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Emlékezés a mártír lelkészekre

2014. július 13-án a 165 éve történt 
tragikus eseményekre emlékeztünk 
immár hagyományosan. A dél-
előtt folyamán polgármester as�-
szonyunk, Hajduné Farkas Erika, 
C�eglédi Ferenc alpolgármester úr 
és Bedecs János képviselő úr tár-
saságában részt vett a csákberényi 
megemlékezésen. Küldöttségünk a 
két lelkész lakóhelyén tartott ren-

dezvényen elhelyezték az emléke-
zés virágait is. 
A délután folyamán településün-
kön is sor került az emlékezésre, 
mely a szabadságharc alatt mártír-
halált halt csákberényi lelkészek, 
Szikszai János és Manszbarth An-
tal nyughelyénél ke�dődött. 
A katolikus temetőben öss�egyűl-

(Folytatás a következő oldalon)
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(Folytatás az előző oldalról)

Simonics Péter katolikus plébános 
emlékezett meg a katolikus temetőben 

a mártír lelkészekről

A történelmi egyházak 
nevében közösen koszorúztak

A Manszbarth család leszármazottai

Csákberényi református egyház 
nevében is elhelyezték koszorújukat 

az emlékműnél

Önkormányzatunk 
nevében koszorút 

helyeztek el az 
emlékműnél

Csákberényi római 
katolikus egyház nevében 
elhelyezték koszorújukat 

az emlékműnél

Dr. Vécsei László polgármester úr 
Csákberényből

Danyi Katalin
szavalt

Róth Csaba képviselő úr 
mondott ünnepi beszédet
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tek Simonics Péter római 
katolikus plébános úr méltó-
ságteljes szavait hallgathatták 
meg elsőként, melyet hagyo-
mányosan a Boldog Asszony 
Anyánk, és a Perelj Uram kez-
detű énekek kö�ös eléneklése 
követett, majd a megjelentek 
fejet hajtottak a lelkés�ek sír-
jainál és meg is koszorúzták 
azokat.
Ezután megemlékezésünk a 
Vértanuk terén folytatódott, 
ahol hagyományosan a nem-
�eti imánkkal ke�dődött a hi-
vatalos program. A Himnus� 
közös eléneklése után Danyi 
Katalin Petőfi Sándor: Márci-
usi ifjak című versét adta elő. 
A lírai sorokat Róth Csaba képvise-
lő úr megemléke�ő bes�éde követte. 

A� ünnepélyes emléke�és végén a 
S�iks�ai - Mans�barth emlékmű meg-
koszorúzására került sor. Az idei ren-

dezvényünket is megtisztelték 
jelenlétükkel Csákberény ön-
kormány�atának, református és 
katolikus egyhá�ának képvise-
lői is, valamint Mans�barth An-
tal családjának leszármazottai 
is, és telepü-
lésünk világi 
és egyházi 
képviselőin 
kívül ők is 
elhelyezték 
koszorúikat 
az alkalom 
tiszteletére.
A Szózat el-
éneklése zár-
ta a hivatalos 
programot, 
melynek vé-
gén a római 
k a t o l i k u s 

egyház szeretetvendégségre várta a 
rés�tvevőket. A katolikus templom pa-
rókiáján terített asztal mellett adódott 
alkalom a kötetlen baráti beszélgetés-
re. Kellemesen �árult a� emléknap. 
Önkormányzatunk ezúton is köszö-
netet mond mindazoknak, akik segít-
ségükkel hozzájárultak a rendezvény 
magvalósításához.

(Folytatás az előző oldalról)

Minden évben  július 
elseje a magyar egész-
ségügy legnagyobb 
ünnepe, 2011. év óta 
munkas�üneti nappá is 
nyilvánították. Ezen a 
napon s�ületett Semmel-
weis Ignác (Budán,1818.
július 1-én), magyar or-
vos, az anyák megmen-
tője. Ors�ágs�erte e�en a 
napon kös�öntik, és kö-
szönik meg az egészség-
ügyben dolgozók egész 
éves munkáját. 
Településünkön július 
8-án a Nagyigmándi Kö-
zös Önkormányzati Hiva-
tal dísztermében Hajduné 

Farkas Erika polgármester 
ass�ony méltatta a telepü-
lésünk egészségügyi dolgo-
zóinak kitartását, munkabí-
rását, elhivatottságát.
A� ünnepi rende�vényen, 
a kös�öntő s�avak elhang-
�ása után, a Könnyű�enei 
Női Kórus tagjai, Jó�sef 
Attila, Tedd a kezed és az 
Áldalak búval, vigalom-
mal című meg�enésített 
verseivel lepték meg a� 
ünnepelteket. Majd a meg-
terített fehér as�tal mellett 
elfogyas�tott vacsorával és 
kötetlen, vidám beszélge-
téssel zárult a rendezvény. 
    Prostekné Edit 

Szeretvendégségen a katolikus plébánián

Semmelweis Nap

A Könnyűzenei Női Kórus előadása



2014. június-júliusÜnnepi hírek4• Igmándi Hírnök

Az iskolások és a hagyományőrzők közös műsora

 1920. június 4-én írták alá 
Versaillesben, a Nagy-Trianon palotá-
ban az Antant hatalmak és Magyaror-
s�ág kö�t a� első világháborút le�áró 
békét, amely feldarabolta a� e�eréves 
Magyar Királyságot, s a magyarság 
harmada határon túlra került.  
  E�en a napon nem egy ors�ág, hanem 
egy nem�et emléke�ik. Nem csupán 
egyének, de közösségek, családok és 
mindenki, aki úgy érzi, hogy magyar. 
Függetlenül attól, hogy hol született, 
hol él vagy milyen nyelven szólal 
meg, amikor a boltban kenyeret kér. 
Mindenkinek jut s�erep abban, hogy 
a hovatartozás hitének ne a határvo-
nal szabja meg a gátat, hanem csak a 
szív.
1920. június 4-én idegenek döntötték 
el, hogy Magyarország melyik része 
hová fog tarto�ni e�entúl. Amit elfe-
lejtettek a� a�, hogy itt nem csak pi-

ros vonalas határról, földről, folyókról 
volt s�ó, de ér�ő emberekről is. Olya-
nokról, akiknek a ház mögötti kertjé-
ben egys�erre megjelent egy határkő 
és mint egy kikelő gyomnövényt, nem 
lehetett kiirtani. Ami s�örnyűbb, hogy 
nem csak a krumpliföld fele került 
egy másik ors�ágba, de a s�ülők, test-
vérek, barátok is, akiket egyszeriben 
nem lehetett bármikor meglátogatni, 
mert útlevél kellett egy ké�fogásho� 
vagy egy öleléshe�. Ők akaratuk elle-
nére úgy kerültek külföldre, hogy meg 
sem mozdultak. Ez az, amit nem lehet 
csak úgy feldolgo�ni vagy elfelejteni 
és nem is szabad. Mára, a XXI. szá-
zadi Magyarország számára, június 
negyedike a helyére került. Érzéseink 
letis�tulnak, egyre erősebbek vagyunk 

ahho�, hogy a felőrlődés helyett meg-
újuljunk, megerősödjünk e tapas�ta-
lat által, és megtaláljuk a formáját a 
közös emlékezésnek, az összetarto-
�ásnak: a kö�ös ünnepekkel, a kö�ös 
élményekkel, úgy mint e�en a napon. 
Ezért emlékezünk minden év június 
4-én Trianonra. 

  Nagyigmándon a Magyarok Park-
jának Emlékművénél gyűltek öss�e 
azok, akik a Nemzeti Összetartozás 
Napján s�erettek volna megemléke�ni 
a 94 éve történtekről.
  A� ünnepséget a Himnus� kö�ös ének-
lése nyitotta meg, majd Danyi Katalin 
Jó�sef Attila: Bús Magyar éneke című 
versét s�avalta el. Ünnepségünkön Dr. 
Füles Zoltán a Nagyigmándi Közös 
Önkormány�ati Hivatal jegy�ője ün-
nepi bes�édében nem csupán a múltba 
segített viss�atekinteni, hanem a jövő 
lehetőségeit is megláttatta:
„A mai nap 94 éve történt események 
fekete betűkkel íródtak minden magyar 
szívbe. E nemzeti katasztrófát - melyet 
megérteni és elfogadni soha nem sza-

bad, de feldolgozni 
mindnyájunknak 
szükséges – csak 
úgy viselheti el 
tudatunk, ha visz-
szatekintünk a ko-
rábbi ezer eszten-
dő történelmére. 
Mindig volt erőnk 
felállni vert hely-
zetből, újra kezde-
ni a nemzet építést 
és eljutni Európa 
vezető államai 
közé. Ha elfogad-
juk a történelem 
körforgásáról val-
lott elméletet, ak-
kor remélhetjük, 
hogy a XX. szá-
zadi történelmünk 

mélypontjait követően 
a XXI. században talán 
végre újra felvirágozhat 
nemzetünk.” 
  A Könnyű�enei Női Kó-
rus Bródi János Szabad-
nak s�ülettél című dalát 
dolgo�ta fel erre a� alka-
lomra. 
  Hajduné Farkas Eri-
ka polgármester as�-
szony, Czeglédi Fe-
renc alpolgármester 
úr, Dr. Füles Zoltán 
jegy�ő úr, valamint 
Nagy Sándor képvi-
selő úr a Magyarok 
Parkja Emlékművének 

megkos�orú�ásával tették élővé 
a� emléke�ő kö�össég s�ámára 
a Nem�eti Öss�etarto�ás Napját. 
A� ünnepséget a S�ékely Him-
nusz közös éneklése zárta.

Prostekné Edit

Nemzeti Összetartozás Napja

Danyi Katalin szavalt

Dr. Füles Zoltán a Nagyigmándi 
Közös Önkormányzati Hivatal 

jegyzője mondott ünnepi beszédet

Könnyűzenei Női Kórus 
énekelt az ünnepélyen

Nagyközségünk vezetői 
helyezték el koszorúikat
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 Május utolsó vasárnapja a 
Hősök Napja ha�ánkban. 
Ebből a� alkalomból em-
lékezünk minden évben a 
magyar történelem viszon-
tagságos időiben is helyt 
állt hősökre, katonákra, 
családjaikra, minden ma-
gyar hősre.
  Nagyigmánd közönsége 
évről-évre a világháborús 
emlékműveknél rótta le 
kegyeletét és emlékezett 
meg a nem�et hőseiről. 
Idén vis�ont a� időjárás 
másképpen határo�ott, ha-
talmas eső miatt a� ünne-
pélyt a S�ent Mihály római 
katolikus templomban tar-
tottuk meg.
Hajduné Farkas Erika polgármes-
ter ass�ony megemléke�ő bes�éde 
után, Czunyi Réka 8. a osztályos 
tanuló, Illyés Gyula: Ne feledd a 
tért és Kéringer Bence 7. a osz-
tályos tanuló, Tóth Árpád: Kato-
nasír című s�avalataik után, imát 
mondott a Nagyigmándi Hősö-
kért, Simonics Péter római kato-
likus plébános és Sugárné Damó 
Márta református lelkipás�tor.
Pogrányi  Jánosné és Olajos 
Lászlóné  a  hozzátartozók nevé-
ben helyezték volna el koszorúikat 
a� emlékműveknél, de a� eső miatt 
dolgozóink tették ezt meg nevükben  
és  önkormányzatunk nevében is.

Prostekné Edit

A magyar hősökre emlékeztünk

Czunyi Réka

Simonics Péter plébános és 
Sugárné Damó Márta lelkész

Kéringer Bence

Hajduné Farkas Erika 
mondott megemlékező beszédet

A leggyorsabban szeretne értesülni 
a helyi rendezvényekről?

Küldjön egy e-mailt a muvhaz.nagyigmand@gmail.com címre 

és felkerül a helyi eseményekről értesülők címlistájára!
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 2014 június 30-tól július 4-ig a Ma-
gos Művelődési Há�ban táboro�tunk a 
Nagyigmándi Pápay Jó�sef Általános 
Iskola alsó tagozatos diákjaival. A tá-
bor mottója „Játsszunk színházat”. Ez 
azt jelentette, hogy Csonka Edit taní-
tónő ötlete alapján, a táborlakók nagy 
rés�e már a s�ünidő megke�dése előtt 
kiválas�totta, milyen s�erepet s�eretne 
majd a színdarabban eljátszani. Mé-
száros Piroska és Pékné Kocsis Ka-
talin tanítónők pedig s�inte a� egés� 
3. a osztállyal együtt készültek a saját 
fellépésükre. A�ok a gyerekek, akik a 
háttér munkákat végezték, Czeglédiné 
Pás�tor Beáta tanítónő által megál-

modott, felvá�olt 
hátteret, díszletet 
és a jelmezeket 
készítették el. Ta-
vaszi Piroska és 
Steiningerné Csete 
Ildikó tanítónők 
a legkisebbekkel 
foglalko�tak, így 
ők sem maradtak 
ki a� előadásból. 
Mészáros Gabriel-
la tanítónő minden 
nap meglátogatott 
bennünket, segítve 

A Magosban táborozni jó!

Olvasni jó

Kűrtőskalács sütés

Az egyik szoba

Nagy élmény volt a Magosban aludni

Nagyon tanulják 
a szerepeiket

Készülnek a jelmezek

Készül a díszlet

(Folytatás a következő 
oldalon)



Igmándi Hírnök • 72014. június-július

a felkés�ülő cso-
portokat, s�akmai 
tanácsokat adva 
a gyerekeknek. A 
próbák mellett sok 
más programmal is 
készültünk, hogy 
a gyerekek egy 
percre se unatko�-
zanak. Sokat ját-
szottunk, sütöttünk 
kűr tőskalácsot , 
í j á s z k o d t u n k  
Mikle György se-
gítségével.
 Hajduné Farkas 
Erika polgármes-
ter ass�ony    pedig 

mesét   olvasott a tábortű�nél  a gye-
rekeknek. 
Kirándultunk a� ölbői tónál, ahol a 
Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szak-
kép�ő Iskola tanulói segítségével lovas 
programon vehettünk rés�t. Körmendi 
Csaba a lovas iskola igazgatója mutat-
ta be a ménest és vezetett körbe ben-
nünket az istállóban, majd a bátrabbak 
lovagolhattak is. Prostek Imre nyara-
lójában kaptunk helyet a� ebédünk el-
kés�ítéséhe� és elfogyas�tásáho�. Gu-
lyás leves és lángos volt a menü, a húst 
az ebédhez Nagy Lajos hentes mester 
szíves támogatásának köszönhetjük. 
Tatabánya már hagyományos állo-
mása a táborozóknak, megcsodáltuk 
a kilátást a Turul Emlékműnél. Nem 

Moziztunk

Ölbőn krándultunk

Prostek Imre nyaralójánál 
ebédeltünk

Ebéd osztás

(Folytatás a következő oldalon)

(Folytatás az előző oldalról)

Szelim-barlangban Tatabányán

Turul Emlékműnél
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messze innen van egy hatalmas gyö-
nyörű barlang, olyan, mint egy nagy, 
bolto�atos táncterem, fölül nagy göm-

bölyű nyílással. E� 
a barlang az úgy-
nevezett Szelim 
lyuka. A gyerekek 

nagyon élvezték 
a barlang adottsá-
gait, sokat szalad-
gáltak a szirteken 
és megmászták 
a nagy köveket 
is. Később meg-
ebédeltünk a 
McDonald’s-ban, 
majd a délutánt a 
Gyémánt Fürdő-
ben strandolással 
töltöttük. Az utol-
só esténken ren-
deztük meg a gya-
korlott táborozók 
által már nagyon 
várt „Láthatatlan 
kiállítást”. Ez egy 
bátorság próba, 
amit a gyerekek 
mindegyike sike-
resen teljesített, 
megtalálva az el-
rejtett tárgyakat a 
színházteremben. 
A kreativitás az 
egész tábor ideje 

alatt szárnyalt. Ezt koronázta meg a 
tábor végi premier előadás, amikor 
is bemutattuk mit sikerült közösen 
alkotnunk. A� előadás fergeteges-
re sikeredett, elmondhatjuk, hogy a 
gyerekek igazán kitettek magukért. 
Egyik próba sem sikerült ilyen jól, 
minden s�ereplő a legjobbat ho�ta ki 
magából, öröm volt látni őket a s�ín-
padon. 
Sokan kö�reműködtek abban, hogy 
a táborunk ilyen formában meg-
valósulhasson. Önkormányzatunk 
bi�tosította a feltételeket a táboro-
záshoz. Lukácsné Farkasdi Anita 
felügyelte, hogy a há�ban minden 
rendben legyen. A Falugondnok-
ság hozta az ágyakat a Monostori 
Erődből, Vajda Attila építette a s�ép 
tű�rakó helyet a művelődési há�-
nál, az iskola és az óvoda konyhája 
gondoskodott arról, hogy éhen ne 
maradjunk, a Gondo�ási Kö�pont 
pedig a� étel s�állításában nyújtott 
segítséget. Köszönjük a sok munkát 
és reméljük a� első s�ínjáts�ó tábort 
még sok alkalommal megismételjük 
a követke�ő években, mert rajtunk 
nem múlik majd! 

 Prostekné Edit

Bruckner Szigfrid, Vacskamati, Ló Szerafin, Őzike Esztike

Költői verseny(Folytatás az előző oldalról)

Próba a színpadon

Mogyorószín mókusok a záró előadáson

3. a osztály előadása

Strandoltunk

(Folytatás az előző 
oldalról)
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A képviselő-testület május 
14-ei, és a június 18-ai ren-
des, valamint a május 23-ai, 
a június 4-ei, a június 30-ai 
és a július 9-ei rendkívüli 
üléseiről a� alábbi tájéko�-
tatást adjuk. 

Május 14-ei ülésen az 
alábbi témákat tárgyalták 
a képviselők: 

Nagyigmánd Nagyközség 
közbiztonságának, köz-
rendjének helyzete.
A Komáromi Rendőr-
kapitányság ve�etője 
Bolehradsky Szilveszter 
rendőr ale�redest, rés�le-
tes beszámolót készített a 
nagyközség 2013.évi köz-
bi�tonsági hely�etéről, a 
közbiztonság érdekében tett 
inté�kedésekről és a� a��al 
kapcsolatos feladatokról.
Kitért a bűncselekmények-
re, gará�daságokra, lopá-
sokra, vagyon elleni erő-
s�akos bűncselekményekre, 
szabálysértésekre. 
 A� önkormány�attal jó kap-
csolatot ápol a kapitányság, 
a település polgárőreivel 
példaértékű a� együttműkö-
désük. A Komáromi Rend-
őrkapitányság bes�ámolóját 
a testület elfogadta, megkö-
s�önte a település lakossá-
gának érdekében végzett jó 
munkájukat. Az ülésen jelen 
volt Csobán András rendőr 
főtör�sőrmestert is.
Tájékoztató a 
Nagyigmándi Polgárőr 
Egyesület működéséről.
Bedecs János elnök, Galgán 
Attila pén�táros bes�ámo-
lójukban tájékoztatást ad-
tak arról, hogy az egyesület 
tagjai saját, rendőrségi jár-
őrö�éssel, rende�vénybi�to-
sítással, figyelős�olgálatban 
összesen 2956 órát töltöttek 
a� elmúlt évben a települé-
sen.
A testület az Egyesület 
2013. évi munkájáról szó-
ló beszámolót, valamint az 
önkormány�attól kapott tá-
mogatásról s�óló pén�ügyi 
tájéko�tatót elfogadta,  kö-

s�önetét feje�te ki a� egye-
sület ve�etőinek és tagjainak 
a nagyközség közbiztonsá-
gáért végzett munkájáért. 
A Mezei őrszolgálat 2013.
évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásra ke-
rült:
A me�ei őrs�olgálat egés� 
évben két fővel,- Belcsák 
István és Bedecs János,- lát-
ta el a s�olgálati feladatait 
a nagyközség külterületein, 
de rendkívüli események 
alkalmával egyéb önkor-
mány�ati feladatok ellátásá-
ban is rés�t vettek, sokrétű 
munkát látnak el.  2013.
évben a nagyközség külte-
rületein jelentős események 
nem történtek, a külterüle-
tek rendje és biztonsága kis 
mértékben javult a� elő�ő 
idős�akho� képest. 
Beszámoló a Pápay József 
Általános Iskola vagyon-
kezelési szerződésének 
végrehajtásáról. 
A� ülésen jelen volt e napi-
rend tárgyalásakor Dr. Lipót 
Gyula a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Kö�pont 
Komáromi Tankerület kép-
viselője. S�ólt a� egy éves 
tankerületi működésükről, 
elmondta, hogy sok prob-
léma merült fel ke�detben, 
de úgy érzi egyre kevesebb 
lesz.    
Az iskola hagyományai te-
rén tény és való, hogy sok 
áldozatot vállalt, vállal a 
nagyigmándi önkormány-
zat. Sajnos a KLIK ezt nem 
tudja felvállalni, van ti�en-
két intézménye, abból ket-
tőt működtet is. Örömmel 
fogadják továbbra is a� ön-
kormányzati támogatást. 
A képviselő-testület a 
Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Kö�pont Komá-
romi Tankerülete beszá-
molóját a vagyonkezelési 
s�er�ődésben meghatáro-
�ott felújításokról, beruhá-
�ásokról elfogadta. Felhív-
ta a� inté�ményfenntartó 
figyelmét, hogy 2013. évi 
teljesítése elmarad a s�er�ő-
désben vállalt mértéktől, és 

kéri, hogy a� elmaradt fel-
újítási kötelezettséget 2014. 
december 31-ig pótolja. 
Beszámoló a tűzvédelem 
helyi állapotáról.
Nyitrai Sándor a 
Nagyigmánd Önkormány-
�ati Tű�oltó-parancsnokság 
parancsnoka rés�letes tájé-
koztatást adott az elmúlt évi 
munkájukról. Jelenleg 7 fő 
alkalma�ott főállású, 1 fő 
rés�munkaidős tű�oltóval 
látják el a szolgálatot.  A 
parancsnoknak a 2013. évi 
munkájukról, a nagyközség 
tű�védelmi hely�etéről s�ó-
ló beszámolóját a testület 
tagjai elfogadták. Megkö-
s�önték a tű�oltó-parancs-
nok és a tű�oltók  áldo�atos 
munkáját. 
Tájékoztató a fogszakor-
vos gyógyító és megelőző 
munkájáról, az iskola fo-
gászati feladatok ellátásá-
ról.  
Dr. Győry Magdolna fog-
szakorvos adott részletes tá-
jéko�tatást a fogs�akorvos 
gyógyító és megelő�ő mun-
kájáról, a� iskolafogás�ati 
feladatok ellátásáról. 2013-
as évi statis�tikai adatai: 
rendelésen megjelent páci-
ensek s�áma: 1514 fő, ebből 
gyermek:535 fő. Fogeltávo-
lítás: 414 alkalommal, fog-
tömések: 398, gyökértömés 
84, fogkő eltávolítás 115, 
fogsor 19, fogás�ati röntgen 
169 alkalom. A doktornő 
beszámolóját azzal zárta, 
hogy a praxis teljes ellátá-
sára financiális okok miatt 
nincs lehetősége, de helyet-
tesítésben továbbra is ellátja 
Nagyigmánd lakosságának 
fogás�ati s�akrendelését.  
Hajduné Farkas Erika pol-
gármester az ülésen tá-
jéko�tatta a képviselőket 
arról, hogy várhatóan az ön-
kormányzatokat kötelezik 
a hétvégi fogorvosi ügye-
leti ellátás biztosítására is. 
Kistérségi szinten igyekez-
nek intézkedni ez ügyben, 
ajánlatokat kértek működő 
fogorvosi ügyeletektől. (Ta-
tabánya, Győr).

A háziorvos beszámolója a 
háziorvosi és házi gyermek 
orvosi szolgálatról szóló 
rendelet végrehajtásának 
jelenlegi helyzetéről.
Dr. Horváth Györgyike há-
�iorvos bes�ámolójából: 
2013.évben a bejelentke-
�ettek s�áma 1575 fő volt, a 
rendelésen megjelentek szá-
ma 10 445 fő. A lakáson tör-
tént beteglátogatások száma 
186 fő, a kör�eti ápolónő 
által meglátogatottak száma 
505 fő. A fekvőbeteg gyógy-
inté�etbe utaltak esets�áma: 
105 fő, a s�akrendelésre 
utalások 1833 fő. A napi át-
lagos betegforgalom:55-65 
fő. A táppén�esek s�áma a� 
elmúlt évekhe� képest és�-
revehetően csökkent, mely-
nek okát elsősorban a dok-
tornő abban látja, hogy a 
táppén� rendkívül alacsony, 
illetve féltik a� emberek a 
munkahelyüket.
A doktornő a� alábbi 
mondatokkal zárta beszá-
molóját: „ Feladataink a 
jövőre nézve: a prevenció 
további erősítése, a la-
kosság szélesebb körben 
történő tájékoztatása, s 
az egészséges életre ne-
velés, keressük a különfé-
le szűrési lehetőségeket. 
Nagyon szépen köszönjük 
az új rendelőt, nagyon 
szeretünk itt lenni, jó a 
hangulatunk, a betegek is 
türelmesebbek, úgy látszik 
Nagyigmándnak sikerült 
az, ami sajnos az ország-
nak nem, egy jó hangula-
tú, korszerű, új egészség-
ügyet varázsolni!”  
A védőnők beszámolója a 
magzati védelemről szóló 
törvény végrehajtásának 
jelenlegi helyzetéről, az 
anya- és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról. 
Nagyigmánd lakosainak 
számából adódóan (2013.
évben:2987 fő) a� önkor-
mány�at két védőnői kör�et 
fenntartója, melyekben két 
főállású védőnő dolgo�ik. 
I.sz. körzetét Ádám Viktó-

(Folytatás a következő oldalon)
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ria, II. sz. körzetét Péntekné 
Róth Eszter látja el. Az I.sz. 
körzet 86, a II.sz 106 gon-
dozott családot lát el. 2013.
évben az élveszületések 
s�áma 20 fő volt. A védőnők 
egy jó, részletes anyagot 
terjesztettek a testület elé, 
melyben kitértek a végzett 
munkájuk minden területé-
re pl: Nővédelem-Várandós 
gondo�ás, csecsemő-gyer-
mekgondozás, tanácsadás, 
óvoda-iskolaegészségügyi 
munka, védőoltás, egés�-
ségnevelés-egészségmeg-
őr�és, előadások, egyéb te-
vékenységeik. Baba-Mama 
klubot, Anyatejes Világna-
pot terve�nek. 
A védőnők jó kapcsolatot 
alakítottak ki a gyermekek-
kel és a kismamákkal, az 
oktatási intézményekkel, 
Vöröskereszttel, a Család-
segítő és Gyermekjóléti 
S�olgálat ve�etőjével, mun-
katársaival. 
Beszámoló a község gyer-
mek-és ifjúság védelmi 
helyzetéről, az intézmény-
fenntartó társulás mű-
ködéséről Lakatosné Dián 
Krisztina a Gyermekjóléti 
és Családsegítő S�olgálat 
ve�etője és Més�áros Edit 
a hivatal szociális ügyin-
té�ője adott rés�letes tájé-
koztatást.  
A szociális igazgatásról 
és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 
határozza meg a személyes 
gondoskodást nyújtó ellá-
tások rendszerét, ezen belül 
a s�ociális alaps�olgáltatá-
sok módjait és formáit is. A 
szociális igazgatásról szóló 
törvényen kívül a munká-
juk alapjául s�olgál még a 
gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény.  
 A személyes gondoskodást 
nyújtó alapellátások kö�é 
tartozik tehát a gyermekjó-
léti s�olgálat működtetése 
és annak tevékenysége is, 
mely ez által szintén a szo-

ciális alapellátás rends�e-
rének rés�ét képe�i. 
A gyermekjóléti szolgá-
lat 1998. március 11.óta 
működik, inté�ményfenn-
tartó társulás formájában, 
kö�pontja Nagyigmánd. 
Az intézmény ellátási te-
rülete jelen állapotában 
Nagyigmándon kívül még 
Csém, Bana és Szákszend 
községekre terjed ki.
A 2006-os évtől a felada-
taik kibővültek, a� 1993. 
III. tv. alapján családsegítő 
s�olgáltatási feladatokat is 
ellát az intézmény. A gyer-
mekjóléti és családsegítő 
szakmai egység egymás 
mellé rendelten egymás 
munkáját segítve és kiegé-
s�ítve működnek.
A� inté�ményfenntartó tár-
sulás elnevezése korábban 
Nagyigmánd és Környéke 
Intézményi Társulás volt 
és csupán inté�ményünket 
foglalta magában. Ellátási 
területe és felvállalt fel-
adatai azonban 2013. nya-
rán megváltoztak illetve 
kibővültek. A társulás új 
elneve�ése: Nagyigmánd 
és Környéke Közoktatási 
és Szociális Társulásra vál-
tozott, döntéshozó szerve 
továbbra is a  Társulási Ta-
nács. 
A gyermekjóléti és család-
segítő s�olgálat munkájáról 
és 2013.évi szakmai tevé-
kenységéről s�óló bes�á-
molót a képviselő-testület 
tagjai elfogadták, megkö-
szönték az intézményveze-
tő és dolgo�ói munkáját.   
Törvényességi észrevétel 
elbírálása. 
A Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatal 
Törvényességi Felügye-
leti Főos�tálya a� önkor-
mány�at építményadóról 
szóló 19/2011(IX.8.) sz. 
Kt rendelete ellen törvé-
nyességi felhívással élt. 
A testület a jegy�ő úr 
által előterjes�tett épít-
ményadóról szóló javított 
rendeletet az alábbiak 
s�erint fogadta el:

Nagyigmánd Nagyközség 
Önkormányzat 

Képviselő-testületének
8/2014. (V.19.) 

önkormányzati rendelete
az építményadóról

Nagyigmánd Nagyközség 
Önkormány�at Képvise-
lő-testülete a� Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés a) és 
a h) pontjában, valamint a 
(2) bekezdésében meghatá-
ro�ott feladatkörében, a he-
lyi adókról szóló 1990. évi 
C. törvény (továbbiakban: 
Htv.) 1.§ (1) bekezdésében 
és 6.§ -ban kapott felhatal-
ma�ás alapján a� építmény 
adóról a követke�őket ren-
deli el:

1. §   (1) A� adó alapja: a� 
építmény m2-ben s�ámított 
has�nos alapterülete.
(2) A� adó évi mértéke: 
550,-Ft/ m2

2. §  (1) Mentes az adó alól 
a lakás, kivéve a vállalkozó 
üzleti célt szolgáló  
épülete, épületrés�e.
(2) Mentes az adó alól a ma-
gánszemély tulajdonában 
álló építmény,  kivéve a 
vállalkozó üzleti célt szol-
gáló épülete, épületrés�e”  

3. § A� építményadót a� 
adózónak évenként két rész-
letben kell megfi�etnie a�   
adóév május 15-ig, illetve 
október 15-ig.

4. §     (1) E rendelet a 2014. 
június 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti 
Nagyigmánd Nagyközség 
Önkormány�at Képvise-
lő-testületének 19/2011. 
(IX.8),  önkormányzati ren-
delete. 

Hajduné Farkas Erika sk.
  polgármester                                                                                         

Dr. Füles Zoltán sk.
                         jegy�ő

Elfogadásra került Dr. Fü-
les Zoltán jegy�ő által ké-
szített részletes beszámoló 

a Nagyigmándi Közös Ön-
kormányzati Hivatal 2013. 
évi munkájáról. 
Átcsoportosítási kérelem 
 Képviselő-testület ho��á-
járult 101 e Ft képviselői 
tiszteletdíj és 27 e Ft mun-
kaadókat terhelő járulék 
átcsoportosításáho� a mű-
ködési célú pén�es�kö� (ci-
vil szervezetek támogatása) 
átadások közé. 
Civil szervezetek támoga-
tási kérelmének elbírálá-
sa.
A képviselő-testület a 
Nagyigmándi Közössé-
gekért Egyesület részére 
1.350.000,-Ft támogatást, 
a Nagyigmándi Községi 
Sportkör Egyesület rés�ére 
2.400.000,-Ft támogatást 
állapított meg. 
 A sportöltöző, illetve a 
Magos Művelődési Ház 
ablakaira szúnyoghálók 
beszerzése, felszerelése:
Képviselő-testületi dön-
tés született arról, hogy a 
sportöltö�ő ablakaira fóli-
ázott szúnyogháló, illetve 
a Magos Művelődési Há� 
ablakaira is  szúnyoghálók 
kerüljenek fels�erelésre. 
 A sporttelep kerítés építé-
sére beérkezett ajánlatok 
elbírálása. 
A testület tagjai a sportte-
lep kerítésépítési munkái 
kivitele�ésére kiírt pályá-
zat nyertesévé a Dominó 
Kft-t (2800 Tatabánya, 
Deák Ferenc u. 14.) aján-
lattevőt nyilvánította. A� 
ellens�olgáltatás öss�ege: 
4.600.000,- Ft + ÁFA,- Ft, 
azaz bruttó 5.842.000,- Ft.
Nagyigmánd Nagyközség 
Önkormányzata a nyertes 
ajánlattevővel egyöss�egű, 
rögzített áras vállalkozási 
s�er�ődést kötött, melynek 
aláírására felhatalma�ta a 
polgármestert.

KÉRÉS! 
Az újság megjelenésekor 
már ke�detét ves�i a sport-
telep körbekerítése. Amely 
a� MLSZ előírása alapján, 
minden megye I. osztályú 

(Folytatás az előző oldalról)
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csapatnak a bajnokságban 
való rés�vételének a felté-
tele. Hamarosan befeje�ő-
dik a sportöltö�ő építése, 
melynek ünnepélyes átadá-
sára augusztus 29-én kerül 
sor. E�után már a sportkör 
Nagyigmándon tarthatja 
mérkő�éseit. Nagy öröm 
számunkra, hogy nagyon 
sokan has�nálják a pályát 
sportolásra, ed�ésre. A pá-
lya-körbekerítése után is 
minden sportolni vágyó 
Nagyigmándi előtt nyitva 
áll a kapu és has�nálhatja a 
pályát. Arra kérjük a sport-
s�erető lakótársainkat, hogy 
a pálya minőségének meg-
óvása érdekében kutyáikat 
ne vigyék a pályára.  Kér-
jük, hogy edzéseikre lehe-
tőleg a� ed�őpályát, illetve 
a korláton kívüli területet 
has�nálják a centerpálya 
megóvása érdekében, hogy 
a pályaminősítés során 
megkapja a� engedélyt a 
bajnoki mérkő�ésekre.  
Nagyigmándi Területi 
Szociális Gondozási Köz-
pont bútorozására készült 
látványterv elbírálása, pá-
lyázat kiírása a bútorok 
kivitelezésére, kivitelező 
kiválasztása:
A képviselő-testület a 
Nagyigmándi Területi Gon-
do�ási Kö�pont bútoro�ásá-
nak gyártására és helyszíni 
s�erelésére �ártkörű ver-
senytárgyalást írt ki.
A versenytárgyalás kere-
tében ajánlatadásra Haris 
Ferenc, Kollár János, Tarró 
Péter egyéni vállalkozókat, 
kivitele�őket kérte fel:
Az ajánlatoknak tartalmaz-
nia kellett a kivitelezési 
munkák anyag- és díjkölt-
ségeit, a vállalt kivitelezési 
határidőt, a vállalko�ó által 
biztosított garanciális- és 
fi�etési feltételeket, a re-
ferenciák felsorolását, va-
lamint az esetleges egyedi 
vállalko�ói feltételeket.
A benyújtási határidő 2014. 
május 30. (péntek) 10.00 
óra volt. 

Az eljárás eredményes volt, 
a tárgyi munkára három 
érvényes végleges aján-
lat érkezett. A június 4-ei 
rendkívüli ülésen a képvi-
selő-testület a Gondo�ási 
Kö�pont bútor gyártási és 
beépítési munkáinak elvég-
�ésével, a legkedve�őbb 
ajánlatot benyújtó egyéni 
vállalkozót, Haris Ferencet 
bízta meg.  Az ellenszol-
gáltatás bruttó öss�ege:  
2.760.326,- Ft.
Pápay József Díj adomá-
nyozásáról: 
Az önkormányzati rendelet 
értelmében Pápay Jó�sef 
Díj adományozható, annak 
a 8.osztályos tanulónak, 
akinek általános iskolai ta-
nulmányai alatt szorgalma, 
kitartó és kimagasló közös-
ségi munkája, vagy tanul-
mányi eredménye kiemel-
kedő, példaértékű. 
E� évben a díjat a képvi-
selő-testület C�unyi Réká-
nak, a Nagyigmándi Pápay 
Jó�sef Általános Iskola 8.a 
osztályos tanulójának ado-
mányozta. 
Bergendi Vanessz 8.a osz-
tályos tanuló tanulmányi 
eredményét, példaértékű 
s�orgalmát pedig Polgár-
mesteri Dícsérő Oklevél-
lel plus� ajándéktárggyal 
jutalma�ta a polgármester 
asszony. Az elismeréseket 
a� iskola év�áró ünnepsé-
gén Hajduné Farkas Erika 
polgármester és Róth Csaba 
képviselő, bi�ottsági elnök 
adta át.  

Május 23-ai rendkívüli 
ülés: 

Nagyigmándi Pápay Jó-
zsef Általános Iskola igaz-
gatói állására beérkezett 
pályázat véleményezése.
Karsai Bálint iskolaigazgató 
ve�etői megbí�atása 2014. 
július 31-én lejár. Karsai 
Bálint a� iskolave�etői ál-
lásra ismételten benyújtotta 
pályá�atát a Klebelsberg In-
té�ményfenntartó Kö�pont 
Komáromi Tankerületéhez. 
A képviselő-testület a 

Nagyigmándi Pápay Jó�sef 
Általános Iskola intézmény-
ve�etői állására Karsai Bá-
lint pályá�ót javasolta ismé-
telten kinevezni. 

Június 4-ei rendkívüli 
ülésről: 
Az önkormányzat által 
biztosított nyári szociális 
étkeztetés. 
Az állam által támogatott 
nyári szociális gyermek-
étke�tetési programban 
csupán a rends�eres gyer-
mekvédelmi kedvezmény-
ben rés�esülő gyermekek 
vehetnek részt, azonban a 
településen sok olyan csa-
lád él, akiknek a� egy főre 
eső jövedelme valamelyest 
meghaladja a szociális ren-
deletben meghatározott 
összeghatárt, így elesnek a 
rendszeres gyermekvédel-
mi kedve�ményben történő 
rés�esülés lehetőségétől, 
a�onban mindennapi megél-
hetési problémákkal kü�de-
nek. Az önkormányzat saját 
erőből nyújt segítséget a 
rászoruló gyermekek részé-
re, a nyári gyermekétkezte-
tést önállóan szervezi meg 
a településen. A� ingyenes 
nyári gyermekétkeztetés-
ben 70 fő gyermek s�ámára 
biztosítja az ingyenes nyári 
étkeztetést.   
Pályázat kiírása a szabad-
téri színpad lefedési mun-
kálatainak kivitelezésére.
Képviselő-testülete a 
nagyigmándi szabadtéri 
s�ínpad felújítására és lefe-
désére �ártkörű versenytár-
gyalást írt ki.
A versenytárgyalás kereté-
ben ajánlatadásra a WF Kft. 
2900Komárom, Laktanya 
kö� 9. , T-Mátrix Kft. 
2800 Tatabánya, Rezeda út 
9., és a Dominó Kft-t2800 
Tatabánya, Deák Ferenc u. 
14., kérte fel
Az ajánlatoknak tartalmaz-
nia kellett a kivitelezési 
munkák anyag- és díjkölt-
ségeit, a vállalt kivitelezési 
határidőt, a vállalko�ó által 
bi�tosított garanciális- és fi-

�etési feltételeket, valamint 
az esetleges egyedi vállal-
ko�ói feltételeket.
A benyújtási határidő 2014. 
június 13. (péntek) 09:00 
óra.
A június 18-ai rendkívüli 
ülésen a szabadtéri szín-
pad lefedése kivitele�ési 
munkáinak elvégzésével a 
legkedve�őbb ajánlatot be-
nyújtó  Dominó Kft-t bí�ta 
meg a testület. Az ellen-
s�olgáltatás öss�ege:  bruttó 
16.192.500,- Ft.
Sporttelep bekötőút és 
parkoló útépítési munká-
ira kiírt pályázat elbírá-
lása.
Önkormány�at Képvise-
lő-testülete a nagyigmándi 
sporttelep bekötő út és par-
koló kialakítás útépítési 
munkáinak elvégzésével a 
COLAS Út Zrt-. bí�ta meg.. 
Az ellenszolgáltatás össze-
ge: bruttó 5.046.116,- Ft-
ért. 
Önkormányzati bérlakás 
nyílászáró cseréje. 
Kicserélésre kerültek az 
önkormányzati tulajdonú 
lakások nyílászárói, azon-
ban  a  Kossuth Lajos utca 
14. szám alatti bérlakásának 
cseréi elmaradtak. A testü-
let a nyílászárók gyártási és 
beszerelési munkáinak el-
végzésével Horváth Gábor 
(Ás�ár, Győri út 36.) egyéni 
vállalkozót bízta meg. Az 
ellens�olgáltatás öss�ege: 
bruttó 580.884,- Ft.
Június 18-ai ülésről:
Tájékoztató a lejárt ha-
táridejű határozatok vég-
rehajtásáról és a két ülés 
között történt fontosabb 
eseményekről. 
A polgármesteri tájéko�ta-
tót a testület elfogadta.
E napirendi ponton belül 
döntés születet arról, hogy  
a Nagyigmándi Pápay Jó-
�sef Általános Iskolának, a 
hausleiteni tanulók vendégül 
látásának költségei fede�ésé-
hez 100.000,-Ft támogatást 
nyújt a testület. Továbbá  a 
Magos Művelődési Há�ban 

(Folytatás az előző oldalról)

(Folytatás a következő oldalon)
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egy mosogatógép vásárlásá-
ról döntöttek, melynek költ-
sége 110.000,-Ft. 
A Polgármester asszony ja-
vaslatát elfogadták a testü-
let tagjai és a Könnyű�enei 
Női Kórust  100.000,-Ft tá-
mogatásban részesítették. A 
kórus számtalan rendezvé-
nyen fellépet már, s�ínesít-
ve fellépésükkel a rende�-
vények színvonalát.  
A 2014.évi költségvetési 
rendelet módosítása.
A 2/2014. (III.08.) sz. költ-
ségvetési rendelet módosí-
tására az állami támogatás, 
a� átvett pén�es�kö�ök, a 
saját bevételek növekedése, 
illetve  a kö�ponti költség-
vetési támogatás változása 
miatt volt szükség
A háziorvos beszámolója 
a háziorvosi és házi gyer-
mekorvosi szolgálatról 
szóló rendelet végrehajtá-
sának jelenlegi  helyzeté-
ről.
Dr. Szabó Sándor háziorvos 
az I.sz. háziorvosi körzethez 
tartozó lakosság egészség-
ügyi állapotáról, a� egés�-
ségügyi ellátás hely�etéről, 
a gyógyító-megelő�ő tevé-
kenység fejles�tési lehető-
ségeiről adott rés�letes tájé-
ko�tatást a képviselőknek. A 
kör�et egy idősödő kör�et, 
viszonylag nagyszámban 
vannak a 60 év felettiek. 
Egy év alatt ellátott beteg 
szám 11266, bizony magas-
nak mondható. Örvendetes, 
hogy a kors�erű ke�elési 
móds�ereknek kös�önhető-
en csökken a súlyos, szö-
vődmény hátrahagyásával 
gyógyuló s�ívinfarktusos 
betegek száma. Egy kor-
s�erűbb hordo�ható EKG 
vásárlása a későbbiekben 
szükségessé válik a körzet-
ben. A doktor úr elmondta, 
hogy sajnos egyre több a 
túlsúlyos, mozgásszegény 
életmódot élő gyermek már 
óvodás és kisiskolás kor-
ban is. Egyre gyakoribbak 
az óvodás, iskolás korban 
a gerincferdülés és a gerinc 
tartási rendellenességei. A 

s�ülőknek is jobban oda 
kellene figyelni a gyerme-
kekre, és a szakembereket, 
a gyógytornát szükséges 
igénybe venni. 
A gyógytorna most is bizto-
sított a településen, a�oknak 
a gyermekeknek a számára, 
akiknek szükségük van rá, 
illetve akik igénybe kíván-
ják venni. Heti egy alka-
lommal az úszás is biztosí-
tott, ami szintén nagyon jó 
a gerincbeteg gyermekek 
számára. 
A doktor úr a megfelelő 
színvonalú háziorvosi el-
látás érdekében rendszeres 
gyermek-és felnőtt gyógy-
ás�ati továbbkép�éseken 
vesz részt. Szakmai tudását 
nem csak karbantartani, ha-
nem fejles�teni is kívánja, 
ami pers�e a településen élő 
beteg lakótársaink javát is 
szolgálja. 
Nagyigmándi Sportkör 
beszámolója 2013-2014. 
évi eredményekről.
A képviselő-testület tagjai 
kö�ött eltérő vélemények 
alakultak ki a sporteredmé-
nyeket illetően. Különbö�ő 
koros�tályú csapatoknál 
vannak bíztató jelek, van-
nak olyan gyermekek, akik 
a megyei csapatba bejutot-
tak, öregbítik a település 
hírnevét. Pozitívként ér-
tékelendő, hogy a felnőtt 
csapat tagjai is nagyrés�t 
nagyigmándiak. Az ered-
mények a kitartó, nevelő-
munkával majd valamelyest 
po�itív irányba mennek elő-
re.  Az egész éves eredmény 
nem volt sikeres, de voltak 
po�itív eredmények év kö�-
ben.  A képviselő-testület 
a Nagyigmándi Sportkör 
2013-2014. évi eredménye-
iről s�óló bes�ámolót elfo-
gadta.
Rendezési terv és helyi 
építési szabályzat módo-
sításának elindítása, tele-
pülésfejlesztési koncepció 
módosítása. 
 A képviselő-testület a la-
kossági- és a településen 
gazdasági tevékenységet 

vég�ő vállalko�ások igényé-
re reagálva kezdeményezte 
a település s�erke�etének és 
szabályozásának módosítá-
sát a� alábbiak s�erint: 
1. A 416/1 hrsz. út két ol-
dalán lévő apró telkes lakó- 
és kertterület lakóterületté 
vonható össze a 416/1 hrsz. 
közút megszüntetésével, a 
földútnak a belterület hatá-
rán való elvezetésével.
2. A Csanaki dűlői iparte-
rület módosítandó, figye-
lembe véve, hogy a 03/15 
és 03/26 hrsz. nem közút, 
hanem magánterület és a 
gazdasági terület része.
3. Telekosztások miatt tér-
képi kiegés�ítés s�ükséges 
az Ady Endre utcán és a 
1275/23 hrsz. teleknél.
4. A Pápai Jó�sef utcára me-
rőleges utcanyitás módo-
sítandó a kialakult állapot 
figyelembe vételével.
5. A 0294/8 út korrekciója 
és a 0289/2 hrsz. vágóhíd 
átterve�ése me�őga�dasági 
területről ga�dasági terület-
re a kialakult állapot s�e-
rint.
6. A Tárkányi út és a szom-
szédos gazdasági terület 
közti szabályozási vonal 
vizsgálata és módosítása, és 
a 1275/28 hrsz. telek gazda-
sági területhez csatolandó. 
A hrs�. 479 telken műem-
lék feltüntetendő, a helyileg 
védett épületek a hatályos 
rendelet szerint legyenek a 
terven feltüntetve.
7. A 1275/26 és /30 hrsz út 
megs�üntetendő és a me�ő-
gazdasági területhez csato-
landó. A 1275/29 hrsz. telek 
ga�dasági területből me�ő-
gazdasági területbe terve-
�endő át.
8. Tű�oltó laktanya céljára 
átterve�endő a hrs�. 759-től 
775-ig terjedő me�őga�da-
sági telekcsoport.
9. A HÉSZ kisebb módosí-
tást igényel a� Lf lakóterület 
hátsó kertjeinél, a Gm gaz-
dasági terület minimális te-
lekméretei vonatkozásában, 
és a fenti tervmódosítások 
is szükségessé tehetik.

A� 1. és 2. pontban rög�í-
tett feladatok a� érdekeltek 
költségviselése mellett vég-
�endők el.
Ennek a településrende�ési 
módosításnak a vélemé-
nye�ési folyamatába part-
nerként vonja be az Önkor-
mány�at:
- Varga Judit vállalkozót 
(2942 Nagyigmánd, Pápay 
J. u. 6.)
- Monsanto Hungária Kft.-t. 
(1238 Budapest, Túri István 
u. 1.)
- Cornmill Hungary Kft.-t 
(2942 Nagyigmánd, Burgert 
Róbert Agrár-ipari Park 
03/10 hrsz.)
A partnerségi egye�tetés 
szabályai (tájékoztatás, vé-
leményezés, dokumentálás, 
visszaigazolás) azonosak a 
településrende�ési es�kö-
zök egyeztetésének maga-
sabb jogszabályban megál-
lapított eljárási rendjével.
Közbeszerzési eljárás in-
dítása a Nagyigmándi Te-
rületi Szociális Gondozási 
Központ külső homlokzat 
és udvar átalakítási mun-
káira. 
A képviselő-testület a  Gon-
do�ási Kö�pont külső hom-
lokzat és udvar átalakítási 
munkálataival kapcsolatos 
ajánlattételi felhívást elfo-
gadta. Ajánlattételre felkér-
te: A tatabányai Color Kft-t, 
a tatabányai T-Mátrix Kft-t., 
a naszályi HT-BAU PLUSZ 
Kft.-t. 
A külső homlok�at és udvar 
átalakítási munkái egys�erű 
közbeszerzési eljárásban az 
eseti közbeszerzési szabály-
�atot elfogadja. 
A július 9-ei ülésen a pá-
lyázat nyertesévé a legked-
ve�őbb ajánlatot benyújtó,   
T-Mátrix Kft-t nyilvánítot-
ta a testület. Az ellenszol-
gáltatás öss�ege: bruttó: 
12.518.966,-Ft. 
Ingatlan vásárlások.
A Képviselő-testület meg-
vásárolta a Nagyigmánd, 
Szikszai u. 8/A., 657/2 
hrs�-ú 1016 m2 alapterü-

(Folytatás az előző oldalról)
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letű ingatlant Balogh Ig-
nác és Horváth Szilvia 
Nagyigmánd, Szikszai u. 
8/A. szám alatti lakosoktól 
1.700.000,-Ft vételáron, il-
letve a Nagyigmánd, Köz-
társaság u. 30., 417 hrsz-ú 
539 m2 alapterületű ingat-
lant Komlósiné Urbán Csil-
la 2890 Tata, Deák F.út 56, 
és Szigeti Anikó 2800 Tata-
bánya, Gál István ltp.705.
Fsz.1. szám alatti lakosok-
tól 3.300.000,- Ft vételáron. 
A vételárakat a tartalékalap 
terhére biztosítja. 
A testület a tű�oltó-lakta-
nya építéséhe� s�ükséges 
néhány kápos�táskert meg-
vásárlásával is egyetértet. 
Támogatja az alábbi terüle-
tek megvásárlását:
• 765 hrs�, 101 m2
• 766 hrs�,  83 m2
• 767 hrs�,  79 m2
• 768 hrs�, 129 m2
• 769 hs�r, 108 m2
• 770 hrs�, 162 m2
összesen              662 m2.
Megbíztaa a hivatal veze-
tőit, hogy a vásárlásokkal 
kapcsolatos s�ükséges in-
tézkedéseket tegyék meg. 
Az értékbecslést készíttes-
sék el. 
Óvodai körzethatárok ki-
jelölése.
A települési önkormány�at 
képviselő-testületének a 
kö�nevelési kö�feladat-el-
látási kötelezettsége teljesí-
tése körében határozatban 
kell megállapítania a� ön-
kormány�at által fenntartott 
óvoda kötele�ő felvételt 
biztosító körzethatárait.
Képviselő-testület a nem-

�eti kö�nevelésről s�óló 
2011. évi CXC. törvény 
végrehajtásáról rendelke-
�ő 229/2012. (VIII. 28.) 
Korm. rendelet 22. § (1) 
beke�désében foglaltaknak 
megfelelően a� óvodai fel-
vételi körzethatárok megál-
lapításáról úgy rendelke�ik, 
hogy a Nagyigmánd Nagy-
község Önkormányzata 
fenntartásában működő 
Nagyigmándi Kincseskert 
Óvoda kötele�ő felvételt 
biztosító körzethatára meg-
egyezik a Nagyigmánd, 
Csém, Csép, Kisigmánd 
települések kö�iga�gatási 
határával.
A Nagyigmándi Óvodáért 
Kö�alapítvány Kuratóriu-
mának megválasztása.
A� Önkormány�at Kép-
viselő-testülete, mint a 
Nagyigmándi Óvodáért 
Kö�alapítvány alapítója, a 
kö�alapítvány Kuratóriu-
mát és Felügyelő Bi�ott-
ságát 2014-2017. évek kö-
�ötti idős�akra a� alábbiak 
s�erint jelölte ki: 
Kuratóriumi elnök: 
Galgánné Varga Erzsébet 
2942 Nagyigmánd, Rózsa 
u. 47. 
titkára: Dr. Malomsokiné 
Varga Nóra 2942 
Nagyigmánd, Ady E. u. 9.
tagjai: S�abó Ildikó 2942 
Nagyigmánd, Ifjúmunkás u. 4.
Pőc�e Lás�lóné 2942 
Nagyigmánd, Széchenyi u. 6. 
Bajcsai-Haris Kitti 2942 
Nagyigmánd, Ady E. u. 13.        
Felügyelő Bizottság
elnök: Dr. S�ijj Ferenc 2942 
Nagyigmánd, Ady E. u. 1.
tagjai: Horváth- S�eder Il-

dikó 2942 Nagyigmánd, 
Jókai út.22.
Varga-Szajkó Judit 2942 
Nagyigmánd, Szabadság u. 16.
Góger-híd felújítása:
Hajduné Farkas Erika pol-
gármester az ülésen tájé-
ko�tatta a képviselő-testület 
tagjait, hogy ismét megron-
gálták a településen lévő 
Góger-hídat, ami balesetve-
szélyessé vált. Szükséges a 
híd felújítását elvége�ni. A� 
anyagköltséget kellene biz-
tosítani, a felújítási munkát 
a falugondnokság emberei 
elvégzik.  
A testület egyetértett a javas-
lattal, elrendelte a településen 
lévő Góger-híd felújítását, a 
szükséges anyagköltséget, a 
kazánlemez árát, 200.000,-
Ft-ot, a tartalékalap terhére 
biztosítja. 
Zárt üléseken szociális 
kérelmek ügyében dön-
töttek a képviselők.

Gluténmentes közétkezte-
tésről: (ételallergiás gyer-
mekek ellátása)
A� április-májusi s�ámunk-
ban tájékoztatást adtunk 
arról, hogy a 2014. ápri-
lis 1-től a Nagyigmándi 
Kincseskert Óvoda kony-
háján beindul a speciális 
étkeztetés. Az ételallergiás 
gyermekek mindennap friss 
ételeket fogyas�thatnak, és 
ugyan azt az ételeket ehetik, 
mind a többi gyermek, csak 
a speciális étrendjüknek 
megfelelő alapanyagból 
kés�ülnek. Három hónap 
elteltével kijelenthetjük, 
hogy a komoly, nagy odafi-
gyelést, precí�séget igény-

lő feladatot, a s�akember 
segítségével a konyhai 
dolgo�óink nagyon s�épen 
ellátják. 
Strand területének
rendezése:
Az augusztus 20-ai nemzeti 
ünnepünkre befeje�ődik a 
Nagyigmánd belterület 131 
helyrajzi számú ingatlanon  
található régi s�ínpad fel-
újítása. Ugyanezen az in-
gatlanon található az évek 
óta elhagyatottan álló volt 
strandfürdő medence mű-
tárgy, melynek elbontását 
és betemetését a nyár  fo-
lyamán elvégeztük.
A medence műs�aki avu-
lása mára olyan mértékűvé 
vált, hogy annak felújítása, 
esetleges újbóli üzembe 
helyezése teljesen ellehe-
tetlenült. A korlátok nél-
küli beton medencét a bal-
esetveszély megszüntetése 
érdekében is idős�erű volt 
feltölteni. 
A kikapcsolódásra, sportolás-
ra vágyó lakosaink részére a 
feltöltést úgy oldottuk meg, 
hogy egy s�abványos méretű 
strandröplabda pálya került  
kialakításra. Mindamellett 
nagyobb lett a s�ínpad előtti 
tér és egy rende�ett, füves te-
rületet is kaptunk.
Így lehetőségünk les� a volt 
strand területén belül több 
nagyszabású rendezvényt 
megtartani önkormányza-
tunknak, civil szervezete-
inknek a� elkövetke�endő 
idős�akokban.
A falugondnoki feladatok 
ellátására vásárolt az ön-
kormányzat egy Fiat Scudo 
tehergépjárművet.
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(Folytatás az előző oldalról)

Polgármesteri Hivatal:   556-490
Általános Iskola:    356-577
Kincseskert óvoda:    356-582
Magos Művelődési ház:   356-123
Magos Könyvtár:    556-492
Gondozási Központ:    356-685
Gyermekjóléti Szolg.:   356-980
I. sz. orvosi rendelő     356-565
II. sz. orvosi rendelő:    356-579

Fogorvosi rendelő:    356-684
Védőnői Szolgálat:    356-981
Komáromi orvosi ügyelet:   344-770
Polgárőrség:          30/621-0424
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Megérkeztek: 

Június 27-én : Parlagi Renáta és Horváth Jó�sef 
kisfia Alex Márk

és Czigány Edina és Láncz János 
kislánya: Emma

Július 7-én: Kugli Mónika és Gut�eit Imre 
kislánya Luca

S�eretettel gratulálunk a kedves s�ülőknek, nagys�ülők-
nek, rokonoknak. Kívánjuk, hogy a kis újs�ülöttek erő-
ben, egészségben, szeretetben növekedjenek. 

Házasságot kötöttek: 
„Arra születtem, hogy megszeressenek,
S megszeressem én is azt, akit lehet,
Arra születtem, hogy boldog is legyek.
S továbbadjam egyszer az életemet.” 
                                   (Adamis Anna)

Május 23-án: Vörös Erika és Andrejkovics Zoltán 
Május 31-én: Halás� Katalin és S�axon Attila és 

Vinc�e Tímea és Kő András
Június 14-én: Tóth Nikolett és Varga Péter és

Cavojská Veronika és Pogrányi Gábor
Július 12-én : Bakos Beáta és Horváth Tamás    

Kívánjuk a kedves  ifjú házaspároknak, hogy szerelem-
ben, szeretetben, békességben éljenek egymás mellett 
nagyon sok éven keresztül.   

50 éve együtt!
Szeretettel és tisztelettel köszöntjük ezúton is Víg Ferenc 
urat és Víg Ferencné, Horváth Julianna asszonyt, akik 
2014. május 16-án ünnepelték 50. há�assági évfordulóju-
kat. E jeles alkalomból Hajduné Farkas Erika polgármes-
ter ass�onnyal otthonukban kös�öntöttük őket, és adtuk 
át önkormányzatunk ajándékát.   

Kívánjuk, hogy egészségben, szeretetben éljenek még 
sokáig kedves családjuk körében. 

Nagy Istvánné, Bö�sike Nénit 90.s�ületésnapja alkalmá-
ból együtt köszöntötte Hajduné Farkas Erika Nagyigmánd 
Nagykö�ség polgármester ass�onya,  Dr. Molnár Attila 
Komárom Város polgármestere és Dombai Gábor komá-
romi képviselő úr.

Kívánjuk Bözsike Néninek, hogy nyugalomban, 
békességben, egészségben élje napjait. 

Akiktől búcsúztunk: 
Farkas Ernőné, Nokta Jánosné, Bajcsai Istvánné, 

Fülöp István, Balá�s János, Hérics Ferenc.
Nyugodjanak békében!      

                                                       Pásztor Tiborné
                                                           anyakönyvve�ető 

Anyakönyvi hírek

Bakos Ildikó a Magyar Vörös-
keres�t Kisbér Területi Ve�ető 
kezdeményezésére május 23-

án a Monsantó Hungaria Kft 
nagyigmándi üzemében, Szalay-
Varga Viktória a Kft munkatársa 

és személyem segítségével sikeres 
véradást szerveztünk.  
A 48 véradóból 14 fő volt, akik elő-
s�ör adtak vért,  elfogadták a hívó 
szavunkat, véradásukkal  segítettek  a 
beteg embertársainkon.
E�úton is kös�önjük a Kft ve�ető-
inek, munkatársainak a segítségét, 
azt hogy helyet biztosítottak, és ven-
dégül láttak bennünket. Ismételten 
megköszönjük a Véradóink önzetlen 
segítségét. 

  Haris Gyuláné 
Nagyigmándi Vöröskereszt Szervezet 

titkára

Véradás a Monsantónál
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A s�akkör tagjai gyűjtőmunkájukat 
folytatták májusban, a� idei alkalom-
mal a halasi csipkével ismerkedtek 
meg, kirándulásunkra Hajduné Farkas 
Erika polgármester ass�ony is elkí-
sért bennünket. A halasi csipkevarrás 
élő hagyománya 2010 óta s�erepel a 
Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti 
Jegyzékén.1902 decemberében a Ma-
gyar Iparművés�eti Társulat karácso-
nyi kiállításán mutatták be elős�ör a� 

„eredeti magyaros mintákkal, eredeti 
új technikával” kés�ült halasi csipkét 
amit a�óta a csipkék királynőjének ne-
veznek. 
A Csipkehá�ban bemutatót tartott a 
csoportnak Fehér Károlyné is, aki 
Herendi, Zsolnay és Hollóhá�i porce-
lánminták hím�ésével kés�ít terítőket, 
s�alvétákat, futókat, étke�ési s�etteket 
100%-os kézimunkával. Kézimunkái 
vagdalásos technikával, a hímzések 

os�tott hím�ő egy s�álával, tűfestéses 
módszerrel készülnek, melyek összha-
tásban úgy hatnak, mint egy festmény. 
A kirándulás eredményesen telt el 
mert egy iga�án s�akavatott hím�őtől 
tudtak s�akmai tanácsot kapni a s�ak-
körtagok. A szakmai munka után ju-
tott idő Kiskunfélegyhá�a s�épségeit 
bemutató sétára is.

Prostekné Edit

2014. május 23-án ad-
ták át a gyerekeknek, 
ünnepélyes keretek 
között a Millenniumi 
Emlékpark játs�óte-
rét. A ünnepségen a 
nagyigmándi óvodások 
és az általános iskola 
alsó tagozatos diákjai 
voltak a vendégek.
Hajduné Farkas Erika 
polgármester ass�ony 
beszédében elmondta, 
hogy a� Európai Me�ő-
ga�dasági Vidékfejles�-
tési Alap (EMVA) pá-
lyázatával és a LEADER 
Helyi Akciócsoport támogatásával a 
Millenniumi Emlékparkban új játs�ó-

tér kialakítására nyílt lehetősége ön-
kormányzatunknak. „Falumegújításra 
és fejles�tésre nyújtandó támogatás" 

keretében nyertünk 5.000.000,- Ft 
támogatást, melyet teljes egészé-
ben a játs�ótérre fordítottunk. A 
pályá�ati forrást önkormány�atunk 
kiegészítette egy olyan ivókút-
tal, amit mozgássérültek is tudnak 
használni, valamint gyerekek és 
felnőttek méretéhe� is kialakított 
ivás lehetőséggel rendelke�ik. 
Az átadást szimbolizáló szalagot az 
óvodás és iskolás gyerekek serege 
tartotta és Hajduné Farkas Erika pol-
gármester asszony, valamint Czeglédi 
Ferenc alpolgármester úr vágták át.
A gyerekek az átadón megígérték 
polgármester ass�onynak, hogy 
megbecsülik e�t a s�ép játs�óteret, 

vigyáznak rá, hogy még sokáig tudja-
nak e�en a s�ép helyen játs�ani.

Játszóteret avattunk

A játszótér jól vizsgázott az átadón

Ünnepélyes átadó

Kiskunfélegyházán

Csipkeházban Fehér Károlyné bemutatóján

Hajduné Farkas Erika
 polgármester asszony

 mondott beszédet

Szakmai kiránduláson voltak a Kézimunka Szakkör tagjai
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  Május utolsó vasárnapja gyermek-
nap. E�en a napon a gyermekeket 
ünnepeljük, sok helyen sokféle prog-
rammal, rende�vénnyel várják őket or-
szágszerte. Óvodánkban is tartottunk 
gyermeknapot, sőt gyermeknapokat, 
május utolsó hetében minden nap más 
és más élmény várta őket. 
Hétfőn a S�akmai Munkacsoport 
Sportnapot s�erve�ett óvodásainknak. 
A hat állomáshelyen a gyerekek ügye-
sen teljesítették a feladatokat, volt ovi-
rally, más�ófal, célbadobás, sorverseny, 
kötélmás�ás, versenyfutás. A gyerekek 
kellemesen elfáradtak a délelőtt folya-

mán, de úgy lát-
tuk, élvezték a ki-
hívásokat, amiért 
jutalmul jégkrémet 
kaptak. A felada-
tok fejles�tették a� 
ügyességet, erőn-
létet, koncentráci-
ót, szem-kéz és a 
szem-láb koordi-
nációt. 
Kedden a gyer-
mekek lelkesedve 
figyelték, aho-
gyan megérkezett 

az óvoda udvará-
ra egy tű�oltó- és 
egy rendőrautó. 
Körbejárhatták a 
két autót, teljesen 
kö�elről fede�het-
ték fel a járművek 
belsejét és a hoz-
�ájuk tarto�ó fel-
szereléseket. Talán 
legnagyobb örö-
met a rendőrautó 
szirénájának ki-
próbálása s�ere�te 
számukra. Szerdán 
egés� délelőtt a� 
udvaron felállított 
légvár csalogatta 
óvodásainkat ug-
rándozásra, mely 

megunhatatlan időtöltést jelent ennek a 
koros�tálynak. Csütörtökön egy extrém 
sportot ű�ő F.B.I. Street Generations 
nevű amatőr sportcsapat fiataljai kés�-
tették csodálkozásra a gyerekeket lát-
ványos akrobatikus ugrásaikkal. A mu-
tatványokba egy-egy bátrabb gyermek 
is rés�t vehetett. A� előadásra s�eretet-
tel vártuk az iskola kis diákjait is, akik 
s�ívesen fogadták a meghívást. 
Pénteken az Alma együttes koncertjén 
vettünk részt iskolánk alsó tagozatos 
diákjaival együtt a Magos Művelődé-
si Házban, mellyel egy élményekben 
gazdag gyermekhetet zártunk. 
Jó volt látni e�ekben a napokban a 
gyermekek önfeledt örömét és boldog 
arcát. Reméljük, emlékezetes marad 
s�ámukra e� a pár nap, és még sokáig 
mesélnek róla otthon. 
Az óvoda Szakmai munkacsoportja

Gyermekhét a Kincseskert Óvodában
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„Ballagnak a, ballagnak az óvodá-
sok, 
kik már holnap kik már holnap isko-
lások…”

Június 6.-án elérkezett a Katica cso-
portosok s�ámára is a búcsú�ás napja, 
elballagtak nagycsoportosaink a� óvo-
dából.
A csoportban már hetekkel e�előtt el-
kezdtük utolsó óvodai rendezvényükre 
a ráhangolódást, kés�ülődést a� év�á-
ró- és ballagási ünnepélyünkre.
A csoport felnőtteinek, gyermekeinek 
s�inte minden nap es�ébe jutottak a� el-
múlt 4, együtt töltött év, majd 800 nap 
emléke�etes pillanatai. Felidé�tük a� 
első hetek pityergéseit, a legkedvesebb 
meséket, kedvenc játékokat. Fényké-
pek né�egetésével emléke�tünk a� ün-
nepekre, farsangokra, mindennapjaink 
fontosabb eseményeire.

Ebben a tanévben 
karácsonykor a 
Betlehemezéssel, 
farsangkor a népi 
lakodalmassal és 
most, májusban 
a májfa állítás-
sal és a pünkösdi 
néps�okásokkal 
ismertettük meg 
gyermekeinket. 
Év�áró műsor-
ként Pünkösdi 
királynéjárást és 
pünkösdi király-
válas�tást fű�tünk 
játékba vendége-
inknek. Ezután búcsúzó versek, dalok 
töltötték be az udvart, elköszöntek 
gyermekeink óvodától, óvó néniktől, 
dadus nénitől, majd óvodave�etőnk, 
Galgánné Varga Erzsébet kedves sza-

vaival indította útnak feltaris�nyá�ott 
nagycsoportosainkat a� iskola hívoga-
tó kapuja felé. 
Jó tanulást kívánunk nektek kedves 
kis óvodásaink!

Katica csoport

A Katica csoport ballagása

Katica csopot Pünkösdölő

Katica csoport-Anyák napja Ballagás

Fehérlófia csoport- Évzáró, Ballagás, Anyák napja

Fehérlófia csoport ballagói

Fehérlófia csoport- Évzáró, Ballagás, Anyák napja

Fehérlófia csoport-Pünkösdölő
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2014. május 9.-én került megrende-
�ésre a� anyák napi ünnepség a Mici-
mackó csoportban.
Elsőként a� óvó néni kös�öntötte a 
megjelent vendégeket, az anyaság 
s�épségéről,de egyben felelősségtel-
jes s�erepéről bes�élt. A gyerekek a 
saját maguk által készített ajándékkal 
várták édesanyjukat, egy kis papírból 
készült virágcsokorral. Nemcsak a 
nagyok, hanem a kicsik is készítettek 
ajándékot, s igazán kitartóan dolgoz-
tak rajta, hogy örömet szerezzenek 
édesanyjuknak. A� ünnepségen dalok-

ból és versekből öss�eállított műsorral 
kedvestek a gyerekek az anyukáknak 
és nagymamáknak, majd örömmel ad-
ták át kis cserepes virágaikat.
A csoport követke�ő jeles esemé-
nye gyorsan elérkezett. 2014. június 
6.-án évzáró-ballagásra került sor. A 
ballagást megelő�ő idős�akban egy-
re többször került szóba az iskola, s 

mire elérkezett a 
nagy nap, bi�ony 
mindenki érezte, s 
értette, hogy vala-
mi véget ér: a kis 
óvodásokból isko-
lások lesznek.
A versek, dalok 
tanulgatása köz-
ben ére�hető volt 
a gyerekeken 
az izgalom, az 
akarás,hogy minél 
tökéle tesebben 

tudják elmondani a nekik osztott ver-
seket.
A� év�áró első felében játékfű�ért ad-
tak elő a gyerekek, melyeket legked-
vesebb játékaikból állítottunk össze. 
Majd Galgánné Varga Erzsébet óvo-
dave�ető kös�önt el a ballagó nagy-
csoportosoktól. A� óvó nénik búcsú�ó 
szavai után a kilenc iskolába induló 

gyermek külön-külön köszönt el óvo-
dájától, itt maradt társaitól. Verseiket 
kedves ballagó dalok tarkították.
A ballagás végén mondták el 
versbe szedett jókívánságaikat a 
kiscsoportosok,a kö�épsősök ,vége�e-
tül az itt maradó nagyok.
Mi a Micimackó csoport felnőttjei is sok 
sikert kívánunk az iskolás évekhez!

  Micimackó csoport

Anyák napi ünnepség és évzáró-ballagás a Micimackó csoportban

 A hagyományokho� hűen idén 
is 2014. május 14- én megrende-
�ésre került a Napocska csoport 
anyák napi és év�áró ünnepélye.                                                                                                                                       
     A gyermekek életében az édesanyák 
töltik be a legfontosabb s�erepet, e�ért 
e�en jeles nap megünneplésére már 

hetekkel meg-
elő�ően kés�ül-
tünk. Tanultunk 
dalokat, szebb-
nél-szebb verse-
ket, hogy ezzel is 
megörvendeztes-

sük az anyukákat 
és a nagyma-
mákat, ami úgy 
éreztük célt ért, 
sikerült, mert sok 
édesanya köny-
nyes szemmel és 

büs�kén tekintett s�ereplő gyermeké-
re. Idén a� édesapákat is megünnepel-
tük „ … mert anyáink mellett apáink 
is vannak…” hang�ott el a Napocskás 
lányok versében, amelynek a meg-
jelent édesapák kiemelten örültek.  

Anyák napja

Micimackó csoport ballagói

Évzáró, Ballagás

Anyák napja és évzáró a Napocska csoportban

(Folytatás a következő oldalon)
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Műsorunk végén a� édes-
anyáknak virággal ked-
veskedtek a gyermekek és 
a nagymamáknak pedig 
saját kés�ítésű, s�emé-
lyes ajándékokat adtak át.                                                                                      
E�t követően a� év�áró 
nemcsak ünnepélyes le�á-
rása egy nevelési évnek, 
hanem egyben számvetés 
is. A gyerekek számot ad-
nak tudásukról, egész évi 
munkájukról. A Napocska 
csoportot mindenki saját 
kis egyéniségével színesíti, 
e�ért a� év�áró műsorun-
kat nem rendhagyó módon 
versekkel, körjátékokkal 
zártuk, hanem mozgásban, 

táncban szerettük volna 
megmutatni ügyessé-
günket. A lányok szok-
nyában a fiúk kalapban 
népi jellegű �enére páros 
táncot jártak. Nagyon 
sokat készültünk, ren-
geteget mozogtunk, tán-
coltunk mire eggyé forrt 
a koreográfia.  A műsort 
követően a s�ülőktől 
po�itív viss�ajel�éseket 
kaptunk, hogy ügyesen, 
öss�ehangoltan s�erepel-
tek a Napocska csoport 
gyermekei. Reméljük, 
hogy minden kedves 
vendégünknek tartalmas 
és kellemes délutánt sze-
rezhettünk.  

 Napocska csoport

(Folytatás az előző oldalról)

Napocska csop. év végi fagyizás

Mindenki tudja, május első vasár-
napján a� édesanyákat ünnepeljük. 
Őket, akik életet adtak, s�erető gon-
doskodásukkal neveltek bennünket.                                                                                    
Óvodánk legkisebbjei a Süni cso-
portosok elős�ör s�erepeltek s�üle-
ik és vendégeik előtt a� Anyák napi 
ünnepségen. Műsorukat megelő�ően 

hoss�asan kés�ülődtek erre a napra.  
Kis csöppségek, hogy örömet s�e-
re��enek anyukájuknak, meglepetést 
kés�ítettek. S�ívecskéket  apró virá-
gokkal díszítették, majd rákerült kis 
kéznyomatuk is. Május 9-én lelkes 
énekszóval, virágos ág alatt bújva 
ke�dték meg műsorukat. A tanult mon-
dókákból, versekből, dalos játékok-
ból öss�eállított fű�érrel lepték meg 
a közönséget. Az édesanyák köny-
nyektől csillogó s�emekkel kísérték 
figyelemmel gyermekeik s�ereplését.                                                           
Nagyon ügyesek és fegyelme�ettek 

voltak óvodánk 
legkisebbjei az 
első Anyák napi 
műsorukon.
Pillangó csopor-
tosok május 23-án 
tartották Anyák 
napi és év�áró 

műsorukat. Virá-
gokkal feldís�ített 
tornaterembe vár-
ták a vendégeket. 
Régóta nagy volt a 
kés�ülődés a� ünnepi alakalomra. Mű-
sorukban tavas�i mesét dolgo�tak fel, 
a gyermekek életkorának és képessé-
geinek megfelelően. Olyan versekkel, 
mondókákkal, dalos játékokkal tar-
kították a történetet, melyek a tavasz 
témaköréből a gyermekek kedvencei 
lettek. Talán ennek kös�önhető, hogy 
boldogan és izgatottan választották ki, 

milyen s�erepet s�eretnének vállalni a 
mesében. E�után gyönyörű versekkel, 
énekekkel köszöntötték a megjelent 
édesanyákat, nagymamákat. Ünnepsé-
gük befeje�éseként s�orgosan kés�ített 
kis ajándékaikkal és tavasszal ültetett, 
a�óta nevelgetett virággal lepték a� 
ünnepelteket.

 Süni csoport
    Pillangó csoport

Ünnepek a Kincseskert Óvodában
Süni csoport-Évzáró, Anyák napja

Süni csoport-Évzáró, Anyák napja

Pillangó csoport-Évzáró, Anyák napja
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Pünkösdi 
családi 
délután

A Fehérlófia 
csoportba járó 
csemeték június 
4-én családi dél-
után keretében 

kértek áldást az édesanyákra, családokra 
és a� iskolába induló nagycsoportosokra 
a Magos Művelődési Há� s�ínpadán.
A Himnusz közös eléneklése után, el-
gondolkodtató volt a nagycsoportosok 
előadásában a� Édesanyák meséje, 
megható a legkisebbek igaz érzelme-
ket tükrö�ő versikéje, s�ívmelengető 

a kö�épsősök önállósodását is meg-
mutató kös�öntő. S a nagymamák? 
Igen, ők jutalmul kapták a� unokát, 
mert mikor ideje volt, mertek anyák 
lenni.
A� édesanya os�lopos tagja a család-
nak, összetartó ereje is egyben, de a 
kölcsönös öss�efogásra, együttes si-
kerekre az egész családnak szüksége 
van. A családok munkájára a kis pün-
kösdi királynéval kértünk áldást, ez 
már ilyenkor pünkösdön nálunk így 
van. Csoportunk e�enhagyománya a 
néps�okásokból ered.
Fájós�ívű öröm, meghatódás, emlé-
kek sokasága tört ránk, csoportunk 
felnőtteire, mikor a� iskolába kés�ülő 
gyermekeink búcsúzásra vonultak be 
a �ás�lókkal, s a saját kés�ítésű bal-
lagó tarisznyájukkal. Minden évben 
olyan érzés ez a mi vegyes életkorú 
Fehérlófia csoportunkban, mint mi-
kor a család, kihá�asítja a legidősebb 
gyermekét. A mi csemetéink iskolába 
mennek, védő, óvó s�árnyaink alól a 
még több tudás felé ves�ik útjukat. 
Mi továbbra is figyelemmel kísérjük 
a háttérből a boldogulásukat. Mint 
ahogy a családokban a rangidős kire-
pülése után ott maradnak a fiatalabb 
testvérek, úgy a csoportunkban is a 
fiatalabb koros�tálybéliek nőnek a� 
elmenők helyébe. A vegyes életkorú 
csoport jótékony és ér�elmekkel telí-

tett családias jellege, vala-
mint életre nevelő termés�e-
tessége és ereje mutatkozik 
meg ilyenkor.
Ezúton megköszönjük a lelkiisme-
retes S�ülők munkáját segítségét. 
Mindenekelőtt a�t, hogy tis�telik a 
gyermekükben a� emberpalántát, a 
leendő felnőttet. 

Könyvtárban 
jártunk

A gyermekeknek megmutattuk 
községünk könyvtárát. Ezen a na-
pon nem a csoportunk óvó nénijei 
mondtak mesét, hanem a sok könyv 
között Petermann-néKorinek Éva 
káprá�tatta el a Fehérlófia csopor-
tosokat. A s�épen kivitele�ett, saját 
kés�ítésű bábok életre keltették a 
mese s�ereplőit. Jól esett látni a ki-
kerekedett s�emű gyermekarcokat. 
Mese után pedig mindenki levehette 
a polcról a neki tets�ő mesekönyvet. 
Köszönjük az élményt.

A Vígmolnár vendéglőben 
is jártunk

A csoportunkba járó Molnár Gyurci 
szülei hívtak meg bennünket a ven-
déglőjükbe. Nagyon kellemes dél-
előttöt töltöttünk náluk. Nagy sikert 
aratott gyermekeink körében a szíve-

sen kínált palacsinta, jégrém és ivólé. 
Még táncolásra is volt lehetőség, mert 
gyermekdalok szóltak a CD lejátszó-
ból, melyeket szinte kivétel nélkül 
ismertek csemetéink. A végén még a 
Gyurci által sokat emlegetett kutyust 
is megismerhettük. Köszönjük a meg-
hívást, finomságokat, kedvességet, a 
gyermekek örömét.
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A Nagyigmándi Óvodáért 
Közalapítvány

2013. évi pénzügyi 
beszámolója

Nyitó banki egyenleg:               472.623 Ft
Támogatások:
- APEH - SZJA 1%-a               310.310 Ft
2013. kamat:      12.468 Ft
Támogatás:      60.000 Ft
Bevétel öss�esen:   382.778 Ft

Kiadás
- Bútorok vásárlása   353.782 Ft
- Számlavezetési költség és jutalék   13.232 Ft
Kiadás öss�esen:   367.014 Ft

2013. évi záró egyenleg   488.387 Ft

Ebből:
     Lekötött betét :           0    Ft
     Banki egyenleg   488.387 Ft
Záró egyenleg     488.387 Ft

Alapítványi vagyon összesen:  488.387 Ft

Nagyigmánd, 2014. május 19.

Illés Csabáné
  ga�dálkodási előadó

A Nagyigmándi Nagyközsé-
gi Önkormány�at képvise-
lő-testülete által létreho�ott 
„A Nagyigmándi Óvodáért” 
kö�alapítvány a megyei bí-
róság Pk.60.081/2003/6. 
s�ámú vég�ése alapján 
2004. február 04-én emelke-

dett jogerőre. 2007. március 
28-án a Pk.60.081/2003/8. 
és a 2011. július 28-án a 
Pk.60.081/2003/17. számú 
változás bejelentésekkel 
módosított vég�és alap-
ján működik. 2004. már-
cius 03-án a� alapítvány 
a nagyigmándi Pannon 
Takarékszövetkezetnél 
nyitotta meg a 63200054-
11021917-00000000 szá-
mú számláját.

A kö�alapítvány célja, amely 
egyben a közhasznú tevé-
kenység is, az óvodai nevelés 
eszközbeszerzéssel és ren-
de�vénys�erve�éssel történő 
támogatása, a gyermekek 
óvodai nevelésének maga-
sabb szinten való biztosítása.

A� alapítványból eddig s�e-
mélyi jellegű kifi�etés nem 
történt, tiszteletdíjat nem vett 
fel egy tis�tségviselő sem.
„A Nagyigmándi Óvodá-
ért Kö�alapítvány” 2013. 
évben a� alapító okiratban 
foglalt kö�has�nú céljai-
nak megfelelőén vége�te 
tevékenységét.
Nagyigmánd, 2014. május 19.                                   
Galgánné Varga Erzsébet

Kuratórium elnöke

Beszámoló „ A Nagyigmándi 
Óvodáért Közalapítvány”

2013. évi közhasznú 
tevékenységéről

Nyitó banki egyenleg:    472.623,- Ft
Bevételek:
APEH-Szja 1%     310.310,- Ft
Kamat        12.468,- Ft
Támogatás       60.000,- Ft
Kiadások
Bútorok vásárlása    353.782,- Ft
Számlavezetési költség      13.232,- Ft
2013. évi záró egyenleg                             488.387,- Ft

 
 
 
 
    (Adatok e�er forintban)
            Elő�ő év Tárgyév 
Eszközök     
A.Befektetett es�kö�ök     
B.Forgóeszközök   473 488 
  Pénzeszközök    473 488 
C.Aktív időbeli elhatárolások     
Eszközök összesen   473 488 
Források     
D.Saját tőke    313 179 
   I.Induló tőke    500 500 
   II.Tőkeválto�ás/eredmény                -9      -187 
   III.Lekötött tartalék     
   IV.Értékelési tartalék     
   V.Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 
               -178      -134 
E.Céltartalékok     
F.Kötelezettségek     
G.Pass�ív időbeli elhatárolások  160 309 
Források összesen   473 488 

A� egys�erűsített éves bes�ámoló eredmény-kimutatása 
    (Adatok e�er forintban)  
 
             Elő�ő év Tárgyév 
1.Értékesítés nettó árbevétele     
2.Aktivált saját teljesítmények értéke     
3.Egyéb bevételek   430 220 
      támogatások   410 160 
      adományok      20   60 
4. Pén�ügyi műveletek bevételei    13   13 
5. Rendkívüli bevételek     
A. Összes bevétel   443 233 
6.Anyagjellegű ráfordítások    12   13 
7.S�emélyi jellegű ráfordítások     
8.Értékcsökkenési leírás     
9.Egyéb ráfordítások   609 354 
10.Pén�ügyi műveletek ráfordításai     
11.Rendkívüli ráfordítások     
B.Öss�es ráfordítás   621 367 
C.Adó�ás előtti eredmény             -178     -134 
12.Adófi�etési kötele�ettség     
D.Adózott eredmény                          -178     -134 
13.Jóváhagyott osztalék     
E.Tárgyévi eredmény                          -178     -134 

Tóth-Vörös Adrienn

A NagyigmándiÓvodáért"Közalapítvány
A 2013. Évi egyszerűsített éves beszámoló mérlege
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Tanévzáró
A Nagyigmándi 
Pápay Jó�sef Álta-
lános iskola felkérte 
csoportunkat, hogy 
a tanév�áró ünnep-

ségen s�erepeljünk. Me�őföldi üveges 
táncunkat mutattuk be. 
Év�áró néptáncóránkon Nóra néninek 
és Pityu bácsinak - az oklevelek átadá-
sa után - meglepetése volt s�ámunkra, 
mégpedig, hogy kirándulni megyünk 
Balatonfüredre és Tihanyba. Magunk-
ho� térve jött a követke�ő öröm: fagyi 
és lovas kocsik vártak bennünket a 
Művelődési Há� előtt. A fagyi finom, 
a kocsiká�ás pedig i�galmas volt.
Amikor eljött a nagy nap, két bus�-
s�al indultunk útnak. Balatonfüre-
den elős�ör megtekintettük a Lóc�y-
barlangban a keletke�ő cseppköveket, 
kristályokat és borsóköveket, majd 
felmehettünk a kö�eli Jókai kilátóba. 
A látvány felejthetetlen volt. 
Kirándulásunk követke�ő állomása a 
Koloska völgy volt, ahol elfogyas�t-

hattuk az 
ebédünket.
D é l u t á n 
i n d u l á s r a 
készen vár-
tuk, hogy 
áthajózzunk 
a Jókai 
nosztalgia-
hajóval Ti-
hanyba. A 
sétahajózás 
hatalmas él-
ményt nyúj-
tott. Tihany 
belvárosban 
eltöltöttünk 
pár órát, 
e� idő alatt 
meg tudtuk 
nézni a hely 
látványos-
ságait, nevezetességeit (Tihanyi 
Apátság, Babamú�eum, Leven-
dulaház,...). 
A megbes�élt időben ismét 
bus�ra s�álltunk, és fáradtan 
ha�afelé indultunk testvéreink, 
szüleink és nagyszüleink társa-
ságában.
Kös�önjük s�épen a s�ép és i�-
galmas napot.          

Dunár Alexa, Pőcze Petra

Kös�önjük Kissné Gáspár Líviá-
nak a� í�letes fagyikat, Dará�s Árpádnak, 
Kelemen Szabolcsnak, Nagy Lászlónak 
(Lacek), ifj.Nagy Sándornak (Sanyek), 
és Venk Dánielnek a lovaskocsikázást; 
Polgármester Asszonyunknak Hajduné  
Farkas Erikának, hogy az évzáró ün-
nepségünkön meglepetésekkel ked-

veskedett a gyerekeknek, megkö-
szönve ezzel egész éves munkánkat;                                                                                              
a Nagyigmándi Önkormány�at Képvi-
selő-testületének anyagi támogatását, 
melyet a kirándulás útiköltségének kifi-
�etésére fordítottunk.

  Árgyélus Néptáncegyüttes

Árgyélus Néptáncegyüttes hírei

Több, mint öt éve ke�dődtek a� első 
edzések a KincseskertÓvodában  a 
labdarúgást s�erető gyerekeknek 
s�ámára. E� alatt a� idő alatt több, 
mint 100 ovis rúgta a labdát szerve-
zett keretek között. Kezdetben heti 
egy, majd 2013-tól heti két edzésre 
nyílt lehetőség. A� ed�ésre a négy 
és fél évet betöltött gyermekek jár-
hatnak, igazolást, illetve játéken-
gedélyt az ötödik betöltött év után 
ad a Magyar Labdarúgó Szövetség. 
A� iga�olt játékosok a Bo�sik prog-
ram elneve�ésű labdarúgó tornákon 
vehetnek részt, az igazolással nem 
rendelke�ők a meghívásos kupákon 
foci�hatnak. A Bo�sik programot 
2011. júniusában az MLSZ vezetése  
a MOL és a� OTP támogatásával újra-
indították, amitől a s�er�ődést aláírók 
azt várják, hogy a tudatosan tervezett 
és s�éles körben mened�selt utánpót-

lás-nevelés révén hamarosan a mainál 
sokkal több tehetséges fiatal focista 
kerüljön a pályákra, és e� belátható 
időn belül ére�hető javulást jelentsen 
a hazai labdarúgás színvonalában is. A 

fordulókat őss�el és tavass�al rende-
zik meg három-három alkalommal. 
E�eken a fordulókon nincs rangsoro-
lás vagy értékelés, itt a legfontosabb, 
hogy minden focista játéklehetőséget 
kapjon. A Bo�sikos mérkő�éseken 
kívül csapataink meghívást kaptak a 
tárkányi Tóth Jó�sef UFC kupájára, 
valamint  részt vettünk a helyi szer-
ve�ésű NKSK Kupán. Tárkányban a� 
ovisaink harmadikak lettek, a sport-
kör kupáján egy első és egy harma-
dik helyet s�ere�tek a� aprótalpú lab-
darúgók, Svincsók Andor elnyerte a 
gólkirály címet. 
A csapat tagjai: Bakos Ákos, Gás-
pár Csongor, Jelen Gergő, O�sváth 
Ádám, Svincsók Andor, Szijj Viktor, 

Takács Bence, Váli Norbert, Zsebő  
Kornél.

Mészáros Róbert    
felkés�ítő

Nem lehet elég korán kezdeni, avagy foci óvodás kortól

Árgyélus Néptáncegyüttes

Évzárón fagyiztunk

Évzárón lovaskocsikáztunk

Csoportkép a Koloska völgyben
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Nagyigmánd Nagyközség 
Önkormány�at Képvise-
lő Testülete, 2014. június 
6-án a Magos Művelődési 
Házban rendezte meg, az 
évek óta már hagyománnyá 
vált pedagógusnapi ünnep-
séget.
Hajduné Farkas Erika pol-
gármester ass�ony ünnepi 
beszédében elismerte és 
megkös�önte a pedagógu-
sok munkáját, majd a kö-
vetke�őkben vasdiploma 
átadására került sor. Papp 
Endréné 65 éve, 1949. július 
29-én kapta meg tanítói dip-
lomáját. Ebből a� alkalom-
ból a� egykori tanítókép�ő 
jogutódja, a Nyugat Magyar-
ors�ági Egyetem Apác�ai Cse-
re János Tanítókép�ő Főiskolai Kar 
Dékánja, vas foko�atú emlékdiplo-
mát adományozott számára. Hajduné 
Farkas Erika polgármester ass�ony és 
Karsai Bálint a Nagyigmándi Pápay 
Jó�sef Általános Iskola iga�gatója ad-
ták át a� emlékdiplomát.
A� ünnepélyes alkalomból a Nyu-
gat Magyarors�ági Egyetem Apác�ai 
Csere János Tanítókép�ő Főiskolai 

Kar dékánja, Dr Szabó Péter levélben 
kös�öntötte a� ünnepeltet. 

„Kedves Tanító Nő!
Az emlékdiploma az életút sikerének a 
diplomája, Sikerült annak a célnak az 
elérése, amelyet Chesterton így fogal-
mazott meg: „A világon mindenkinek 
hinnie kell abban, hogy képes valami 
olyasmit nyújtani, amit a világ nél-
küle nem kapna meg”. Biztos vagyok 

abban, hogy most az elismerés 
perceiben megjelennek a tanít-
ványok arcai, akik öntől kap-
tak olyasmit, amit mástól nem 
kaphattak volna meg, és lettek 
majdan sikeres emberek...
...Most amikor az ünnep öröme 
arra késztet mindannyiunkat, 
hogy visszatekintsünk az el-
múlt évtizedekre, azért is tud-
juk tiszta szívvel, őszintén kö-
szönteni Önt, mert a nevelés 
leghatékonyabb eszközeit va-
lósította meg a XX. század kö-
zepén, azaz példává vált...”
A folytatásban a Klebelsberg 
Inté�ményfenntartó Kö�pont 
Komáromi Tankerületének 
igazgatója adta át elismeréseit 

a Pedagógus Nap alkalmából. 
Berczellyné Nagy Marianna asz-

szony méltatta Körmendi Beáta tanító 
nő és Karsai Bálint iga�gató úr eddigi 
munkásságát, valamint oklevéllel és vi-
rággal feje�te ki elismerését.
A� ünnepi műsor végén Vadás� Attila 
orgonajátékában gyönyörködhettünk.
Erőt, hitet, jókedvet kívánunk minden 
elkötele�ett, hivatásának élő pedagó-
gusnak!

Prostekné Edit

Pedagógusnap

Berczellyné Nagy Marianna, Körmendi Beáta, 
Hajduné Farkas Erika, Papp Endréné és Karsai Bálint

Ebben a tanévben is a tanév végére 
idő�ítettük a Kis ké�műves pályá�at 
alkotásainak kiállítását, amelyen 112 
tanulónk - 52 alsós, 60 felsős - 182 
munkája került bemutatásra.
A munkák nagy része technika óráról 
s�árma�ik, e�ért elsősorban a�okat a 
diákokat jutalmaztuk, akik otthon ké-
szített munkadarabot hoztak.
A kiállítás anyaga igen soks�ínű volt: 
a� alsó tago�atosok sok s�ép papírmun-
kát (hajtogatás), gyöngyfű�ést, fonást, 
bábot, pillangót, agyagtálat, hógömböt, 
makettet hoztak. Különösen ötletes volt 
a 2.a os�tályosok gyümölcsleves flako-
nokból kés�ített sakk-kés�lete. A felső 

tago�atos fiúk 
s�épen kidolgo-
�ott famunkái – 
autó-, mozdony 
modell, doboz-, 
tolltartó, az ösz-
szevont II. cso-
port papírképei, 
tárgyai voltak 
láthatóak. A fel-
sős lányok órai 
munkái: 5. os�-
tályban a község-
ben működő Ké-
zimunka szakkör 
tagjaival együtt hím�ett kis terítők, a 

hatodik osztályos 
k e r e s z t s z e m e s 
hímzések, a hete-
dikes horgolások, 
hővédő kes�tyűk, 
s a nyolcadikos kö-
tések kerültek még 
kiállításra.
A legszorgal-
masabbak kü-
löndíjat kaptak: 
Ferenczi Lilla 
(7.b) 32 db kézi-
munkát készített, 
Bors Petra (7.a) 

Shakespeare há�ának makettjét ál-
lította össze.
Kiemeltük még - otthon készített mun-
kájáért - a követke�ő tanulókat: 
Petermann Anna, Fekete Sára, 
Szentirmay Eszter (1.b), Evellei Pet-
ra, Ihás� Jó�sef (2.a), Hérics Doroty-
tya, Kóvári Alexandra, Pogrányi Es�-
ter, Schulmann Rebeka, Szabó Dávid, 
Török Gabriella (3.a), Koncz Katrin 
(3.b), Lentulai Petra (4.a), Talabér Ju-
dit Dominika (6.b), Mátyás Alexand-
ra, Csorba Petra, Pirik Cintia (7.b).
 Kiállításunkat a s�ülők is megtekint-
hették a tanév�áró ünnepély után. 

Auxner Ágnes
 szaktanár

Kis kézműves pályázat 2014.

2.a osztály az általuk készített sakk táblával

Kis kézműves kiállítás
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A 2013/2014.tanév-
ben 15. alkalommal 
nyílt lehetősége di-
ákjainknak és taná-
raiknak, hogy részt 
vegyenek iskolánk 
SULIMARATON el-
neve�ésű kilométer-
gyűjtő versenyén.
E�t a sportesemény-
sorozatot a 2000. 
évtől folyamatosan 
megrendezi iskolánk. 
Kezdetben a célunk 
2000 év – 2000 km 
volt. Ezt ebben az 
évben is alaposan túl-
szárnyaltuk!
Csütörtökönként összesen tizenegy 
alkalommal róhatták iskolánk körül 
az egy kilométeres köröket egy-egy 
órán keresztül az elszánt indulók. A 
kitű�ött cél a� volt, hogy öss�egyűjt-
sék a bűvös 42 km-t, a�a� teljesítsék 
a maratoni távot. Minden alkalommal 
törekedtünk arra, hogy egymást se-
gítve, sports�erűen fussanak. Frissítő 
gyümölccsel, kalóriapótlásként mü�li-
vel, csokoládéval is kedveskedtünk az 
indulóknak.
Mind a tizenegy alkalommal a leg-
eredményesebb futókat tárgyjutalmak-

kal díjaztuk és értékes nyereményeket 
sorsoltunk ki a rés�tvevők kö�ött. Vé-
gül 78 diák és 4 felnőtt kapta meg a 
tanév végén a maratoni táv tejesítésé-
ért az aranyérmet.
A legelszántabbak az alsós diákjaink 
voltak, hiszen a 140 indulóból 100 
alsós volt, a legalább 42 kilométert 
teljesítők kö�ött 70 volt 1-4 os�tályos 
tanuló. Felsősök hajrá, kössétek fel a� 
alsóneműt!

A� nem kérdés, hogy a követke�ő év-
ben is folytatni fogjuk.

JÖVŐRE, VELETEK, UGYANITT!

Néhány érdekes adat:

• Öss�esen 5648 km 
tettek meg diákjaink.
• Átlagosan 40,3 km-
teljesítettek a résztve-
vők!

• A negyedik legjobb 
futó lány volt.

• A lányok kö�ött a 
harmadik legjobb 
futó első os�tályos.

Legjobb futóink:  

FIÚK
Név                           km     osztály
1. Szabó Dávid   112 3.a
2. Greveletye Kris�tofer    91 2.a
3. Nagy Nimród    88 2.a

LÁNYOK
 Név             km     osztály
1. Gergely Sára  87 2.a
2. Viola Laura  72 3.a
3. Schulmann Emma 71 1.a 

Róth Csaba
s�erve�ő

Nem engedünk az 5648-ból!

Sulimaraton aktív résztvevői

Az iskolában rendhagyó történelemórák keretében 

a Magyarok Parkjában emlékeztek meg a felsősök 

Trianonról. A képen Nagyné Telekes Andrea törté-

nelemtanár és az 5.b osztályos tanulók láthatók.

Komáromban a Lás�lópack Kft 
dinamikusan fejlődő ü�emébe

 3 műszakos munkarendbe, 
kiemelt bérezéssel,  

nyomdászokat 
és gépkezelő munkatársakat 

keres. 

Feltétel: 
minimum kö�épfokú vég�ettség. 

S�ámítógép ke�elői ismeret, 
gépke�elésben való jártasság előnyt jelent 

Önéletrajzokat 
a következő címre várjuk: 

info@las�lopack.hu
Tel: +36 34 348 578 

hétkö�napokon 10-14 óráig

Iskolai hírek
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Kedves Nagyigmándiak!

Szeretnék Önöknek bemutatni egy kislányt. A neve Balogh 
Luca, 2013. dec. 17-én született Debrecenben.
Édesanyja Takács Gyöngyike, édesapja Balogh Zoltán. Luca, 
nyitott hátgerinccel született. Születése másnapján már ko-
moly műtéten esett át. Erős kislány. Tele élettel, mosollyal. 
Szülei kitartó szeretetében, imádságban, segítő nagyszülők 
gondoskodásában, barátok, ismerősök bíztató szavaiban cse-
peredve éli néha fájdalmakkal teli napjait. Fertőzések, Kór-
házi kezelések, küzdés és remény, öröm és a bánat furcsa 
keveréke hatja át életét, családja életét.  Minden apró ered-

mény mérföldkő Luca életében.  Szülei minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy Luca segédeszköz-
zel, lábra álljon. Ehhez a jelen pillanatban, hetente legalább háromszor Budapestre kell őt hordaniuk 
elektromos kezelésekre. Életüket ez az egyetlen cél vezérli, erőn felül próbálnak küzdeni néha. Az 
utazás költségei nagyon megterhelik a családi kasszát.  Magukat nem kímélve, mindent megtesznek, 
hogy gyermekük, unokájuk, megkapja a számára oly fontos kezeléseket.
Nem panaszkodnak. Az érzékeny és figyelő ember mégis észreveszi a segélykiáltásukat. Ezért író-
dott ez a levél most Önök felé.  Segítsenek!
A család minden segítséget örömmel fogad. Lehet ez egy bátorító szó, pénzbeli adomány, egy öle-
lés, bármilyen felajánlás, ami gyermekük fejlődését közvetve, vagy közvetlenül segíti.
Pénzbeli felajánlásaikat az alábbi számlaszámra tehetik a család bankszámlájára:

Pannon Takarék Bank Zrt
63200054-15129873  Baloghné Takács Gyöngyi (közleményben : Lucának)

Sorstársamnak érzem Luca édesanyját. Tudom, mennyi min-
dent elbír egy anya…Azt is tudom, hogy ez mennyi áldozat-
tal jár. Nagyon nehéz kérni, ők sem tették. Én viszont tiszte-
lettel kérem Önöket, segítsenek, ahogyan tudnak…
Természetesen a kérés minden nyitott empatikus emberhez 
szól, akit megérint Luca  
és családjának küzdelmekkel teli sorsa.

Köszönettel, 
Szász Erika

S�erkes�tőség: 

2942 Nagyigmánd, Fácán utca 2/A 

Hirdetésfelvétel a kiadónál.

E-mail: 

hirnok@nagyigmand.hu 

hirnok.nagyigmand@gmail.com 

Tel.: 06-20-203-1057 

Fax: 06-34-556-499 

www.mmhk.hu 

Nyt. sz.: 2.9/989-1/2006

ISSN szám: ISSN 2062-3542

Nagyigmánd Nagyközség 

önkormányzati híradója 

Megjelenik 1250 példányban
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Kiadó: Magos Művelődési Há� és Könyvtár

S�erkes�tő: Prostek Tamásné

A beérkezett képeket, kéziratokat szerkesztett formában közöljük.
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„Mit csinál az az ember, 
aki csak egy helyben ül,
nem fest, nem rajzol, nem 
mozog,
de mégis benne van az 
egész világ?
Erre a kérdésre könnyebb 
a válasz, mint gondolnák. 
Mesét hallgat.”
             (Boldizsár Ildikó)

A mese erejében bízva 
szeretettel láttuk vendégül 
a Magos Könyvtárban az 
óvodás és iskolás gyer-
mekek néhány csoport-
ját, hogy e��el felhívjuk 
a gyermekek és szüleik 
figyelmét a rends�eres ol-
vasás fontosságára. A gye-
rekek gondolkodásának sa-
játosságaiból kiindulva és a 
mesekorszakok változását 
figyelembe véve hallgathat-
tak a gyerekek népmesét, 
műmesét, verses mesét és 
ifjúsági regényrés�letet. A 
felolvasók olyan felnőttek 
voltak, akikkel a gyerekek 
többnyire más helyzetben 
találkozhatnak. Ám maguk 
is rends�eres „könyvforga-
tók”, s akik saját tapas�ta-
lataikból kiindulva tudják, 
hogy a mese nemcsak él-
ményt nyújt, hanem olyan 
lelki táplálék, amely élet-

re szóló nyomokat hagy a 
gyermekekben. Fejleszti 
értelmi és érzelmi intelli-
genciájukat, és felvérte�i 
őket a� élet megpróbáltatá-
saival szemben. A könyv-
válas�tásho� pedig kiváló 
segítséget nyújt a könyvtár, 
melynek közel 3500 kötet-
nyi gyermekirodalmából 
válogathatnak a gyerekek 
és szüleik.
Megköszönjük a ked-
ves mesélőknek, Hajduné 
Farkas Erika polgármes-
ter asszonynak, Czeglédi 
Ferencné nyugalmazott 
óvodave�ető ass�onynak, 
Szabóné Németh Erika igaz-
gatóhelyettes aszzonynak, 

Lakatosné Dián Krisztina 
gyermekjóléti szolgálatve-
�ető ass�onynak, és Prostek 
Tamásné művelődési há� 
és könyvtárve�ető ass�ony-
nak, hogy izgalmas és bájos 
történeteikkel elvarázsolták 
a gyerekeket. Példamuta-
tó hozzáállásukkal, vidám 
személyiségükkel, és hu-
morukkal kedvet szerez-
tek a meseolvasáshoz és a 
mesekönyvek megismeré-
séhe�. A követke�ő tanév 
során is számítunk hasonló 
segítségre.
Az óvodások közül a 
Fehérlófia, a Katica és a 
Napocska csoportok, a� is-
kolások közül a másodikos, 

a harmadikos és a ne-
gyedikes iskolaotthonos 
osztályok gyermekei lá-
togattak el a meseolvasó 
alkalmakra. Az utolsó és 
egyben legjelesebb al-
kalmon, melyen Hajduné 
Farkas Erika polgármes-
ter asszony mesélt, az 
iskolában táborozó gye-
rekek vettek részt.
Jómagam örülök, hogy 
a�óta sokan megfor-
dultak a könyvtárban a 
hallgatóság soraiból, és 
számos újonnan beirat-
kozó olvasóval is gazda-
godott a könyvtár. Meg-
köszönöm azoknak a 

s�ülőknek a� odafigyelését, 
akik lehetőséget adnak arra, 
hogy gyermekük könyvek 
kö�ött nőjön fel, akár a� ott-
honi, akár az iskolai vagy 
községi könyvtár könyvei 
közül válogatva. Buzdítom 
a kedves s�ülőket is a� ol-
vasásra, hiszen a legmegha-
tározóbb a gyermekek olva-
sóvá nevelése érdekében a 
s�ülői példa.

Kisebbek, hallgassunk me-
sét, nagyobbak, olvassunk 
egy jó történetet minden 
nap!

Petermann-né Korinek Éva

Könyvtári hírek
Czeglédi Ferencné mesét 
olvas az ovisoknak

Ha valakinek tudomása van  

olyan kö�érdeklődésre s�á-

mot tartó információról vagy 

eseményről, amelyet s�ívesen 

látna az Igmándi Hírnökben, 

ossza meg lakótársaival és írja 

meg a muvhaz.nagyigmand@

gmail.com címre!

F I G Y E L E M !

Családi ház eladó Nagyigmánd, 
Bocskai út.46. szám alatt.

Telek: 1200 m².
 Lakás: 120 m² - 3 szoba, étkező, közlekedő, konyha, 

WC, fürdőszoba, teraszok.
90 m² garázs és egyéb kiszolgáló helyiségek.

Gáz és hagyományos fűtés. 
Fúrt kút, háromfázisú áram is.

Érdeklődni: 06 70 312 6275-ös telefonon. 

Közvetlen a ház mellett élelmiszer jellegű bolt kiadó. 
Más tevékenységre is alkalmas különálló létesítmény
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A Nyugdíjas Klub tagsága 
a� elő�ő évhe� hasonlóan 
2014. évben is köszöntötte 
a 80 éves tagtársait egy sze-
rény ajándékkal.
- Richter Jánosné Rózsikát, 
aki január 22-én volt 80 
éves, őt február 4-én kö-
szöntöttük.

-Gergely Lajosné Irénkét, 
aki április 29-én töltötte be 
a 80. s�ületésnapját, őt má-
jus 6-án köszöntöttük.

-Farkas Mihályné Icát, aki 
június 19-én volt 80 éves, 
a klub tagjai július 8-án kö-
szöntötték.
Volt aki verssel, virággal 
kedveskedett a� ünnepeltek-
nek, Varga Lajosné Erzsike 
pedig minden alkalommal 
saját maga sütötte tortával 
kívánt még sok-sok boldog 
évet, jó egészséget.
A félév másik nagy ese-
ménye volt a névadónk. A 

februári megbes�élésen el-
határo�tuk, hogy „Ős�ikék 
Nyugdíjas Klub” néven mű-
ködünk a továbbiakban.
Már szinte hagyomány, 
hogy januárban pe�sgővel 
köszöntjük az új évet, se-
gítséget nyújtunk a Mátyás-
napi  Tavas�váró Néptánc 

Fesztiválon, ez az idei év-
ben is megtörtént.
Februárban farsangoltunk 
az etei barátainkkal, ami 

talán a vártnál is jobban 
sikerült, mivel jó páran a 
farsangi s�okásokho� híven 
jelmezbe öltözve szórakoz-
tak.
Márciusban nőnapot, má-
jusban anyák napját (nagy-
s�ülők)ünnepeltünk iskolás 
s�ereplők kö�reműködésé-
vel.
Áprilisban a Magos Műve-
lődési Há� s�erve�ésében 
elős�ör megrende�ésre ke-

rült húsvéti játszóházban 
segítettünk.
Május 17-re meghívást 
kaptunk Csopakra a regi-
onális nyugdíjas találko-
�óra, de a ross� időjárás 
miatt, miután a tagság 
már lelkileg felkés�ült a 
kirándulásra és a buszt 
ismegrendeltük, így Cso-
pak helyett Agárdra men-
tünk a gyógyfürdőbe. Mi-
után mindenki jól érezte 
magát, úgy érzem jó dön-
tés volt.
Június kiemelkedő esemé-
nye 25-én a „zsíroskenyér 
parti”, amelyre Ördöghe-
gyen Kovács Zoltán s�ő-
lőjében került sor. Zolinak 
köszönhetjük az ötletet, 
a meghívást, a sok-sok 
munkát, melynek igazi 
elismerése, hogy min-

denki jól érezte magát. 
Ez alkalommal amellett, 
hogy Tarró Jó�sef aján-
dék borát fogyas�tottuk a 
zsíroskenyér és Farkasné 
Ica sült szalonnája mel-
lé, még borkóstolóra is 
hivatalos volt a társaság. 
Kös�önjük Tarró Jó�sef és 
kedves felesége ajándékát 
és a szíves vendéglátást.
Dióhéjban öss�efoglal-
va és csak a főbb ese-
ményeket megemlítve, 
látható, hogy a klub első 
félévi élete mo�galmas 
volt. A második félévben 
is igyekszünk magunkat 
hasznossá tenni, szükség 
esetén nem marad el a se-
gítségünk sem.

Bojtorné Tóth Mária
klubve�ető

A 2014-es év I. féléve a Nyugdíjas Klubban

Richter Jánosné Rózsika

Gergely Lajosné Irénke

Farkas Mihályné Ica

Zsíroskenyér parti az Ördöghegyen
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Az ide évben 11. alkalommal keltünk 
útra, hogy gyülekezeti kirándulás 
keretében új tájakat, történelmi épü-
leteket és templomokat, református 
gyülekezeteket ismerhessünk meg, 
mikö�ben a kétnapos kirándulás során 
egymáshoz is közelebb kerültünk.
Változott a dátum ugyan, de nem ma-
radt el a lelkesedés. Mivel a Dunán-
túli Református Egyhá�kerületi Na-
pok (REND) ebben a� es�tendőben 
Őris�entpéteren került megrende�ésre 
július első hétvégéjén, így mi is ehhe� 
igazítottuk a kirándulás dátumát és út-
vonalát is.
Július 4-én (péntek) reggel indultunk, 
s első állomásunk a több mint e�er 
es�tendős Sóyli Református Templom 

volt, melyet fogadalmi kápolnaként 
még I. (S�ent) István emelt a Kop-
pány felett aratott győ�elem emléké-
re. Tovább utazva megtekintettük a 
Jáki Templomot, megcsodálva annak 
minden s�épségét. A helyi Plébános 
Úr rés�esített minket feledhetetlen és 
vidám idegenvezetésben.
Szombathelyre érve megnéztük a ró-
mai kori Romkertet, majd a Refor-
mátus Templomot, ahol Jakab Bálint, 
volt etei lelkipás�tor kös�öntött és ka-
lauzolt minket el. Vacsoránk és szállá-
sunk is Szombathelyen volt.
Másnap, július 5-én (s�ombat) tovább 
indultunk Őris�entpéterre, hogy rés�t 
vehessünk a REND találkozón. Fel-
emelő élmény volt a nyitóünnepségen 

együtt ünnepelni sok e�er református-
sal. A nap során különbö�ő helys�í-
neken különbö�ő programok kerültek 
megrendezésre, így mindenki kedvére 
válogathatott a lehetőségek kö�ött.
Délután 5-kor, fáradtan, de élmények-
ben gazdagodva indulhattunk haza, 
hogy nem sokkal 9 óra után újra itthon 
lehessünk.
Kös�önjük a� Úr Istennek, hogy meg-
engedte nekünk ezt az alkalmat, s im-
már a jövőbe is tekintve várjuk, hogy 
jövő évben merre akar minket elve-
zetni. Jó volt együtt utazni, két csodás 
napot együtt tölteni, sok mindent látni 
és tapas�talni. Soli Deo Gloria

Sugár Tamás

  A nagyigmándi refor-
mátus hittanos tábort 
ez évben is június utol-
só hetében szerveztük 
meg. Nagy izgalom 
elő�te meg, his�en 
Tagyosra terveztük a 
tábort, de csupán né-
hány héttel a� időpont 
előtt derült ki, hogy 
meg is érkezett minden 
szükséges engedélye-
�és a� épület felújítása 
után, s így valóban a 
tervek szerint alakulhat 
minden.
 A felújítás sok-
kal s�ebbé tette a� épü-
letet, így érkezésünk-
kor külön öröm volt a 
megújult épületbe való 
beköltözés. A tábor hét-
főtől péntekig tartott, 
32 gyermeket vihettünk 
magunkkal, ami azt je-
lenti, hogy az eddigi 
legnagyobb létszámmal 
vehettünk rés�t a prog-
ramban. A hét témája a Titus� alapít-
vány Péter2 csomagja volt.
Minden délelőtt áhítattal és foglalko-
�ással ke�dődött, majd a délutánok so-
rán valósultak meg a tábor programok, 
vetélkedők, játékok és kirándulások. 

S�erdán a tatai kalandparkban próbál-
hattuk ki rátermettségünket, csütörtö-
kön pedig a terve�ett strandolás helyett 
(a hűvös s�él miatt) a S�elim-barlang-
ba és a Turulhoz látogattunk el Tatabá-
nyára, mindezt izgalmasabbá téve egy 
megállással a McDonald’s-nál.

Idén is volt rajzverseny, 
szoba tisztasági verseny és 
Ki mit tud is. A Ki mit tud-
ra csütörtök este került sor, 
öss�esen 10 műsors�ámot 
bírálhatott el a �sűri. Na-
gyon s�ínvonalas produk-
ciókat láthattunk, hiszen 
gyermekeink már előre ké-
szültek erre az alkalomra.
Ebben az évben is tanító 
nénik fő�ték nekünk a fino-
mabbnál finomabb ételeket, 
így ezúton is köszönetet 
mondunk Körmendi Beá-
tának, Pékné Kocsis Kata-
linnak és Róthné Csonka 
Editnek a jól tartásunkért, 
Horváth Sándornak és Nagy 
Lajosnak a pékárúk és hús-
árúk biztosításáért, valamint 
négy gimna�ista segítőnk-
nek, Kádár Andrásnak, Pék 
Viktóriának, Róth Ágnesnek 
és Sugár Eszternek minden 
munkájukért.
 A táborban mindenki 
jól érezhette magát, sokan 

már most a jövő évi tervekkel indul-
tak haza. Istennek adunk hálát minden 
élményért és örömért, s őt kérjük vi-
gyázzon gyermekeinkre a nyári szünet 
további idős�akában is.

Sugár Tamás

Gyülekezeti kirándulás 2014

Táborozni voltunk

A Komáromi Klapka György Mú�e-
um a Holokauszt 70. évfordulójára, 
2014 október 17-én, „Ezt a hazát te-
hát elvesztettem …” – a Holokauszt 
komáromi eseményei címmel ki-
állítást nyit, amelynek célja, hogy 
feldolgo��a a� egységes Komárom 
korszakbeli eseményeit, a helyi és 

környékbeli zsidó lakosságot ért in-
tézkedéseket és következményeit, be-
mutassa az egyéni és családi sorsokat, 
felkutassa a helyi �sidómentőket és 
megismertessen a Monostori erődben 
és a Csillagerődben történtekkel. 

A múzeum kéri mindazokat, akik bár-
miféle információval, emlékkel, fény-
képpel, dokumentumokkal rendelke�-
nek a témában, hogy jelentkezzenek 
Számadó Emese múzeumigazgatónál 
a 0036 34 344-697-es múzeumi tele-
fons�ámon, illetve a� emese@jamk.
hu e-mailcímen.

FELHÍVÁS

Református hírek
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Két évvel e�előtti erdélyi 
kirándulásunk során bele-
csöppentünk Csíksomlyón 
az Ezer Székely Leány Ün-
nepébe. Mivel maradni nem 
tudtunk, hogy a� előre be-
terve�ett programjainkat ne 
kelljen lemondani, így elha-
tároztuk, hogy két év múlva 
visszatérünk.

2014. július 1-én éjjel in-
dultunk a hosszú útnak 44 
fővel, néptáncosok, család-
tagok, barátok. 
Késő délelőtti órákban ér-
tünk Korondra, ahol kicsit 
megpihentünk körülné�-
tünk, ki-ki vásárolgatott a 
ké�műves sátrakban. Hos�-
s�abb pihenőt Farkaslakán 
tettünk, ahol, megebédel-
tünk, illetve megnéztük 
Tamási Áron síremlékét. 
Majd Székelyudvarhely ne-
ve�etességeiből megné�tük 
a Tamási Áron Elméleti Lí-
ceumot, és a Megemlékezés 
parkját.

E�t követően érke�tünk 
meg szálláshelyünkre Csík-
szeredába, a Kós Károly 
Építés�eti S�akkö�épiskola 
Kollégiumába. 
Követke�ő napi programun-
kat tartva délelőtt negyed 
tízre voltunk hivatalosak a 
Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes próbájára. 
Fél 10-től ke�dődtek a pró-
bák. Majd teljes egészében 
láthattuk a Sóvidéki Kala-
pács című táncjáték főpró-
báját, mely Petőfi Sándor a 
Helység Kalapácsa c. műve 
nyomán készült. 

Pár gondolatot engedjenek 
meg a Hargita Nemzeti 
S�ékely Népi Együttesről, 
annál is inkább, mert tele-
pülésünk vendégei les�nek 
2014. s�eptember 21-én a 
János Vitéz c. darab bemu-
tatásával. 
A csíkszeredai hivatásos 
Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes négy évti-

zedes hagyományra épül. 
Fő célkitűzése az érték-
megőrzés, értékcsere és ér-
tékteremtés. Feladatának 
tekinti, hogy ápolja az er-
délyi folklórt, feldolgozza 
és bemutassa a térség tán-
cait. Céljait a romániai ma-
gyarság folklórkincsének 
gyűjtésével, megőrzésével, 
ezeknek magas szintű szín-
padra-vitelével igyekszik 
és sokféle eszközzel történő 
terjesztésével, a “csak tiszta 
forrásból” jelszó szem előtt 
tartásával próbálja elérni.
Az együttes, megalakulá-
sa óta közel 1800 előadást 
tartott. Fellépett a legki-
sebb, legeldugottabb erdé-
lyi falvakban, de a legna-
gyobb magyarországi és 
romániai városok közön-
sége előtt is. Hitvallásuk, 
hogy helyzetüknél fogva 
felelősek minden népi ér-
ték felkutatásáért és meg-
őrzéséért. Ezért szerveznek 
táncházakat, fesztiválokat, 
táborokat és gondoskodnak 
az utánpótlás neveléséről 
is. Előadás- és turnésoro-
zataikat utánpótlásképző 
csoportok oktatása, nép-
zene- és néptánctáborok, 
fesztiválok, táncházak fo-
lyamatos szervezése, rádiós 
énektanítások, folklórgyűj-
tések követték. A Mezőségi 
szórványmagyarok Vicei 
Találkozójának, valamint a 
Prímások Találkozójának 
értelmi szerzője és szerve-
zője. Évente több mint száz 
előadást tartanak, ezeket 
a hitelesség, az eredetiség 

jellemzi, amelyet a még élő 
hagyományok gyűjtésével 
és ennek színpadra vitelével 
sikerül elérniük.
Eddigi eredményeik, szak-
embereinek tehetsége, kö-
zönségszolgáló előadá-
sainak sikere, szakmai 
elismertsége, nemcsak hatá-
rainkon belül, hanem nem-
zetközi téren is visszhangot, 
tiszteletet keltettek.
A csapat háta mögött több 
sikeres ausztriai, németor-
szági, svédországi, spanyol-
országi, portugáliai, kínai 
és magyarországi turné 
van. Az együttes igazgatója, 
András Mihály 1996-ban 
EMKE-díjat kapott.
Felemelő ér�és volt a tánco-
sokat kö�elről megismerni, 
megfigyelni egyenes tartá-
sukat, karakteres jellemü-
ket. 

Délutáni programként na-
gyon kedves tánckar tag, 
kapcsolattartónk, Oredi 
Annamária végigveze-
tett bennünket a városban. 
Megtekintettük a Mikó 
Várat, melyben állandó ki-
állításokat tekintettük meg, 
köztük a Csíksomlyói Fe-
rences nyomda kiállítását, 
Megmentett szakrális kin-
cseink c. kiállítást, a Mikó-
vár története c. kiállítást, 
valamint a Csíki idők járá-
sa – népi életképek a min-
dennapjainkból c. kiállítást. 
Ellátogattunk a Makovecz-
templomba, Csíks�ereda új, 
római katolikus templomá-

Erdélyben ezer székely lánnyal

Néptáncos hírek
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ba, amely Milleniumi temp-
lom néven vált ismertté. 
A templomban kö�ösen 
énekeltük el a Székelyhim-
nuszt.

Harmadik napi program-
ként a Szent Anna-tóhoz 
és a Mohos Tő�eglápba 
látogattunk. Idegenve�etőt 
fogadtunk erre a� egy na-
pos kirándulásra, Kelemen 
Sándor történész, gimnázi-
umi tanárt.
Hát a Szent Anna-tónál 
még eddigi látogatásaink 
során nem jutottunk el, de 
valami gyönyörű hely. A tó 
S�ékelyföld egyik legvon-
zóbb természeti látványos-
sága. Kö�ép-Kelet-Európa 
egyetlen épen maradt vul-
káni kráterének alján kép-
�ődött, a Hargita-hegység 
vulkanikus vonulata utol-
só, legdélibb tömbjének, a 
Csomád-hegység két iker-
kráterének egyikében. (A 
másik krátert a Mohos Tő-
�egláp tölti ki.) Ví�fels�íne 
949-950 méter tengerszint 
feletti magasságban talál-
ható. A Mohos Természet-
védelmi Terület része.
A bátrabbak itt meg is für-
dő�hettek, volt aki átús�ta 
a mintegy 18 fokos tavat. 
Körbesétáltuk, elgyönyör-
ködtünk a természeti látni-
valókban, majd időpontra 
érkeztünk meg a Mohosba, 
ahol helyi idegenve�ető kí-
séretével lehetett csak be-
menni. Nagyon izgalmas 
kirándulás volt, szemünk 
folyamatosan a medvéket 
kutatta, illetve figyelnünk 
kellett arra, nehogy a facö-
löpökről lelépjünk és „el-
vesszünk a mohosban”. 
Ha�afelé kis kitérőt tettünk 
még a Nyergestetőre. Itt 
az 1849. augusztus 1-én a 
székelyek élethalálharcot 
vívtak az osztrák és orosz 
csapatokból álló ellenséges 
hadsereg ellen. A kis számú 
s�ékely hadsereg, önfelál-
dozó küzdelmük ellenére 
vereséget szenvedett árulás 
következtében. Rengetegen 
életüket vesztették a harco-
sok kö�ül. S�ámtalan kop-
jafa és emlékos�lop örökíti 
meg e történelmi esemény 
helyszínét, illetve itt került 

sor 1897 augusztusában 
egy nagys�abású ünnepség 
keretén belül egy kőfaragó 
mester által készített em-
lékmű avatására is. 

Eljött a negyedik nap, me-
lyet nagyon vártunk, az 
Ezer Székely leány ünne-
pe: 
Minden év július első szom-
batján a hagyományoknak 
megfelelően, megszervezik 

az immár hagyományos-
sá váló Ezer székely leány 
találkozót a csíksomlyói 
nyeregben. Az első találko-
zót 1931-ben szervezte meg 
július első vasárnapján, 
Domokos Pál Péter kezde-
ményezésére, a Szociális 
Testvérek Társasága. Az-
óta, nagyon sok nehézség 
ellenére, minden évben 
sikerült megszervezni az 
Ezer Székely Leány Napja 
találkozót. A rendezvény 
elsődlegesen a népdal, a 
néptánc, a népzene és a 
nép-viselet megőrzésének, 
továbbadásának és népsze-
rűsítésének, a hagyomány-
őrző csoportok és előadók 
találkozásának nagyszerű 
lehetősége. A tánc, a dal 
és a zene népünk lelkének 
legnemesebb megnyilvánu-
lásai. 
Ezen a napon eljut hoz-
zánk, és a mai ember szá-
mára megtapasztalhatóvá 
válik őseink felszabadult és 
lendületes élni akarásának, 
életkedvének a tartalma, 
hiszen éppen így múlatták 
az időt és ünnepeltek már 
évszázadokkal ezelőtt is, 

amint ilyenkor megtörténik 
a szemünk előtt is, e prog-
ram keretében. Megeleve-
nedik a múlt, és újra szü-
letnek az örök érzések. A 
Somlyó hegyek nyergében a 
szelek szárnyán vidám ének 
száll és népviseletbe öltö-
zött leányaink tarkállanak a 
réten, mint megannyi virág-
szál…. Nem csak a szűkebb 
régióból, hanem egész Szé-
kelyföldről és Moldvából 

is érkeznek tánccsoportok 
és népdalénekesek. Évről 
évre bővűl a résztvevők 
köre, így az utóbbi években 
már külföldi résztvevőknek 
is tapsolhat a közönség. Az 
ünnep késő este ér véget, a 
tábortűz mellett ropott nép-
tánccal. 
Tehát elindultunk mindnyá-
jan, hogy meglássuk a sok-
sok népviseletbe öltö�ött 
székely leányt és legényt, 
lóháton és lovaskocsikkal, 
kordékkal, szekerekkel 
felvonulni a Csíksomlyói 
Kegytemplom terére, ahol 
a templomban 11 órakor 
ke�dődő mise után vo-
nult tovább a népes had 
a csíksomlyói nyeregbe. 
Egés� nap vásáro�ók kí-
nálták bőséges portékáikat, 
bőven volt miből válogatni. 
A nagy meleg miatt a szal-
makalapok igen csak kelen-
dőek voltak. A s�ínpadon 
kö�ben elke�dődtek a� ese-
mények három blokkban 
léptek fel a különbö�ő nép-

(Folytatás az előző oldalról)
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tánccsopor tok 
bemutatóikkal, 
táncaikkal. Lát-
hattunk a felcsíki, 
m e � ő s é g i , 
udvarhelyszéki, 
n y á r á d m e n t i , 
g y i m e s i , 
g y e r g y ó i ,  
m a r o s s z é k i , 
dunamenti kari-
kázó, moldvai, 
sóvidéki, szé-
ki, kalotaszegi, 
küküllőmenti és 
vajdaszentiványi 
táncokat. Itt lát-
hattuk ismét, már 
viseletben, illetve 
jelmezben a Har-
gita Nemzeti Szé-
kely Népi Együt-
test, a Sóvidéki Kalapács 
című táncjátékot bemutatva.
E�t követően kö�ös csíki 
táncra invitálták a jelenlé-
vő több e�er embert. Fan-
tasztikus látvány volt. Aki 
távolabbról nézte a táncos 
sereget, úgy látta, mintha az 
egész domboldal egyszerre 
megmozdult volna. Egy-
szerre mozdult a láb és egy-

szerre dobbant a szív.
Fáras�tó nap volt a� utolsó 
de mindenképpen has�nos 
és tanulságos. Este még aki-
nek volt energiája a város 
főterén rende�ett nagys�a-
bású táncházba is ellátoga-
tott és hajnalig tartó mulat-
ságba vehetett részt.  
Összegezve, immár harma-
dik erdélyi kirándulásun-

kat, megállapíthatjuk, hogy 
Erdélyből soha sem elég. 
Mindig találunk valami 
újat, tanulságosat, valami 
érdekeset számunkra, amit 
beépíthetünk saját táncos 
életünkbe, és amit a későb-
biek során örömmel adunk 
át a Kedves Közönségnek.
Köszönet minden résztve-
vőnek a kitartásáért, fő-

leg a� aprótalpú 
g y e r e k e k n e k , 
akik ugyanúgy 
bírták a hosszú 
út nehézségeivel 
járó gondokat. 
Köszönet Hul-
lám Imrének, 
aki sokadszor 
volt a buszveze-
tőnk, mikor mi 
a buszon éjsza-
ka pihentünk, ő 
éberen vezette a 
buszt úticélunk 
felé. Kös�önet 
a s�ékelyföldön 
megismert em-
bertársainknak, 
táncos bará-
tainknak ked-
vességükért, és 
nem utolsó sor-

ban Nagyigmánd 
Nagyközség Önkormány-
�ata Képviselő-testület-
ének, hogy ismét biz-
tosította számunkra e 
csodálatos utazás költsé-
geinek egy részét. 

Molnárné Talabér Irén
együttesve�ető

(Folytatás az előző oldalról)
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Újabb magyar sikerek nehé�atléti-
kában a Nem�etek Kupáján. E�úttal 
Németországban, az 1080 éves tör-
ténelmi kisvárosban, Schlanstedtben  
versenye�tek a�  magyar  erősember 
atléták.  LSW Erősember Hárompróba 
döntőbe a há�iga�da németeken kívül 
lengyel, litván, magyar os�trák és pá-
rosok érkeztek. A viadalra két hazai 
atléta jutott be, a nagyigmándi Mészá-
ros Róbert és a tamási Veréb Jó�sef.  
A� 1300 lelkes kisvároska főterét 
rendezték be a verseny helyszínének, 
ahol a döntőt látványos bemutatók 
elő�ték meg. Volt súly magasba dobás, 
Igmándi kalapácsvetés, kamion hú�ás.  
A német csapatot a� egykori válogatott 
dis�kos�vető, jelenleg világ- és Eu-

rópa bajnok 
bobos, Marko  
Hüben-becker  
erősítette. A� 
első verseny-
szám az An-
tik diszkosz-
vetés (5kg) 
volt, ami-
ben Hüben-
becker, a 
d i s z k o s z o s 
múltját nem 
hazudtolva, 
diadalmasko-
dott Mészáros 
előtt, Veréb 
itt 4. lett. A Történelmi nehézsúly-ve-

tésben (25,4kg) már 
Mészáros hozta 
a papírformát és 
átvette a vezetést, 
a tamási verseny-
�ő ebben a s�ám-
ban 2. lett, Így 
a magyar csapat 
a második szám 
után már több, 
mint 300 ponttal 
vezetett. Végül 
a� Ultra kőlökés-
ben (50kg) fel-
került az i-re a 

pont, a nagyigmándi atléta mindenkit 
maga mögé utasított. A végeredmény: 
Magyarors�ág 4621 pont, 2. Német-
ors�ág 4169 pont és Lengyelors�ág 
4074 pont. Egyéniben Més�áros 2382 
ponttal első, Hübenbecker és Veréb 
előtt, aki 2239 pontot ért el. Més�áros 
a verseny után úgy nyilatkozott, hogy 
a bár elmaradt a 2516 pontos világcsú-
csától, de a fáras�tó uta�ás és a� elő�ő 
napi kimerítő bemutatók után elége-
dett az eredményével és az augusztusi 
Dobó Európa-bajnokságon s�eretné a 
tavaly, a� M40-es koros�tályban, fel-
állított világcsúcsát megdönteni. 

Forrás: 24 óra

Tavaszi nagy menetelés és a 
nyár eleji versenyek komoly 
erőpróba elé állították a� 
Igmánd SC verseny�őit, de 
sikerült valamennyi helyen 
helyt állni. Mátraterenyei 
OB II. fordulójával egy 
időben Németors�ágban is 
helyt kellett állni. 
Mátrában Bódis Tímea, 
Talabérné Nedoba Judit és 
S�őke Emília jeleskedett. 
Kiskunhalason a� OB III. 
fordulójára május 31-én ke-
rült sor.  Ez már a 20. ren-
dezvényük volt a halasiak-
nak. Itt nagyon erős me�őny 
jött öss�e. Sportkörünket 
négy verseny�ő képviselte 
nagys�erűen, 8  OB arany, 2 
ezüst és 1 bronzérmet sike-
rült Nagyigmándra hozni. 
Az „éremkovácsok” 
Talabérné Nedoba Judit, 
S�őke Emília, Més�áros 
Róbert és Mészáros Miklós 
voltak. 

Június 7-én Zamárdiban 17. 
alkalommal került megren-
dezésre a Nemzetközi Bala-
ton Bajnokság. 
Nagys�erű idő, rende�és és 
szívélyes vendéglátásban volt 
részünk. Itt csak két verseny-
�őnk próbált s�erencsét. 
Bartos Miklós, aki egy ara-

nyat, két ezüstöt, és ezen 
felül abs�olút eredményben 
is egy harmadik helyezést 
ért el. 
Mészáros Miklós három 
arany mellé egy abszolút el-
sőt és egy harmadik helye-
zést is elért. 
Június 21-én Szekszárdon 
országos versenyen lánya-

ink tették le s�épen névje-
gyüket és erősítették sport-
körünk hírnevét. 

Július 19-én került sor az 
olimpiai s�ámokból rende-
zett  nagyszabású magyar 
országos bajnokságra. Ha-
talmas me�őnyök kü�döt-
tek a minél jobb eredmé-
nyekért.
Bartos Miklós 2 OB bron�-
érmet és egy értékes helye-
zést ért el. 
Més�áros Miklós 1 OB 
aranyat és egy ezüstérmet 
gyűjtött be.

A követke�ő két hétben tel-
jes erővel a Németors�ág-
ban augusztus 1-3 között 
megrende�ésre kerülő dobó 
EB-re kés�ülünk öt fővel. 
Nagyigmánd, 2014. július 21.

Mészáros Miklós

Mészáros karnyújtásnyira a világcsúcstól

Az Igmánd SC menetelése

Kidobás után

Éremátadás
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Május 24-25.-én került 
megrendezésre a Magyar-
S�lovák nem�eti fekve nyo-
mó bajnokság Győrben a� 
ETO parkban. A� első na-
pon a speciális fekve nyo-
mó ruha nélküli, a második 
napot pedig a speciális ruhás 
versenyszámban mérték ösz-
s�e erejüket a verseny�ők. 
E�en a két napon több mint 
kéts�á� verseny�ő vett rés�t, 
s�erepelt, és kü�dött a� első 
helyért, mivel számukra ez 
volt a kvalifikációs verseny is 
egyben a� Európa bajnokság-
ra. A nagyigmándi Konrád 
Kris�tián a� első napon s�állt 
versenybe, a százkilós súly-
csoport, junior korcsoportjá-
ban. Mérlegelésnél 95 kiló-
val mérlegelt a ke�dő fogása 
pedig 210 kiló volt. Kris�tián 
elmondta hogy a bemelegítés 
nem sikerült teljesen jól, így 
úgy döntött hogy a sérülés 
elkerülése érdekében, a� első 

két fogásra nem 
megy ki hanem az 
utolsó gyakorlatra 
öss�pontosít. Eh-
hez azonban már 
215 kilót kellett 
kérnie hogy a ver-
senyt megnyerje. 
A súlyt emelték 
215 kilóra majd 
kiment és köny-
nyedén teljesítette, 
amivel így sikere-
sen megnyerte a 
versenyt, abszolút 
helye�ésben pe-
dig megszerezte a 
második helyet is. 
Negyedik fogásra 
kért egy 233 kilós 
világcsúcsot de sajnos ezt 
már nem sikerült neki tel-
jesítenie. E��el kvalifikálta 
magát a Presovban megren-
de�ésre kerülendő Európa 
bajnokságra amin Június ele-
jén vesz részt. Krisztián el-

mondta azt is hogy ez és ezek 
a versenyek nem jöhetnének 
létre a támogatók nélkül 
és szeretné megköszönni a 
támogatásukat a követke-
�őknek: Nagyigmánd nagy-
község önkormányzatának, 
Czeglédi Ákos a TIMIX KFT 

igazgatójának, a HAJDU 
KFT igazgatójának Hajdu 
Ferencnek, Nagy Lajosnak 
az IKR AGRÁR igazgató-
jának, a SOLUM ZRT-nek, 
Komárom városának, és 
Zakor Jó�sefnek.

Konrád Krisztián arannyal kezdte a 2014-es versenysorozatát

Zánka után eljutottam Csillebércre is!
A nyolcvanas évek első felében, ami-
kor még mókamesterként funkcionál-
tam a Rakéta őrsben nem sikerült be-
jutnom (nem is nagyon igyekeztem…) 
a mára ikonikussá vált úttörőtáborok 
egyikébe sem, de most, 42 évesen ez 
is elérke�ett és ideológiáktól függetle-
nül a�t kell mondjam, e�ek nagys�erű 
helyek, még ma is!
Persze ennek a cikknek a témája nem 
a „pionyers�kíj lágerek” tündöklése és 
bukása, hanem a� extrém akadályfutás!
El kell ismerni, hogy a 2014.05.17-i 
Fighters’ Run futamnak keresve sem 
találhattak volna ennél jobb helyet a 
s�erve�ők. S�erintem, és a verseny�ők 
nagytöbbsége s�erint, minden idők leg-
taktikásabb, legnehezebb és legizgalma-
sabb pályáját sikerült ebben a s�ép ter-
més�eti környe�etben megépíteni.
8,1 km-en 20 akadállyal kellett meg-
küzdeni a több mint 600 indulónak. 
A tavalyinál nehe�ebben teljesíthető 
épített akadályokon túl, a megelő�ő 
hét csapadékos időjárása tette iga�án 
nehézzé a versenyt.
 Hoss�ú lenne felsorolni a� öss�es aka-
dályt, de a teljesség igénye nélkül volt 
kús�ás földalatti betoncső labirintusban 
és szögesdrót alatt, kötélhálón mászás 
5m magasan, épület és konténer má-
s�ás, vi�esárkok, 2 méteres palánkok, 
csús�dák, rampák, félcsövek stb, stb…

Az indulók nagy száma miatt a versenyt 
–s�okás s�erint– futamokra bontották. 
Én a második futamban indultam, ahol 
a 4. helyet szereztem meg. Ez a kategó-
riámban, a férfi egyéniben, 230 induló 
között a 12. helyre volt elég.
Sajnos a felkés�ülésemet elős�ör be-
tegség, majd egy edzésen elszenvedett 
i�oms�akadás is hátráltatta. E�ek fé-
nyében nem vagyok elégedetlen.
Iga�i lokálpatriótaként külsőségekben 
is felkés�ültem:

Ebben a szezonban még legalább há-
rom nagy verseny hátra van, remélem 
lesz még jobb eredményem is.

Ezúton szeretnék köszönetet mon-
dani Hajduné Farkas Erikának, 
Nagyigmánd Nagyközség Polgármes-
terének, és a Képviselő-testület tagjai-
nak a támogatásukért.
Köszönet illeti meg Nagy Lászlót 
(nagylacek) és családját, akik egy 
kb. 5000 éves recept alapján kés�ült 
„táplálékkiegés�ítővel” segítették a 
felkés�ülésemet.

Grummel Péter 

A harcosok újra futottak!
Fighters’ Run 2014
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Az elmúlt két hónap képekben

Gyerekhét a Kincseskert Óvodában

REND-es református kirándulás

Hajduné Farkas Erika mesét olvasott 
a Magosban táborozó gyerekeknek

Ballagó 8. b osztály

Zúgó Néptáncegyüttes Erdélyben kirándult

Közalkalmazotti kirándulás

Ovisok Tárkányban

Ballagó 8. a osztály


