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„Mi pedig azt reméltük”
Tavaly húsvétkor a bezártság alkalmával azzal vigasztaltuk 

egymást, hogy remélhetőleg többé nem lesz ilyen ünnepünk. 
Sokan hittük, hogy minden jóra fordul, és visszakapjuk régi 
életünket. 

E húsvét alkalmával az emmausi tanítványokhoz hasonlítunk, 
akik a keresztre feszítés után hazafelé ballagva csalódottan mond- 
ták egymásnak: „mi pedig azt reméltük”. Hitükkel elindultak egy 
úton Jézussal, de reménységük összetört a Mester halálával. A ta- 
nítványok hittek benne, mindent elhagytak érte, és követték őt. Él- 
ték vele a jézusi utat, de a kereszt tövében elveszett a reménységük. 
A nagypénteki kereszt és általában az emberi élet alkonya szokta 
kettétörni e nagyon is összetartozó két fogalmat: a hitet és remény- 
séget. Sokunkban megmaradt még a hit, de elveszett a reménység. 
Ezért olyan fontos, amit Pál apostol üzen: ha csak ebben az életben 
reménykedünk a Krisztusban, akkor minden embernél nyomorul- 
tabbak vagyunk.

Az ige első fontos gondolata az, hogy szükségünk van a Krisz- 
tusban való reménységre. Mint ahogy arra is, hogy higgyünk a 
jóban, és tudjuk meglátni, hogy még életünkben eljön a jobb, a 
szebb, a különb. De nem mindegy, hogy ismerem a tantételt, vagy 
kimondom: hiszem és vallom. Ez utóbbiban már benne van az én 
reménységem is. Hogy Jézus valóban él, bennem is, s ez a remény 
az, amely többletet ad hitünknek. Ha nincs reménységünk, nem 
tudunk élni. Sok embernek van hite, de nincs reménysége, ezért 
igaz, hogy a legtöbb ember csendben és kétségbeesésben él. Pál 
szerint ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, min- 
den embernél nyomorultabbak vagyunk. Tehát létezik olyan re- 
ménység is, amely nyomorultabbá teszi az embert. Mint ahogy 
Csokonai Vitéz Mihály is „csalfa, vak remény”-ről ír. Reményked- 
tem, és megcsaltak, semmi alapja nem volt a reménységemnek, 

minden a fantázia szüleménye volt – így sok hívő is nyomorulttá 
válik, mert reménysége nem válik valósággá. Aki csak a keresztig 
tudja kísérni Jézust, annak az élete és reménysége összetörik a 
halál láttán. Aki minden reménységét ehhez az élethez fűzi, az 
nyomorulttá lesz, mert ez az élet szertefoszlik. Szükségünk van az 
olyan földi reménységekre, mint a mindennapi kenyér, az ember- 
hez méltó élet. És ha Krisztusban reménykedve akarjuk ezeket 
megvalósítani, akkor mindennek van valóságalapja. Kell remény- 
kednünk e földi életben is, mert Jézus útmutatást ad erre is. De ha 
csak ebben az életben reménykedünk, hiába erős a hitünk, annál 
mélyebbre süllyedünk, mert Jézus meghalt a kereszten. Ő ugyanis 
nem akart királyi trónra ülni, nem vállalta a politikai messiás sze- 

repét, nem gyógyított meg minden beteget. Sokan szomorúan men- 
tek el tőle, mert csak ebben az életben reménykedtek Krisztusban. 
Mai keresztyénekként is gyakran csalódunk, ha nem gyógyít meg 
minket vagy hozzátartozóinkat, és a számunkra fontos embereket 
elszakítja tőlünk. Ha csak ebben az életben hiszünk, akkor sokkal 
nyomorultabb az életünk, mint azoknak, akik egyáltalán nem re- 
ménykednek. Nem lehet igazán keresztyénként élni az örökkéva- 
lóság távlata nélkül – erről beszél Pál apostol. Amit Jézus hozott a 
földre, az nem csupán pillanatnyi jóság, megváltó bűnbocsánat 
vagy néhány percre való felemeltetés. Ő mindent akart adni, hiszen 
az örökkévaló életet ajándékozta nekünk. Aki nem reméli az örök 
életet, az mindent elveszít Krisztus halálával. Ámde ő föltámadott, 
„és zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak”. Ez az igazi húsvéti hit, 
amely átnyúlik az örökkévalóságba. Örvendjünk tehát e húsvéton, 
hogy mi is ennek az örömnek részesei lehettünk.

Áldott, békés húsvéti ünnepet kívánok!
Kristóf István református lelkész
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Húsvéti köszöntő
Tisztelt Cigándiak!

Tudtuk, hogy jön a Húsvét, vártuk, és most megérkezett. 
Készültünk fogadására. Finom ételeket főztünk, rokonokat 
hívtunk vágyva az együttlétre. Ilyenkor megelevenednek a régi 
szokások: verstanulás, tojásfestés, kölnivíz, locsolkodás…

Őszinte szívvel kívánok Kellemes Húsvéti Ünnepeket!, 
ahogy Önök is kívánják családtagjaiknak, barátaiknak isme- 
rőseiknek.

Sokan lélekben is készülődtünk. Ez a tavaszi Ünnep felkínálja 
számunkra, hogy kitörjünk a természeti törvényszerűségből, abból 
a tapasztalatból, hogy a megszületett emberre is a megsemmisülés, 
a feledés, az elmúlás vár. A feltámadt Jézus bizonyossága reményt 
nyújt nekünk halandóknak is, hogy a halál nem a vég, hogy van, 
hogy lehet tovább is, megújulva, új hazában.

Tisztelt Cigándiak!
Mozgalmas, nehéz időszak után vagyunk ismét. A két éve kezdő- 

dött világjárvány nagy megpróbáltatások elé állított mindannyi- 
unkat. Kiismerhetetlenül és alattomosan támadott. Megijedtünk, 
féltünk és féltettük szeretteinket. De azonnal cselekedtünk legjobb 
tudásunk szerint. Megszerveztük a karanténba kerületek segítését, 
lebonyolítottuk vásárlásaikat, kiváltottuk gyógyszereiket, figye- 
lemmel kísértük egészségi állapotuk alakulását. Első perctől fogva  
az oltások felvételére buzdítottunk. Szükség esetén biztosítottuk az 
oltópontokra történő szállítást. Tisztító es fertőtlenítő szereket jut- 
tatunk a lakosoknak. Nagy segítséget jelentett, hogy varrodánk 
dolgozói és sok önkéntes újra felhasználható szájmaszkokat készí- 
tett és ezekből minden család kapott.

Intézményeinkben úgy szerveztük át a munkarendet, hogy a köz- 
vetlen kontaktust elkerülve fennakadás mentes legyen az ügyin- 
tézés. Betartottuk és betartattuk a járványügyi előírásokat. Bölcső- 
dénk, óvodánk, szociális támogató intézményeink csakis a szüksé- 
ges mértékben és ideig tartottak zárva.

Megköszönöm minden egészségügyi dolgozónknak, polgárőr- 
einknek, a szociális ellátás területén dolgozóknak, hivatali munka- 
társaimnak azt az áldozatos, kitartó, sokszor kockázatos munkát, 
amit közösségünkért végeztek!

Pár hete, amikor a járvány ereje lankadni látszott, újabb feladatot 
kaptunk: szomszédunkban háború kezdődött. Már az első napon 
ezrek, majd naponta tízezrek jöttek át a határon, menedéket, ellá- 
tást, támogatást remélve. Nem kellett csalódniuk. A váratlan hely- 
zet azonnali tettekre sarkallta a cigándiakat is.

Haladéktalanul megkezdtük -és szerveztük- az adományok 
gyűjtését (élelmiszerek, tisztálkodó szerek, stb.). Számlát nyitot- 
tunk a pénzadományok fogadására. Az összegyűjtött adományok- 
ból és élelmiszerekből nem csak a Magyarországra menekültek- 
nek, de a határ túloldalára, Kárpátaljára is vittünk.

Néhány nap után városunk kiemelt szerepet kapott a menekültek 
segítésében. Gyors és hatékony előkészítés után a Szabadidőköz- 
pontot menekültek fogadására, regisztrálására, ellátására és to- 
vábbindítására alkalmas fogadóponttá alakítottuk, majd segítettük 
az itt folyó nagy türelmet és együttérzést követelő munkát. Sok 
esetben közösségi házainkban szállás lehetőséget is biztosítottunk.  
A lakosság is kiemelt példát mutatott azzal, hogy több esetben  ott- 
honaikban fogadták a menekülésre kényszerülőket. Higgyék el, ezt 
nem fogják elfelejteni soha, hogy akkor és ott, ki volt aki segített 
rajtuk, lakhelyet, ételt biztosított számukra.  Úgy érzem emberség- 
ből, segítőkészségből mindannyian jól vizsgáztunk, és nemcsak 

Cigánd, de Magyarország “imázsépítéséhez”, külső megítélésé-
hez  is jócskán hozzájárultunk.

Tisztelt Cigándiak!
Gondjaink említése után a Város dolgairól is szeretnék szólni. 

Hála Istennek-és szorgalmunknak, kitartásunknak köszönhetően 
fejlődésünk töretlenül folytatódott. Megkezdett beruházásaink kö- 
zül a Gazdaságélénkítő program keretében átadtuk az ipari park- 
ban a több, mint 200 millió forint értékű csarnokot, ami a KHT fej- 
lesztését, gépparkjának bővülését eredményezte. Átadtuk az autó- 
mosót, melyet az önkormányzat fog üzemeltetni.

Pár héten belül birtokba vehetik a fogyatékkal élők a teljesen 
felújított és speciális előírásoknak megfelelő József Attila utcai 
épületet. Az Ady Endre utcai közösségi házban elindul a szenve- 
délybetegek nappali ellátása. Reményeink szerint itt hathatós 
segítséget kaphatnak életszemléletük, életmódjuk változtatásához 
azok, akik azt maguk is akarják.

Rövid időn belül megkezdődik a Tanuszoda próbaüzeme, így 
szeptembertől indulhat az úszásoktatás.

Köszönjük „NYUSZI”!

Néhány szó a közeljövőről:
Az új tanévre elkészül az iskola épületének bővítése, felújítása. 

Nyílt közbeszerzési pályázatot hirdetünk, több mint 300 millió 
forint értékben a külterületi utak javítására. A Szociális város reha- 
bilitáció III. üteme a „ PAPTAG”-ban fog jelentős fejlesztéseket 
megvalósítani. Tovább folyik a Városközpont fejlesztése, a Szé- 
kelykaputól az 56-os Emléktérig mindkét oldali járda felújításra 
kerül, és a postához vezető útig (a Székelykaputól) az útburkolat is 
megújul. A Tisza parton mobil kikötőnek örülhetünk a nyáron, 
amelyet pet palackok újra hasznosításával készítettek. Ezáltal a 
viziturán résztvevő kajakosok, kenusok, kishajósok biztonságos 
kikötését segítjük, és Cigánd megismerésére is buzdítjuk őket. A 
TOP+ pályázatban tervezzük az óvoda, bölcsőde felújítását, és az 
56-os Emléktér fejlesztését.

Tisztelettel megköszönöm, hogy április 3.-án elmentek szavaz- 
ni, és éltek a szavazati jogukkal! Az eredményt mindannyian tud- 
juk, és ahogy szokták mondani, reklamálni csak azoknak lesz jo- 
guk, akik részt vettek a szavazásban. Ez egy visszajelzés az ország 
lakóinak részéről, amelyet ilyenkor már mindenkinek illik tisz- 
teletben tartani.

Számomra ez a választás megerősítette, hogy jó utat válasz- 
tottunk, ezen kell tovább haladni, biztosítva szeretett településünk 
további fejlődését. 

Dolgozhatunk, hiszen a jól kialakult kapcsolataink rendelkezés- 
re állnak. Rengeteg a lehetőség, rengeteg a ránk váró munka. A 
folytatáshoz is kérjük Isten áldását és egészséget, jóakaratot, erőt 
és kitartást.

Itt szeretném újra megköszönni dr Hörcsik Richárd országgyű- 
lési képviselő úr eddigi támogatását, és kérem, hogy a jövőben is 
tekintse szívügyének a Bodrogköz és Cigánd fejlődését. Szívből 
gratulálunk az újraválasztásához!

Településünk tovább fejlődik! Cigánd-Értékből lendület!

Képviselőtársaim nevében is szeretettel kívánok a lányok- 
nak, asszonyoknak sok locsolkodót, a fiúknak, férfiaknak szá- 
mos hímest, és végül, de nem utolsó sorban

Mindnyájuknak Kellemes Húsvétot!

Oláh Krisztián Cigánd Város Polgármestere
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1. rész: A Probléma
Furcsa és bizonytalan világban élünk. A tudományos és techni- 

kai/technológiai fejlődés eszeveszett tempóban zajlik, korunkat az 
információ, a kommunikáció és a digitalizáció forradalmának is 
nevezhetjük. Miközben az emberiséget járványok, gazdasági és 
migrációs válságok, háborúk, szélsőséges politikai és vallási cso- 
portok “terrorista” cselekményei sújtják, egyidejűleg az ember 
“csúcsra járatásáról” is beszélhetünk. Nap, mint nap hallunk a hét- 
köznapi ember számára szinte felfoghatatlan találmányokról, fel- 
fedezésekről, vagy emberi teljesítményekről. A tudás, az informá- 
ció, a jólét, vagy éppen az alapvető emberi jogok mindenki számá- 
ra elérhetővé váltak. A globalizációt sokszor megbélyegezzük, de 
legalább ugyanannyi jó oldala van, mint a világhálónak és a közös- 
ségi médiának. 

Ez a kettősség jellemzi világunkat is. Jólét és mérhetetlen sze- 
génység. Nyugat és Kelet határai összemosódnak és az erőviszo- 
nyok átrendeződése mellett a világ népességének nagy többségét 
adó Keletet is utoléri az új “nyugati” típusú civilizálódás.  Az eddig 
a “tudatalattiba" süllyesztett Afrika és Dél-Amerika jelenti az újab- 
ban megjelenő pólust. Előbbi már nemcsak mint nyersanyagforrás, 
hanem mint feltörekvő kontinens, utóbbi pedig a fenyegető ég- 
hajlatváltozásban döntő szerepet vállaló amazonaszi őserdő drasz- 
tikus pusztításai miatt jelenik meg mindennapjainkban. A világ 
egyes pontjain mérhetetlen jólétben élünk, míg emberek milliárd- 
jainak a napi túlélés a tét. 

Menekülünk. Van aki a háborúk, van aki a sivatag, van aki a sze- 
génység elől menekül. Bőrünkön érezzük a migrációs nyomást. A 
jóléti állam polgára a nyomasztó hétköznapok mókuskereke elől 
próbál menekülni, ám nem nagyon van hová, ugyanis a világgaz- 
daságot mozgató folyamatos növekedési kényszer nyomás alatt 
tartja a politikai és gazdasági vezetőket, amelynek motorja a fo- 
gyasztói társadalomba “süllyesztett” ember. 

Na de mit is kezdjünk mi cigándiak ezzel a helyzettel, mi köze 
van kicsiny, mondhatni porszemnyi településünknek ahhoz, ami a 
nagyvilágban zajlik? Mit tehetünk, miről tehetünk?

Még mielőtt bárki is azt gondolná, hogy valamiféle politikai 
okoskodás, vagy meggyőzés lenne ezen iromány célja, azt szeret- 
ném megnyugtatni, hogy nem erről van szó.

Sok minden miatt érezhetünk bizonytalanságot napjainkban, és 
bizony joggal aggódhatunk a családunk, nemzetünk, országunk, 
Európa, vagy éppen a bolygó jövője miatt. Manapság talán úgy 
érezhetjük magunkat mint a Bibliai 10 csapás címzettjei, akiket 
azért büntet Isten, mert kételkednek a hatalmában és mert foglyul 
ejtették a zsidó népet.

Az emberiséget most is büntetik. 
Mivel ezen sorok azonban nem is vallási meggyőzésről szólnak, 

erre inkább a mai ember számára vonzóbb, logikus magyarázatot 
adnék, amellyel természetesen nem ezen sorok írója találta fel a 
spanyol viaszt. Az emberiséget a Föld bünteti, de ha őszinték aka- 
runk lenni önmagunkhoz, gyakorlatilag saját magunkat büntetjük 
elkövetett tetteinkkel….

Bizonyára vannak, akik hallottak már a pillangó effektusról, 
amelynek jelentését inkább csak illusztrációként használom a 
következőkhöz. A földi élet egy olyan rendszer, ökoszisztéma, 
amelynek egyensúlya folyamatosan fennáll(t), megteremtve az 
(emberi)élet feltételeit. Ám egy rendszer működése minden rend- 
szeralkotótól függ, és a rendszer működése, változásai is hatnak a 
rendszer alkotóira, azaz kölcsönhatásban állnak. Az egyensúly úgy 
áll fenn, hogy minden folyamatosan változik egymás függvényé- 
ben, de úgy, hogy a változáshoz szükséges erőforrások korlátozott 
mennyiségben állnak rendelkezésre. 

Mit jelent ez a talán bonyolultnak tűnő okoskodás?
Azt, ha elszaporodnak a békák, akkor több gólyának adnak táp- 

lálékot, de ha nagyon sok a gólya, akkor megeszik az összes békát, 
utána viszont nem lesz mit enniük. 

Ezért szép a természet, mert önmagát szabályozza. Vagy lega- 
lábbis szabályozta egészen a teremtés koronájának a megjelené- 
séig, illetve annak egész bolygónkat behálózó elszaporodásáig. 

Persze még ezzel sem lenne baj, ha a korona nem úgy akarna 
uralkodni, hogy megeszi az összes alattvalóját. 

Az emberiség súlyos és legkomolyabb együttműködésének 
korszaka előtt állunk vérzivataros, embert próbáló időkben. 

Nyilván kiderül a cikk címéből, hogy nem a világ összes prob- 
lémájára szeretné felhívni a figyelmet az induló rovat, de talán a 
legfontosabbra. Az ember, mint a legfejlettebb ismert élőlény, ki- 
emelkedik az élővilágból, és napjainkra teljesen leigázta a Földet, 
sőt a világűr meghódításával kacérkodik.

A bolygónk egyeduralkodói vagyunk, és bizony igen távol ál- 
lunk attól, hogy az emberi társadalom legfejlettebbnek tartott rend- 
szerének, a demokráciának az elvei szerint viseljük gondját a boly- 
gónknak. Tesszük mindezt úgy, hogy emberi lényként az általunk 
uralni vélt természetnek óriási mértékben vagyunk kiszolgáltatva.

Miért is vagyunk akkor saját magunk ellenségei?
Miért hajtjuk a pusztulásba úgy Földünket, hogy már lehet az 

unokáink is irdatlan szenvedésnek lesznek kitéve a maiak felelőt- 
lensége miatt. Amióta megszülettem hallom, hogy milyen mér- 
téket ölt környezetszennyezés és hogy bajban van a Föld.

A lányom egyszer azt kérdezte tőlem: “Apa, ha tudjátok hogy 
ilyen nagy a gond miért nem tesztek semmit?” Mit tehetünk mi 
cigándiak, hogyan szólhatunk bele a világ sorsába?

A válaszom az, hogy sok mindent és nagyon is sokféle módon.
Hogyan lett hős, példakép egy mindössze 15 éves svéd gimna- 

zista diáklány Greta Thunberg 2018. augusztusában? Maradjunk 
annyiban, hogy Ő is feltette azt a kérdést, amit a lányom, csak Ő 
egy picit továbbment.

A világ vezetői, politikusai már régen látják és tudják, hogy nagy 
lehet a baj, ha nem cselekszünk, méghozzá azonnal. Nos ez az 
azonnal évtizedek óta húzódik. A helyzet ezáltal sokkal drámaibb, 
mint sokan gondolják, minden szakember ezt sulykolja.

“A világ vezetői 2015 szeptemberében New York-ban egy törté- 
nelmi ENSZ-csúcstalálkozón elkötelezték magukat amellett, hogy 
véget vetnek a szegénységnek, megküzdenek a klímaváltozással és 
harcolnak az igazságtalanság ellen. A 2030-as fenntartható fejlő- 
dési keretrendszer egy jobb jövőt kínál bolygónk egészének és em- 
berek milliárdjainak világszerte.”

Világszerte foglalkoznak a fenntartható fejlődéssel és itinernek 
tekintik annak ENSZ által elfogadott 17 célját. Az intézkedéseket 
nagyon komolyan veszi az Európai Unió is, ez érezteti hatását az 
uniós források felhasználásán. Magyarországnak komoly kötele- 
zettségvállalásai vannak-e téren, de ettől több kell.

Az emberiségnek együtt, egy emberként kell megóvnia életterét, 
úgy, hogy nem mond le a felépített társadalmi keretekről és a 
fejlődésről. A világ jövője, Cigánd jövője, így nekünk, cigándiak- 
nak is be kell állni a sorba. Az egyéni felelősségünk óriási, minden 
ember egy fontos láncszeme az ökoszisztémának, annak az élettér- 
nek, amelyben létezünk.

A  ezen kérdéseket fogja boncolgatni, hiszen a ZÖLD ROVAT
globális problémákat mi is megszenvedjük, és mi magunk is oko- 
zói vagyunk azoknak.

Ablonczy Dániel 
Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület 

Természetjáró és Bringa Club

Zöld Rovat - Fenntartható fejlődés,
fenntartható élet - cigándi szemmel
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A Képviselő-testület a 2022. január 31-én tartott  ülésen;
1. A képviselő-testület 2022. I. félévi munkaterve
2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetés előzetes tárgyalása
3. A 2022. évi cafetéria juttatás
4. A köztisztviselők illetménykiegészítésről szóló rendelet elfo- 

gadása
5. A polgármester illetményének megállapítása
6. Általános iskolai körzethatárok véleményezése
7. Az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének elfoga- 

dása
8. Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatásra
9. Pályázat benyújtása VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak 

fejlesztése
A Képviselő-testület a 2022. február 11-én tartott  ülésen;
1. Cigánd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének 

elfogadása
2. Cigánd Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

együttműködési megállapodás elfogadása
3. A polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének 

elfogadása
4. Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása
5. Önkormányzati intézmény elnevezésének módosítása

TESTÜLETI HÍREK ANYAKÖNYV - SZÜLETTEK 

ANYAKÖNYV - ELHUNYTAK

ANYAKÖNYV – HÁZASSÁG

Állampolgársági esküt tett Kelemen GergőÁllampolgársági esküt tett Kelemen GergőÁllampolgársági esküt tett Kelemen Gergő

90. életévét ünnepelte

LAKATOS LORENA NAZIRA  
ZNÁMOVÁ VERONIKA  

DARUK IZABELLA   
DÓCS LÉNA    

DANCSÓ BENETT   
TAKÁCS ZSÓFIA   

HORVÁTH KÁRMEN LEJLA  
SZARKA DOROTTYA FANNI  

HORVÁTH KITTI ANGÉLA  
TUTKOVICS BOTOND   
JÓNI TICIÁN KORNÉL   

HORVÁTH LAURENT DOMINIK 

AN: LAKATOS BETTINA 
AN: ZNÁMOVÁ BRIGITA
AN: LUKÁCOVÁ MARIANNA
AN: TÓTH EVELIN KLAUDIA
AN: HALÁSZ ANETT
AN: JUHÁSZ NIKOLETTA
AN: HORVÁTH KRISZTINA
AN: GRÁF MÓNIKA
AN: HORVÁTH JULIANNA ETELKA
AN: TUTKOVICS ANDREA
AN: JÓNI SZILVIA
AN: ZÁSZLÓS TÍMEA

HORVÁTH JÓZSEF      
DANCS-OLÁH JÓZSEF      
NAGY ZOLTÁN       
HORVÁTH BÉLÁNÉ SZN: HORVÁTH JULIANNA  
BODNÁR JÁNOS      
KULCSÁR MIKLÓSNÉ SZN: BUNDA MÁRIA   
BULISKA GYÖRGY      
JÓNI LEJLA MELISSZA     
KARIKA LAJOSNÉ SZN: MADARASI JULIANNA  
OLÁH JÓZSEF       
OROSZ ISTVÁN
BALLA ISTVÁNNÉ SZN: FODOR ETELKA   
TERJÉK JÓZSEF      
NAGY OTTÓNÉ SZN: KECSKÉS MARGIT   
GYÖNGYÖSI JÓZSEF      
BALLA BERTALAN      

( 66 ÉVES )
( 61 ÉVES )
( 68 ÉVES )
( 65 ÉVES )
( 58 ÉVES )
( 89 ÉVES )
( 52 ÉVES )

(8 HÓNAPOS )
( 72 ÉVES )
( 74 ÉVES )
( 64 ÉVES )
( 89 ÉVES )
( 80 ÉVES )
( 76 ÉVES )
( 66 ÉVES )
( 66 ÉVES )

BALLA KRISZTIÁN
HORVÁTH ZOLTÁN

MÁTÉ-BORBÉLY GÁBOR 
MÁNDI ZOLTÁN

– KOPASZ DÓRA
– DAKU KATALIN
– OLÁH PIROSKA FRUZSINA
– BÁNYÁCSKI KRISZTINA

Iski DezsőnéIski DezsőnéIski Dezsőné
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EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐ
Szavazatok 

száma

1. ERDEI SÁNDOR ZSOLT 

(DK–JOBBIK–MOMENTUM–MSZ –LMP–PÁRBESZÉD)
279

2. BALOGH RÓBERT (FÜGGETLEN) 9

3. STEFÁN GÁBOR (FÜGGETLEN) 5

4. DR. HÖRCSIK RICHÁRD (FIDESZ-KDNP) 686

5. VARGA ZOLTÁN (NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA) 6

6. ORNYIK RÓBERT (MEGOLDÁS MOZGALOM) 4

7. VINCZE TAMÁS 16

8. GLONCZI BÉLA (MUNKÁSPÁRT-ISZOMM) 3

9. PASZTORNICZKY ISTVÁN (MI HAZÁNK) 46

ÉRVÉNYTELEN 26

Összes megjelent 1080

megjelentek aránya 48,13

Összes szavazó 2244

2022. április 3-án az országgyűlési képviselők 2022. évi 
általános választásán településünkön a három szavazókörben 1080 
választópolgár adta le a szavazatát. 

Az egyéni választókerületi képviselők választásán dr. Hörcsik 
Richárd, a FIDESZ-KDNP jelöltje végzett az első helyen, 686 
szavazattal megszerezve a voksok 65.08 %-át.

ORSZÁGOS LISTÁS
Szavazatok 

száma

1. DK – JOBBIK – MOMENTUM –
271

MSZP – LMP – PÁRBESZÉD

2. NORMÁLIS PÁRT 11

3. MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 13

4. MEGOLDÁS MOZGALOM 8

5. MI HAZÁNK 50

6. FIDESZ – KDNP 715

ÉRVÉNYTELEN 12

Összes megjelent 1080

megjelentek aránya 48,13

Összes szavazó 2244

Az országos listát állító pártok közül a FIDESZ-KDNP kapta a 
legtöbb szavazatot (715) ezzel megszerezve a voksok 67. 83%-át.

Az országos népszavazáson Cigándon a három szavazókörben 
összesen 1077 fő szavazott, ami a választásra jogosultak 47,99%-
a. A népszavazáson szereplő négy kérdésre leadott szavazatokat 
kérdésenként összesítve számolták meg a szavazatszámláló 
bizottságok.

A bizottságokba a jelölő szervezetek szavazókörönként 4 tagot 
delegáltak ezzel is erősítve a társadalmi kontrollt. 

A szavazás tisztaságát mindhárom szavazókörben ellenőrizték 
nemzetközi megfigyelők, akik mindent rendben találtak.

NÉPSZAVAZÁS Szavazatok száma

IGEN: 59

NEM: 801

ÉRVÉNYTELEN: 217

IGEN: 31

NEM: 811

ÉRVÉNYTELEN: 235

IGEN: 26

NEM: 814

ÉRVÉNYTELEN: 237

IGEN: 32

NEM: 805

ÉRVÉNYTELEN: 240

3. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú 

gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló 

szexuális médiatartalmakat korlátozás 

nélkül mutassanak be?

4. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú 

gyermekeknek a nem megváltoztatását 

bemutató médiatartalmakat jelenítsenek 

meg?

1. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú 

gyermekeknek köznevelési 

intézményben a szülő hozzájárulása 

nélkül szexuális irányultságokat 

bemutató foglalkozást tartsanak?

2. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú 

gyermekek számára nemi átalakító 

kezeléseket népszerűsítsenek?

Választás 2022



Jön a tavasz, megy a tél ….
A gyermekekkel együtt már nagyon vártuk a jó idő beköszöntét, 

igyekszünk kihasználni e csodás évszak nyújtotta lehetőségeket, és 
a lehető legtöbb időt tölteni a szabad levegőn. Természetesen min- 
den évszaknak megvannak a maga szépségei, egyik legfontosabb 
célkitűzésünk a gyermekekkel megismertetni, felfedezni az őket 
körülvevő környezeti világot, számukra kedvező, életkori sajátos- 
ságainak megfelelő tevékenységeken keresztül.

A Levendula Biztos Kezdet Gyermekház kedves invitálásának 
eleget téve, január 21.-én, játszóházban vehettek részt a gyerme- 
kek, ahol ugrálóvár, színes labdák várták a gyermekeket.

Január 28.-án mint minden évben, az idén is részt vett intézmé- 
nyünk, a Magyar Kultúra Hete című programsorozatban. Ezen a 
napon a kisgyermeknevelők bábjátékkal kedveskedtek a gyerme- 
keknek.

Az idei farsangi mulatságunk is nagyon jó hangulatban telt, vala- 
mennyi bölcsődei dolgozó színes jelmezt öltöt a gyermekekkel 
együtt. Énekekkel, zenével, tánccal üztük el a telet és csalogattuk a 
szép, napsütéses tavasz eljövetelét.

„ Farsang-farka” a Bodrogközi Múzeumportán. Március 1-én az 
óvodás gyermekekkel együtt búcsúztattuk a telet, köszönjük szé- 
pen a meghívást.

(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
Nőnap alkalmából, kis bölcsődés legényeink színes, papírvirá- 

gokkal köszöntötték a kislányokat. Az alkotótevékenységek szinte 
a mindennapi életünk részévé váltak, hiszen a papírvirágok készí- 
tése után, szintén virág formájú kis magyar zászlókat készítettünk. 
Séta alkalmával, március 15.-ére emlékezve a közeli parkban lévő, 
Kossuth szobornál helyeztük el alkotásainkat.

Jelenleg Húsvéti előkészületek zajlanak bölcsődénkben, a gyer- 
mekek nagyon várják, már a közelgő ünnepel kapcsolatos tevé- 
kenységi formákat, az együtt töltött közös idő örömét.

Bölcsődénk maximális létszámmal, 36 fővel működik. Szeptem- 
bertől lehetőség nyílik új gyermekek felvételére, sok szeretettel 
hívjuk és várjuk leendő bölcsődéseinket. Jelentkezni személyesen 
intézményünkben, vagy a bolcsode@cigand.hu e-mail címen le- 
het. Bölcsődénk valamennyi dolgozója nevében kívánunk:

Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

Elgurult egy rézgaras – Mesedélelőtt 
a Bodrogköz Kincsei Bölcsődében

A Magyar Kultúra Hete programsorozat részeként szer- 
veztek mesedélelőttöt a Bodrogköz Kincsei Bölcsődében 2022. 
január 28-án.

A gyerekeknek a gondozónők adták elő A török meg a tehenek és 
az Elgurult egy rézgaras című meséket bábszínházi formában.

A gyerekek nagy odafigyeléssel nézték végig a történetet és ha- 
talmas tapssal jutalmazták a gondozók előadását.

72022. április



A Magyar Kultúra Hete programsorozatba a Cigándi Tündérkert 
Óvoda is bekapcsolódott.

Csoportonként a gyerekek és az óvónők egy-egy rövid történetet 
adtak elő. A gyerekek nagyon élvezték a mesék bemutatását, a tár- 
saik nagy odafigyeléssel nézték az előadásokat. 

A szervezők nevében szeretnénk megköszönni az intézmény 
dolgozóinak és a gyerekeknek az aktív részvételt.

„Ennyi volt, mese volt, füle-farka benne volt…” 
- Mesedélelőtt az oviban 

A cigándi óvodában történt
Január 25-én, a „ magyar kultúra hete” rendezvénysorozat ke- 

retei között mesenapot tartottunk az óvodában. Az óvodapedagó- 
gusok mesét mondtak, báboztak, dramatizáltak a kicsikkel. 

(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
A farsangra február 18-án került sor. Előtte szemüvegeket, ál- 

arcokat, farsangi kellékeket készítettünk különböző technikákkal, 
közösen a gyermekekkel. 

Minden gyermek nagyon várta már a farsang napját, ami tavaly a 
vírushelyzet miatt elmaradt. Főztünk kukoricakását, cukrozott ku- 
koricát és minden ott lévő számára emlékezetes farsangi 
mulatságot rendeztünk a kicsikkel. 

Március 1-jén hatalmas csinnadrattával űztük el a telet a Mú- 
zeumporta udvarán. Március 15-ére minden csoport más-más jel- 
képet készített és ezekkel vonultunk le a Kossuth- szoborhoz, ott 
emlékeztünk meg az 1948/ 1949-es forradalomról és szabadság- 
harcról. Verseket és dalokat adtunk elő a hősök tiszteletére. Április 
8-án tartjuk az óvoda udvarán hagyományos VÁSÁROZÓ rendez- 
vényünket, melyre tisztelettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Városunk minden lakója számára kellemes húsvéti ünne- 
peket kíván az óvoda nevelőtestülete nevében: 

Szűcs Erika intézményvezető

Élet a Kántor Mihály Általános Iskolában
A téli szünet utáni tevékenységeinket meghatározták a jár- 

ványhelyzet miatt elrendelt korlátozások, melyek március kö- 
zepéig voltak életben.

A magyar kultúra hete iskolai rendezvényei valamint a kistérségi 
mesemondó verseny a járványügyi szabályok betartásával zajlot- 
tak, sőt több intézmény már csak digitális felvétellel tudott nevez- 
ni. Kántor Mihály születésének 137. évfordulóján zártkörű meg- 
emlékezést, koszorúzást tartottunk.

A GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú „Ok- 
tatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés 
ösztönzése és támogatása” – Programozd a jövőd! című projekt ke- 
retén belül 2022. február 3-án iskolánkba látogatott az IT Tur- 
nébusz. A nap során felsős tanulóink délelőtt megismerkedhettek a 
3D modellezéssel, robotprogramozással, délután workshop kere- 
tén belül a micro:bit programozásával, ezt követően a szülők szá- 
mára volt egy tájékoztató.

Hagyományainkhoz híven szalagtűző ünnepséget tartottunk a 
végzős tanulók számára 2022. február 24-én, sajnos a hozzátar- 
tozók csak online formában tekinthették meg az eseményt. 

Iskolánk alsó tagozatos tanulói osztályszinten tartottak farsan- 
got. A délután során a gyerekek különböző ügyességi játékokban 
vettek részt, zenés mulatságot szerveztek nekik a pedagógusok, 
diákjaink nagyon jól érezték magukat.

Lázár Ervin Program keretében 2022.02.25-én a Fővárosi Nagy- 
cirkusz tavaszköszöntő előadását élvezhették a 6. osztályosok, 
2022. március 8-án a Budapesti Filharmóniai Társaság „Kezdetben 
vala a zene…” és „Magyarnak lenni” című interaktív előadását 
hozta el hozzánk, melyek a 4. és 7. évfolyamos tanulóinknak nyúj- 

tottak zenei élményt. 2022.03.30-án az 5. évfolyam tanulói Sáros- 
patakra látogattak, ahol a Vármúzeum élménydús foglalkozásán 
vettek részt.

A Miskolci Nemzeti Színház "A helység kalapácsa" című elő- 
adására utazhatott 2022. március 9-én, 45 magyar nyelv és iroda- 
lom tantárgyból kiemelkedően teljesítő tanuló.

A tankerület szervezésében 2022.03.28-án 100 tanuló hallgatha- 
tott Sárospatakon egy komolyzenei hangversenyt.

Megemlékeztünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
hőseiről. A műsort a harmadik és hatodik évfolyamos tanulók, va- 
lamint iskolánk énekkara adta.      (Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
A hatodikosok a városi ünnepségen is előadták ünnepi műso- 

rukat. Köszönet a tanulóknak és a felkészítő nevelőknek a színvo- 
nalas előadásért!  

A víz világnapján témanapot tartottunk, bekapcsolódtunk a 
„Pénz7” és a „Digitális témahét” országos rendezvényébe.  A mun- 
kaközösségek különböző feladatokat, programokat valósítottak 
meg, amelyeken keresztül a gyerekek hasznos információkhoz ju- 
tottak a tudatos jövőkép kialakítása érdekében.

Megkezdődött a Diákolimpia labdarúgó bajnokság mérkőzései, 
3. korcsoportos iskolai futballcsapatunk a városkörzeti döntőben 
első helyezést ért el. A költészet napja alakalmából kistérségi sza- 
való, rajz- és tudásszint mérő versenyt hirdettünk.

A tavasz szünetet meghosszabbítottuk, iskolánkban 2022.04.14-
től 04.24-ig tart. 

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok!

Kántor Mihályra emlékeztek Cigándon
„Ma nagy dolog lesz iskolánkban.
Ma megtanuljuk, honnan árad
családra, honra Isten áldása” 
                      (Kántor Mihály – Ötödik parancsolat)

A Magyar Kultúra Hete rendezvénysorozat részeként a Kántor 
Mihály Általános Iskola nevelőtestülete és diákjai, valamint a vá- 
ros és a Cigándi Járás vezetésének tagjai, oktatási és kulturális in- 
tézményeinek, civil szervezeteinek képviselői minden éven meg- 
emlékeznek iskolánk névadójáról, az egykori kántortanító, nép- 
rajzkutató Kántor Mihályról. 

2022. január 31-én Kántor Mihály születésének 137. évfordulója 
alkalmából tartottak megemlékezést az általános Iskolában.

A néhai tanító életének fontosabb momentumait Némethné 
Szendrei Csilla igazgató asszony idézte fel. Az iskola 6. a osztályos 
tanulói egy cigándi népdalcsokor eléneklésével, Tamás Erik 6. a és 
Szabó Áron 8. a osztályos tanuló Kántor Mihály egy-egy versének 
elszavalásával tisztelgett az egykori néptanító emléke előtt. 

A megemlékezés lezárásaként a város, a Cigándi Járás elöljárói, 
a település intézményeinek és civil szervezeteinek vezetői, képvi- 
selői helyeztek el koszorút az egykori kántortanító mellszobránál. 

„Édes hazám, régi magyar nemzet,
Alszik-e csak a vitézség benned,
Vagy apáink halálával elhalt?
Illik-e még oldaladra a kard?”
                  /Petőfi Sándor –Kemény szél fúj…  - részlet/

A Kántor Mihály Általános Iskola alsó és felső tagozatos tanulói 
emlékeztek meg a 174 évvel ezelőtt kitört forradalom és szabad- 
ságharcról és annak hőseiről.

Az ünnepségen az iskola harmadik, valamint a hatodik évfo- 
lyama és az iskola énekkara egy-egy emlékműsorral idézte meg a 
kor szellemét és elevenítette fel a történelemi eseményeket. 

Ünnepi köszöntőt mondott Melovics Csabáné, a 3.a osztály osz- 
tályfőnöke és Pikó Sándor.

Nemzeti ünnep az általános iskolában

10 2022. április



Újévi hangverseny a Széptan Alapfokú Művészeti Iskolában
„Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevé- 

kenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok 
bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s ami 
benne érték, azt mind meghatványozza.”  - Kodály Zoltán

Online formában rendezték meg a Széptan Alapfokú Művészeti 
Iskola újévi hangversenyét a Magyar Kultúra Hete rendezvényso- 

Szalagtűzés a Kántor Mihály Általános Iskolában
Egy homokszemben lásd meg a világot,
Egy vadvirágban a fénylő eget,
Egy órában az örökkévalóságot,
S tartsd a tenyeredben a végtelent.
                                          /William Blake/
Ünnepélyes keretek között tűzték fel a cigándi Kántor Mihály 

Általános Iskola nyolcadikos diákjainak a szalagot 2022. február 
24én. A rendezvényt a jelenleg hatályban lévő járványügyi szabá- 
lyok betartása mellett bonyolították le.

A Nagy Dezső Művelődési Ház színháztermében megtartott ese- 

Hazánkban 1989 óta ünnepeljük ezt a jeles alkalmat. Kölcsey 
Ferenc 1823. január 22-i keltezéssel írta alá a Himnusz kéziratát, 
így ez a nap vált a magyar kultúra ünnepnapjává.

A Magyar Kultúra Napja városunkban is kiemelten fontos kultu- 
rális esemény. A hagyományoknak megfelelően 2022. január 24-
én tartottak előadást a Városi Könyvtár dolgozói a Kántor Mihály 
Általános Iskola tanulóinak a könyvtár olvasótermében.

A tanulók az előadás alatt megismerkedtek Kölcsey Ferenc: 
Himnusz című versének történelmi hátterével, valamint arról is 
információt kaptak a tanulók, milyen kulturális események fűződ- 
nek a Magyar Kultúra Napjához. Az előadás a Magyar Kultúra 
Hete programsorozat keretében valósult meg.

rozat keretein belül, 2022. január 27-én Cigándon. 
A hangversenyen a zeneiskola zongora, hegedű és citera tansza- 

kos növendékei adtak számot tudásukról, de színpadra léptek a 
TriAngel Majorette Tánccsoport táncosai is.

A szervezők nevében szeretnénk megköszönni a növendékeknek 
és a felkészítő pedagógusoknak az aktív szerepvállalást.

ményen a végzős diákokat Némethné Szendrei Csilla igazgató asz- 
szony köszöntötte emlékeztette őket, mit is jelent ez az alkalom, 
valamint sok sikert kívánt számukra a további élethez.

Igazgató asszony gondolatait követően az Bodnár Eszter (8.a), 
Oláh Tamás (8.b) és Pikó Attila (8.c) osztályfőnökök tűzték fel a 
szalagot osztályaik tanulóinak.

Az ünnepi esemény záróakkordjaként a végzős tanulók bemu- 
tatták az erre az alkalomra tanult keringőt, melyet Matu Zsolt, a 
Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola táncpedagógusa készített 
számukra. 

A Magyar Kultúra Napja

Nagy sikert aratott a TKMűhely: Nézz be hozzánk! című 
improvizációs estje.

Az előadást 2022. február 4-én rendezték meg a cigándi Nagy 
Dezső Művelődési Házban a Magyar Kultúra Hete programsorozat 
záróeseményeként. A bemutatót megelőzően Nagy-Tóbiás Kata a 
TKMűhely vezetője köszöntötte a vendégeket és mutatta be a 
társulat tagjait. Az est folyamán a színjátszócsoport a rögtönzés 
művészetét vitte színpadra oly módon, hogy a helyzetek kiválasz- 
tása után, az elhangzott párbeszédeket a tagok az adott pillanatban 
találták ki. A jelenetek körülményeinek alakításába a közönséget is 
bevonták, ezáltal interaktívvá téve az előadást. 

A sikerre való tekintettel március 4-én egy újabb előadást néz- 
hettek meg az érdeklődők.

Nézz be hozzánk!

Húsvét
Istenem add kezed! Úgy halkan csendbe
Te nem lettél még hozzám soha hűtlen.

Mikor mindenki csalfán elhagyott,
Te gyújtottál bennem reményt és csillagot.

Lelkem csendjét, ha bánat felkavarja
Te elvittél engem gondolatba, az álmodó Tisza partra.

Te mutattad meg nekem, ami ott terem,
bűvös, varázsos álom réteken.

Ha megtépett az élet rózsa bokra,
Vittél engem a református templomba.
Ha vérző szív volt mellemen az érem ,

a tövis koszorús Messiást átadtad nékem.

Bánatom volt, vigasztaltad azt,
virágot hintettél rám és tavaszt,

Ha voltam is bűnös lázadó Kain,
Vittél engem a Krisztus útjain.

Az igazság: hogy sugározzon rám,
Vezettél engem fönt a Golgotán.

Ha bent viharzott rám emberek megszólása,
Vittél engem a megbocsájtás hajlamára.

Féltem! de a Te kezed mindig a
kezembe tévedett.

Örökké áldom Istenem
a Te Szent Neved!   

Nagy Miklósné – Isaszeg, 2022
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Mesemondó versennyel indult a Magyar Kultúra Hete Cigándon
Kilenc évvel ezelőtt hagyományteremtő szándékkal indította 

el Cigánd Város Önkormányzata, oktatási, közművelődési in- 
tézményei és civil szervezetei a Magyar Kultúra Hete rendez- 
vényt.

A rendezvény sorozat nem pusztán egy, egy hétig tartó program- 
sorozat, mely alatt a résztvevők különböző eseményeken vesznek 
részt. Több annál. Elődeink ránk hagyott öröksége él tovább azo- 
kon a foglalkozásokon, szavaló versenyeken, mesedélelőttökön, 
zenei és táncbemutatókon, amelyekkel a résztvevő intézmények 
készültek. Ezt az örökséget kötelességünk tovább vinni és töreked- 
ni kell arra, hogy ne csak a ma élő emberek, hanem a jövő gene- 
rációi is tisztában legyenek nem csak a magyar kultúrával, hanem 
Cigánd szellemi, tárgyi értékeivel és történelmi hátterével. 

2022-ben Kántor Mihály születésének 137., halálának 54. év- 
fordulójára emlékeztek városszerte.

A Magyar Kultúra Hete programsorozat idén is kistérségi mese- 
mondó versennyel vette kezdetét 2022. január 21-én a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából. A megmérettetés a jelenleg érvényben 
lévő járványügyi szabályok betartása mellett zajlott le.

Némethné Szendrei Csilla, a Kántor Mihály Általános Iskola 
igazgató asszonya köszöntötte a diákokat és nevelőiket, kívánt 
mindenkinek jó versenyzést, egyúttal megnyitotta a 2022-es Ma- 
gyar Kultúra Hete programsorozatot.

 A Kántor Mihály Általános Iskola és a Nagy Dezső Művelődési 
Ház közös szervezésében létre jött versenyre a Bodrogközi Kistér- 
ség iskoláiból neveztek be tanulók, akik három korcsoportban mér- 
ték össze tudásukat. Az első korcsoportban Zelk Zoltán, a máso- 
dikban Lázár Ervin, a harmadikban Nemes Nagy Ágnes műveiből 
készültek a tanulók. Azok a diákok, akik nem tudtak személyesen 
részt venni a versenyen, videó formában küldték el a kiválasztott 
meséjüket a szervezőknek, melyeket a zsűri tagjainak levetítettek.  

A holokauszt Cigándot sem kerülte el…
..."A cigándi zsidó családokat 1944. április 16-án gyűjtötték ösz- 

sze a két tantermes iskolában (ma a református egyház gyülekezeti 
terme) és három nap múlva tovább vitték őket a Sátoraljaújhelyi 
gettóba, ahonnan egyenes út vezetett Auschwitzba. A Holokauszt 
cigándi áldozatainak száma a fennmaradt iratok alapján 228 fő. 
Néhányan az életben maradtak közül többnyire Budapesten, vagy 
kisebb városokban, de később aztán Amerikában, Izraelben, Kana- 
dában telepedtek le.”

Cigánd Város Önkormányzata 2015-ben úgy döntött, hogy  em- 
léket állít az egykoron itt élt zsidóság tiszteletére. Ennek eleget 
téve az általános iskola mögött található zsidó temetőt megfelelő és 
kulturált körülmények közé helyezte, melyhez a MAZSIHISZ és 

magánadakozók adománya, valamint Nagy István: Fakuló emlé- 
kek nyomában – A cigándi zsidóságról-töredékesen című kiadvány 
bevétele is támogatást nyújtott. 

A temető helyreállítása mellett egy emlékmű is készült, melyet 
Czigándi Varga Sándor szobrászművész álmodott meg és készített 
el.

A Holokauszt nemzetközi emléknapján Cigánd Város Önkor- 
mányzatának képviselő-testületének megjelent tagjai a Holoka- 
uszt emlékműnél rótták le kegyeletüket az áldozatok emléke előtt.

A cikkben említett kiadvány (Nagy István- A fakuló emlékek 
nyomában) még megvásárolható a Nagy Dezső Művelődési Ház 
könyvtárában 1000 ft-os áron.

A végeredmény a következőképpen alakult:
1-2. osztályos korcsoport:
1. helyezett: Horváth Amira (Cigánd)
2. helyezett:  Gál Sára (Cigánd)
3. helyezett: Nagy Luca (Cigánd)
3-4. osztályos korcsoport:
1. helyezett: Deák Petra (Cigánd)
2. helyezett:  Tóth Martin (Karcsa)
3. helyezett: Fodor Abigél (Cigánd)
Különdíj: Dorony Jáde (Cigánd)
5-6. osztályos korcsoport:
1. helyezett: Teleki Kiara Jázmin (Pácin)
2. helyezett:  Pápai Levente (Karcsa)
3. helyezett:  Csáki Dóra (Cigánd)
Különdíj: Zimányi Aurél (Pácin)
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Bodrogközi Múzeumporta hírei:
Sikeres NKA pályázati eredményeink!
Tavalyi év utolsó harmadában az Emberi Erőforrás Támogatás- 

kezelőhöz tartozó Nemzeti Kulturális Alap felé pályázatokat nyúj- 
tottunk be. 

 A Népművészet és a Múzeumok Kollégiuma által kiírt pályá- 
zatok eredményes pályázatai mellett a legnagyobb örömünkre a 
Magyar Géniusz Ideiglenes Kollégiumához benyújtott pályáza- 
taink sikeres elbírálása révén tartalmas és értékközvetítő projekte- 
ket valósíthatunk meg a jövő év decemberéig. 

2021-ben megyei értékké nyilvánított cigándi szőttes és a szövés 
visszatanítása kerül a pályázataink fókuszába.

Szövő szakmai napjainknak köszönhetően a nyár folyamán pár 
napos intenzív műhelymunka sorozatunk fontos nyitóeseménye 
lesz egy egymásra épülő produktív folyamatnak.

Állományvédelmi pályázataink lehetővé teszik a textilek 
restauráláshoz szükséges eszközök beszerzését illetve a leltárunk 
revízióját, amelyet a tavasz folyamán a Miskolci Herman Ottó Mú- 
zeum szakmunkatársai látnak el.

„Szösztől a Szőttesig” címmel időszaki, látványraktári kiállítás 
és múzeumpedagógiai foglalkoztató kialakítására kerül sor. Terve- 
ink szerint 2023. év végére az új időszaki kiállításunk és hozzá tar- 
tozó múzeumpedagógiai program segítségével a szövés hagyomá- 
nyának újra köztudatba emelését és a szövés mint népi mesterség 
„visszatanítását” szeretnénk minél szélesebb körben elérni. Mind- 
ezeken túlmenő cél a látogató- és családbarát központú múzeumi 
szolgáltatásaink bővítése.

Fő célunk továbbá az egész Bodrogközi régiónak mind az alsó- 
mind a szlovákiai felső-bodrogközi régióra kiterjedő újszerű idő- 
szaki kiállítás és hozzá szervesen kapcsolódó múzeumpedagógiai 
foglalkozások  rendszeres megvalósítása.

Tudományos kutatási tevékenység keretein belül Kántor Mihály 
Bodrogközi len- és kendermunkák, szőttesek /1961/ című mun- 
kájának tartalmi és formai korszerűsítése, a helyi szőttes minta- 
kincs-anyaggal, színes műtárgyfotókkal, szövési szakrajzokkal és 
újabb néprajzi gyűjtések eredményeivel bővített oktató jellegű 
kiadványának elkészítése és megjelentetése valósul meg.

Köszönjük a pályázatok összeállításában nyújtott szakmai segít- 
séget Dr. Viga Gyulának, Dr. Hajdu Ildikónak, Viszóczky Iloná- 
nak, Rádainé Bodnár Katalinnak, Á.Tóth  és Barátai Produkciós és 
Reklámügynökség Kft.-nek, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövet- 
ségének, a Miskolci Herman Ottó Múzeumnak és  a helyi projek- 
tiroda munkatársainak!

2022. január 15-től 2 új dolgozó segíti munkán- 
kat. Háda Andrea szakszolgálati titkári, Geri-Bá- 
nyácski Marietta gyógypedagógiai asszisztensi 
feladatokat lát el intézményünkben. 

Ellátásaink változatlanul zajlanak központi épületünkben, de- 
centrumainkban, és a nevelési-oktatási inézményekben, bölcső- 
dékben egyaránt.

2022. március 7-től klienseink hozzátartozói, valamint a 18. élet- 
évüket betöltött személyek újra korlátozások nélkül látogathatják 
intézményünket. Tekintve, hogy intézményünkbe a Cigándi Járás 
teljes területéről érkeznek a kliensek, ezért a maszkviselés tovább- 
ra is ajánlott a foglalkozásokon és a vizsgálatokon. 

FELHÍVÁS!
Amennyiben már használaton kívüli fejlesztő 

játékaikat/eszközeiket szívesen felajánlanák a 
korai fejlesztésre és fejlesztő-, vagy logopédiai 
foglalkozásra járó gyermekek számára, azokat 
örömmel fogadjuk intézményünkben, a Dózsa 
Gy. u. 3. szám alatt, hogy ezek a játékok színesít- 
sék és élvezetesebbé tegyék foglalkozásainkat. 

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

                        • ped.szakszolg.cigand@gmail.com
Intézményünk valamennyi dolgozója nevében Áldott Hús- 

véti Ünnepeket kívánok Cigánd Város lakóinak!
Kopasz Gáborné tagintézmény-igazgató

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

A Tinta Kiadó 2022 februárjában hirdette meg a Lőrincze Lajos 
könyvtári állománygyarapítási pályázatot, melynek célja volt a 
magyarországi könyvtárak ellátása  magyar nyelv új, korszerű szó- 
táraival.

Könyvtárunk sikeresen vett részt ebben a pályázatban, melynek 
eredményeként új lexikonokkal és enciklopédiákkal gazdagodott 
az intézmény könyvállománya.
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Március 15. - Nemzeti Ünnep: Városi ünnepség
"Ezredéves történelmünk bizonyságul 

szolgál, hogy nem vagyunk gyermek nem- 
zet; 1848-i történelmünk bizonyságul szol- 
gál, hogy nem vagyunk elaggott nemzet." 
(Kossuth Lajos)

Az 1848-49-es forradalom és szabadság- 
harc eseményeire emlékeztek 2022. már- 
cius 11-én városunkban.

Az ünnepség a Hősök terén lévő Kossuth 
szobornál vette kezdetét, ahol a Himnusz 
elhangzását követően Nagy-Tóbiás Katalin 
szavalatát hallhatták a jelenlévők. A szava- 
latot követően városunk és a Cigándi Járás 
elöljárói, a település intézményeinek és ci- 
vil szervezeteinek képviselői helyeztek el 
koszorút az egykori kormányzó szobránál.  
A koszorúzási ünnepséget a Sarkantyús 
Néptáncegyüttes férfi tánckarának bemuta- 
tója zárta.

A forradalmi hangulatot megidézve az 

ünneplő közönség az ETELE Hagyomány- 
őrző Lovas és Szabadidődsport Egyesület 
huszárainak felvezetésével vonult át a mű- 
velődési házba, ahol a kulturális program 
folytatódott.

A Nagy Dezső Művelődési Ház színház- 
termében a Kántor Mihály Általános Iskola 
hatodik évfolyamos tanulói és az iskola 
énekkara idézte fel történelmünk meghatá- 
rozó eseményét ünnepi műsorában. 

Érzelmes pillanatok következtek az is- 
kola irodalmi bemutatója után, ugyanis Ci- 
gánd Város Önkormányzatának nevében 
Oláh Krisztián polgármester adott át emlék- 
plakettet a fennállásának huszadik évfordu-
lóját ünneplő Csárdás Citerazenekar és 
Asszonykórus tagjainak, megköszönve a 
kétévtizedes kiemelkedő munkásságukat a 
cigándi hagyományok ápolásáért és kívánt 
további sikereket a tagoknak. 

(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)

A díjátadáson megemlékeztek a zenekar elhunyt tagjairól is, 
akiknek emléke előtt egyperces néma főhajtás mellett tisztelegtek 
a jelenlévők. 

A kulturális program folytatásaként a zenekar Kossuth nótákból 
álló dalcsokrát hallhatta a közönség.

A városi ünnepség zárásaként a Sarkantyús Néptáncegyüttes 
tagjai léptek színpadra, akik az alkalomhoz illő koreográfiával rót- 
ták le tiszteletüket a forradalom és szabadságharc hősei előtt. 

Városi Nőnap
A Nemzetközi Nőnap alkalmából a cigándi Nagy Dezső 

Művelődési Ház színháztermében 2022. március 8-án látták 
vendégül a Cigánd Város Önkormányzat kötelékébe tartozó 
hölgy dolgozókat.

Az ünnepségen Oláh Krisztián polgármester és dr. Hörcsik 
Richárd Abaúj-Zemplén országgyűlési képviselője köszöntötte a 
megjelent vendégeket.  

A köszöntőt követően az ország egyik közismert és sikeres éne- 
kesnője Kollányi Zsuzsi lépett színpadra és tette még szebbé ezt a 
jeles napot előadásával.    

A színpadi produkció után értékes tombola nyereményeket sor- 
soltak ki, melynek fődíja a Cigándi Bútorüzem által felajánlott 
konyhabútor volt, valamint Cigánd Város Önkormányzata nevé- 
ben minden megjelent hölgynek egy-egy virággal és egy kis édes- 
séggel kedveskedtek a szervezők. 

Két ország, egy nemzet
Cigánd Városának delegációja is csatlakozott ahhoz a karaván- 

hoz, mely az Ukrajnában zajló háború elől, Magyarország irányába 
tartó menekültek és az ott élő magyar emberek megsegítésére in- 
dult el a kárpátaljai Tiszaújlakra.

A kezdeményező fél Takács Tibor, Pusztafalu polgármestere 
volt. A két község testvértelepülési viszonyban áll egymással, a se- 
gítségkérésre hatalmas összefogás jött létre a térségben; rengeteg 
adomány gyűlt össze. 2022. március 3-án a kora délelőtti órákban a 
Városi Szabadidő Központ parkolójából indult el a konvoj. Az 
akcióhoz  több mint 30 település csatlakozott és 15 kisbusz indult 
útnak, ezzel segítve a nehéz helyzetben lévő határmenti magyaro- 
kat és a menekültválság kezelését. (Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.) 
A kisbuszokban tartós élelmiszerek, különböző ruhaneműk, ta- 

karók, párnák és más olyan dolgok voltak, amelyeket azonnal fel 
lehetet használni és ki lehetett osztani a menekülteknek.

Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket minden adományo- 
zónak és az akcióban résztvevőknek, akik ebben a helyzetben egy 
emberként fogtak össze, hogy segítséget nyújtsanak a nehéz hely- 
zetben lévők megsegítésére.

Cigánd Város Önkormányzata konzorciumi vezetésével a járás 7 települése: Alsóberecki, Bodroghalom, Karcsa, Ricse, 
Tiszakarád, Zemplénagárd, valamint a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás sikeresen valósította meg az  EFOP-3.9.2-16-
2017-00016 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Bodrogközben”  megnevezésű projektjét, amely 2018. február 
1.-én vette kezdetét.

Az Európai Unió és Magyarország Kormánya által biztosított támogatás összege 250 000 000 Ft volt. 
A program fő célkitűzései az alábbiak voltak:
 a helyi humán közszolgáltatásban dolgozók képzettségi szintjének fejlesztése, versenyképességük javulása;

 a közoktatásban részt vevő tanulók fejlesztése, a hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók oktatási esélyteremtése;
A projekt tevékenységei, céljai összefoglalva: 
 A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, 

továbbképzése, 
 A gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán 

kívüli programok megvalósítása, 
 A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása.

 Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való 
hozzáférésének biztosítására.

Kiegészítő tevékenység:
 A fejlesztés megvalósításához szükséges infrastruktúra és infokommunikációs fejlesztés

A projekt befejezéséhez kapcsolódóan 2022. január 31-én ünnepélyes keretek között megtartásra került a pályázati program 
eddig elért eredményeit bemutató projektzáró rendezvény a Szociális Szolgáltató Központ rendezvénytermében.

Oláh Krisztián polgármester, a megvalósító konzorciumot vezető Cigánd Város Önkormányzata nevében köszöntötte a 
résztvevőket, majd Linkner Tamás projektmenedzser és Virgó Richárd szakmai vezető adott tájékoztatást a projekt céljairól, a 
vállalt feladatokról, és bemutatták az eddig megvalósult tevékenységeket, az elért eredményeket.

A projekt 2022. január 28.-án eredményesen lezárult.

Sajtóközlemény Ünnepélyes projektzáró rendezvény
„Humán kapacitások fejlesztése a Bodrogközben”

2022. január 28.
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2022. március 9-én ünnepélyes keretek között adták át a Ci- 
gánd Településüzemeltetési és Városfejlesztő Nonprofit Kft. ci- 
gándi ipari területen található új telephelyét, mely a Belügymi- 
nisztérium Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő 
Programja keretében épült meg. A több mint 211 millió forintos ál- 
lami támogatásból megvalósult eredmények:

2- 360m -es új tárolócsarnok
2- 186 m  felújított és átalakított épület (autómosó)

2- 87m  új fedett-nyitott szín (bútorüzem területén)
- 1 db homlokrakodó
- 1 db csavarkompresszor
- 2 új munkahely

A projekt eredményei hozzájárulnak a Cigánd Településüzemel- 
tetési és Városfejlesztő Nkft. építőipari és városkarbantartói tevé- 
kenységeinek gyorsabb és hatékonyabb elvégzéséhez. Lehető- 
séget biztosít az építési generál kivitelezői tevékenység folytatá- 
sához Cigándon és járási szinten. Ennek első erőpróbája a saját ki- 

Gazdaságélénkítő Program

vitelezésben megvalósult épületek megépítése volt. Az ünnepélyes 
átadó ünnepségen a szalagot Réthy Pál közfoglalkoztatási és víz- 
ügyi helyettes államtitkár, Dr. Hörcsik Richárd ogy. képviselő és 
Oláh Krisztián polgármester vágta át.

Zajlanak a tavaszi munkák a városban
A tavasz beköszöntével még mozgalmasabbá vált a Cigánd 

Településüzemeltetési és Városfejlesztő Nkft. dolgozóinak 
munkanapjai. ( Cigánd Város Önkormányzata)

A József Attila utcán található fóliasátorban megkezdődtek a 
gyógynövények és fűszernövények (inkább zöldségfélék palántái, 
paprika, paradicsom, zeller, káposztafélék, uborka termesztése, i- 
lletve friss vöröshagyma (újhagyma, és hamarosan retek) is talál- 
ható már a primőr termékek között.

Az önkormányzathoz tartozó mezőgazdasági területeken (az ön- 
kormányzat által használt vagy bérelt vagy saját területein) több 
hektár lett bevetve zabbal és lucernával és őszi búzával. Tervezzük 
továbbá kukorica, burgonya, sárgarépa petrezselyem, cékla stb . 
vetését.                                          (Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
A város utcaképét színesebbé téve, a kft dolgozói elültették (ül- 

tetik) a tavaszi virágokat. díszfákat cserjéket. 
A településüzemeltetési N. Kft-nél folyamatosan zajlanak a fel- 

újítási, helyreállítási munkálatok is. Az elmúlt időszakban többek 
között az ipari terület került korszerűsítésre, valamint a Polgármes- 
teri Hivatallal szemben lévő ingatlan és az ahhoz tartozó járda és 
kerítés felújítási munkálatai is folyamatban vannak.

A Bélatanyán Lakatos József méhész gondoskodik a jelenleg 
hetven családot magában foglaló méh állományról.  

(Folytatás a következő oldalon.)
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1. Savanyított termékek:

Termék:    Ár:

Vegyes vágott savanyúságok:   500 Ft/kg/vödör

 - sárgarépás   

 - paprikás  

 - csípős paprikás

 - csípős paprikás, sárgarépás 

 - paprikás-sárgarépás

Ecetes cékla:    500 Ft/kg/vödör

Ecetes hagyma:    500 Ft/kg/vödör

Vörös káposztasaláta:   500 Ft/kg/vödör

Káposztasaláta:    500 Ft/kg/vödör

Ecetes karfiol:    500 Ft/kg/vödör

Savanyított káposzta:   350 Ft/kg

2. Dzsemek, lekvárok:

Termék:    Ár:  Nettó tömeg:

 - Szilvalekvár:    1700Ft/db    800 g

 - Bodzabogyó dzsem:   500 Ft/db   215 g

 - Málnadzsem:    500 Ft/db   230 g

 - Szőlő dzsem:    500 Ft/db   400 g

 - Ribizli dzsem (fehér/piros):  500 Ft/ db   400 g

 - Mirabolán dzsem (cseresznyeszilva):  450 Ft/db   400 g

 - Körte-alma dzsem:   450 Ft/db   400 g

 - Zöldparadicsom dzsem:   450 Ft/db   400 g

 - Birsalma-alma dzsem:   450 Ft/db   400 g

 - Sütőtök-alma dzsem:   450 Ft/db   400 g

 - Bodzavirág-alma dzsem:   450 Ft/db   350 g

3. Aszalt termékek

Termék:    Ár:  Nettó tömeg:

 - szeletelt, aszalt körte:   300 Ft/db   100 g

 - szeletelt, aszalt alma:   300 Ft/db   200 g és 300g

 - aszalt magozott szilva:   300 Ft/ db   200 g és 300 g

4. Szárított fűszernövények, gyógynövények:

Termék:    Ár:  Nettó tömeg:

 - Szárított petrezselyem:   300 Ft/db  20 g

 - Szárított zeller:   300 Ft/ db   20 g

 - Szárított kaporlevél:   300 Ft/db   20 g

 - Szárított hársfavirág   300 Ft/db   20 g

 - Szárított citromfű:   300 Ft/db   20 g

 - Szárított bazsalikom levél:  300 Ft/db   20 g

 - Szárított csalánlevél:   300 Ft/db   20 g

5. Sóval tartósított termékek:

Termék:    Ár:  Nettó tömeg:

 - Fokhagymapép:   600 Ft/db   380 g

 - Darált édespaprika sózott, nyers:  400 Ft/db   400 g

 - Darált csípős paprika sózott, nyers:  400 Ft/db   400 g

 - Darált zöldségkeverék:   400 Ft/db   400 g

6. Szörpök

Termék:    Ár:   Nettó tömeg:

 - Levendula szörp:   600 Ft/üveg  900 g

 - Citromfüves menta szörp:   600 Ft/üveg  900 g

7. Földes áruk:

Termék:    Ár:    

 - Fejeskáposzta:   250 Ft/kg

 - Vöröshagyma:   250 Ft/kg

 - Sárgarépa:   200 Ft/kg

 - Petrezselyem:   800 Ft/kg

 - Zeller:    350 Ft/kg

 - Lilahagyma:    350 Ft/kg

 - Burgonya:    200 Ft/kg

8. Egyé b termékek:

Termék:    Ár:   Nettó tömeg:

 - Paradicsomlé:   600 Ft/db   800 g

 - Virágméz:    1700 Ft/kg

 - Darabolt birsalma befőtt:   500 Ft/db   700 g

 - Étkezési dióbél:   3000 Ft/kg

 - Leveszöldség csomag:   450 Ft/csomag  500 g

 - Étkezési napraforgó mag:   400 Ft/csomag  500 g

 - 100 %-os termelői almalé, cékla-almalé: 1500 Ft/db  5 liter

A Savanyítóüzem boltja továbbra is többféle, helyben készült termékkel 
várja a vásárlókat, mely árucikkeket az alábbi árakon lehet megvásárolni: 

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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Az elmúlt időszakban több magánrendelést is teljesítettek a dol- 
gozók, emellett számos más rendelés érkezik az üzem vezetőjéhez. 
Emellett a József Attila utcában található Fogyatékkal Élők Nap- 
pali Intézménye számára is elkészültek a konyha- valamint a szo- 

Bútorüzem hírei

Tisztelt Cigándiak!

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi 
I. törvény 2.§ (4) bekezdés 29. pontja alapján a háztartási tevé- 
kenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az 
avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel 
történő megállapítása ismét az önkormányzatok hatáskörébe ke- 
rült.

Mindezen felhatalmazás alapján Cigánd településen a korábbi 
önkormányzati szabályozással megegyezően az avar és kerti hulla- 
dék nyílttéri égetése BELTERÜLETEN SZERDA, PÉNTEK, 
SZOMBAT NAPOKON 08.00 - 19.00 óráig megengedett, kivéve 
ha a kijelölt napok munkaszünettel járó ünnepnapra esnek !

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a szabályozás átmeneti jel- 
legű, a felhatalmazó jogszabály szerint az intézkedés a veszély- 
helyzet időtartama alatt - 2022. június 1. napjáig!! - lesz hatályban. 
A jelenleg érvényes szabályozás szerint a veszélyhelyzet meg- 
szűnését követően visszaáll a teljes tilalom!

Fontos, hogy az égetésre kijelölt időszakokban is be kell tar- 
tani a tűzgyújtásra vonatkozó tűzvédelmi előírásokat: 
 Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelem- 

mel kell lenni. Égetni csak szélcsendes időben szabad. Tilos az 
avar és kerti hulladék égetése az engedélyezett időszakon kívül, 

valamint szeles, párás, ködös, esős időben.
 Az avart és kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes 

személy folyamatos felügyelete mellett csak olyan helyen és terü- 
leten szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és 
vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt 
nem okoz. 
 A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz 

gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket 
és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terje- 
dése megakadályozható, illetőleg eloltható. 
 A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható 

avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell. 
Az eltüzelés csak olyan adagokban történhet, amely nem veszé- 
lyezteti a tűz környezetét. Nyers, megázott avar és kerti hulladék 
égetése tilos. 
 Az égetendő növényi hulladék nem tartalmazhat semmilyen 

más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartal- 
mazó hulladékot. 
 Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elham- 

vadt. Amennyiben fennáll a tűz feléledésének veszélye, gondos- 
kodni kell annak belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedé- 
séről. Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem 
ad felmentést.

Közreműködésüket megköszönve, maradok tisztelettel:
Oláh Krisztián polgármester

babútorok, melyek szintén az üzem dolgozói gyártottak.
A mögöttünk hagyott hetekben közel 1000 db orvosi ruha került 

leszállításra a megrendelő fél számára, illetve jelenleg 700 db ágy 
legyártása is folyamatban van.

Egy szabászgép beszerzésének köszönhetően a varrónők szá- 
mára vált könnyebbé a munkavégzés. 

Tűzgyújtási rend
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Cigándi tanuszoda műszaki bejárása
Csodálatos látványt nyújt a levegőből is a megépült Cigándi 

Járási Tanuszoda.
Az impozáns épületen az utolsó simítások folynak éppen annak 

érdekében, hogy mielőbb birtokba vehessék a térség iskolásai, 
sportolói és a lakosság is.

Minden éven a januári és februári hó- 
napok a legmozgalmasabbak a Szabad- 
idő Központban.

2022. új évben fejeződött be a X. Városi 
teremlabdarúgó bajnokság, ahol helyi és 
környékbeli amatőr csapatok mérkőztek 
meg egymással.

I. helyet a Cigándi fiatalokból felálló JZS 
Team csapata hódította el.

Ezt követően az öregfiúk 12 csapatának 
került megrendezésre egy teremlabdarúgó 
torna, ahol a Cigándi "öregek" két csapatot 
is felvonultattak és előkelő helyen végez- 
tek.

Ezután következtek a Cigánd SE utánpót- 
lás csapatainak szervezett teremlabdarúgó 
tornák, ahol a 7 - 16 éves korú gyerekek rúg- 
ták a bőrt hétről - hétre.

Tíz (10)! teremlabdarúgó torna alatt, 4 

nemzet (Szlovákia, Románia, Ukrajna és 
Magyarország) csapatai mérhették össze 
erejüket.

Többet kaptunk amire számítottunk, 
mivel ebben az időszakban tombolt a Co- 
vid. Szerencsére az összes versenyt sikerült 
zökkenőmentesen lebonyolítani, a komoly 
járványügyi előírásokat szigorúan betartva. 
(Oltási igazolás, maszk használata)

Itt is szeretném megköszönni a szülők 
segítségét, hogy támogatták a gyerekeket a 
mérkőzéseken való részvételen, illetve azt 
is, hogy Ő maguk is, a helyszínen szurkol- 
ták végig az egész napot!

Március elejével sajnos már senkinek 
sem a sportolás jut az eszébe a sportcsar- 
nokkal kapcsolatban...

Az Ukrajnában zajló háborút mi is a bő- 
rünkön érezzük...

(Folytatás a következő oldalon.)

Szabadidő Központ!
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(Az előző oldal folytatása.)
Cigándi Szabadidőközpontot regisztrációs központtá nyilvání- 

tották és 0-24 órában érkeztek a háborúból menekültek.

Többségben gyerekeknek és nőknek nyújtott a sportcsarnok pi- 
henés vagy alvási lehetőséget, miután regisztráltak mindenkit, to- 
vább utaztak a jobb jövő reményében.

Interjú Belicza Jánossal a CISE klubigazgatójával
Játékvezetőként számos mérkőzést vezetett a cigándi felnőtt 

futballcsapatnak, 2022. január közepén klubigazgatói szerep- 
körben tért vissza a város futballéletébe Belicza János, aki Sá- 
rospatakról tette át székhelyét városunk sportegyesületéhez.

- Kérem, egy pár gondolatban mutatkozzon be a kedves olva- 
sóknak!

- 1979. szeptember 20-án születtem Békéscsabán. Általános is- 
koláimat – a 9. Számú Általános Iskolában – matematika tagozaton 
kezdtem, majd a Madách Utcai Általános Iskolában fejeztem be, 
testnevelés tagozaton. Középiskolába a békéscsabai Gépészeti és 
Számítástechnikai Szakközépiskolába jártam, ahol sikeres 
érettségi vizsgát tettem 1998-ban. Ezután technikusi képesítést 
kaptam, ipari informatikus címen. Főiskolai tanulmányaimat 
1999-ben a Nyíregyházi Főiskolán kezdtem és 2003-ban ma- 
tematika – testnevelés szakos tanárként fejeztem be. A főiskolai 
évek alatt középfokú eszperantó nyelvvizsgát, és szakedzői 
diplomát szereztem labdarúgásból. A főiskolai évek alatt sikerült 
Magyar Egyetemi és Főiskolás Országos Labdarúgó bajnokságot 
nyerni csapatommal, egy évig pedig a főiskolai együttesnek játé- 
kos edzője is voltam. 2003 augusztusa óta élek Sárospatakon ahol 
a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolájában 
majd a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában dolgoztam 
pedagógusaként. A Szent Erzsébet Diáksport Egyesület alelnöke- 
ként segítettem az iskola sportját több csapatommal jutottam be az 
országos döntőbe. 2007-től – a délutáni ”rendszerben” működő – 
Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola (SUSI) elnöki te- 
endőit látom el. 

8 éves koromtól életem szerves része a labdarúgás, melyet a 
szakközépiskolai évek végéig a Békéscsabai Előre FC (up. NBI) 
tagjaként űztem. További csapataim: Jamina SE (NBIII), Nyíregy- 
házi Kertváros, Nyíregyházi Főiskola, Nagyvarsányi SE, Nyír- 
béltek SC, Újfehértói FC, Sárospataki TC. Az utóbbi egyesületnél, 
három éven keresztül az U-17-es csapat edzőjeként dolgoztam és 
2006-ban megnyertük a megyei bajnokságot. Az aktív pályafutá- 
somat befejeztem, de teljesen nem ”sikerült” elszakadni a sport- 
ágtól, hiszen a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei első osztályú já- 
tékvezetői keret tagja vagyok. Az angolt és az eszperantót készsé- 
gszinten beszélem. Két gyermekes családapa vagyok. 

Díjaim: MAGYAR OLIMPIA BIZOTTSÁGA FAIR PLAY DÍJ, 
SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ADO- 
MÁNYOZOTT SZABÓ KÁROLY DÍJ; AZ ÉV JÁTÉKVE- 
ZETŐJE BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN; 
CSAPATOK ÁLTAL MEGSZAVAZOTT BAZ MEGYEI ÉV JÁ- 
TÉKVEZETŐI DÍJ (4x). 

- Kik voltak, akik megkeresték Önt és mi volt az első 
reakciója a felkérést követően?

- Másfél évvel ezelőtt kezdőtek meg a puhatolózó beszélgetések 
Oláh Krisztián polgármester úr jóvoltából. 

(Folytatás a következő oldalon.)
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(Az előző oldal folytatása.)
Majd egy éve a komolyabb tárgyalások is „jelen” voltak. Termé- 

szetesen minden felkérést nagyon komolyan veszek és jól is esnek. 
De nem mindenre tudok igent mondani kettő okból. Az egyik az 
idő a másik pedig a cél. Nagyon komoly célrendszere van a CISE-
nek, elsősorban ez vonzott, nem tagadom. A megbeszéléseken 
mindenki tanár ura, Tóth János és Ablonczy Dániel volt még jelen, 
akiknek az elképzeléseik is összhangban voltak elképzeléseimmel. 

- Milyen feladatokkal, nehézségekkel jár ez a feladatkör?
- Nagyon összetett a feladat. Teljes erővel március 1-jén tudtam 

kezdeni, hiszen előtte egy komoly EFOP-os projekt szakmai igaz- 
gatói teendőit láttam el. De természetesen már előtte is jutott a hétre 
pár nap, amikor tudtam segíteni a kiváló vezetői csapatunk munká- 
ját. Mind a felnőtt, mind az utánpótlás labdarúgás tekintetében 
mikro, médium és makro ciklusokra épülő terv van a „tarsolyom- 
ban”. A meglévő és leendő támogatók felkutatása mellett, heti 
rendszerességgel megtartott sportvezetői tanácskozásokat ve- 
zetem. Nagyon nagy figyelmet kell fordítani a marketing, kommu- 
nikációra a XXI. századan, hiszen ez által tudjuk a klubbot népsze- 
rűsíteni és vizuális hatást gyakorolni. Fontos feladat a létesítmé- 
nyek állapotának felügyelete és állagának megóvása, karbantar- 
tása, amelyhez remek szakemberek segítségét kaptam. Szeretném 
azt a bizonyos csapategységet megteremteni minden fronton. 
Összeségében a település és a Klub (sport, illetve labdarúgással 
kapcsolatos) stratégiájának a folyamatos felügyelete mellett, me- 
nedzselni kell az egyesületet.

- Milyen célokkal vágott neki a munkának?
- Ha most felsorolnám az összes célt, akkor az összes hasáb is ke- 

vés lenne… Pont ez vonz… A minél nagyobb kihívás… Fontos, 
hogy legyenek nyertes pályázatok, új utánpótlás korú játékosok 
felkarolása, támogatók megbecsülése, új szponzorok bevonása, 
feljutás az NBIII-ba, buszok vásárlása, szurkolóink megbecsülése, 
új honlap létrehozása, új szakosztály bővítésé (pl.: kézilabda), 
sportkollégium,... A sor messze nem teljes…

- Korábbi tapasztalatait mennyire tartja előnynek?
- Szeretném a több éves pályázatírói munkásságomat kamatoztat- 

ni a rendezvényszervezés mellett. De itt is vannak fontossági sor- 
rendek. Azzal, hogy C központ lettünk – ami hatalmas eredmény - 
felelőséggel jár. Az a tapasztalatom, hogy ha az utánpótlásneve- 
lésre kellő figyelmet fordítunk akkor nemcsak egészségre ne- 
velünk, hanem értéket közvetítünk. Soha nem lehet tudni kiből lesz 
focista, sportvezető, masszőr, támogató vagy akár szurkoló. Min- 
denki tehetséges valamiben. Szoktam mondani… A labdarúgásban 
minden téren álltam már… Van több szemszögből is rálátásom a 
dolgokra. 

- Kik segítik az Ön munkáját?
- Komoly tapasztalattal rendelkező csapat várt. Úgy fogalmaznék, 

hogy mindenki a saját területén igazi kincs. Olyanok leszünk, mint 
egy jó békéscsabai kolbász. Remek hozzávalókból lehet csak cso- 
dát „készíteni”. És már „csak” össze kell „gyúrni”… Oláh Krisz- 
tián, Tóth János, Ablonczy Dániel, Girdán Sándor, Nagy Gábor, 
Gyarmati András, Tóth István, Terjék Sándor, Nagy Dávid, Gönczi 
Zoltán.. Ezek az emberek igazi értékek. Picit furcsa is, hogy nem 
mindent nekem kell csinálni, de természetesen ez nagyon pozitív 
értelemben mondom. Rajtuk kívül sok sok ügyes kéz tesz és tenni 
akar a fejlődés érdekében. 

- Van-e példaképe ebben a sportvezetők között, akár magyar, 
akár külföldi minta alapján?

- Sosem késő tanulni vallom. Van egy kedvenc idézetem erre: Ez 
a sportág a szerelmünk, a szerelemért pedig áldozunk.”. Magyaror- 
szágon sok klubvezető példa értéken működteti a klubbot, és sok 
nem. A TAO adta lehetőségeket ki kell használni, de nagyon fon- 
tos, hogy megfelelően, hiszen nincs szebb látvány annál, amikor 
egy sportolónk kap egy melegítőt és fülig ér a szája. Számomra az 
igazi vezető az, aki megbecsüli az adott egyesületet és büszkén 
hordja a szíve felett a címert. Kiemelni senkit nem szeretnék, az- 
által megbántani sem.

- A hazai bajnoki mérkőzéseken a családok számára külön 
programokat szerveznek, kültéri sakk, különböző gyermekjá- 
tékok stb. Mennyire tartja fontosnak, hogy egy sportesemény 
családbarát legyen és ne csak kimondottan a futballt szerető 
emberek járjanak mérkőzésekre?

- Mondhatjuk ez a mániám. Egy sportesemény - főleg a mai világ-
ban – ne csak egy meccs legyen. Hanem sokkal több annál. Nagyon 
régen foglalkozom rendezvényszervezéssel, ezt a tudásomat pró- 
bálom kamatoztatni több kevesebb sikerrel. A sportsarok, a gyer- 
mekbemutató mérkőzés, a tombolasorsolás, a büntetőrúgó verseny 
is ezt a célt szolgálja, egy egy bajnoki mérkőzésen. Elsősorban en- 
gem – nem titkolom – az NBIII vonz, ott kell majd nagyot alkotni. 
Nagyon reméljük, hogy a komoly utánpótlásképzés mellett (lásd: 
MLSZ produktivitási pontok), a felnőtt csapatunk NBIII-as lesz 
ismét. 

- Végezetül szeretném megkérdezni, jut-e ideje az aktív já- 
tékvezetésre emellett a munkakör mellett?

- Igen. Habár nem annyit, mint a múltban. Nagyon szeretek járni 
„Szabolcsba”, és erre a cseremérkőzéseken lehetőségem is van, de 
Borsodban is jut egy két rangaó. Engem ez kikapcsol és szerelem- 
mé vált. De az életemet úgy élem, hogy vannak fontossági sorren- 
dek és ez most a CISE.

Szatmári Csaba együttese nem úgy kezd- 
te a tavaszi idényt, ahogy arra számítottunk, 
de 22 forduló elteltével így is a tabella élén 
áll, a B.-A.-Z. megyei I. osztályú pontvadá- 
szatban. 

A cél továbbra is egyértelmű, bajnoksá- 
got kell nyerni és fel kell jutni az NB III-ba. 

A keret alkalmas erre, már csak azt kell 
félretenni játékosainknak, hogy mindenki 
mindenáron őket akarja megveni, mert az 
jelent dicsőséget ha valaki pontot szerez a 
CISE ellen. 

Ezt a megtisztelő terhet kell leküzdeni és 
akkor nem lehet gond a végén. 

Hajrá CISE! Hajrá Darazsak!
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Felnőtt csapatunk továbbra 
is vezeti a bajnokságot
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A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) több milliárd fo- 
rintot különített el a 2018-ban bevezetett produktivitási rend- 
szerre, melyben attól függően jutnak forráshoz a klubok, hogy 
mennyi és milyen minőségű futballistát nevelnek ki.

A rendszer 2020-ig kizárólag a profi bajnokságokban, illetve a 
korosztályos válogatottakban bemutatkozó játékosok alapján 
nyújtott támogatást. Tavaly februárban azonban ebben beállt egy 
változás, hiszen bevezették a Produktivitás 2.0-át, amely a klubok- 
ban végzett nevelő munka eredményességét úgy méri, hogy az 
onnan kikerülő fiatalok mennyi játéklehetőséget kapnak a kiemelt 
utánpótlás-bajnokságok akadémiai együtteseiben. Tehát a kis 
szekcióban, a legfiatalabbaknál végzett nevelő munka eredmé- 
nyességét az akadémiai képzésbe való beilleszkedés sikerességén 
keresztül méri, amelynél kizárólag az számít, hogy 14 éves kor 
előtt hol pallérozódott egy-egy játékos. Klubunk ebben a rangsor- 
ban előkelő helyen áll, ami nyilván a korábbi évek kiváló munká- 
jának köszönhető.

A rendszer lényege, hogy az egyesületek pontokat kapnak fiatal 
és saját nevelésű játékosaik szerepeltetésért, utóbbiak után akkor 
is, ha már nem náluk játszanak. Amint egy játékos betölti a 14. élet- 
évét, elkezd pontokat „termelni” nevelőklubjának vagy nevelő- 
klubjainak, akik olyan arányban részesülnek a pontokból, amennyi 
időt a játékos náluk töltött. Pont jár a felnőtt bajnoki meccseken 
eltöltött percekért, az NB II-ben 23, az NB I-ben 25 éves korig. A 
25 felettiek csak akkor termelnek pontot, ha külföldi top bajnok- 
ságban vagy a válogatottban játszanak. A produktivitási pont a 
pályán töltött idő (perc) és a mérkőzés szintjének (súly) szorzata. 
Az alapegység 1 pont, amely minden NB I-es mérkőzésen pályán 
töltött perc után jár. A legtöbbet az a játékos hozza volt klubjának 

vagy klubjainak, aki európai top bajnokságban és a válogatottban 
is játszik. A pontszámok alapján plusz támogatásra is jogosulttá 
válnak az egyesületek, a TAO-keretük ennyivel növekszik. A pont- 
számokat minden szezon végén frissítik. 

A közel 15 éve új alapokról induló utánpótlás képzésünk egyik 
legfőbb célja, hogy minél több ilyen tehetséges fiatal kerüljön ki 
Cigándról, természetesen emellett nagyon fontos, hogy a nálunk 
sportoló gyerekeket egészséges életmódra és sportemberi értékek- 
re neveljük. Érdemes tehát támogatni a fiatalokat.

A produktivitási rendszer pontszámítása

sorozat   szorzó
NB III – U19-es játékos  0.25
NB II – 23 évig   0.5
NB II – U19/U20/U21  1.25/1.00/0.75
NB I – 25 évig   1.00
NB I U19/U20/ U21  2.5/2.00/1.5
NB I és NB II – saját nevelés, 
 mint extra szorzó  1.20
U17/U19/U21 válogatottak 1.00/1.50/2.00
Kiemelt külföldi bajnokságok, 
 top 5 bajnokság II. o. 2.00
Európa-liga, Bajnokok Ligája 2.50
Top 5 bajnokság  3.00
Felnőtt A-válogatott mérkőzés 3.00

A jelenleg legtöbb pontot hozó játékosok a következők:

Baráth Benedek  (jelenleg Kemecse)
Csatári Gergő   (jelenleg DVTK)
Csáki Gergő   (jelenleg Kisvárda U15)
Czene Zalán   (jelenleg Kisvárda)
Dócs Benedek   (jelenleg Cigánd U16)
Hunyadi Bence   (jelenleg Nyíregyháza II)
Kovács Dániel   (jelenleg DVTK U15)
Kovács Marcell  (jelenleg Ferencváros)
Kovács Zsombor  (jelenleg Nyíregyháza II)
Králik Mihály   (jelenleg Cigánd)
Králik Péter   (jelenleg Kisvárda)
Racskó Márk   (jelenleg Kisvárda U16)
Tagai András   (jelenleg Nyíregyháza II)

Kiváló produktivitási eredmények

A közösségi média térhódítása a labdarúgás világában is egyér- 
telműen jelentkezik. Ezért nélkülözhetetlen a klubok életében is, 
hogy folyamatosan fejlesszenek, és a legújabb trendeknek megfe- 
lelően tájékoztassák a szurkolóikat. A Cigánd SE is megtesz min- 
dent, hogy lépést tartson a modern világ adta lehetőségekkel. Ezért 
megújul a klub weboldala (cigandse.hu), amely a legújabb dizájn- 
nal a legkorszerűbben lesz felépítve. 

Állandó műsorokkal jelentkezik majd a CISE YouTube-csator- 
nája, melyben a tervek szerint beindul egy havi rendszerességgel 
megjelenő magazinműsor is. De továbbra is folyamatosan tájéko- 
zódhatnak szurkolóink a hivatalos instagram és facebook oldalain- 
kon is.

Megújulnak és tovább fejlődnek 
a CISE közösségi média felületei


