiről készült kutatások. Ezen gondolatok után Csáki Balázsné, a 
Bodrogközi Múzeumporta nagykövete emlékezett meg az intéz- 
mény kiállítóterének névadóiról, Sőregi Mártonról és Sőregi Já- 
nosról.

Az előadások felvezetéseként Kovács Lászlóné, a cigándi Tün- 
dérkert Hagyományőrző Mesteróvoda nyugalmazott pedagógusa 
adott elő bodrogközi népmeséket.

Szakmai előadást tartott a barkóság néphagyományairól és szőt- 
teseiről Beszprémy Katalin a Barkó projekt vezetője, Benedek 
Krisztina, a Hagyományok Háza munkatársa, valamint Olácsi Pál- 
mai Ilka a Barkó Kézműves Egyesület elnöke.

Viszóczky Ilona, a Herman Ottó Múzeum etnográfusa, Kántor 
Mihály és a bodrogközi szőttes kutatása címmel tartott prezentá- 
ciót.

A konferencia zárásaként a rendezvényen résztvevők megtekin- 
tették a Múzeumporta állandó kiállításait.

Köszönjük a tartalmas és jó hangulatú szakmai napot!

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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A cigándi óvodában történt
Szeptember 1-jén sok kis először óvodába érkező gyermek- 

kel indult a 2021/2022-es nevelési év. 
A 3 éves gyermekek szülei részére augusztus 27-én tartottunk 

szülői értekezletet, hogy így is próbáljuk csökkenteni a felnőttek 
óvodakezdés miatti szorongását.

Az idei éven a Hóvirág csoport óvópedagógusai készítették fel a 
gyerekeket a Bélesfesztiválra. Nagyon élvezték a „táncos ruhá- 
ban” történő szereplést a kicsik.  Sajnos a beszokatás hosszabb időt 
vett igénybe a megszokottnál, hiszen sok a beteg gyermek. Az 
óvoda 6 csoportjába 145 gyermek jár.

Szeptember hónapban szülői értekezletet tartottunk a nagycso- 
portos gyermekek szülei részére, ahol tájékoztattuk őket az iskola- 
kezdés törvényi kötelezettségéről, az esetleges visszamaradás sza- 
bályairól. Végre két év után újra készülhettek fényképek a kicsik- 
ről, a szülők, nagyszülők nagy örömére.

Október elején bábszínházi előadáson vettek részt gyermekeink, 
a Nagy Dezső Művelődési Házban.

Egészségnapot is tartottunk, ahol sok déli gyümölcsöt és almát, 
körtét, szőlőt kóstolhattak. Ezúton is nagyon szépen köszönjük a 
gyümölcsöket!!! Meglátogatott minket testvéróvodánkból, a 
Csepeli Csodakút Óvodából a Cigándról elszármazott Gál Etelka, 

aki barátnőjével, Évával együtt sokat segített nekünk az augusztusi 
apróbéles sütésénél is. Hálásan köszönjük Eti, Éva!!! 

Márton napon a Múzeumporta jóvoltából zsíros kenyeret és liba 
formájú linzert kóstoltak a kicsik. November közepén Bötykösné 
Fodor Kitti könyvtárvezető látogatta meg óvodánkat, hogy mesél- 
jen az óvodásoknak.

Nagyon készülünk az első adventi gyertya meggyújtására, vár- 
juk a Mikulást és a karácsonyt.

A Cigándi Tündérkert Óvoda minden dolgozója nevében 
kellemes karácsonyi ünnepeket és egészségben, sikerekben 
gazdag boldog új évet kíván:

Szűcs Erika intézményvezető

Őszre hangolódva...
Elmúlt a nyár, beköszöntött az ősz, a 3. életévüket betöltött kis 

bölcsődéseink óvodások lettek, a bölcsődében pedig megkezdő- 
dött az újonnan érkező gyermekek beszoktatása. A családlátogatás 
az idén is elmaradt, de a két hetes, fokozatos, anyával történő be- 
szoktatásnak mindenképpen meg kellett valósulnia, a gyermekek 

„zökkenőmenetes”, bölcsődei élethez való szoktatása érdekében. 
Sajnos, a megbetegedések miatt a beszoktatási időszak egy kicsit 
elhúzódott, igyekeztünk és igyekszünk a tőlünk telő lehető legtöb- 
bet megtenni a betegségek megelőzése érdekében. 

(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
Megtörtént a csoportszobák ózongenerátoros fertőtlenítése és 

természetesen a bútorok, játékok használati tárgyak fertőtlenítése 
is folyamatos. Igyekszünk minél több időt a szabadlevegőn tölteni. 
A nagyon szép, sok napsütéssel tarkított őszi időjárás kedvezett a 
közeli parkba tett sétáinkhoz, ilyenkor faleveleket, őszi terméseket 
gyűjtöttünk, amiket később alkotó tevékenységeinkhez, illetve 
bölcsődénk dekorálásához használtunk fel.

Az idén sem maradhatott el a tökfaragás, ahol nagyon lelkesen és 
ügyesen faragtak az apró kiskezek.  November 11.-én, Márton 
napján pedig a Múzeumporta finomságait fogyaszthattuk el a 
gyermekekkel együtt.      

Bölcsődénkben már lassan kezdetét veszi a karácsonyi előkészü- 
letek időszaka. Apróságaink már nagyon várják a Télapó érkezé- 
sét, a mézeskalács készítését, a fenyőfa díszítését, és ebben az 
évben is apró ajándékokkal kedveskedünk majd a gyermekeknek.

Bölcsődénk valamennyi dolgozója nevében szeretettel 
kívánunk mindenkinek Áldott, meghitt, 

békés Karácsonyi Ünnepek és Boldog Új Évet!

Események a Kántor Mihály Általános Iskolában
A nyáron ismét számos lehetőség adódott tanulóinknak fe- 

lejthetetlen élményekkel gazdagodni a Balatoni Erzsébet-tá- 
borban, a Csodaszarvas programmal Parádfürdőn illetve a 
napközis táborokban. 

A központi épület felújítása folyamatosan zajlik. 
A révleányvári tagintézményünk telephelyként működik a to- 

vábbiakban. Szeretném most is megköszöni Oláhné Terjék Erzsé- 
bet évtizedes tagintézmény-vezetői tevékenységét. 

Új pedagógusokkal bővült tantestületünk: Dobos Kornélia, Haj- 
du Róbert, Ondó Alexandra, Pásztor Viktória, óraadóként Oláhné 
Fojdl Adrienn. Általuk lehetőségünk nyílt az egésznapos oktatás 
beindítására, tehát az első évfolyam ebben a tanévben új oktatási 
rend szerint kezdte meg tanulmányait.

Ezt a tanévet 24 tanulócsoporttal indítottuk. 
Osztályfőnökök:
1.a Harsányiné Kelemen Krisztina
1.b Tóthné Géczi Olga
1.c Terjékné Világi Eszter
2.a  Illés Bertalanné
2.b Dobos Kornélia
2.c Molnár Vivien
3.a Melovics Csabáné
3.b Barathyné Gönczi Zsuzsannna
4.a Pikóné Szabó Tünde
4.b Gulyásné Dócs Krisztina
5.a Nagy Gergely

5.b Punyiné Kandrács Erzsébet
6.a Terjék Bettina
6.b Mátyásné Karafffa Andrea
6.c Téglás Szilárd
7.a Koi Csaba
7.b Csercsáné György Adrienn
7.c Nagy Henrietta
8.a Bodnár Eszter
8.b OláhTamás
8.c Pikó Attila
Révleányvár 1-2 Oláhné Terjék Erzsébet
Révleányvár 3-4 Béresné Tihor Éva
Zemplénagárd 1-4 Dócs Zsoltné
Az Cigánd Város Önkormányzatának jóvoltából a helyi diákok 

ingyenes tanszercsomagban részesülnek. 
Az RSZTOP-2.1.1. sz. pályázat Alapvető Fogyasztási Cikkek 

Biztosítása Szegény Gyermekes Családok Számára projekt révén 
szintén ingyenes tanszercsomagokat adtunk át a halmozottan hát- 
rányos tanulóink részére. 

Idén is folytatódik az iskolagyümölcs és iskolatej program.
A révleányvári, zemplénagárdi gyerekek szállítását a Perdiák-

transz Kft. végzi.
A Magyar Diáksport Napja alkalmából intézményünk 2021 m-es 

futást és játékos sorversenyt rendezett szeptemberben. Fotók a 
www.kmiskola.hu honlapon megtekinthetők. 

(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
2021. október 7-én megszervezésre került a Diákolimpia körzeti 

labdarúgó verseny II. - III. korcsoportjának őszi fordulója, ahol a 
házigazda, Cigándon kívül Tiszakarádról és Karcsáról érkeztek 
csapatok.

Ugyanezen a napon tanulóink Sátoraljaújhelyben részt vettek a 
Diákolimpia mezei futóversenyének városkörzeti döntőjén.

Atlétáink felkészültségét és jó erőnlétét hűen tükrözte a 
versenyen nyújtott kimagasló eredményük. Nyolc éremmel 
érkeztek haza. Gratulálunk a versenyzőknek!

I. korcsoport: Sándor Trixi  2. helyezett
II. korcsoport: Sándor Krisztofer 1. helyezett
  Dorony Jáde  1. helyezett
  Benkő Paulina  3. helyezett
III. korcsoport: Jónás Kevin  3. helyezett
IV. korcsoport: Szaniszló Miklós  1. helyezett
  Sándor Diána  2. helyezett
  Tudja Bianka  3. helyezett

Iskolánk 2021. október 12-én Pályaválasztási napot rendezett a 
8. évfolyamos tanulók részére, ahol a diákok különböző formában 
ismerkedhettek meg az egyes szakmákkal, középiskolákkal. Leg- 
főbb célja ennek a napnak, hogy elősegítse a tanulók ismereteinek, 
tapasztalatainak bővítését a munka különböző színterein, meg- 
könnyítve ezzel a majdani pályaválasztási döntés meghozatalát. A 
középiskolák bemutatkozása nagyon változatos volt, igyekeztek 
felkelteni a tanulók érdeklődését. 11 környékbeli középiskola kép- 
viseltette magát rendezvényünkön, köztük gimnáziumok, szak- 
képző iskolák, szakgimnáziumok, technikumok. 

Összességében elmondhatjuk, hogy eredményesen telt el ez a 
nap, mivel azok a tanulók is tudnak most már dönteni, akiknek ed- 
dig elképzelésük sem volt, hogy melyik iskolában, milyen terüle- 
ten tanuljanak tovább.

Az EFOP-3.1.5 pályázat keretében 50 db belépőjegyet kaptunk a 
Nyíregyházi Állatparkba.

2021. október 13-án vettek részt iskolánk diákönkormányzatá- 
nak tagjai a látogatáson. Bár hűvös volt az idő, a gyerekek nagyon 
jól érezték magukat.

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma 
hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén immár kilencedik 
alkalommal valósult meg. A szemétgyűjtési akció keretében szerte 
az országban „nagytakarítanak” a TeSzedd! önkéntesei. Azért 
szervezzük meg ezt a mozgalmat minden évben, hogy közösen 
megtisztítsuk szűkebb-tágabb környezetünket.

Iskolánkkal idén is csatlakoztunk a mozgalomhoz! 2021. ok- 
tóber 18-21-ig minden nap gyűjtöttük a szemetet településünk 
különböző részein. Minden osztály más-más területet tisztított 
meg, melyhez a megfelelő védőfelszerelést biztosítottuk számukra 
és a higiéniai előírásokat szigorúan betartottuk.

A következő osztályok kiemelkedően teljesítettek, ők gyűjtötték 
a legtöbb szemetet: 4b, 5a, 7a, 8a, 8c

Köszönjük minden önkéntesnek a részvételt!

Intézményünk minden telephelyének 1. és 2. évfolyamos tanulói 
2021. október 19-én bábelőadáson vehettek részt a Lázár Ervin 
program keretén belül.

Az 1. évfolyamosok "A kiskakas gyémántfélkrajcárja"a 2. évfo- 
lyamosok a "Meseláda" című előadást tekinthették meg.

Október 18. a Magyar Festészet Napja! Ezen alkalomból is- 
kolánk diákjai által készült alkotásokból kiállítást rendeztünk.

A Kántor Mihály Általános Iskola legjobb sportolói 2021. októ- 
ber 15-én a "Nagyrozvágyi hagyományőrző sportnap"-on vettek 
részt. A játékos sportversenyen és a labdarúgásban is 1. helyezést 
értek el tanulóink.

(Folytatás a következő oldalon.)
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A B-A-Z Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Cigándi Tagintézményének hírei

A 2021/22-es tanévben 12 főállású és 3 óraadó szakemberrel 
kezdtük meg a feladatellátást. Örömünkre szolgál, hogy szakem- 
berállományunk 2 fő gyógypedagógussal és 1 fő logopédussal bő- 
vült szeptembertől. 

Aktív főállású dolgozóink jelenleg:
1. Kopasz Gáborné  gyógypedagógus, 
    tagintézmény-igazgató
2. Axmanné Jesztrebi Dóra gyógypedagógus
3. Hetesi-Gál Adrienn  fejlesztőpedagógus
4. Kocsiné Nyiscsák Emma logopédus
5. Lelesziné Kiss Dóra  fejlesztőpedagógus
6. Nagy-Tóbiás Katalin  fejlesztőpedagógus, 
    tehetségkoordinátor
7. Rohályné Hegedűs Judit tanácsadó szakpszichológus
8. Rolyákné Bajkó Ágnes gyógypedagógus
9. Tischner Zoltán Györgyné gyógypedagógus
10. Fodorné Bokor Hajnalka gyógypedagógiai asszisztens
11. Gráf Mónika  szakszolgálati titkár
12. Gál Zsuzsanna  kisegítő dolgozó
Óraadóink:
1. Kovács Attiláné  logopédus
2. Terjék Istvánné  logopédus
3. Tóthné Molnár Anita  gyógytornász
Távollévő dolgozók:
1. Balla Enikő   gyógypedagógus
2. Majer Éva   logopédus
3. Vicickóné Papik Adrienn szakszolgálati titkár
A szokásos tanév eleji szűrések, a gyakoribb és hosszan tartó hi- 

ányzások miatt lassabb ütemben zajlottak, de az őszi szünetre min- 
den óvodában sikerült befejezni a felméréseket. Ezt követően meg- 
kezdődtek a fejlesztőpedagógiai és logopédiai terápiás ellátások az 
óvodákban és az iskolákban is. A fejlesztő foglalkozásokat a szű- 

rések eredményei alapján a terápiára jogosult nagycsoportos és 1.-
2. osztályos gyermekek számára biztosítjuk, ugyanakkor komplex 
szakértői bizottsági vélemény alapján 5 év alatti gyermekek is 
igénybe vehetik az ellátást. Örömünkre szolgál, hogy az 5 éves arti- 
kulációs fejlesztések mellett, a 2-3 éves nyelvi késés tüneteit muta- 
tó gyermekek számára is tudunk logopédiai ellátást biztosítani. Az 
erre irányuló szűréseket a bölcsődés gyermekek körében is elvé- 
geztük. A korai fejlesztésben ebben a tanévben már 2 szakember 
tevékenykedik, így a korai fejlesztésre jogosult gyermekek mara- 
déktalanul megkapják a számukra szükséges ellátást.

Ezúton tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2022. január 1-től 3 éves 
korig adhatunk korai fejlesztésre való jogosultságot szakorvosi ja- 
vaslat alapján. Szakértői bizottsági vizsgálatokat három helyszí- 
nen végzünk (Cigánd, Pácin, Bodroghalom). 

Értesítjük a szülőket, hogy iskolaérettségi vizsgálatot intézmé- 
nyünk már nem végezhet, a további egy év óvodai neveléshez az 
Oktatási Hivatal engedélye szükséges, melyet 2022. január 1. – 
január 18. között lehet kérelmezni.

A tehetségszűrések az óvodában lezajlottak, az iskolai tehetség- 
diagnosztika folyamatban van. A tehetséggondozást az intézmé- 
nyekben igény szerint biztosítjuk.

A gyógytestnevelés szakember hiányában ebben a tanévben 
szünetel.

Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy csak egészséges gyerme- 
ket hozzanak intézményünkbe. Betegség esetén orvosi igazolást 
kell bemutatni az újabb előjegyzéshez.

Kérdéseikkel, problémáikkal az alábbi elérhetőségeken fordul- 
hatnak hozzánk:  · 06-47-334-155 

  · ped.szakszolg.cigand@gmail.com
Kívánunk mindenkinek örömteli Adventi várakozást, Kellemes 

Karácsonyi Ünnepeket, valamint egészségben gazdag Új Eszten- 
dőt!                                 Kopasz Gáborné tagintézmény-igazgató

Téglás Botond még csak 11 éves, de gyakran találkozhatunk ve- 
le a regionális és az országos médiában a hegedűs sikerei kapcsán. 
Sőt, nem csak a médiából, hanem személyesen is jól ismerhetjük, 
hiszen Téglás Dezső nyugalmazott igazgató úr unokájaként gyak- 
ran megfordul városunkban, Cigándon is. A Zsindely Népzenei 
Együttes tagjaként - a nagyapja citeramuzsikája és édesapja, Dr. 
Téglás Zsolt illetve, nagybátyja, Téglás Szilárd hegedülése mellett 
- gyakran hallhatjuk őt a zenekarban muzsikálni.

A fiatal kisdiák zenei tehetsége nem csak népzenében, de ko- 
molyzenei területen is egyre több szakmabelinek feltűnik. Minde- 
ne a hegedű és nagyon szeret a hegedűórák mellett a saját kedvte- 
lésére is szabadon zenélni, dallamokat költeni vagy egyszerűen 
csak gyakorolni.

Az elmúlt években 32 zenei díjat kapott és a számos hazai fellé- 
pés mellett szerepelt már Olaszországban, Ausztriában, Szlová- 
kiában, Bulgáriában, Romániában és Szlovéniában. Kiemelkedő 
eredményei a nemzetközi hegedűversenyeken elért első és má- 
sodik helyezések, 2019-ben korcsoportjában beválogatták a Koncz 
János Országos Hegedűverseny döntőjének keretében hazánk 8 
legtehetségesebb ifjú hegedűse közé.

Botond 2010-ben született és 2015-ben kezdett hegedülni. A 
mindennapos kitartó gyakorlás és a zene szeretete időről időre 
egyre több eredményt és elismerést hoz magával Botond számára. 
Többek között fellépett már a Kossuth-díjas Rolla Jánossal, a 
Liszt-díjas Pál Istvánnal és az elismert olasz hegedűművésszel, 
Enrico Balbonival is.

Ifjú hegedűstehetség

(Folytatás a következő oldalon.)

20 2021. december



(Az előző oldal folytatása.)
Hegedűtanulmányait nem csak Sárospatakon végzi, hanem Bu- 

dapesten heti, továbbá Bécsben havi rendszerességgel van neves, 
szakmailag nagyra becsült zenei mentora.

A 2021-es esztendő eseménydús volt az ifjú hegedűtehetség éle- 
tében.

Tavasszal országos televíziós reklámkampányt készített vele az 
egyik legnagyobb nemzetközi telekommunikációs vállalat. A nyár 
folyamán komolyzenei érdemeiért Olaszországban, Cremonában 
egy 1715-ös Stradivari hegedűmásolatot vehetett át. 2021. novem- 
berében az Emberi Erőforrások Minisztériuma döntése alapján 

beválogatták a „Nemzet Fiatal Tehetségeseiért” ösztöndíjasai kö- 
zé. 2022. októberében egy nemzetközi hegedűverseny döntőse- 
ként fellépési lehetősége lesz New York-ban, a világhírű Carnegie 
Hall-ban.

Legközelebb 2021. december 05-én városunkban hallhatjuk fel- 
lépni, majd december 12-én Füzérradványban a Károlyi-kas- 
télyban ad adventi koncertet, ahol Vivaldi, Mozart, Csajkovszkij, 
Bartók, Kodály és más szerzők művei mellett karácsonyi klasz-
szikusok, filmzenék és ismert népzenei dallamok csendülnek fel.

További információ: www.teglasbotond.com
Készítette: Kovács Gábor

Humán szolgáltatások fejlesztése a Bodrogközi településeken
2021. november 25-én ünnepélyes kere- tek között rendezték 

meg az EFOP-1.5.3-16-2017-00122 számú „Humán szolgála- 
tatások fejlesztése a Bodrogközi településeken” című pályázati 
program projektnyitó, illetve a projekt eddig eredményeit bemuta- 
tó rendezvényét a Szociális Szolgáltató Központ rendezvényter- 
mében.

Oláh Krisztián polgármester, a megvalósító konzorciumot veze- 
tő Cigánd Város Önkormányzata nevében köszöntötte a résztvevő- 
ket, majd Linkner Tamás projektmenedzser és Virgo Richárd 
szakmai vezető adott tájékoztatást a projekt céljairól. a vállalt fe- 
ladatokról. és bemutatták az eddig megvalósult tevékenységeket, 
az elért eredményeket.

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, valamint új szakemberek kinevelése, a hátrányos 

helyzetű aktív korú lakosság társadal- 
mi és munkahelyi beilleszkedésének se- 
gítése, képességeik komplex fejleszté- 
se, a térség közösségeinek megerősí- 
tése, kisközösségek fejlesztése, kiemel- 
ten a fiatal-, és időskorú célcsoport ese- 
tében. 

A projekt a Széchenyi 2020 program 
keretében valósul meg. 

A projekt kezdete 2021. május 01. és 
az előzetes tervek szerint 2022. július 
31-én zárul. 

A projektről bővebb információ a 
www.humanbodrogkoz.hu oldalon ol- 
vasható. 

Szociális munka napja

Köszönet és hála a szociális ágazatban dolgozó kollégáink- 
nak!

A szociális munka az egyik legősibb hivatás, mely talán egyidős 
lehet az emberiség kialakulásával. Önöknek számos területen kell 
helytállniuk és segíteniük az embereken. Legyen az az ellátott idős, 
fiatal, szenvedélybeteg, fogyatékkal élő, szenvedély beteg, pszic- 
hiátriai beteg, vagy akár hajléktalan embertársunk is.

Önök az emberi méltóságot tiszteletben tartva megadják min- 
denkinek a megadható legtöbb segítséget. Nem túlzás azt állítani, 
hogy mára a szociális munkát végzők váltak úgymond a “társada- 
lom lelkiismeretévé”, hiszen Önök találkoznak közvetlenül a nap 
24 órájában a kirekesztettség problémáival.

Sokszor elhangzott az évek folyamán, hogy nem könnyű hivatás 
a szociális munka, sokoldalú szakértelmet, felkészültséget kíván, 
de ezzel együtt emberséget és őszinte együttérzést is. 

Az egymás iránti tisztelet, az elfogadás, a meleg emberi érzés ki- 
veszőben van, akár csak a magunkba és Istenbe vetett hit, pedig 
mindnyájunknak erre volna a legnagyobb szüksége. 

Az elmúlt években megszokhattuk, hogy együtt ünnepelünk 
ezen a napon a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ dolgozóival és vezetőivel. Sajnos mivel a 
kockázat még mindig elég magas a járvány miatt, így most egy na- 
gyon szűk körben ünnepeltünk Cigándon.

Az ünnepnek kiemelt fénypontja volt, hogy szokásunk szerint 
köszöntöttük a 10 éve, alázatos munkával és odaadással szolgáló 
kollégáinkat. 

A külső telephelyekre Dakos Jánosné intézményvezető asszony 
és Balogh Anikó munkaszervezet vezető asszony vitték el az 
ajándékot és a jutalmat.

A helyieket pedig, akik 10 éve teljesítenek szolgálatot, az összes 
ágazati dolgozóval együtt köszöntöttük.

A 10 év szolgálatot végzők névsora: Dakos Jánosné, Szilvásiné 
Bernáth Judit, Ádám Tímea, Barkóczi Ferencné, Benőné Vaszily 
Tünde, Biacskóné Balogh Zsuzsanna, Csáki Sándorné, Danóczi 
Csabáné, Gabócziné Mihály Mónika, Gál Béla, Gyányi Attila Ar- 
noldné, Kobelék Erzsébet Éva, Kovácsné Lőrincz Tímea, Miklós 
Józsefné, Nagy Tiborné, Szatmáriné Axman Angéla, Váradi And- 
rásné, Vicickóné Lénárt Edina, Világi Árpádné

Minden Bodrogközi település polgármestere nevében kívánom, 
hogy legyen a mai nap méltó ünnepe a szeretettel gyógyítók népes 
táborának!

Isten éltesse Önöket 
Köszönettel, Oláh Krisztián BTKT Elnök

Tisztelt Cigándiak!
 Önkormányzatunk az előző évek gyakorlatának megfelelően si- 

keresen pályázott a belügyminisztérium szociális tűzifa prog- 
ramjában.

3 Ennek alapján ingyenesen 1 m  tűzifára jogosult minden rászo- 
ruló cigándi lakos, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult gyermeket nevel, illetve az ellátás saját jogon illeti meg, 
vagy lakásfenntartási költségeinek viseléséhez települési 
támogatásban részesül, vagy 62. életévét betöltötte és lakásának 
fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.

 Az igényeket 2021. november 2. napjától 2022. február hó 10. 
napjáig lehet benyújtani az önkormányzattól beszerezhető for- 
manyomtatványon. A kérelmek feldolgozása és a tűzifa kiszál- 
lítása a kérelmek beérkezésének sorrendjében történik.

Oláh Krisztián polgármester

Szociális tűzifa
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(További képek a következő oldalon.)

Újabb történelmi pillanat a Bodrog- közben, Cigándon!
A kormány országjáró fórumának egyik állomásaként Cigándra 

érkezett Szentkirályi Alexandra, kormányszóvivő asszony és dr. 
Hörcsik Richárd, Abaúj-Zemplén országgyűlési képviselője.

A fórumon a kormányszóvivő asszony és képviselő úr a jelenlegi 
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2021. augusztus 31-én reggel a cigándi 
fogorvosi rendelőbe új eszközök érkez- 
tek. A kofferdam készlet, a fogókészlet, a 
fotopolimerizációs lámpa, a fogorvosi 
turbina és az elektrokauter korszerűsí- 
tése éppen aktuális volt.

A Fogorvosi alapellátás korszerűsítése 
Cigándon című projektünk a Miniszterel- 
nökség támogatásával a Magyar Falu Prog- 
ram keretében valósul meg. A projekt össz- 

Eszközfejlesztés a fogorvosi rendelőben

aktuálpolitikai helyzetről és a kormány jövőbeli terveiről adott tá- 
jékoztatást a választókerület minden tájegységéről szép számmal 
megjelent hallgatóságnak.

Tisztelettel köszönjük mindenkinek, aki megtisztelt minket 
jelenlétével és velünk együtt hallgatta végig a fórumot.

Advent vasárnapok

költsége 1.295.509 Ft.
Jó munkát és jó egészséget kívánunk to- 

vábbra is Dr. Cseppentő Éva doktornőnek 
illetve asszisztensének Györgyné Bonyi- 
ciczki Tündének, hiszen régóta magas szín- 
vonalon végzik munkájukat és szolgálják 
településünk lakosságát!

A fogorvosi rendelő elérhetősége nem 
változott. Helye: Bodrogközi Járóbeteg 
Szakellátó Központ,Cigánd, Fő út 43.

Elérhetősége: +36-47-534-430

„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, 
hogy valaki hiszen õ benne, el ne vesszen, hanem örök élete le- 
gyen.”  Ján 3:16

Az első adventi gyertyát idén, a Cigándi Tündérkert Óvoda és 
Bölcsőde kis lakói és nevelőtestülete segítségével gyújtottuk meg a 
református istentiszteletet követően, a város adventi koszorúján.

A gyermekek pici édes énekei, minden felnőtt szívet azonnal 
meglágyítottak. Köszönjük nekik ezeket az igazán szívmelengető 
pillanatokat. Isten ezen igéje volt a középpontban advent második 
vasárnapján, a cigándi református gyülekezet istentiszteletén 
2021. december 5-én. Az ünnepi alkalomból Kristóf István tiszte- 
letes úr köszöntötte a gyülekezet tagjait. 

Advent második vasárnapját bronzvasárnapnak is szokták ne- 
vezni, ennek jegyében Téglásné Szabó Éva, a bodrogolaszi refor- 

mátus gyülekezet lelkésze hirdette Isten igéjét és osztotta meg gon- 
dolatait a jelenlévőkkel. A prédikáció után a Zsindely Együttes tag- 
jai gyönyörű karácsonyi koncerttel tették teljessé az istentiszte- 
letet.                                            

A gyülekezeti terem előtt elhelyezett adventi koszorú második 
gyertyáját a B.A.Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Cigándi 
Tagintézményének dolgozói nevében Kopasz Gáborné intézmény- 
vezető gyújtotta meg. Adventi műsorral a Borsod Abaúj Zemplén 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Cigándi Tagintézményének 
gimnazistákból álló tehetséggondozó csoportja kedveskedett a 
gyülekezet tagjainak, valamint apró ajándékok átadásával kíván- 
tak kellemes ünnepet minden jelenlévőnek, mely tárgyakat a korai 
fejlesztésre, fejlesztő foglalkozásokra és logopédiai terápiára járó 
gyerekek készítettek. Az ünnepi együttlét zárásaként szeretetven- 
dégséggel kedveskedtek a Bodrogközi Múzeumporta dolgozói.

Advent harmadik vasárnapján a Csárdás Citerazenekar és Asz- 
szonykórus, a negyediken  pedig a Sarkantyús Néptáncegyüttes 
gyújtja meg a gyertyát.

Áldott adventi felkészülést kívánunk mindenkinek! 



Ismerkedés a könyvekkel

2021. november 4-én a legkisebb gyerekek, a bölcsődések is- 
merkedtek a mese világával, a színes könyvek, leporellók segítsé- 
gével. Bötykösné Fodor Kitti könyvtárvezető közreműködésével a 
játékos foglalkozás nagyon jó hangulatban telt, közösen elmond- 
tunk egy-egy mondókát, kis verset is.
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Sikeres
gazdálkodás

Az Cigánd Város Önkormányzat évek óta sikeres gazdasági 
tevékenységet folytat.

A varrodában munkaruhák, orvosi ruhák, tűzálló kertésznadrá- 
gok, különböző sapkák, bokavédők, cipő védő, comb esővédő, ter- 
mosz poncsó, térdmelegítők, kesztyűk készülnek. Újdonság a ke- 
rékpárosok számára készülő hét részből álló szett.

 A bútorüzem széles választékkal áll a vásárlók rendelkezésére.
A közkedvelt savanyító üzemben és a fólia sátorban frissen ter- 

melt és savanyított mezőgazdasági termékek kaphatók. Az idei év- 
től a kínálat termelői mézzel bővült.

jobb felső +



A karácsony közeledtével zsúfoltabbá válnak a boltok, tö- 
megközlekedési eszközök, ezért a Cigándi Rendőrőrs a polgár- 
őrséggel együttműködve, ezeken a helyszíneken is fokozott 
rendőri jelenlétet biztosít a lakosság biztonságérzetének javí- 
tása érdekében.

Az állampolgárok sérelmére elkövetett bűncselekménynek az 
anyagi kár mellett kellemetlenséget és bosszúságot is okozhatnak, 
ezért fontos, hogy az ünnepek közeledtével se feledkezzenek meg a 
személy- és vagyonbiztonságról!

Kérjük, fogadják meg bűnmegelőzési tanácsainkat!
Vásárlás bankkártyával, online áruházakban
Soha ne tartsa bankkártyáját és a hozzá tartozó biztonsági 

(PIN) kódot egy helyen!
Ha lehetséges, ne adja ki a kezéből a bankkártyáját, használja 

az érintő funkciót!
 Kérje bankjánál a tranzakciókról történő SMS értesítést, 

amelynek segítségével azonnal értesülhet az illetéktelen pénzügyi 
tranzakciókról, vagy kísérletekről.
A kártyán található szám, lejárati dátum és CCV kód meg- 

szerzésével visszaélhetnek! Csak banki oldalon adja meg ezeket az 
adatokat online vásárláskor! A kereskedői oldalról történő átirá- 
nyítás után ellenőrizze a címsorban található címet, hogy tényleg 
az adott bank honlapját nyitotta-e meg a böngésző!
Amennyiben mégis hozzáfértek a bankkártyájának adataihoz, 

a kártya letiltásával, illetve a napi vásárlási limit beállításával elke- 
rülheti, hogy illetéktelenek nagyobb összegű pénzt tudjanak le- 
emelni a számlájáról!
On-line vásárlás előtt mindig olvassa el a vásárlói véleménye- 

ket, ellenőrizze a bolt, vagy az eladó megbízhatóságát! Ha lehet- 
séges, válassza az utánvéttel történő fizetési módot!
Ha gyanús pénzmozgást tapasztal a számláján, kérje bankjától 

a kártya zárolását és tegyen feljelentést!
Gépjármű feltörések
Ne hagyjon értéket a gépjárművében! A jármű nem biztonsá- 

gos tárolóeszköz.
Mindig ellenőrizze le próbanyitással a jármű ajtóinak zártsá- 

gát!
Soha ne hagyja járművében az indítókulcsot, az ajtókat zárja 

be, és használja a járműbe épített riasztóberendezést, még ha csak 
rövid időre távolodik is el az autójától!

Zseblopások, alkalmi lopások
Fokozottan figyeljen értékeire, ha forgalmas helyen, vagy tö- 

megben tartózkodik!
Vásárlás közben, az áru válogatásakor se tegye le táskáját, il- 

letve pénztárcáját a pultra, ne hagyja a bevásárlókocsiban, vagy a 
kosárban!
Értéktárgyait, iratait ne tegye kosara, táskája tetejére, illetve 

annak külső zsebébe! Azokat mindig belső zsebben vagy zárható 
táskában helyezze el, melyet szorosan, testközelben tarthat!
Személyes iratai közül csak a feltétlenül szükségeseket tartsa 

magánál!
Trükkös lopások, csalások
Sajnos évről-évre akadnak olyan személyek, akik kihasználják 

az emberek jóindulatát. Az ünnepek idején gyakran adománygyűj- 
tők jelennek meg az utcákon és lakókörnyezetükben, akik vala- 
milyen nemes célra hivatkozva próbálják megszerezni a pénzüket. 
Egyesek ezzel az ürüggyel kísérelnek meg a lakásaikba bejutni, 
ahol figyelmüket elterelve szerzik meg értékeiket.
Amennyiben utcán szólítják meg, ügyeljen rá, hogy megfele- 

lőképp igazolja magát az adománygyűjtő. Ha pénzt adna át, körül- 
tekintően tegye, a másik fél lehetőleg ne lássa, hogy honnan és 
mennyi pénzt vesz elő! Ha otthonában keresnék fel ezzel a céllal, 

ne engedjen be senkit! Kérjen csekket, vagy kérje meg az illetőt, 
hogy az ajtó vagy kapu előtt várjon, míg Ön a felajánlott pénzzel 
visszatér!
Soha ne engedjen be idegeneket a lakásába, bármilyen indokra 

hivatkoznak is!
Ajtónyitás előtt győződjön meg róla, hogy ki az, aki beko- 

pogott, illetve becsengetett Önhöz! Ha hivatal, hatóság, vagy más 
szervezet képviselőjének adja ki magát, kérjen tőle igazolványt.
Otthonában kizárólag akkor tartson nagyobb pénzösszeget, 

vagy ékszert, ha ezek tárolására szolgáló biztonsági berendezéssel 
(rögzített biztonsági széf) rendelkezik. Vagyontárgyait tegye biz- 
tonságos, mások által nem ismert, illetve megfelelő védelmi rend- 
szerrel felszerelt helyre!

Ha mégis bűncselekmény áldozatává válna, azonnal értesítse 
a rendőrséget!

Az adventi időszakban is fontos betartani a járvány terjedésének 
lassítására bevezetett szabályokat saját és embertársaink biztonsá- 
ga érdekében. Kérjük, hogy tartson biztonságos távolságot és java- 
soljuk, hogy mindenki viseljen maszkot! Gyakran tisztítsa meg a 
kezét alkoholos kézfertőtlenítővel. 

Tisztelettel:                                        Kecskés Lajos r. alezredes
Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság Cigándi Rendőrőrs
őrsparancsnok (osztály jogállású) 03/31/53-02
kecskesl@borsod.police.hu

Rendőrségi információk

Könyvtárunk sikeresen pályázott a Wekerle Sándor állomány- 
gyarapító pályázatra. Ezek a könyvek hozzájárulnak az anyanyelvi 
kompetencia fejlesztéséhez, segítséget nyújtanak a helyes nyelv- 
használathoz. A pályázatnak köszönhetően új enciklopédiákkal, 
lexikonokkal, szótárakkal gazdagodott intézményünk gyűjtemé- 
nye. pl. Jókai-enciklopédia, Magyar közmondások gyűjteménye, 
Etimológiai szótár stb.

Wekerle Sándor 
állománygyarapító pályázat 
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Cigándi Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 90 zsák 
szemetet gyűjtöttek össze a településen. Köszönjük a jó példát!



Polgárőr városPolgárőr városPolgárőr város

“Polgárőr város” kitüntető címet vehettett át Mórahalmon, Németh István elnök úr, 
és Lehócki Sándor polgárőr, valamint Oláh Krisztián polgármester.

A hétvégén megkezdődött a négy 
héten át tartó adventi időszak. Ilyen- 
kor a hagyományoknak megfelelően 
sok otthonban gyújtják meg az adven- 
ti koszorú gyertyáit. A karácsonyi 
időszakban is sok gyertyát és mécsest 
használnak díszítésként, de ezek nem 
megfelelő használata könnyen vezet- 
het balesethez, vagy tűzesethez. 

A statisztikák azt mutatják, hogy a téli ünnepek időszakában 
megemelkedik a lakástüzek száma, ugyanis ilyenkor általában töb- 
bet tartózkodnak otthon az emberek. A tűzesetek kiváltó oka leg- 
gyakrabban az, hogy az égő mécseseket, gyertyákat gyúlékony 
anyag közelében helyezik el és felügyelet nélkül hagyják, így a ke- 
letkező lángok a különböző textíliákon, függönyön, asztalterítőn 
keresztül átterjednek a lakás más helyiségeire. Az adventkor hasz- 
nálatos koszorúk, amelyek jellemzően könnyen éghető anyagok- 
ból készülnek, szintén nagy odafigyelést igényelnek. A koszorún 
elhelyezett gyertyákat csak felügyelet mellett égessük, mielőtt a 
helyiségből kimegyünk, azokat oltsuk el.

A lakástüzek, illetve az azokból fakadó tragédiák elkerülhetőek a 
meggyújtott gyertyák helyének körültekintő megválasztásával. 

Minden esetben fontos éghetetlen anyagú alátétet használni, ezzel 
ugyanis megakadályozható, hogy a mécses, vagy a gyertya átfor- 
rósítsa a környezetét. Célszerű azok közeléből minden gyúlékony 
anyagot eltávolítani, emellett figyelni kell arra is, hogy a mécsest, 
gyertyát stabil helyre rakjuk, hogy ne dőlhessen fel, ne eshessen le.

A karácsonyfatüzek többségét a felügyelet nélkül hagyott gyer- 
tyák, csillagszórók, esetenként a működésben lévő, elektromos 
árammal működő lámpafüzérek helytelen, vagy ellenőrzés nélküli 
használata okozhatja. Csillagszórót, díszgyertyát a karácsonyfán 
csak felnőttek gyújtsanak meg. Mielőtt a helyiséget elhagyják, a 
gyertyákat oltsák el, a csillagszóró maradványát távolítsák el a fá- 
ról. Javasoljuk, hogy csak a magyar érintésvédelmi előírásoknak 
megfelelő elektromoslámpa-füzéreket használjanak. A rossz mi- 
nőségű termékek nemcsak az áramütés lehetősége miatt veszé- 
lyesek, hanem az ezeknél esetleg bekövetkező rövidzárlat tüzet is 
okozhat. A lámpafüzéreket éjszakára, vagy hosszabb távollét ide- 
jére se hagyják bekapcsolva. Amennyiben a karácsonyfán nyílt 
lánggal működő díszeket alkalmaznak, a fát ne helyezzék függöny 
közelébe és lehetőség szerint rögzítsék.

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

Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Újra itt az Advent – ne hagyja őrizetlenül 
az égő gyertyákat, mécseseket!

A Járóbeteg Szakellátó Központ tájékoztatója
Kedves olvasóink!
Szeretném bemutatni, a szakrendelőben dolgozó assziszten- 

seinket, akikhez mindig bizalommal lehet fordulni :

Tolnai Ágnes:   Belgyógyászat, Tüdőgyógyászat 
   és Sebészeti szakrendelés.
Sánta Csabáné, Gizus:  Laborasszisztens 
   és Tüdőgyógyászati szakrendelés.

Kocsi Erik:   Nappali infúziós ellátás és 
   Fül -orr-gége és Bőrgyógyászat.
Kecsmárné Bányácski Anikó: Reumatológia, Pszichiátriai,  
   Bőrgyógyászat szakrendelés.
Lipcsei Cintia:  Nappali infúziós ellátás, Betegfelvétel 
   és Nőgyógyászat szakrendelés
Gombos Brigitta:  Neurológia, Nőgyógyászat 
   és Ultrahang (Folyt. a követ. old.)
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(Az előző oldal folytatása.)
Csuka Miklósné Évike:  Röntgen szakrendelés.
Madzin Ildikó Magdolna:  Szemészet, Urológia,  
    Gyermekgyógyászat és 
    Ultrahang
Koszta Sándor:  Gyógytornász:    
Benyus Ferencné, Ilike: Fizikothrerápiás 
    asszisztens   
Puskás Gábor   Gyógymasször 
György Istvánné és Csáki Zoltán:  Betegfelvétel.

Az Egészségfejlesztési Iroda új munkatársai Dr. Szulicsné Dr. 
Molnár Andrea és Kovács Bernadett, nagy szeretettel és rendsze- 
rességgel látogatják a helyi és környező települések szociális ellátó 
helyeit, hogy az egészségfejlesztés keretein belül szűrővizsgála- 
tokat végezzenek, egyes betegségekről előadásokat  tartsanak, va- 
lamint az egészségmegőrzéshez segítséget nyújtsanak.

Szakrendeléseink továbbra is működnek, a covid -19 járvány mi- 
att az előírt szájmaszk és kézfertőtlenítés után lehet csak az épület- 
be tartózkodni és minden esetben telefonos előjegyzés szükséges 
06-47-534-420.

Kérem minden kedves cigándi lakost, hogy akik még eddig nem 
oltakoztak Covid -19 ellen, keressék fel a háziorvosukat és csak ve- 
lük konzultáljanak, kérjenek segítséget, ha bizonytalanok dönté- 
sükben, mert a 4.-dik covid-hullám már itt van, sőt egy újabb omik- 
ron nevű variáns is megjelent.

Milyen tünetekre kell figyelni:
A delta vírus könnyebben megtámadhatja a sejteket és gyorsab- 

ban el is szaporodhat.. A vírus indiai variánsát, azaz a delta variánst 
a B.1.617 kódot kapta, és könnyen fertőz. 2020 októberében azo- 
nosították, majd 2021 márciusában jelölték meg kiemelt kockáza- 
túnak, azóta folyamatosan növekedett az elemzett mintákban a 
variáns aránya. Mutáció annál a fehérjénél található, melynek se- 
gítségével a vírus bekerül az emberi sejtekbe, nagyon leegyszerű- 
sítve, amellyel a sejtekben található receptorokhoz hozzákapcso- 
lódik. A változásoknak köszönhetően a vírus könnyebben megtá- 
madhatja a sejteket és gyorsabban el is szaporodhat. A vuhanitól 
eltérő tünetekkel jelentkezik. A korábban jól ismert tünetek (pl. a 
láz, a száraz köhögés, a szag- és ízérzékelés elvesztése, a légzési 
nehézségek stb.) mellé az alábbi négy tünetcsoportot jelölték meg a 
vizsgálatok szerint:
 kötőhártya-gyulladás (pink eyes):ez a szem kipirosodását, 

duzzanatát, váladékozását jelenti
 emésztőrendszeri panaszok: hányinger, hányás, hasmenés

 hallással kapcsolatos panaszok: fülzúgás, fülcsengés, szédü- 
lés
 feketegomba-fertőzés
Omikron variáns:
  szokatlan, de rendkívül enyhe tünetek, főleg izomfájdalmak, 

kimerültség
A helyes maszkhasználatra szeretném felhínvi még a figyel- 

met.
Orvosi maszk helyes viselése: 
  A maszk felvétele előtt mossunk vagy fertőtlenítsünk kezet.

 Ellenőrizzük, hogy a maszk tiszta és ép, a teteje van felfelé, és 
a belseje felénk. 

  Úgy vegyük fel a maszkot, hogy takarja az orrot, a szájat és az 
állat, és a lehető legszorosabban illeszkedjen az arcunkhoz. A fém 
merevítőszálat simítsuk az orrunkra. A maszk semmilyen védel- 
met nem nyújt, ha a száj vagy az orr szabadon van! 
 Ne érjünk a maszk külső felszínéhez a használat során. 

  Az orvosi maszkot cserélni kell, ha átnedvesedik vagy szeny- 
nyeződik. 

  Az orvosi maszkok egyszer használatosak, levétel után zárt 
tárolóba ki kell dobni. 

  Levétel előtt és után is mossuk meg vagy fertőtlenítsük alapo- 
san a kezünket. 
 Hátulról előre vegyük le a maszkot, ne érjünk hozzá a külső 

felszínéhez. 
Textil maszk helyes viselése: 
 Első használat előtt mossuk ki 60-90 °C-on, majd lehetőség 

szerint vasaljuk is ki. 
 A maszk felvétele előtt mossunk vagy fertőtlenítsünk kezet.

 Ellenőrizzük, hogy a maszk tiszta és ép. Úgy vegyük fel a 
maszkot, hogy takarja az orrot, a szájat és az állat, és a lehető leg- 
szorosabban illeszkedjen az arcunkhoz. A maszk semmilyen vé- 
delmet nem nyújt, ha a száj vagy az orr szabadon van! 
 Ne érjünk a maszk külső felszínéhez a használat során. Ha 

mégis hozzáértünk, akkor utána használjunk kézfertőtlenítőt. 
 Levétel előtt és után is mossuk meg vagy fertőtlenítsük alapo- 

san a kezünket. 
 Hátulról előre vegyük le a maszkot, ne érjünk hozzá a külső 

felszínéhez.
 Ha a maszk tiszta, tegyük egy tiszta és zárható nejlonzacskóba, 

és újrafelvételkor ne érjünk a külső oldalához.  Legalább naponta 
egyszer majd mossuk ki forró vízzel (legalább 60°C) és 
mosószerrel, majd száradás után – lehetőség szerint – vasaljuk ki.
 Mindenkinek legyen saját maszkja, ne használjuk közösen 

senkivel. 
 A textilmaszk növelheti a megfertőződés kockázatát, ha 

szenynyezett kézzel érintjük meg, vagy a fej egyéb részén tartjuk 
(áll alatt vagy homlokon), és csak időszakosan húzzuk az orr és 
száj elé. 

Vigyázzunk magunkra és egymásra.
Meghitt Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván a 

Bodrogközi Járóbeteg Szakrendelő összes dolgozója.

A Járóbeteg Szakellátó Központ tájékoztatója
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Őszi kreatív kuckó
Őszi kreatív kuckó elnevezéssel tartottak foglalkozást a Városi 

Könyvtárban 2021. november 4-én. A gyerekek különböző tárgya- 
kat, mozaikokat és rajzokat készíthettek gesztenyéből, falevélből 
és más, őszi tárgyak felhasználásával.
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A Cigánd SE “C” Körzetközpontot (KK) besorolást kapott 
nyártól, ezért az összes Bozsik-torna és fesztivál Cigándon lesz 
megrendezve, illetve lesz egy kiválasztási program, amit szin- 
tén egyesületünknek kell majd lebonyolítani.

Augusztus végén a CISE klubházában tartotta első szakmai 
összejövetelét a cigándi körzetközpont, a hozzá tartozó egyesüle- 
tek részére.

Szeptembertől a megyei tehetségközpont (B-szint) a területileg 
hozzátartozó körzetközpontokkal (C-szint) közösen felelnek az 
amatőr és grassroots klubokban (D-szint) nevelkedő labdarúgók 
kiválasztásáért, képzéséért és versenyeztetéséért. 

(Folytatás a következő oldalon.)

CIGÁNDON IS ELINDULT AZ ÚJJÁSZERVEZETT 
BOZSIK-PROGRAM

SZABADIDŐ KÖZPONT HÍREI
Őszi időszakban folyamatosan emelkedett a kihasználtság a 

sportcsarnokban, napi szinten érkeznek a sportolni vágyók.
Délelőtt, az iskolai tanórákat követik a lány kézilabda edzések, 

majd a Cigánd SE korosztályos csapatainak edzései és az esti órák- 
ban az amatőr focisták bérlik a csarnokot.

Emellett heti rendszerességgel hétközi és hétvégi időszakban 
fiú, lány futsal mérkőzések, illetve kézilabda tornák zajlanak.

Örömteli, hogy más egyesületek is egyre többször nálunk rende- 
zik a hazai tornákat és a bajnoki mérkőzéseket!

7 fiú és 2 lány utánpótlás csapatunk teljes odaadással és 
megfelelően szerepel a bajnokságokban illetve a Bozsik torná- 
kon.

Létszámban sincs probléma, több mint 200 gyerekkel dolgoznak 
a korosztályos edzők, akik heti három alkalommal készülnek a hét- 
végi mérkőzésekre, Bozsik rendezvényekre. 

Emellett két felnőtt csapatunk is becsülettel veszi az akadályo- 
kat, ahol 1 férfi és 1 női szakág indult az idén.

Körzetközpontnak köszönhetően sokkal több feladat hárul az 
egyesület dolgozóira, akik mindannyian megbízhatóan végzik a 
munkájukat. 

Mivel Cigándon kerülnek megrendezésre a fesztiválok és tor- 
nák, így minden alkalommal rengeteg gyerek fordul meg telepü- 
lésünkön, ezzel is öregbítik az egyesület hírnevét.

Nemcsak a Bozsik Egyesületi program, hanem az Intézményi 
program lebonyolítása is nálunk zajlik.

Ez számunkra azért nagyon fontos, mert a bevont 6 iskola és 8 
óvoda gyerekeiből, már első körben le tudjuk szűrni a tehetségeket. 
Tehát minél hamarabb bekerül az egyesülethez a gyerek, annál ha- 
marabb tudjuk fejleszteni a tehetségüket, így korábban kibonta- 
kozhatnak, és léphentek tovább, akár akadémiákra. 

Nagy Gábor Cigánd SE Elnök

Cigánd SE utánpótlás

Téli időszakban - ha minden jól alakul - megrendezésre kerül az 
1.000.0000 forint összdíjazású pénzdíjas teremlabdarúgó torna és 
a Városi bajnokság, amik decemberben az ünnepek előtt és alatt 
zajlanak.

2021. évben sajnos elmaradtak - covid miatt - a két hónapon át 
tartó Nemzetközi utánpótlás teremlabdarúgó tornák, amit 2022. 
januárban és februárban szeretnénk megrendezni.

Cigánd SE utánpótlás csapataival nyolc korosztályban kerül- 
nének megrendezésre, ami kiválóan beilleszkedik a felkészülési 
programba!

Nagy Gábor Szabadidő Központ vezető
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Őszi első felnőtt labdarúgó csapatunk!
Csapatunk a legtöbb megszerzett pont mellett a legtöbb gólt 

is lőtte és a legkevesebbet kapta, ezzel magabiztosan végzett a 
tabella élén tizenhat forduló elteltével. 

Nem állnak le játékosaink az idény befejeztével sem. November 
27-én az előrehozott Mezőkeresztes elleni bajnoki mérkőzéssel vé- 
get ért az őszi idény felnőtt együttesünk számára, játékosaink azon- 
ban további három hétig még mozgásban maradnak. Szatmári Csa- 
ba vezetőedző a bajnokság befejezése után is edzéseket vezényel, 
illetve a mozgásban maradás érdekében két teremtornán is részt 
vesz együttesünk. Először december 4-5-én a leveleki, majd 11-12-
én a cigándi tornával zárja csapatunk a ráadás programokat. Ezt 
követően fakultatív módon készülhetnek a fiúk, mely közben a 17-i 
évzáró lesz az utolsó esemény. Kerek egy hónapos pihenő vár játé- 
kosainkra, legközelebb ugyanis 2022. január 17-én hétfőn talál- 
koznak a fiúk, a téli felkészülés kezdetén. A felkészülés alatt kilenc 
edzőmeccset játszik együttesünk a február 26-i bajnoki rajtig. A 
bajnokságban csapatunk valamennyi közvetlen riválisát hazai kör- 

(Az előző oldal folytatása.)
Makay Robin, grassroots klubfejlesztési koordinátor, aki körze- 

tünk közvetlen felügyelője hosszasan taglalta a Bozsik Egyesületi 
Program változásait, a kiválasztó program bevezetését, a regioná- 
lis U11 versenyeztetését, érintette a BEP-tornák és Fesztiválok 
követelményeit, de szó esett a KK szakmai vezető- illetve a KK 
operatív vezető feladatairól is. A cigándi nyitóértekezleten jelen 
volt valamennyi hozzánk tartozó klub képviselője.

Cigánd SE körzet:
 Ajak SE

 Cigánd SE

 Dombrád SE

 Döge Lendület SE

 Gyulaháza KSE

 Mándok VSE

 Nyírkarászi KSE

 Pap SE

 Pátrohai LSE

 Tuzsér SE

 Várda SE

 Záhony VSE

Klubunk eddig hat kiválasztó edzést tartott, ahol a körzethez 
tartozó grassroots klubok legtehetségesebb játékosai vettek részt. 
Kétheti rendszerességgel, minden csütörtökön a Tehetség köz- 
pontból érkezett edzők, valamint Gyarmati András, KK vezető 

vezényelte a tréningeket, a kapusokkal pedig Nagy Dávid foglal- 
kozott. Az edzőközpontban került sor a 2021/2022 tanév első, őszi 
Grassroots Fesztiváljára az Intézményi Bozsik-program kereté- 
ben.A programban olyan iskolák, óvodák szerepelhetnek, akik vál- 
lalják a részvételhez szükséges szigorú kritériumokat. A kezdemé- 
nyezés célja, hogy olyan tehetséges gyerekeknek, akik nem szere- 
pelnek az egyesületi programban versenyzési lehetőséget biztosít- 
son és adott esetben az intézmény segítse elő a gyerek valamely 
egyesülethez való igazolását. Az OTP Bank Bozsik-programjában 
a Cigánd SE, mint Körzetközpont először alakított ki és működtet 
Intézményi körzetet. A cigándi körzetben a városból illetve a kör- 
nyező településekből tizennégy intézmény több száz gyereke sze- 
repel a programban.

nyezetben fogadhatja tavasszal. Reméljük meglesz a bajnoki cím 
és az NB III-ba való feljutás.


