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Szeretettel várunk 
minden kedves

 érdeklődőt 
február 22-én

a Magos Művelődési
Házba.

Immár hagyománnyá vált települé-
sünkön, hogy minden év januárjában, 
idén január 22-én, önkormányzatunk 
képviselő-testülete partnertalálkozóra 
hívja a nagyközségünkben működő 
gazdasági társaságok, helyi vállalko-
zók, civil szervezetek vezetőit. 

 A rendezvényen jelen volt 
Czunyiné Dr. Bertalan Judit kor-
mánymegbízott, országgyűlési kép-
viselő, Molnárné Dr. Taár Izabella 
Komáromi Járási Hivatal vezetője, 
Popovics György Komárom-Esz-
tergom Megyei Közgyűlés elnöke, 

valamint településünk díszpolgárai, 
Szijj Ferencné asszony és Szaxon 
J. Attila úr, Czeglédi Ferenc alpol-
gármester úr és a képviselő-testület 
tagjai is.

(Folytatás a következő oldalon)

Találkozó a partnerekkel

Partnerek

Pezsgős koccintás
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Az új esztendőbe átlépve,még ma-
gunkban hordozzuk a karácsony üze-
netét a csend, a béke és a szeretet még 
itt van a szívünkben, még halljuk a 
csengők csodálatos hangját. Az ünne-
pek gyorsan elszálltak, de ne engedjük 
el az ott átélt pillanatokat, minden nap 
szükségünk lehet a karácsony hordoz-
ta nyugalom, szeretet és bölcsesség 
iránymutatására. De mégis az újév 
hajnalán óhatatlanul is visszatekintünk 
az elmúlt évre, számadást végzünk és 
értékeljük az elvégzett munkánkat. 
A településünk életében a magunk mö-
gött hagyott 2013-as évben  is szüksé-
günk volt az Önök megértő türelmére, 
a biztatására. A 2013-as év  jelentős 
változásokat hozott az önkormányza-
ti feladatellátásban és a finanszírozás 
tekintetében. Az új változások, a ki-
számíthatatlanság  mellett, kellett fel-
adatainkat úgy megoldani, hogy a te-
lepülésünk lakossága számára a lehető 
legjobbat érjük el.
Mindezek ellenére településünk tö-
retlenül fejlődött, hiszen több beruhá-

zást sikerült megvalósítanunk, illetve 
elindítanunk, közülük a nagyobbak, 
mint az idősek Gondozási központja, 
a Buszpályaudvar, a Térfigyelő ka-
mara rendszer, melyet ebben az évben 
fogunk befejezni. A legnagyobb beru-
házásunk a megkezdettek mellett, az 
idei évben az új sportöltöző  megépí-
tése lesz. 
Az önkormányzatunk mellett a tele-
pülésünkön működő vállalkozások is 
jelentős beruházásokat hajtottak végre, 
melynek hatására nőtt a foglalkoztatás 
és  fejlődésükkel nagyban hozzájárultak 
és  hozzájárulnak településünk fejlődé-
séhez, melyet ezúton is köszönünk. 
Azt gondolom, kellő önbizalommal 
vághatunk neki az idei évnek, hiszen 
ezt az évet is lehetőségnek látjuk, le-
hetőségnek a terveink megvalósításá-
hoz. Mindezt a képviselő-testülettel és 
Önökkel közösen összefogva ahogy 
eddig is tettük. 
Sok szeretettel kívánok lakótársaink-
nak és az Igmándi Hírnök minden 
Kedves Olvasójának boldog új évet. 

Kívánom, hogy a 2014-es eszten-
dő mindenki számára sikert hozzon, 
melyben megtudják  valósítani álma-
ikat, vágyaikat, céljaikat, és mindeh-
hez kívánok jó egészséget. 

     Hajduné Farkas Erika 
               Polgármester

Hajduné Farkas Erika polgármes-
ter asszony az alábbi gondolatokkal 
kezdte meg részletes tájékoztatóját: 
„A mai találkozó alapgondolata, hogy 
az Önök vállalkozásának otthont adó 

Nagyigmánd polgárai és 
az önkormányzatunk ne-
vében köszönetet mond-
junk a település fejlő-
déséhez, fenntartásához 
nyújtott jelentős támoga-
tásáért.
Ez a támogatás nem csak 
az önkormányzathoz be-
fizetett adó, hanem sok 
esetben az önkormányza-
ti működés széles spekt-

rumán nyújtott pénzbeli vagy bármely 
más módon megnyilvánuló segítség-
nyújtás. 
Ezen felül Önök munkát adnak, bért 
fizetnek, családok megélhetését teszik 
lehetővé, ezzel részesei a nagyközsé-

günk és lakói min-
dennapi életének. 
A köszönet mellett 
szeretnénk bemu-
tatni azt is, hogy 
ezzel a segítséggel 
miként élt önkor-
mányzatunk, mire 
fordítottuk, hogyan 
gazdálkodtunk az 
elmúlt évben.
Az önkormányzatok 
feladat ellátása és 
gazdálkodása lé-
nyegesen eltér az 
üzleti szférában ál-
talánosnak számí-
tott alapelvektől, a 

döntéseket nem csak 
racionális pénzügyi szempontok alap-
ján kell meghozni, hanem figyelembe 
kell venni a kötelező önkormányzati 
feladatokat előíró jogszabályokat, va-
lamint az e feladatok finanszírozását 
csak részben biztosító költségvetési 
támogatást. „
E gondolatok után a 2013-as év ön-
kormányzati befejezett fejlesztési, 
valamint a folyamatban lévő beruhá-

(Folytatás a következő oldalon)

(Folytatás az előző oldalról)
Találkozó a partnerekkel

Vendégeink

Beszámoló az elmúlt év 
beruházásairól Könnyűzenei Női Kórus

Kedves Nagyigmándiak! Kedves Lakótársaim!
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zásait képekkel illusztrált kivetítőn, 
számadatokkal alátámasztva ismertet-
te. Kiemelte, hogy az önkormányzat 
által kifizetett felújítási, beruházási 
összeg az elmúlt évben 102.897.000 
Ft, amelyben még nincsenek benne a 
folyamatban lévő három nagy beruhá-
zás költségei melyek a 2014-es évre 
áthúzódnak (buszpályaudvar, gondo-
zási központ, sportöltöző).
Véleménye szerint az elmúlt évben a 
beruházásokra fordított összeg nagy-
sága egy tiszteletre méltó adat, és 
akármilyen változás is történik az ön-
kormányzati rendszerben, a gazdasági 
életben, az itt elköltött forintok lévén 
megvalósult értékek, mindig települé-
sünkön maradnak, és bennünket szol-
gálnak.
A Polgármester Asszony tájékoztatta 
a vendégeket arról is, hogy „jelenleg 
Nagyigmándon 248 vállalkozást tar-
tunk számon, 2013-ban, összesítetten 
384 millió Ft adóbevétele keletkezett 
az önkormányzatunknak. A vállalko-
zások körülbelül 600 fő munkavállalót 
folyamatosan, ezen kívül idénymunká-
ra körülbelül 300 főt foglalkoztatnak. 
A foglalkoztatási mutatónk így jobb 
helyzetet mutat az országos átlagnál.
 Az elmúlt 3 évben a gazdasági válság 
negatív hatásainak dacára Önök jól 
teljesítettek, a több új betelepülő tár-
saság mellet a folyamatosan itt műkö-
dő társaságok, vállalkozások is jelen-
tős beruházásokat hajtottak végre ami 
azt jelenti, hogy megfelelő válaszokat 
tudtak adni a gazdasági kihívásokra 
és fejlődésük töretlen volt.
A helyi vállalkozások túlnyomórészt 
igyekeztek helyi erőforrásokat alkal-
mazni, mely tovább erősíti a települé-
sünk gazdasági helyzetét és lehetősé-
get teremt a továbbfejlődésre. 
 Önkormányzatunknak kiemelten fon-
tos feladata, a jó partneri kapcsolata 
kiépítése mellett, hogy lehetőségei-
hez mérten, a településünkön működő 
gazdálkodó szervezeteknek a működé-

sükhöz szükséges 
jogi és igazgatási 
háttér biztosítá-
sával segítse a 
vállalkozásokat, 
hogy továbbra is 
településünkön 
működjenek, fej-
lődjenek, hiszen 
ebből mindannyi-
an csak profitál-
hatunk.
A beszámolom 
végén kívánom 
Önöknek, hogy a 
2014-es évben is 
őrizzék meg a ko-
rábban elért ered-
ményeiket, sikereiket és a változó gaz-
dasági körülmények között is, találják 
meg vállalkozásuk fejlesztéséhez szük-
séges lehetőségeket, hogy majd 2015 
januárjában is egy eredményes évről 
tudjunk számot adni egymásnak.”
A partnertalálkozón Czunyiné Dr. Ber-
talan Judit kormánymegbízott elisme-
réssel szólt az önkormányzati munkáról. 
Meggyőződése, hogy az önkormányzat 
és a helyi gazdálkodó szervekkel ki-
alakított jó partneri viszony biztosíték 
ahhoz, hogy a település a jól működő 

önkormányzatok számára igényelhető 
pályázatokon sikeresen vegyenek részt 
a jövőben is.
A partnertalálkozó meghívott vendégeit 
a helyi civil szervezetek – a Könnyűze-
nei Női Kórus, a Harmónia Táncstúdió, 
és a Zúgó Néptáncegyüttes – kedves 
műsorszámokkal köszöntötték.
A rendezvény a művelődési ház aulá-
jában fogadással zárult, amelyen sor 
került kötetlen eszmecserére is a te-
lepülés vezetői és a partnerek között, 
valamint polgármester asszonyunk át-
adta a képviselő-testület ajándékát.

(Folytatás az előző oldalról) Harmónia Táncstúdió

Zúgó Néptáncegyüttes

Partnerek

Polgármester asszony átadja az ajándékot
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Az iskolások és a hagyományőrzők közös műsora

Önkormányzatunk képvise-
lő-testülete 2013. december 
4-én tartotta a Magos Mű-
velődési Házban az éves 
közmeghallgatási fórumát. 
A fórumon elsőként 
Czeglédi Ferenc alpolgár-
mester úr köszöntötte a 
megjelent települési lakoso-
kat, intézmények vezetőit, 
dolgozóit, pártok,- egyházi,- 
civil, szervezetek vezetőit, 
tagjait. Köszöntötte a meg-
hívást elfogadó Komáromi 

Járási Hivatal vezetőjét, 
Molnárné dr. Taár Izabella 
asszonyt, és az Oroszlány-
Kisbér vízmű üzem kép-
viselőit, Pogádl László és 
Szabó Lajos urakat. 
Majd Hajduné Farkas Eri-
ka polgármester asszony a 
Nagyigmánd Nagyközség 
Önkormányzat képviselő-
testület ciklusprogramjának 
időarányos végrehajtásáról 
adott részletes beszámolót. 
Szólt többek között  a 2013-
as évben történt jelentős vál-
tozásokról,- a közoktatási 
rendszer átszervezéséről,- a 
közös önkormányzati hiva-
talok, illetve a Komárom és 
Környéke Önkormányzati 
Társulás megalakulásáról,- a 
mozgó laborszolgáltatásról,- 
az év elején elfogadott fej-
lesztési feladatokról,- a meg-
valósult és folyamatban lévő 
beruházásokról.
Elmondta, hogy a 2010-
ben megválasztott képvi-
selő-testület megalakulása 

óta folyamatosan a 
költségvetés meg-
határozó hányadát 
fordította beruházá-
sokra. Az eltelt há-

rom évben kimagasló nagy  
összeget, összesen 347 mil-
lió Ft-ot fordított a telepü-
lés fejlődésére. A jövőben 
is alapvető céljuk, hogy az 
intézmények biztonságo-
san működjenek, illetve az 
önkormányzat  fejlesztési 
tartalékát a leghatékonyab-
ban tudja beruházásokra 
fordítani. Különösen fon-
tos, hogy az önkormányzat  
céljainak megfelelő pályá-
zatokon a birtokában lévő 
tervek alapján, eredménye-
sebben szerepeljen és úgy 
az eredeti forrást megtöbb-
szörözve fejleszthessék 
Nagyigmándot.  
Molnárné dr. Taár Izabella 
Komáromi Járási Hivatal 
vezetője hozzászólásában 
elsőként köszöntötte a köz-
meghallgatáson megjelent 
önkormányzati vezetőket, 
lakókat.  Elmondta, hogy 
öröm volt hallgatni a pol-
gármester asszony beszá-
molóját a Nagyigmándi 

eredményekről. Büszkék 
lehetnek az itt lakók, hogy 
ilyen dinamikusan fejlő-
dő településen élhetnek, 
Nagyigmánd a Komáromi 
Járás gyöngyszemévé vál-

hat. Elismerését fejezte ki 
az önkormányzati vezetők-
nek. Szólt röviden a járási 
hivatalok kialakításáról, 
feladataikról, melyről rész-
letes tájékoztatást tudott 
adni év elején az Igmándi 
Hírnökben, a helyi újság-
ban. Megragadta a lehető-
séget és köszönetet mondott 
a polgármester asszonynak, 
jegyző úrnak a település 
lakosságának a márciusi 
hó helyzetben nyújtott sok 
segítségért, gondos szer-

v e z ő m u n -
káért, de 
e lmond ta , 
hogy ugyan 
ez elmond-
ható a nagy 
árvíz idejé-
re is. Ösz-
szefogással 
tudták csak 
a veszély-
h e l y z e t e t 
elhárí tani . 
Az önkor-
m á n y z a t i 
vezetőkkel 

nagyon jó a 
kapcsolata. Csak gratulál-
ni tud az elért szép ered-
ményekhez, jó munkát, jó 
egészséget kívánt a Jó Isten 
segítségével, áldásával. 

Czeglédi Ferenc alpolgármester úr 
vezette a közmeghallgatást

Hajduné Farkas Erika 
polgármester asszony

Felszólalás

Közmeghallgatásról
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 Hajduné Farkas Erika 
polgármester asszony az 
év utolsó képviselő-testü-
leti rendes ülését december 
18-rá hívta össze. Az alábbi 
fontos napirendek kerültek 
megtárgyalásra: 
Az önkormányzat tulaj-
donában lévő lakások bé-
réről szóló rendelet felül-
vizsgálata:
Az önkormányzati tulajdo-
nú lakások bérét a képvi-
selő-testület 2011. decem-
berében emelte utoljára,  a 
bérlakások díját 5,5 %-al, 
a szolgálati jellegű lakások 
díját 25%-al. 2012-ben nem 
került sor a bérleti díj mó-
dosítására. 
A korábbi emelés hatására 
az 1 m²-re jutó bérleti díj 
összege meghaladta az in-
gatlanok számított éves ér-
tékcsökkenését, (különösen 
a bérlakásoknál) így fede-
zetet biztosított a javítások, 
nagyobb felújítások elvég-
zésére, hosszabb távon az 
ingatlanvagyon értékének 
megőrzésére. A szolgálati 
jellegű lakásoknál is az ak-
kor kalkulált újra létesítési 
érték 2%-ánál magasabb 
volt a lakbérbevétel. 
2013. novemberéig a bér-
leti díjbevétel 5.635.152,-
Ft volt, az összes kiadás 
2.280.921,-Ft, azaz a nagy 
felújítások ellenére is 
3.354.231,-Ft megmaradt 
a bérleti díjból befolyt ösz-
szegből. Az önkormány-
zat lakbérekre elkülönített 
számláján lekötésekkel 
együtt számított egyenleg 
44.511.068,-Ft. Látható, 
hogy lakáscélú kiadások-
ra várhatóan lesz fedezet, 
folytatható az önkormány-
zati tulajdonú lakások kor-
szerűsítése. 
A kormány által támogatott 
rezsicsökkentés még nem 
érte el az önkormányzati 
tulajdonú lakások béreit, 
de ilyen környezetben nem 
lenne szerencsés a lakhatás-
sal járó terheket növelni. 
A korábbi időszakban az ér-
tékállóságot a kétszámjegyű 
infláció is veszélyeztette, je-
lenlegi helyzetben ez már nem 
áll fenn, így ez sem erősíti a 
díjemelés szükségességét. 
Mindezeket  figyelembevéve 
a képviselő-testület az ön-

kormányzati tulajdonú la-
kások lakbéreit ebben az 
évben sem emelte meg.  
A helyi szociális ellátások-
ról  szóló rendelet módosí-
tása 
Az önkormányzati segély 
kialakításával összefüg-
gő törvénymódosításokról 
szóló 2013. évi LXXV. tör-
vény alapján 2014. január 
1. napjával hatályba lépett 
az önkormányzati segélyre 
vonatkozó szabályozás. Ez-
zel egyidejűleg hatályukat 
vesztették a szociális igaz-
gatásról és szociális ellátá-
sokról szóló 1993. évi III. 
törvény (a továbbiakban: 
Szt.) átmeneti és temetési 
segélyre vonatkozó, illetve a 
gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szó-
ló 1997. évi XXXI. törvény 
rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatásra vonatkozó ren-
delkezései.
Az Szt. 132. § (4) bekez-
dés g) pontja felhatalma-
zást ad a települési önkor-
mányzatok számára, hogy 
rendeletben szabályozza az 
önkormányzati segély meg-
állapításának, kifizetésének, 
folyósításának, valamint 
felhasználása ellenőrzésé-
nek szabályait.
A magasabb rendű jogsza-
bályok módosítása miatt 
szükséges volt áttekinteni 
és harmonizálni a helyi, 
önkormányzati szintű sza-
bályozást is, természete-
sen figyelembe véve a he-
lyi sajátosságokat és azt 
a tényt, hogy a fenti tör-
vény egy keretjogszabály, 
amelynek felhatalmazása 
szabja meg a helyi rende-
let kereteit.
A szociális ellátások átlát-
hatóságának, egységesíté-
sének biztosítása érdekében 
a Kormány döntött arról, 
hogy az önkormányzatok 
által krízishelyzetben ad-
ható átmeneti segély, teme-
tési segély és a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás 
önálló ellátási formaként 
megszűnik és 2014. 01.01-
től egységes önkormányzati 
segély ellátás kerül kialakí-
tásra. 
A képviselő-testület az ülé-
sen az alábbi rendeletet al-
kotta: 

Nagyigmánd Önkormány-
zat Képviselő-testületének
14/2013. (XII.23.) önkor-
mányzati rendelete
A helyi szociális ellá-
tásokról szóló 11/2006. 
(VIII.10.) önkormányzati 
rendelete módosításáról
Nagyigmánd Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-
testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében és 
a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 132. 
§ (4) bekezdés g) pontjában 
kapott felhatalmazás alap-
ján, Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdés 8. pontjában 
meghatározott feladatkör-
ében eljárva, Szociális, Mű-
velődési és Sportbizottsága 
véleményezési eljárását kö-
vetően az alábbi rendeletet 
alkotja:
1.§ Az 11/2006. (VIII.10.) 
önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 3. 
§ (1) bekezdés a) pontjában 
az „átmeneti segély” szö-
vegrész helyébe az „önkor-
mányzati segély” szöveg 
lép. 
2.§ A Rendelet 3. § (1) 
bekezdés b) pontjában a 
„rendkívüli gyermekvédel-
mi támogatás” szövegrész 
helyébe a „méltányossági 
közgyógyellátás” szöveg-
rész lép, a c) pont hatályát 
veszti. 
3. § A Rendelet 3. § (2) be-
kezdése hatályát veszti. 
4. § A Rendelet 20. §-a 
helyébe az alábbi rendelke-
zés lép: 
„Önkormányzati segély
(1) Önkormányzati segély-
ben az a személy részesít-
hető, akinek az egy főre 
számított havi családi jöve-
delme nem haladja meg: 
a) családban élők esetén az 
öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének 
150 %-át, 
b) gyermekeit egyedül ne-
velő szülő esetén az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200 
%-át,
c) egyedül élő személy 
esetén az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb ösz-
szegének 250 %-át.

(2) Az (1) bekezdésen túl 
önkormányzati segélyben 
részesíthető – a temetést 
követő 3 hónapon belül – az 
a meghalt személy eltemet-
tetéséről gondoskodó sze-
mély, akinek családjában 
az egy főre számított havi 
nettó családi jövedelem 
nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200 
%-át, egyedül élő esetében 
300%-át. 
(3) Az önkormányzati se-
gély alkalmanként meg-
állapítható összege - a (4) 
bekezdés kivételével - nem 
haladhatja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 100 %-át. 
Az önkormányzati segély 
átmeneti kamatmentes köl-
csön formájában is nyújt-
ható, legfeljebb 6 hónapos 
időtartamra. 
(4) A (2) bekezdésében 
meghatározott esetben az 
önkormányzati segély ösz-
szege nem lehet kevesebb 
a helyben szokásos legol-
csóbb temetés költségé-
nek 10 %-ánál, de elérheti 
annak teljes összegét, ha a 
temetési költség viselése a 
kérelmezőnek vagy család-
jának a létfenntartását ve-
szélyezteti. 
(5) A polgármester az 
(1)-(4) bekezdésében meg-
határozott feltételtől mél-
tányosságból eltérhet, 
amennyiben a rendeletben 
szabályozott önkormány-
zati segély kifizetésének el-
halasztása olyan krízishely-
zetet, - így különösen: tartós 
betegséghez, balesethez kap-
csolódó rendkívüli kiadás, a 
kérelmező sérelmére elkö-
vetett bűncselekmény, előre 
nem látható és el nem hárít-
ható külső ok pl.: szélvihar, 
tűzkár, felhőszakadás- kap-
csán bekövetkezett esemény, 
az alapvető létfenntartáshoz 
szükséges körülmények pl.: 
élelmiszer, tüzelő hiánya - 
eredményez, amely kérel-
mező és családja létfenn-
tartását veszélyezteti.
(6) A polgármester a meg-
hozott döntéséről a Szociá-
lis, Művelődési és Sport Bi-
zottságot a soron következő 
ülésén tájékoztatja.”

(Folytatás a következő oldalon)
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5. § A Rendelet 21. § he-
lyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
21. § Az önkormányzati se-
gély folyósítása történhet: 
a) készpénzben, 
b) természetben.
6. § A Rendelet 22.-25. §-a 
hatályát veszti.
7. § A rendelet 2014. január 
1. napján lép hatályba, és a 
hatályba lépését követő na-
pon hatályát veszti.
Hajduné Farkas Erika sk.   

polgármester 
dr. Füles Zoltán sk.

jegyző

A közterületek filmforga-
tási célú igénybevételéről 
szóló rendelet megalkotá-
sára is sor került az ülé-
sen:
Az egyes törvényeknek a 
közigazgatási hatósági el-
járásokkal, az egyes közhi-
teles hatósági nyilvántartás-
okkal összefüggő, valamint 
egyéb törvényeknek mó-
dosításáról szóló 2013. évi 
LXXXIV. törvény módosí-
totta többek között a moz-
góképről szóló 2004. évi II. 
törvényt (a továbbiakban: 
Mgtv.). 
A 2013. július 1-jén hatály-
ba lépett módosítás egyrészt 
új fejezettel egészíti ki az 
Mgtv.-t, továbbá felhatal-
mazta (helyesebb, ha a kö-
telezte szót használjuk) a 
települési önkormányzatot, 
hogy a tulajdonában álló 
közterületek filmforgatási 
célú használatának díjára 
vonatkozó részletes sza-
bályokat, az alkalmazható 
mentességek, és kedvezmé-
nyek körét, a használat te-
rületi és időbeli korlátait és 
egyéb feltételeit, valamint a 
turisztikailag kiemelt köz-
területek körét rendeletben 
állapítsa meg. A képviselő-
testület az alábbi rendeletet 
alkotta: 
Nagyigmánd Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-
t e s t ü l e t é n e k 1 5 / 2 0 1 3 . 
(XII.23.)  önkormányzati 
rendelete a filmforgatási 
célú közterület-használat-
ra vonatkozó szabályokról
Nagyigmánd Nagyközség 
Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a mozgó-

képről szóló 2004. évi II. 
törvény 37. § (4) bekezdé-
sében kapott felhatalmazás 
alapján a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 13. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkör-
ében eljárva a következőket 
rendeli el:  
1. § Nagyigmánd Nagy-
község Önkormányzata (a 
továbbiakban: Önkormány-
zat) tulajdonában lévő köz-
területeknek a mozgóképről 
szóló 2004. évi II. törvény 
(a továbbiakban: Mgtv.) 
szerinti filmalkotás forga-
tása céljából történő igény-
bevételére (a továbbiakban: 
filmforgatás) e rendelet sza-
bályait kell alkalmazni.
2. § (1) A filmforgatással 
összefüggő, Mgtv-ben meg-
határozott képviselő-testü-
leti hatásköröket a polgár-
mester gyakorolja. 
(2) A hatósági szerződés 
abban az esetben hagyható 
jóvá, ha a kérelmező a kö-
vetkező feltételek teljesíté-
sét vállalja a hatósági szer-
ződésben: 
a) az eredeti állapot helyre-
állítását, 
b) az igénybe vett közterület 
és a közterületen elhelyezett 
tárgyak rendben- és tisztán 
tartását,
c) a keletkezett hulladék 
elszállításáról való gondos-
kodást, 
d) a filmforgatással érintett 
lakosság és vállalkozás tájé-
koztatását a filmforgatással 
kapcsolatos lényeges infor-
mációkról,
e) az esetleges forgalom-
korlátozásokról tájékoztató 
megjelentetését a helyi mé-
diában, 
f) a filmforgatás által oko-
zott vagy azzal összefüg-
gésbe hozható esetleges 
károk megtérítését, beleért-
ve a harmadik személy által 
az önkormányzat felé érvé-
nyesített kárt is.
(3) A filmforgatás során a 
szomszédos lakóingatlanok 
gyalogos és gépkocsival 
történő megközelítését a 
közterület-használó köteles 
folyamatosan biztosítani. 
3. § A  forgatást akadályozó, 
de a kérelmezőnek nem fel-
róható, valamint a rendkívü-

li természeti események ese-
tén a közterület-használati 
engedélyt olyan időtartam-
ban kell meghosszabbítani 
és a közterület-használatot 
engedélyezni, ameddig a 
filmforgatás akadályozott 
volt. A filmforgatás célú 
közterület-használatot ilyen 
esemény esetén az akadály 
elhárulása után azonnal, 
természeti esemény esetén 
az esetleges kárelhárítást és 
helyreállítást követően újra 
biztosítani kell.
4. § A képviselő-testület az 
önkormányzat tulajdonában 
lévő közterületek  
filmforgatási  célú hasz-
nálatának díját az 1. mellék-
let szerinti  d í j té te lek 
alapján állapítja meg.
(2) Az önkormányzat turisz-
tikailag kiemelt központi te-
rületet nem jelöl ki.
(3) A kérelmező a közterü-
let-használati díj megfize-
tése alól kizárólag abban az 
esetben mentesíthető, ha a 
filmalkotás közérdekű célt 
szolgál. Közérdekű célnak 
minősül különösen az ön-
kormányzat, az önkormány-
zat intézménye által vagy 
érdekében, továbbá oktatá-
si, tudományos vagy isme-
retterjesztési célok érdeké-
ben végzett filmforgatás. 
5. §   Ez a rendelet 2014 ja-
nuár 1-jén lép hatályba.                                                                                          
A képviselő-testület Szer-
vezeti és Működési Sza-
bályzatának módosítására 
is sor került: 
A hatályos szervezeti és mű-
ködési szabályzat ötös szá-
mú melléklete tartalmazza 
az önkormányzat szakfel-
adat rendjét. A szakfeladat 
rendnek tartalmaznia kell 
az ,-562913 iskolai étkez-
tetés szakfeladata,- melyet 
pótlólag be kellett illeszte-
ni, illetve elfogadni a testü-
letnek.  
Nagyigmánd és Környéke 
Közoktatási és Szociális 
Társulás társulási megál-
lapodás 2. módosítása.
A Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatal 
Törvényességi Felügyele-
ti Főosztálya a nyáron el-
fogadott Nagyigmánd és 
Környéke Közoktatási és 
Szociális Társulás társulási 
megállapodásával kapcso-

latosan egy-két pontosítást 
kért a testülettől. A kért mó-
dosítások elfogadásra ke-
rültek.  
Beszámoló a Területi Szo-
ciális Gondozási Központ 
és az azt fenntartó társu-
lás működéséről. Dr. Fü-
les Zoltán jegyző és Sza-
bó Ferencné a Gondozási 
Központ vezetője az alábbi 
részletes tájékoztatást adta 
a központ elmúlt évi műkö-
déséről: 
„A Nagyigmándi Területi 
Szociális Gondozási Köz-
pont által az önkormány-
zat a szociális törvényben 
meghatározott személyes 
gondoskodási formák közül 
a társulásban részt vevő 
települések területén alap-
szolgáltatásként étkeztetést, 
házi segítségnyújtást és 
Idősek klubját működtet. A 
gondozási központ illetékes 
mindazon társult települé-
seken életvitelszerűen tar-
tózkodó személyek számára 
a tevékenység körében meg-
határozott ellátást nyújtani, 
akik ezen irányú kérésükkel 
az intézményt megtisztelik.
A kérelmező egészségi ál-
lapota, valamint szociá-
lis helyzete, rászorultsága 
meghatározza az ellátás 
irányát. A szolgáltatást 
igénybe vehetik:
- Elsősorban a nyugdíjas korú 
állampolgárok, felnőtt rok-
kantnyugdíjjal rendelkező sze-
mélyek, akik önmaguk illetve 
eltartottjaik számára tartósan, 
vagy átmeneti jelleggel nem 
képesek biztosítani életvitelük 
fenntartásához szükséges fel-
tételeket, egészségi állapotuk, 
fogyatékosságuk, illetve szoci-
ális helyzetük miatt.
- Az idősek klubjának tagja 
lehet az a személy, aki ön-
maga ellátására részben ké-
pes időskorú, valamint a 18. 
életévét betöltötte, egészsé-
gi állapota miatt szociális 
és mentális ellátást igényel. 
Az ellátási terület: 
Nagyigmánd Nagyközség 
közigazgatási területe:
Bana Község közigazgatási 
területe
Csém Község közigazgatási 
területe és 
Szákszend közigazgatási te-
rülete

(Folytatás az előző oldalról)
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Kisigmánd közigazgatási 
területe
Az intézmény önállóan 
működő költségvetési in-
tézmény, bevételét az ön-
kormányzat képviselő-testü-
lete által évente jóváhagyott 
személyi térítési díj képezi. 
Az intézmény dolgozói lét-
száma:
Nagyigmánd: 6 fő, Bana: 1 
fő, Szákszend: 1 fő. 
A Gondozási Központ dol-
gozóival arra törekszünk, 
hogy e rohanó világban 
gondozottaink minél több 
odafigyelést, szeretetet kap-
janak, amely fontos az ál-
talános állapotuk javulása 
érdekében. Figyelemmel 
kísérjük mindazon idős, ma-
gányos lakosokat is, akik 
még szolgáltatásunkat nem 
veszik igénybe, de egészség-
ügyi állapotukban, szociá-
lis helyzetükben bármilyen 
változás bekövetkezik.  
Célunk, hogy hozzásegítsük 
gondozottainkat a ” sikeres 
öregedéshez”, az egyén fi-
zikai, szellemi képességét 
és aktivitását megőrizze, és 
szociális kapcsolatait meg-
tarthassa lehetőleg minél 
tovább a saját otthonában.

Az INTÉZMÉNY FEL-
ADATAINAK RÉSZLE-
TEZÉSE:
Alapszolgáltatási feladatok
Házi segítségnyújtás
Saját otthonukban nyújt se-
gítséget azoknak az egész-
ségi állapotuk miatt rászo-
ruló személyeknek, akik 
életvitelük fenntartásához, 
személyi és környezeti tisz-
taságuk biztosításához tár-
sas kapcsolatuk ápolásához 
igénylik szolgáltatásunkat. 
A gondozási feladatokat 
mindig az ellátandók szá-
ma, igénye, a teljesíthető-
ség mértéke és ideje szabja 
meg. A gondozási tevékeny-
ség terjedelme szerint teljes 
vagy részgondozás lehet. 
A gondozás gyakoriságát 
tekintve mindennapos, na-
ponta több alkalommal, ill. 
alkalmilag előforduló, és az 
igényeknek függvényében 
történik. Gondozási igény-
ként legtöbb esetben fizikai 
ellátás végzése szükséges. 
Gondozási feladat a szemé-

lyi higiénia biztosítása (für-
detés, pelenkázás, mosás, 
takarítás, stb.),
Jelenleg a gondozást 24 fő 
veszi igénybe.
Banán 10 fő házi segítség-
nyújtásos gondozottunk 
van. Szákszenden 2013. jú-
lius 8.-án indult be a házi 
segítségnyújtás. Itt is már 
9 fő gondozottat tartunk 
nyílván. Csémen november 
13-tól 1 főt gondozunk, akit 
fürdetni, járni tanítani kell.
Nagyigmándon az idei év-
ben
-8 fő fürdetés,- pelenkázás,
-2 fő mindennap háromszo-
ri látogatás, állapot ellen-
őrzés, takarítás, lefektetés, 
stb.
 A gondozási formák közül 
a fizikai ellátást: vásárlás, 
gyógyszeríratás, gyógy-
szerkiváltás, ügyintézés el-
végzése, stb. szinte minden 
gondozott igényli.
Nagyigmándon és a társult 
településeken a házi segít-
ségnyújtást igénylő gon-
dozott ingyenesen veheti 
igénybe. Ebből adódóan az 
idei évben 9 fő gondozottal 
bővült a házi segítségnyúj-
tás iránti kérelem. 
Jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtás:
Pár éve már, hogy a ri-
asztásokat a Komáromi 
Gondozási Központ veszi. 
Nagyban segítjük a mun-
kájukat abban, hogy szoros 
kapcsolatot tartunk fenn a 
Komáromi dolgozókkal. Mi 
jelezzük az esetleges elköl-
tözést, ill. elhalálozást, mi 
végezzük a felmérést az új 
igényekre.
Nagyigmándon 18, Csémen 
1, Banán 1 készülék került 
kihelyezésre, aminek az ál-
lapotát havonta ellenőrzik a 
gondozónők.
Sajnos a készülékeket csak 
„kihalásos” alapon lehet 
igényelni. Jelenleg 3 sze-
mélyt tartunk nyílván a vá-
rakozok körében.
Étkeztetés:
A napi egyszeri meleg étke-
zést biztosítjuk azoknak a 
szociálisan rászorulóknak, 
akik koruk vagy egészség-
ügyi állapotuk miatt erről 
nem képesek másmódon 
gondoskodni. Az ételt elfo-
gyaszthatják helyben, az in-

tézmény ebédlőjében, (Au-
gusztustól az átalakítás óta 
nem), maguk vihetik haza 
vagy otthoni elfogyasztás-
sal, amit a gondozók szállí-
tanak házhoz.
A meleg ételt szerződés 
alapján az általános iskola 
konyhája biztosítja. Jelen-
leg az Idősek Klubja átala-
kítása alatt az iskola kony-
hán van az étel éthordóba 
adagolása és az edények 
elmosogatása is.
Jelenlegi étkezők száma: 79 
fő (november 12.) Ebből az 
elmúlt évi beszámoló óta 
16 fő új. Maga viszi el az 
ebédet 21 fő, a többi 58 fő-
nek a gondozónők szállítják 
házhoz a meleg ételt. Ebből 
ingyen étkező 18 fő.
Társközségek: Szákszenden 
37, Banán 20, Csémen 4 fő 
étkezőt regisztrálunk. 
Az étkeztetésért az önkor-
mányzat képviselő-testülete 
által meghatározott sze-
mélyi térítési díjat köteles 
fizetni az, az étkező, akinek 
a jövedelme meghaladja a 
nyugdíjminimum összegét.
(28 500Ft), melyet a tárgy 
hónapot követő 10.-éig kell 
befizetni számla ellenében.
 Az ingyen étkezést annak 
biztosítjuk, aki jövedelem-
mel nem rendelkezik, vagy 
akinek a jövedelme nem éri 
el a nyugdíjminimumot.
A nyugdíjminimumot meg-
haladó jövedelemmel ren-
delkező étkezők sávosan, a 
nyugdíjuktól függően fizetik 
meg a szolgáltatás díját. 
Idősek Klubja:
A klubot igénybe veheti 
minden 18. évét betöltött, 
egészségi állapotuk vagy 
idős koruk miatt szociális 
vagy mentális támogatásra 
szoruló, önmaguk ellátásá-
ra részben képes személyek. 
Jelenlegi beiratkozott klub-
tagunk 7 fő. 
Klubunk reggel ½ 8 órától 
délután 16 óráig tart nyitva.
Naponta egyszeri vagy igény 
szerint kétszeri étkezést biz-

tosítunk tagjainknak, amiért 
az önkormányzat képviselő-
testülete által meghatáro-
zott térítési díjat kötelesek 
megfizetni.  
Az átalakítás előtt biztosí-
tottuk a klubtagok számára 
a tisztálkodási és mosási le-
hetőséget. Itt tisztálkodhat-
tak, moshattak a klubtagok.
Azoknak az időseknek, akik 
segítséget kérnek ruháik, 
vagy a személy higiénéjének 
tisztántartásához, a gondo-
zónők segítenek.
Egészségügyi ellátás a klub-
ban nincs. Szoros kapcso-
latot alakítottunk ki a régi 
és az új házi orvosokkal és 
nővérekkel. Sorban állás 
nélkül tudjuk intézni, mint a 
klubtagok, mint az étkezők 
egészségével kapcsolatos 
problémákat. Szükség ese-
tén, ha valakit olyan álla-
potban találtunk meg, hogy 
azonnali ellátást igényelt 
segítségünkre siettek, vagy 
elláttak tanáccsal, mit te-
gyünk addig, míg nem tud-
nak a helyszínre érkezni.
Egyéb tevékenységek:
- Gyógyfürdős kirándulást 
szerveztünk Leányfalura
- Segítséget nyújtunk szoci-
ális otthoni elhelyezésben
- Ápolási osztályon való el-
helyezésben
- Segítséget nyújtunk a 
rokkantosítás előtt álló be-
tegeknek
- Segítjük a hajléktalanok 
életvitelét
- Rendszeresen segítjük a 
község rendezvényeinek le-
bonyolítását
- Az „Életet az Éveknek Or-
szágos Szövetségén” keresz-
tül Zalakarosra, Berekfürdő-
re szerveztünk nyaralást.
Feladataink közé tartozik 
még a mindennapos vidéki 
ebédszállítás is. A gondo-
zási központ gépkocsijával 
szállítjuk a meleg ételt a 
Csémi óvodásoknak, és a 
társközségek időseinek is. 
A gondozottak számának ala-
kulása a térítési díjak alapján 

(Folytatás az előző oldalról)
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II. Nagyigmánd és Környé-
ke Közoktatási és Szociális 
Társulás működéséről
A Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény előír-
ta a társulások átalakítását 
jogi személyiséggel rendel-
kező társulásokká, melyet 
végrehajtottunk. A társulás 
bejegyzésével, a fenntar-
tó váltással azonban olyan 
mértékű adminisztráció járt, 
amely megkérdőjelezi bár-
mely társulás fenntartásá-
nak létjogosultságát. Külön 
sújtott minket az a speciá-
lis helyzet, hogy a korábbi 
társulások nem voltak jogi 
személyiséggel rendelkezők, 
így a törzskönyvi nyilván-
tartásban nem kellett őket 
szerepeltetni, ezért a mos-
tani társulást nem jogutód-
ként, hanem új társulásként 
jegyezték be ennek összes 
hátulütőjével. Ez a fajta 
különbségtétel – különös te-
kintettel a feladat folyama-
tos ellátására – inkább csak 
aktatologatásra és értetlen-
kedésre adott lehetőséget 
az engedélyező hatóságnál. 
A társulás bejegyzésénél az 
Államkincstár részéről ma-
ximális mértékű empátiát és 
segítséget kaptunk, hogy a 
bejegyzés határidőre meg-
történhessen. 
A Társulási Tanács július 
29-én tartott ülésén elfo-
gadta 
• a gondozási központ szak-
mai programját és szerveze-
ti és működési szabályzatát, 
• a gyermekjóléti intézmény-
részre vonatkozó szakmai 
programot, 
• a családsegítő intézmény-
részre vonatkozó szakmai 
programot,

• a Gyermekjóléti és Család-
segítő Szolgálat szervezeti 
és működési szabályzatát.
A társulás a Társulási Ta-
nács elnökének Hajduné 
Farkas Erikát Nagyigmánd 
Nagyközség polgármester-
ét, alelnökének Aranyosi 
István Csém Község polgár-
mesterét választotta meg. 
A társulás 2012-2013. évi 
működését figyelembe véve 
el kell mondanunk, hogy 
2014. évben komoly vál-
tozásokat kell eszközölni 
a társulás fenntartásában, 
mivel annak adminisztráci-
ós terhei a többszörösükre 
nőttek. A társulás önkor-
mányzatai közül kizárólag 
Nagyigmánd lát el érdemi 
munkát a társulás munka-
szervezetének működteté-
sével, amely többletmun-
ka nem jelenik meg sem 
Nagyigmánd, sem a munkát 
ellátók finanszírozásában.”
Zárt ülésen szociális ké-
relmek ügyben döntött a 
testület.  

Elkezdődtek az új sportöl-
töző kivitelezési munkála-
tai: 
A nagyigmándi sportöltöző 
épületének kivitelezésére 
kiírt zártkörű közbeszerzési 
pályázat keretében az aján-
lattételre felkért négy kivi-
telező szervezet mindegyi-
ke érvényes ajánlatott tett. 
A képviselő-testület annak 
érdekében, hogy a munkák 
mielőbb elkezdődhessenek, 
december 20-án, rendkívüli 
ülésen döntött a kivitelező 
cég személyéről. 
A négy pályázó közül a leg-
kedvezőbb ajánlatot a tata-
bányai Dominó Kft. adta, 
bruttó: 82.804.000,- Ft ér-

tékben, így a vállalkozási 
szerződés megkötését, alá-
írását követően a testüle-
ti döntésnek megfelelően 
megkezdhetik a kivitelezési 
munkákat. A szerződés alá-
írása január 27-én megtör-
tént. 

A régi sportöltöző épüle-
te települési összefogással 
lebontásra került, a bontás-
ban részt vettek a sportkör 
tagjai, az önkormányzat 
dolgozói és helyi vállalko-
zók. 

Hajduné Farkas Erika 
polgármester asszony 
2014. január 22-én, ismét 
rendkívüli ülés megtartá-
sára kérte a képviselő-tes-
tület tagjait. 
Az ülésen a testület tagjai 
döntöttek abban, hogy :
- a Területi Szociális Gondo-
zási Központ belső felújítá-
si és átalakítási munkáinak 
közbeszerzési eljárásának 
lebonyolításával megbízzák 
a budapesti Sugallat Kft-t,  
420.000.-Ft + áfa vállalási 
díjért.  

- a Gondozási Központ belső 
felújítási és átalakítási mun-
kálataival kapcsolatos aján-
lattételi felhívást elfogadják. 
Ajánlattételre felkérik: A 
tatabányai Dominó Kft-t, a 
tatabányai ÉRT-ÉFSZ Kft-t, 
a tatabányai T-Mátrix Kft-t., 

a komáromi WF Kft.-t és a  
nagyigmándi Aditon Bt-t.
- a Gondozási Központ 
épületének belső átalakí-
tási, felújítási munkáinak 
műszaki ellenőrzésével a 
legkedvezőbb ajánlatot tevő 
Mogyorósi László műszaki 
ellenőrt (MÉK-ME-É-I/11-
5015) bízzák meg. 
Az ellenszolgáltatás össze-
ge: 230.000,- Ft (A vállal-
kozó alanyi ÁFA mentes)
- a nagyigmándi sportöltöző 
épületének építési, épület-
gépészeti és épületvillamos 
munkáinak műszaki ellen-
őrzésével szintén Mogyoró-
si László műszaki ellenőrt 
(MÉK-ME-É-I/11-5015) 
bízta meg a testület. 
Az ellenszolgáltatás össze-
ge: 800.000,- Ft (A vállal-
kozó alanyi áfa mentes).

Szerződés aláírása a tatabányai Dominó Kft.-vel
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Megérkeztek: 

november 16-án Tóth Renáta és Nagy István kislánya 
Ramóna

december 17-én Takács Gyöngyi és Balogh Zoltán 
kislánya Luca

december 27-én Horváth Csilla és Balogh Richárd 
kisfia Richárd

2014.január 7-én született településünk
 első kisbabája,  Kocsis Dóra és Gyűrűsi Gábor 

kislánya Kitti Anna 
Január 10-én Mészáros Zsuzsanna

 és Ősz Norbert kislányának Viola Flórának 
örülhettünk.  

Szeretettel gratulálunk a kedves szülőknek, nagyszü-
lőknek, rokonoknak. Kívánjuk, hogy a kis újszülöttek 

erőben, egészségben, szeretetben növekedjenek. 

Szabó Istvánné Asszony, 
szépkorú köszöntése:  

Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést, meg-
becsülést és tiszteletet érdemel, melynek meg kell nyil-
vánulnia a társadalom tagjai, közösségei, intézményei ré-
széről is. A Magyar Köztársaság Kormánya az Idősügyi 
Tanács kezdeményezésére, a szépkorúak (90, 95, 100 
évesek)  iránti társadalmi megbecsülés kifejezéseképpen, 
rendeletet alkotott (255/2008(X.21.) a szépkorúak jubi-
leumi köszöntéséről.  A köszöntéssel okirat és jubileumi 
juttatás jár, amely teljesen független a szépkorú személy 
egyéb ellátásaitól. 
Településünkön Szabó Istvánné 2013. december 10-
én töltötte be a 90. életévét. Erzsike Nénit otthonában 
Hajduné Farkas Erika polgármester asszony és Pásztor 
Tiborné anyakönyvvezető köszöntötte születésnapja al-
kalmából. A polgármester asszony meleg köszöntő sza-
vait követően átnyújtották a Magyarország miniszter-
elnöke, Orbán Viktor úr által aláírt emléklapot, illetve 

az önkormányzat ajándékát. Erzsike Néni,- ha teljes 

családja veszi körül,- akkor  3 gyermekének, 7 unokájá-
nak, 17 dédunokája és 6 ükunokája  örülhet. Kívánjuk, 
hogy napjai fájdalommentesen, nyugalomban, örömben 
teljenek.  

Akiktől búcsúztunk: 

Vendégh Pálné, Urbán Ernőné, Viola Sándor, Kugli 
Józsefné, Haris Lászlóné, Poós László, Dunár József, 
Anda Tibor, Véber Tibor, Zsebő Józsefné, Oláh Mihály, 
Bukát Ferenc, László István. 

(Tájékoztatjuk kedves lakótársainkat, hogy eltávozott 
szeretteink nevét nem mindig az elhalálozás időpont-
ja szerint esedékes hírnökben tudjuk közreadni, mert a 
halott-vizsgálati bizonyítványok hagyatéki példányai – 
melyek a közzététel alapját képezik - esetenként jelentős 
késéssel érkeznek hivatalunkhoz a haláleset helye sze-
rinti egészségügyi intézményekből, ezért kérjük a kedves 
hozzátartozók megértését). 

Egy kis statisztikai adatok 
az elmúlt évről: 

Nagyigmándon 2013 évben 20 kis újszülöttnek örülhet-
tünk ( 12 lány,  8 fiú), sajnos a hallottaink száma jóval 
több volt, 34 főtől kellett búcsúznunk.

Az elmúlt évben az anyakönyvvezető előtt 10 kedves ifjú 
pár mondta ki a boldogító igent.   
(2005 évben – 15 pár, 2006-10, 2007-8, 2008-16, 2009-8, 
2010-9, 2011-15, 2012-8)  

Köszönetnyilvánítás

Tisztelettel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
Kugli Józsefnét, 

Édesanyánkat, nagymamánkat
utolsó útjára elkísérték, sírjára a kegyelet 

virágait elhelyezték és
Mély fájdalmunkban osztoztak!

    
            A gyászoló család

Ősz Viola Flóra

A 90 éves Szabó Istvánné
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Kicsik és nagyok legnagyobb örömére 
idén is ellátogatott hozzánk a Mikulás. 
December 6-án, sötétedés után járta 

be a falut lovashintóján, lelkes kram-
puszokkal az oldalán, meg-megállva a 
már hagyományos csomópontokon. 

A Pápay és Dobi 
utcai keresztező-
désben volt az első 
találkahely, majd 
a Hősök terén a 
bolthoz érkezett 
a hintó, azután is 
Millenniumi kop-
jafához várták Őt 
a gyerekek, végül 
pedig a vasútál-
lomás mellett is 
megállt a Télapó. 
A csípős hideg el-
lenére mindegyik 
megál lóhe lyné l 
sok-sok lelkes 
kisgyerkőc várta 
a Mikulást. A bát-
rabbak még verssel 
és dallal is készül-
tek a nagy talál-
kozás tiszteletére. 
A szavalatokért és 
az énekszóért idén 
is járt a finom-
ság, még a kram-

puszok is megjutalmazták az ügyes 
gyerekeket, csak úgy repkedett a sok 
szaloncukor. Reméljük, jutott minden 
apróságnak belőle, és jövőre is együtt 
várjuk a Mikulást!
  
  Köszönjük a Mikulás segítőinek, a 
lovaknak és gazdájuknak hogy lehe-
tővé tették a gyerekek számára ezt a 
felejthetetlen délutánt! 

Újra nálunk járt a Mikulás

Nagy izgalommal vártam 
2013. december 19-ét, 
hiszen ezen a napon jött 
a nagyigmándi Magos 
Művelődési Házba a Ta-
tai Református Gimnázi-
um Palánta bábcsoportja, 
amelyben én is bábozom. 
Különösképpen, mivel itt 
lakom, és én is a Pápay 
József Általános Iskolába 
jártam.
A csoport vezetője, Emő-
ke néni mindig nagy 
örömmel hozza nekünk 
az új darabokat és éneke-
ket, amiket a gyerekek-
nek tanítunk. Egy tanév-
ben két „bábos időszak” 
van: a karácsony, és a húsvét előtti 
néhány hét. 
Ebben a tanévben október végén – 
november elején kezdtünk próbálni. 
Minden héten egyszer, kb. 1-1,5 órát 

gyakoroltunk. A karácsonyi darab 
címe „A rosszat jóval győzd meg”. 
Úgy érzem, igazán büszke lehetek a 
nagyigmándi hallgatóságra (általános 
iskola alsó tagozatosok, és a nagycso-

portos óvodások), hiszen 
nagyon hamar, és ügye-
sen megtanulták az éne-
ket, lelkesen vettek részt 
a kicsit interaktívabb 
részében az előadásnak. 
Nem jöttünk üres kézzel, 
az előadás végén minden-
ki kapott egy-egy CD-t, 
amin a bábdarab, és még 
néhány kedves történet 
van, vagy egy foglalkoz-
tató füzetet, amiben rejt-
vények, társasjáték, szí-
nezők, egy recept, illetve 
a bábdarab képregény 
formájában megtalálha-
tóak.
Mi nagyon jól éreztük itt 

magunkat, pozitív élményként raktá-
roztuk el magunkban Nagyigmándot, 
és reméljük, hogy lesz még legköze-
lebb!
Sárközi Stella, 2014. január 21. 

Érkezik a Mikulás

Sok gyerek vette 
körül a Mikulást

Mikulás és segítői

Református bábszínház a Magosban

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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Tatai Református Gimnázium szakkörösei
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 A karácsony az emberek számára az 
öröm, a szeretet és a megbékélés ün-
nepe, amikor elfeledjük az emberek 
között elszenvedett bajainkat  és bosz-
szúságainkat.
Intézményünk, immár 14. alkalommal 
rendezte meg a karácsonyi ünnepsé-
gét, melyet hosszú heteken át  tartó 
készülődés előzött meg.
Számunkra különösen fontos, hogy, 
hogy rendezvényünkkel hozzá tudjunk 
járulni e jelentőségteljes családi ünnep 
meghitt, bensőséges hangulatához.

„Nem mindegy, hogyan érkezik el éle-
tünkbe a karácsony, fáradtan, fásultan 
éljük-e meg a szeretet ünnepét, vagy 
örömmel, lelkesen, tiszta lelkiismeret-
tel.
Sokszor sajnos azt várjuk, legyünk 
végre túl a sok rohanáson, a megfelel-
ni akaráson, hogy megpihenhessünk. 
Karácsonykor ajándékozási lázban 
égnek az emberek. S ha ajándékot vet-
tek, megnyugszanak, mert ezt a terhet 
is letették. De szeretteik iránt továbbra 
is türelmetlenek, idegesek, feszültek. 
Akkor pedig mit ér az ajándék?
 Az igazi ajándékozás nem pénzkér-
dés, hanem szívkérdés. 
Okozhatunk  igazi meglepetést! Adha-
tunk ajándékot az ünnepek előtt, és az 
ünnepek elmúltával is!
  A legnagyobb ajándék, amit egy em-
ber a másiknak adhat, az élete. De nem 

feláldoznia kell magát, hanem a másik 
embernek ajándékoznia figyelmét, 
idejét, szeretetét – a hétköznapokban. 
   Ha valakit boldoggá akarunk tenni, 
akkor keressük a meglepő figyelmes-
ség, a gyengéd szeretet váratlan, pá-
ratlan alkalmait! 
    Különleges ajándékok lehetnek a 
saját rajzaink, festményeink, gondo-
lataink, verseink, dalaink is. Lehet, 
hogy nincs kimagasló művészi 
értéke annak, amit készítünk, 
előadunk,  de ha a szívünk ben-
ne van, az átsugárzik rajta.
    Sokan vannak köztünk olya-
nok is akik félnek, rettegnek 
a karácsonytól, a nagy elvá-
rásokkal teli népünnepektől. 
Rájuk szakad a magány, mert 
nincsenek barátaik, szerette-
ik, akikkel együtt lehetnének. 
Sokan vannak, akik a hétköz-
napokban nem ajándékozták 
a szeretetüket senkinek, így 
senki sem ajándékozza a sze-
retetét nekik az ünnepen. De 
ezen lehet és kell is változtatni! 
Ha kedvességünket, gondos-
kodó figyelmünket szeretetből 
odaajándékozzuk másoknak 
– megtalálhatjuk életünk értel-
mét.
A karácsony maga lehet a csoda, ha a 
lelkünket kellőképpen felkészítjük an-
nak befogadására.

   Ne rohanjunk, pi-
henjünk meg időnként 
kicsit és szánjunk időt 
egymásra, szeretteink-
re, hogy ne rohanjanak 
el mellettünk az iga-
zán lényeges és fontos 
pillanatok.
Szeressük őszintén és 
legyünk figyelmesek 
egész évben a hozzánk 
jó családtagjainkkal, 
barátainkkal, ismerő-
seinkkel, és munkatár-
sainkkal is.
Talán már ezek az 
apró változtatások is 
jobbá, szebbé tehetik a 
hétköznapjainkat.”
Rendezvényünkön e 
karácsonyi köszöntő 
gondolatokat  követően 
először a katolikus hit-
tanos gyermekek ünne-
pi műsorát tekinthették 
meg a jelenlévők,  aki-
ket Illés Csabáné ké-
szített fel,a szereplők 
Gergely Sára, Evellei 
Petra, Dunár Alexa, 

Pőcze Petra, Dunár Evelin, Nagy 
Edina, Szentirmay Anna, Petermann 
Anna, Petermann Róza, Takács Kitti, 
Kaufman Eszter voltak. 
Ezt követően Pőcze Mária,valamint  
Kovács Blanka Anna és Kovács Eme-
se Réka előadásában a karácsonyi dal-
lamok csendültek fel.
Az előadásokat követően az ajándé-
kok átadására kerül sor.

Az idei esztendőben a karácsonyi 
ünnepségünket ismét támogatóink 
nemeslelkű felajánlásaiból valósí-
tottuk meg. Az adománygyűjtés két 
részből tevődött össze. Az idei év-
ben már 11. alkalommal Bernhard 
Gundschober Úr adománygyűjtést 
szervezett Hausleitenben, melynek 
révén sok,  még jó minőségű játékot, 
használati tárgyat tudunk ajándékozni 
a családoknak.
Áldozatos, kitartó munkáját 
Nagyigmánd Nagyközség Képvise-
lő- testülete az elmúlt  esztendőben 
Nagyigmándért Emlékérem adomá-
nyozásával ismerte el.
 A nehéz gazdasági helyzet ellenére 
több kft., vállakozás és helyi magán-
személy is nyitott maradt arra, hogy 
ünnepségünk létrejöttét anyagilag, 
vagy természetben, mindenki a lehe-
tőségeihez mérten jó szívvel támogas-
sa. Felajánlásaik és anyagi támogatá-
saik eredményeképpen valósulhatott 
meg ünnepi eseményünk és nagy örö-
münkre szolgált, hogy a befolyt támo-
gatások lehetővé tették, hogy rengeteg 
vadonatúj, értékes csodaszép játékot, 
könyvet, illatszert tudtunk vásárolni 
a gyermekek számára. Megható volt, 
hogy milyen önzetlen segíteni aka-
rással fordultak felénk a vállalkozá-

A Gyermekjóléti Szolgálat karácsonyi ünnepsége

Bernhard Gundschober úrral az 
adományok előtt

Katolikus hittanos gyerekek előadása

Kovács Emese,
Kovács Blanka, 
Pőcze Mária (Folytatás a következő oldalon)
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sok, magánszemélyek, cégek, hogy 
a karácsonyi ünnepek közeledtével 
örömet és melegséget varázsoljanak a 
kisgyermekes otthonok falai közé. Tá-
mogatásaikat, felajánlásaikat ezúton is 
hálás szívvel köszönjük,és szeretnénk 
a nevüket ismertetni, hisz ők tették le-
hetővé azt, hogy a karácsonyi  ünnep-
ségünk  megvalósulhasson.:

  1. Monsanto Hungária Kft., 
      Mészáros András
  2. Szaxon J. Attila , Bábolna
  3. Berhard Grundschober úr, 
      Austria, Hausleiten                                                 
  4. Invest Kft.,Szaxon Róbert Bábolna                                
  5. Dr. Lukács József                                                                              
  6. Pétermann István és családja                                                             
  7. Tarró Józsefné                                                                                    
  8. Patonai József                                                                                     
  9. Bona Farm Kft., Lengl Tamás                                                             
10. Hajdu Kft., Hajdu Ferenc  
      és Hajduné Farkas Erika                          
11. Szabó Rafael                                                                                       
12. Szijj Ferencné                                                                                      
13. Verger Kft.,  Dr. Horváth Györgyike                                                   
14. TIM-X Kft.,  Czeglédi Ákos                                                                
15. 7 József Bt., Kozári József                                                                   
16. Haris Gyula és felesége                                                                                             
17. Bajcsai-Haris Trans Kft., 
     Bajcsai Tamás és Bajcsai-Haris Kitti              
18. S.Cargó Kft., Skuba Benedek                                                                   
19. Plasticast Hungary Kft., 
      Bondor András                                                   
20. Illés és Fiai Péksége, Illés Béla                                                                
21. Mészáros Miklós                                                                         
22. Haris Ferenc                                                                                                

23. Horváth Mini ABC, Horváth Sándor      

A szponzorok segítségével megva-
lósult ünnepségünk zárásaként az 
ajándékok átadására került sor, a 
meglepetések kiosztásában az előző 
évek hagyományihoz híven részt vett 
Hajduné Farkas Erika Polgármester 
Asszony, Czeglédi Ferenc Alpolgár-
mester Úr, valamint Róth Csaba,  a 
Szociális, Művelődési és Sportbizott-
ság Elnöke is.

A felemelő pillanatokat követően a 
művelődési ház földszintjén megterí-
tett asztalok mellé hívtuk a megjelen-
teket, ahol a finom falatok elfogyasz-
tása mellett jó hangulatú beszélgetések 
alakultak ki a résztvevők között.
Köszönjük a háttérmunkálatokban 
nyújtott segítségüket a Magos Műve-

lődési Ház és Könyvtár dolgozóinak, 
a Falugondnokság munkatársainak 
és az összes többi munkatársunknak, 
akik segítettek eme fontos esemény 
megvalósításában.
Az elmúlt esztendő végén a karácsonyi 
ünnepség megszervezésén  kívül  még 
egy örömteli esemény létrejöttében is  
közvetítőként léphetett fel a Gyermek-
jóléti és Családsegítő Szolgálat.
Intézményünk közvetítésével 
Czeglédi Ferenc alpolgármester Úr 
és kedves felesége, Erzsike ismét egy 
gyermekeit egyedül nevelő édesanyát 
látogatott meg otthonában, elhal-
mozva őket mindenféle földi jóval, 
amire egy nehéz sorsú családnak 
szüksége lehet, a karácsonyi ünne-
pek közeledtével, nagylelkű ajándé-
kaik segítségével, a lelkiismeretes, 
szorgalmas anyuka sok finomsággal 
játékkal tudta ellátni gyermekeit és 
békés elégedettségben telhettek el a 
karácsonyi ünnepek. A meghatódott 
édesanya nevében is köszönjük ezen 
nemeslelkű segítséget, melyet önzet-
lenül és szeretettel nyújtottak a kis 
család számára.
A sok boldog arc, felcsillanó szemek, 
örömteli mosolyok melegsége ismét 
megkérdőjelezhetetlenné tette szá-
munkra, hogy szükség van ezekre az 
összejövetelekre, a szeretet ünnepére, 
a karácsonyra, mely közelebb hozza 
egymáshoz az embereket, szívüket 
melegséggel tölti meg.

Lakatosné Dián Krisztina
 szolgálatvezető

2013-ban első alkalommal készül-
tünk erre a szép ünnepi időszakra 
rendezvénysorozattal. Advent ide-
jén megtisztulunk és megszépülünk, 
így várjuk a karácsonyt. Hétről hétre 
foszlik szívünkről a kéreg, mindaz a 
nehézség, amit a sűrű mindennapok 
ráraktak. A szeretet, az öröm, az ösz-
szetartozás fénye átjárja az embere-

ket. Ezt volt hivatott elősegíteni 
az adventi vasárnapok alkalmával 
a közös gyertyagyújtás. A Fő téren 
felállított új betlehemet Tarró Péter 
készítette, amely igazán méltó kör-
nyezetben, gyönyörű karácsonyi 
fényben úszott egész advent idején. 
A vasárnapok alkalmával tudott 
igazán kiteljesedni pompájában, 

kiegészült az el-
maradhatatlan 
kellékkel, az ad-
venti koszorúval, 
amit ezen alkal-
makkor Hajduné 
Farkas Erika  
p o l g á r m e s t e r 
asszony és az 
éppen szereplést 
vállaló gyerekek 
közösen gyújtottak 
meg. A betlehem 
köré gyűltünk ösz-
sze, ahol minden 
alkalommal más-

más adventi gondolatot hallhattunk 
a szereplőktől: Takács Kitti, Pőcze 
Petra, Dunár Alexa, Kovács György. 
Folytatásként a kórusok jelen lévő 
tagjai vezetésével, közösen karácso-
nyi dalokat énekeltünk, majd  a szíves 
felajánlásoknak köszönhetően a műsor 

(Folytatás az előző oldalról)

Nagy volt 
az öröm

Tarró Péter készítette a betlehemet

Kovács György 
és Hajduné Farkas Erika 

a betlehem előtt

Karácsonyi várakozásban
Adventi rendezvénysorozat községünkben

(Folytatás a következő oldalon)
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után forralt bort és forró teát kínáltunk. 
Mindez azt szolgálta, hogy az ünnepi 
hangulatunk megerősítessen, és érez-
zük: Karácsonyt köszönteni együtt jó!
  December 20-án rendezte meg ön-
kormányzatunk a Nagyközség Ka-
rácsonyát a Magos Művelődési Ház 
előtti parkban. Inkó Gézáné Kató néni 
adományozta a szép normann fenyőt, 
amit aztán Lukács Jácint és munka-
társai tekintélyes karácsonyfává alakí-
tottak. Külön erre az estére aztán a fa 
köré megteremtették 
a gyönyörű karácso-
nyi varázslatot is. 
A szokásoknak meg-
felelően helyi előadók 
műsorukat hozták el 
nekünk. Elsőként az 
általános iskola har-
madik osztályos ta-
nulói a szerepeltek: 
Nagy Olivér, Kádár 
Bence, Horváth Mar-
tin Dominik, Schulmann Rebeka és 
Szabó Tamara adtak ízelítőt a színvo-
nalas iskolás karácsonyi műsorukból. 
Folytatásként a református egyház 
kórusa énekelt Sugárné Damó Márta 
tiszteletes asszony vezetésével, egy 
latin himnuszt és kánon Gloriát hall-
hattunk tőlük.
A Római Katolikus Hittancsoport a bet-
lehemezés szokását elevenítette meg a 
vendégek nagy örömére, a hittanosokat 
Illés Csabáné készítette fel. A szereplők: 
Kovács György, Ónodi Dániel, Németh 
Bence, Takács Róbert, Takács Kitti, Óno-
di Luca, Dunár Evelin, Nagy Edina.
A műsort a Könnyűzenei Női Kórus 

előadása zárta, 
Karácsony felé és 
a Karácsonyi álom 
című dalokat adták 
elő. Mészáros Piros-
ka tanítónő közös 
produkciót álmodott 
meg erre az alka-
lomra, így a tanítvá-
nyait is bevonva, a 
második dalt közö-
sen énekelte a kórus 
a gyerekekkel.

A rendezvényre ellátogattak helyi lel-
készeink, Simonics Péter katolikus 
plébános és Sugár Tamás református 
lelkész imát mondtak a karácsony ün-
nepét várva.
A hagyománynak megfelelően a 
Mennyből az angyal és a Dicsőség kez-
detű énekeket a kórusok és a vendégek 
közösen énekelték el, majd az önkor-
mányzat és támogatóink jóvoltából 
mindenkinek egy kis vendéglátásban 
volt része. A gondozási központ mun-
katársai kalácsot, sült gesztenyét, forralt 
bort, forró teát, mandarint, szaloncukrot 
kínáltak a vendégeknek. Az óvoda és az 
iskola konyhásai ismét kitettek magu-

kért, munkájukat dicséri, hogy 
minden finomság elfogyott amit 
készítettek.
A rendezvény jó hangulatban 
telt el, s az ide kilátogatók iga-
zi karácsonyi forgatagban tölt-
hették el ezt az estét.
 Nagyközségünk önkormány-
zata ezúton is köszönetet 
mond minden dolgozójának, a 
helyi intézmények munkatár-
sainak, a civil szerveződések 
képviselőinek, hogy munká-

jukkal, részvételükkel hozzájárultak a 
rendezvény sikeres megvalósításához.
  Külön köszönetet mondunk a rendez-
vényeink támogatóinak segítségükért: 
Nagyigmánd Nagyközség Önkor-
mányzata és dolgozói,  Hajdu Ferenc 
és családja, Szijj Ferencné és családja, 
Czeglédi Ferenc és családja, Mészáros 
Miklós és családja, Róth Csaba és csa-
ládja, Bedecs János és családja, Nagy 
Sándor és családja, Oláh Sándor és 
családja, Tarró József és családja, ifj. 
Nagy Sándor és családja, Nagy László 
és családja, Gáspár Sándor és család-
ja, Varga Imre és családja, Galgán At-
tila és családja, Szabó Károlyné – Sza-
bó Vegyeskereskedés, Müller ABC, 
Inkó Gézáné, Anód Pólus Bt., Bauer 
Márton, Takácsné Felker Renáta és 
családja, Pogrányi Zsolt és család-
ja, Szarka Lénárd és családja, Vajkai 
Imre, Nagyigmándi Önkéntes Tűzol-
tóság, Nagyigmándi Polgárőr Egye-
sület, Kincseskert Óvoda konyhásai, 
Nagyigmándi Pápay József Általános 
Iskola konyhásai, Gondozási Központ 
dolgozói, Falugondnokság dolgozói, 
Önkormányzat kertészetének dolgo-
zói, Magos Művelődési Ház dolgozói.

(Folytatás az előző oldalról)

Sokan töltötték velünk a 
gyertyagyújtásos adventi 
vasárnapokat

Vendéglátás

Katolikus hittanosok betlehemeztek

Kórusok a színpadon

Iskolások műsora

Karácsonyi dalokat énekeltünk
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"Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnapután az angyalok
Gyémánt-havat hoznak”. 

Írja Ady Endre: Kis Karácsonyi ének 
című versében.

A csengő hangja az ünnep kezdetét 
jelzi, ahogy régen az éjféli harangszó 
hirdette az adventi időszakot. 
Advent a várakozás, a karácsonyra 
való lelki felkészülés, a reménykedés 
négy hetes szent ideje. András nap-
jához legközelebb eső vasárnaptól 
Jézus Krisztus születésnapjáig tartó 
időszak.
A várakozás ideje alatt vasárnaponként 
sorra fellobbantak óvodánk csoportja-
iban az adventi koszorú gyertyái. A 
koszorú, mely mintegy varázskör az 
örökkévalóság jelképe és a soha el 

nem múló varázserőé. Az adventi ko-
szorú a gonosz távoltartására szolgál, 
mely védelmet ad a ház lakóinak. El-
készítésével és gyertyák meggyújtásá-
val emlékeztetjük magunkat a szeretet, 
az összetartozás fontosságára. 
Az első gyertya meggyújtása után né-
hány nappal kis óvodásaink már szám-
lálgatják, ujjacskáikon, mennyit kell 
aludni a Mikulás érkezéséig. Eljövete-
léig sok szép dalt és verset tanulnak. 
Több éve már óvónőink kis műsorral, 
bábjátékkal kedveskednek gyerme-
keinknek, melyet a gyermekek teljes 
átéléssel hallgattak ebben az évben 
is. December 6-án délelőtt a csopor-
tok előtt megszólaló csengő hallatán, 
minden kisgyerek tudta, ki érkezett 
el hozzájuk. Sokan közülük ilyenkor 
kerülnek először érinthető közelségbe 
a Mikulással. Megtapasztalhatják ter-
metét, barátságos hangját és átvehetik 
tőle az ajándékokat.
„Amikor karácsony közeledik,
szívedbe egy csepp béke költözik.
Hátat fordítasz a zajos világnak,
S teret engedsz a csend birodalmának.

Lelked megpihen az ünnepi 
fényben,
s mint viasz az égő gyer-
tyán,
Feloldodsz a szeretet oltá-
rán.”

A harmadik gyertya meg-
gyújtásáig csoportjaink 
adventi ünnepélyei sorra 
lezajlottak. Gyermekeink 
kis életének egy apró moz-
zanatai ezek az események 
csupán, melyekre azonban 
óvodásaink odaadással ké-
szülődtek. Hiszen nem le-
het felkészületlenül kiállni 
a szülők, vendé-
gek elé, minden 
egyes mozzanatot 
meg kell tervezni, 
ami egy felnőtt-

nek talán egy-
szerű kis lépés az 
egy óvodáskorú 
kisgyereknek ko-
moly erőfeszítést 
jelent.
Az első alkalom 
volt, hogy a Pil-
langó csoportos 
gyerekek Adventi 
műsorral kedves-
kedtek szüleiknek, 
szeretteiknek. Az 
ünnepséget meg-
előző napokban, 
hetekben nagy 
volt az izgalom 
és a készülődés, 
hiszen nem csak 
a csoportszobát 
és a folyosót kel-
lett ünnepi díszbe 
öltöztetni, hanem 
szívüket, lelkü-
ket is. A műsor a 

Az év utolsó hónapja a Kincseskert Óvodában

Napocska csoportosok 
a Mikulással

Pillangó csoportosok a Mikulással

Katica csoportosok a Mikulással

A Süni csoportosok találkozása a Mikulással

Fehérlófia csoportban is járt a Mikulás

(Folytatás 
a következő oldalon)
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gyermekek korosztályának megfele-
lően került összeállításra. A választott 
karácsonyi versek és dalok hamar a 
gyerekek kedvencei lettek, így jobban 
ment a felkészülés is. Mindent közö-
sen adtak elő, a verselést és a dalolást 
lágy csengettyűzéssel tették szebbé. 
Kis műsorukkal a karácsonyi várako-
zás időszakát varázsolták meghitté és 
örömtelivé.
Legkisebb óvodásaink a Süni csopor-
tosok ebben az évben kis versekkel, 
dalokkal, mondókázással, gyertya-
gyújtással várták az ünnepeket. Sétá-

ik alkalmával ellátogattak a falu köz-
pontjában álló Betlehemi jászolhoz, és 
ott együtt énekelték a tanultakat.

A Fehérlófia csoport hagyományá-
nak eleget téve 2013. december 13-án 
(Luca napján) a Magos Művelődési 
Házban tartotta karácsonyi műsorát, 
amire a gyermekek lelkesen készül-
tek. Szülők és Nagyszülők tekinthet-
ték meg csemetéinket a „nagy” szín-
padon. Előadásuk Pósa Lajos: Erzsike 
álma című vers feldolgozásából fa-
kadt, amelyben a gyerekek teljes át-
éléssel és meghittséggel illeszkedtek. 
Ünnepélyük lezárásaként mézeska-
láccsal és finom tortával látták vendé-
gül minden kedves megjelentet.
December mozgalmas és eseménydús 
volt a Napocska csoport mindennap-

jaiban is.  Számos 
programmal várt 
rájuk az év utolsó 
hónapja. Mikulás 
napot követően 
az év legszebb 
ünnepére készü-
lődtek. Karácsony 
közeledtével, iz-
gatottan várták, 
tanulták, gyako-
rolták a műsoru-
kat nap, mint nap, 
hogy a szülőknek 
így kedveskedje-

nek és nem utolsó 
sorban számot ad-
janak tudásunk-
ról is, hiszen ők 
már középsősök. 
Az adventi idő-
szakban 2013. 
december 13-án 
tartották karácso-
nyi ünnepségü-
ket. Énekekből 
és versekből álló 
csokrot nyújtottak át minden kedves 
meghívottnak. 
 A Katica csoportosok, mint óvodánk 
legnagyobb gyermekei, a szeretet ün-
nepére várakozva a Betlehemezéssel 
ismerkedtek meg. Meghatódva hall-
gatták Jézus születésének történetét 
és a szorgos kezecskéikkel gyurmából 

készített, téglánként épített jászol-
ba ott sorakozott a három király és a 
Szent Család. Majd december 13.-án 
délután, előadták  Betlehemes játé-
kunkat, meghívott családjuknak ezt 
nyújtották át szívből jövő szeretettel, 
könnyeket csalva a nézők és nevelőik 
szemébe egyaránt.

(Folytatás az előző oldalról) Micimackó csoport a Mikulás körül

Az óvó nénik Mikulásnapi bábelőadása Katica csoportosok Adventi ünnepélye

Fehérlófia csoport Adventi műsora

A Micimackó csoport Adventi ünnepélye

A konyhás néniknél is járt a Mikulás

(Folytatás a következő oldalon)
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„Lelkünkben gyújts pici gyertyát
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk
törékeny játékunkat, a reményt.”   - 
Babits Mihály gondolataival vette 
kezdetét december 12.-én a Micimac-
kó csoport adventi ünnepsége. 

Az óvónénik köszöntője után a 
gyerekek segítettek abban, hogy 
meghívott vendégeink visszaidéz-
hessék saját gyermekkoruk kará-
csonyait, a várakozás és ajándé-
kozás izgalmát, örömét, s adták át 

verseikben a karácsony szeretetét 
és a reményt.
Az óvoda csoportjai nevében leje-
gyezte: 

Galgánné Varga Erzsébet 
óvodavezető

Napocska csoportosok Adventi ünnepélye
A Süni csoportok 

a  jászól előtt

Óvodai hírek

„A Nagyigmándi Óvodáért” Közala-
pítvány 2004. márciusa óta működik. 
Ezúton is kérjük a tisztelt adózókat, 
hogy az elmúlt évekhez hasonlóan 
személyi jövedelemadójuk felajánlha-
tó 1%-ával Alapítványunkat továbbra 
is támogassák. 
Az Önök felajánlása 2013-ban le-
hetővé tette, hogy az Alapítvány 
számláján lévő összegből óvodai 
asztalokat, székeket, csúszdát vá-

sárolhattunk 353.782 Ft összegben.
Kérjük személyi jövedelemadó beval-
lásában, nyilatkozzon adója 1%-áról 
és ajánlja fel 
„A Nagyigmándi Óvodáért” 
Közalapítványnak, melynek 
adószáma:18614268-1-11
A befolyt összeget eszközbeszerzésre, 
rendezvényszervezésre, és a gyermekek 
óvodai nevelésének magasabb szinten 
való biztosításához használjuk fel.

Kuratóriuma köszönetét fejezi ki 
mindazoknak, akik 2012. évi személyi 
jövedelemadójuk 
1 %-át felajánlották óvodánk javára. 
Bankszámlánkra 310.310 Ft összegű 
támogatás érkezett.

Várjuk felajánlásukat!

Galgánné Varga Erzsébet
                       kuratórium elnöke

Advent áldott 
idejében, de-
cember 13-án a 
Fehérlófia cso-
port „angyalse-
reggé” változott. 
Pósa Lajos: Er-

zsike álma c. versét elevenítettük meg 
a színpadon. 
Amit a nagy-és középső csoporto-
sok elmondtak a versből, azt a többi-
ek megjelenítették a szebbnél szebb 
zenékre. Így történt, hogy láthatta a 
Göncölszekéren közénk jövő, és sze-
retettel tevékenykedő „angyalkákat” a 

Tisztelt Közönség. 
Mindenki tette a dolgát az előkészüle-
teteknél is, mint ahogy a műsorban.A 
nagyok és középsősök verset tanultak, 
egymásra figyeltek, zenére füleltek, 
színpadon tájékozódtak és vezették 
az „angyalok seregét”. A kicsik pedig 
nem sírtak, hanem társaikra figyeltek, 
követték őket, elfogadták a nagyobbak 
segítségét, tapasztalatát. Mindenki tud-
ta, mikor gyúlnak ki a fények, mikor 
merre közlekednek a színpadon, mikor 
kell a kis lámpásaikat felkapcsolni. A 
vers szerint egy kislány karácsonyváró 
álmát jelenítették meg. Minden gyer-

mek érezte azonban, hogy a versbéli 
kislány álma, mindannyiónk gyermeki 
álma. A színpadon, a karácsonyfává 
változó fenyők között ténykedő aprósá-
gok láttán mindnyájan érezhettük, mi is 
a karácsony lényege valójában. A min-
den karácsonykor közénk születő cso-
da, s a gyermekekkel e világra születő 
csoda átható ereje érződött. A Luca nap 
mágikus sötétjében ott termett a fény, s 
ezt a szeretetteljes fényt minden szülő 
magához ölelhette, hogy együtt várják 
karácsony Szent Misztériumát.

Pőcze Lászlóné 
Óvónő

Nagy előkészületek 
és sok próba után de-
cember 8-án Rédére 
látogattunk az ottani 
néptáncegyüttes meg-
hívására.Szeretettel és 

adventi örömmel vártak bennünket.
Az iskola termeiben már készülődtek 
és öltöztek a többi fellépő csoportok, 
de voltak, akik éppen a zenekarral pró-

báltak, vagy színpadbejárást tartottak.
Nagy örömmel töltött el bennünket, 
hogy eljuthattunk egy ilyen színvona-
las, nagyszabású rendezvényre.
Gyermekeink ismét bizonyították, 
hogy méltóak a törődésre, a sok oda-
áldozott társadalmi munkára.
A szülők is jelesre vizsgáztak, hiszen 
mindenki segített valamilyen módon. 

Utazás a Göncölszekéren

„A Nagyigmándi Óvodáért” közalapítvány 
kéri a lakosság támogatását!

Rédén szerepelt a csoportunk

(Folytatás a következő oldalon)
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Mivel több tanítványunk család-
jában nincs autó, nem kis áldoza-
tot jelentett a szülőknek kifizetni 
a fuvardíjat. Megható volt, ahogy 
egymásnak is segítettek    a    csa-
ládok.
Néptánccsoportunk fellépésében 
gyönyörködve a szülők is láthat-
ták, mennyit fejlődtek a hozzánk 
járó gyermekek. Megállták a he-
lyüket a többi csoport között, s ott 
a helyük. Számítottak ránk, hívtak 
bennünket.
Kis zenészeinket külön megtisztel-
tetésként érte, hogy az egész ren-
dezvény nyitányaként játszhatták el 
gyönyörű, adventre hangoló népdala-
ikat. Ez nekünk is boldog meglepetést 
szerzett.
Nagy örömet jelent felnőttnek, gyer-
meknek egyaránt, hogy falunk jó hírét 
méltóképpen öregbítettük.

Amiért ez így történhetett, újra köszö-
netet mondunk támogatóinknak.
Köszönet illeti a hozzánk járó Gyer-
mekek Szüleit, Hajduné Farkas Erika 
polgármester asszonyt,Szijj Ferencnét, 
községünk díszpolgárát.
Aki úgy gondolja faluközösségünk-
ből, hogy szívesen támogatná tanuló-

inkat, az a következő számlaszámon 
megteheti: 

63200054-11039196
Mi pedig a gyermekek nevében is kö-
szönetet mondunk.

Igmándi Hagyományőrző 
Közhasznú Egyesület

(Folytatás az előző oldalról)

2013. december 9-én, 
Esztergomban ren-
dezték meg a megyei 
úszó diákolimpiát. Is-
kolánkat a II. korcso-
portos fiúk kategóri-
ájában Szabó Dávid 
képviselte. Dávid ezt 
megelőzően megnyer-
te a Komárom körzeti 
úszódöntők 50 méteres 
gyors- és hátúszás ver-
senyszámait így jogot 
szerzett a megyei dön-
tőben való indulásra. 
A hátúszás döntőjében 
Dávid 41:55 mp-es 
eredményével „úszott” a do-
bogó második fokára, majd 
35:94 mp-el 5. helyezést ért 
el gyorsúszásban.

Gratulálunk a szép eredmé-
nyekhez!

Bodányi Péter
 testnevelő

Ezüstérem a megyei úszó 
diákolimpiáról

Az iskolai alapítvány várja
 az Ön felajánlását is!

A Pápay József Általános Iskoláért Közalapítvány 
2005 márciusa óta működik. Az elmúlt évhez hasonló-
an ismételten kérjük a szülőket, támogatóinkat, hogy a 
személyi jövedelemadóból felajánlható 1%-ot Alapítvá-
nyunk számára szíveskedjenek felajánlani. 
Az így befolyt összegből iskolai rendezvényeket, elő-
adásokat, kirándulásokat, osztályprogramokat, színház-
látogatásokat, eszközbeszerzéseket szeretnénk támogat-
ni. 
Kérjük, hogy az adóbevalláshoz mellékelt nyilatkozat-
ban a

Pápay József Általános Iskoláért Közalapítvány
18615403-1-11

adószámát szíveskedjenek feltüntetni. 

Köszönjük támogatásukat!
Karsai Bálint

igazgató

Mikulás az iskolában

Óvodai-iskolai hírek
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Iskolai karácsonyi műsor a Magosban
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A Bakonyalja-Kisalföld 
kapuja Vidékfejlesztési 
Egyesület az elmúlt év de-
cemberében ünnepelte és 
értékelte a megalakulásá-
nak és működésének ötödik 
évfordulóját. A kétnapos 
szakmai konferencián részt 
vett Czunyiné dr. Bertalan 
Judit kormánymegbízott, 
országgyűlési képviselő is. 
Köszöntőjében méltatta az 
egyesület öt éves eredmé-
nyes működését, és szólt a 
jövőbeni pályázati lehetősé-
gek célkitűzéseiről. 
A Bakonyalja-Kisalföld 
kapuja LEADER Helyi ak-
ciócsoport 2007 őszén hat-
vanhat képviselő tag részvé-
telével alakult meg a Kisbéri 
és a Komáromi térség 25 te-
lepülésének összefogásával. 
A 66 képviselő tagból 26 tag 
a közszférát, 24 tag az üzleti 
szférát, és 16 tag a civil szfé-
rát képviseli.
Az egyesület megalakulását 
jogszabály tette lehetővé. 
A tagok részéről pedig a 
belépést az az igény moti-
válta, hogy a települések 
vidékfejlesztési törekvéseit 
egyeztesse, koordinálja, és 
segítse az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Programjá-
nak III. és IV tengelyének 
lebonyolítását, és fejlesztési 
forrásainak felhasználását.

Az egyesület elnökének 
Sógorka Miklóst, Súr köz-
ség polgármesterét válasz-
totta a közgyűlés, aki a mai 
napig nagy szakértelemmel 
és a két térség fejlesztésé-
ért elkötelezett vezetőként 
irányítja az egyesület mun-
káját. 
A szervezet ügyviteli, ad-
minisztrációs munkáját, te-
vékenységének folyamatos 
segítését, a pályázatok keze-
lését munkaszervezet végzi. 
A munkaszervezet vezetője 
Mecseki Melinda kiváló 
szakmai tudásával, nagy tü-
relemmel és készséggel áll 
a pályázók, az érdeklődők 
rendelkezésére. 
A három munkatársával 
együtt segítenek a támoga-
tási és kifizetési kérelmek 
összeállításában, hasznos 
gyakorlati tanácsok útmuta-
tásaival. 
Nagyigmádról az egyesület-
be belépő képviselő tagok is 
aktívan rész vettek a rövid 
és hosszabb távú fejlesztési 
programok kidolgozásában, 
a célkitűzések meghatáro-
zásában és az ezekre épülő 
pályázatok kiírásában. 
A sikeres pályázatok által 
Nagyigmánd az elmúlt öt év 
alatt több mint 173 millió 
Ft fejlesztési beruházással 
gazdagodott. 

A Vidéki Örökség megőr-
zése érdekében kiírt pályá-
zaton elnyert összegből va-
lósította meg a református 
egyházközség a református 
templom teljes külső és bel-
ső rekonstrukcióját, és az 
egyházi épület külső felújí-
tását.  A római katolikus plé-
bánia külső homlokzatának 
és tetőszerkezetének felújí-
tása is sikeres pályázat adta 
lehetőséggel valósult meg.
A falumegújításra,- és fej-
lesztésre felhasználható for-
rások is lényegesen javítot-
ták településünk arculatát. 
A Közösségi ház és a lakó-
telepi játszótér felújításá-
val, a Családsegítő központ 
teljeskörű rekonstrukciójá-
val, a Magos Művelődési 
Ház tetőzetének és nyílás-
záróinak cseréjével középü-
leteink új arculatot kaptak. 
(A Millenniumi Emlékpark 
játszóterének felújítására 
elnyert pályázati összeget 
ez évben használja fel az 
önkormányzat.) 
Az egyesület pályá-
zati lehetőségekkel a 
mikrovállalkozások létreho-
zását és fejlesztését, illetve 
turisztikai tevékenységek 
ösztönzését is segítette. A si-
keresen benyújtott pályáza-
ton elnyert támogatás járult 
hozzá a Horváth Vendégház 

bővítéséhez, korszerűsítésé-
hez, és a TIMX Kft. iroda-
épületének felépítéséhez.
Az elmúlt év őszén két 
vállalkozó nyert támoga-
tást sikeres pályázatával 
a LEADER pályázaton, 
melynek beruházásai ez év-
ben valósulnak meg. 
A Bakonyalja-Kisalföld Ka-
puja Egyesület sikeresen mű-
ködő szervezet. Az elmúlt öt 
évben kiírt pályázatok pro-
jektjei segítették a Komáro-
mi és Kisbéri kistérségek te-
lepüléseinek európai léptékű 
fejlesztését, a középületek 
megújulását, a védett örök-
ségek rekonstrukcióját. A 
pályázatok lehetőséget adtak 
mikrovállalkozások létre-
hozására és fejlesztésére, új 
munkahelyek létrehozására, 
a helyi termékek előállításá-
ra, rendezvények megrende-
zésére. 
A kiírt pályázatok csupán a 
lehetőséget adták a projekt-
ötletek megvalósításához. 
Áldásos hatása mindazok-
nál érzékelhető, akik bátrak 
voltak és pályáztak, s volt 
annyi anyagi forrásuk, hogy 
az elnyert támogatási összeg 
előfinanszírozását biztosíta-
ni tudták. Nagyigmánd ön-
kormányzata és vállalkozói 
ezt tudták vállalni. 

Szijj Ferencné

Öt éve alakult a Bakonyalja- Kisalföld kapuja 
Vidékfejlesztési Egyesület

Nagyigmánd többször sikeresen pályázott

A kézimunka szakkör jeles alkalmat ült a napokban. Vörös Jolán (képünkön jobbról a második) ünnepelte 
70. születésnapját és szakköri körben, ünnepi tisztelettel felköszöntötték

Jeles nap a kézimunka szakkörben
Hajduné Farkas Erika köszöntötte az ünnepeltet Vörös Jolánt ünnepeltük
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Mozgalmas évre tekinthe-
tünk vissza a Nyugdíjas 
Klub életeben 2013-ban. 
Az előző év gazdálkodá-
sáról tájékoztató, farsan-
golás az ete barátainkkal, 
nőnapi köszöntő, március 
15-i nemzeti ünnepünkről 
megemlékezés az óvo-
dás gyerekek körében, 
nagyszülők köszöntése 
az iskolás gyerekek sze-
replésével akik kedves 
versekkel örvendeztettek 
meg bennünket. 
Ez mind évről-évre is-
métlődő program, de a 
2013-as év szebb, színesebb, mozgal-
masabb, valahogy más volt mint ko-
rábban. Kezdve azzal, hogy a Gazda-
kör falusi disznóvágásán, a rossz idő 
ellenére a munkának aktív részesei 
voltunk. A férfiak serény előkészítő 
munkáját követve, asszonyaink főzték 
a toros káposztát, sütötték a hurkát, 
kolbászt késő délutánig. 
A Mátyás-napi néptáncfesztivál sem 
maradt segítségünk nélkül. 
Április hónapban ellátogatott hozzánk 
dr. Szabó Sándor háziorvosunk, aki az 
időskori betegségekről, azok megelő-
zéséről tartott egészségügyi előadást, 
míg asszisztense Halász Lajosné Erika 
vérnyomást mért.
Pünkösd hétfőjén  Szentendrére kirán-
dultunk a Szabadtéri Néprajzi Múze-
umba. Egy csodálatos régi világ tárult 
elénk. A rendkívüli műsorkavalkád, 
színes programok felejthetetlen él-
ményt nyújtottak. Kellemesen elfárad-
va, maradandó emlékekkel gazdagon 
értünk haza az esti órákban.
Júniusban egy természetgyógyászati 
előadás keretén belül megismerked-
hettünk a Ganoderma gomba gyógyí-
tó hatásával. Ugyancsak júniusban a 
Kincseskert Óvoda jubileumi ünnep-
ségén, gyermekeink óvodai életéről 
készült fénykép kiállítást és videó fel-
vételeket látva emlékezhettünk vissza 
fiatalabb korunkra.

Nemcsak a falu lakosságának, de a 
klub tagjainak is nagy élményt nyújt 
évről-évre az Önkormányzatunk által 
megrendezett Hegyi-nap. A hagyo-
mányokhoz híven Vargáné Erzsike és 
Orbánné Lidika irányításával főtt a 
finom pörkölt, melyhez Vörösné Edit 
nokedlit, Mogyorósiné Ilonka pedig 
tarhonyát készített. A meghívásunknak 
eleget tevő etei klub tagokkal együtt 
fogyasztottunk el a sok finomságot. Az 
előző év sikerére figyelemmel Bojtor 
Sándor ismét megfőzte a pacal levest. 
A színes műsorok után még késő estig 
szórakoztunk, beszélgettünk.
Kihasználva a hosszan tartó szép nap-
sütéses júliusi időt, voltunk fürödni 
Agárdon, ahol nagyon jól éreztük ma-
gunkat és jót pihentünk.
Augusztus havi megbeszélésünk a 
strandon volt, zsíroskenyér partival 
összekötve, kitűnő hangulatban.
Szeptemberben halászlé és lecsó főtt 
az üstben.
A korábbi évekhez hasonlóan az asz-
szonyaink főzték meg és tálalták a 
szüreti felvonulók ebédjét.
Etei barátaink meghívására részt vet-
tünk a „Kapunyitogató” falusi ren-
dezvényükön, ahol meghívóink igazi 
vendégszeretetét élvezhettük. Estébe 
nyúlóan jót szórakoztunk. Köszönjük 
eteiek!
2012. óta új színfolt a klub életében a 
80. születésnapját ünneplő tagtársunk 

köszöntése, melyre külön 
készülünk. Lentulainé Jo-
lánkát májusban köszön-
töttük, Nagy Lajos bácsit 
decemberben aki a 83. szü-
letésnapját ünnepelte.
Az év új nagy eseménye 
volt októberben, a „Régi 
használati tárgyak”-ból 
rendezett kiállításunk, ami 
úgy érezzük sikeres volt.
Kovács Zoltán tagtársunk 
szervezésének köszön-
hetően, mindenki nagy 
örömére a Győri Nemzeti 
Színházban megnéztük a 
Csinibaba című előadást.

Decemberben karácsonyfát díszítet-
tünk és vacsorával egybekötött, zenés 
szórakozással zártuk az évet.
Ahhoz, hogy a fent leírtak szerint 
ilyen szép évet zárhattunk, nagyban 
hozzájárult a tagság egysége, segítsé-
ge, tenniakarása.
Végül köszönetet szeretnék mondani 
azoknak az asszonyoknak és segítő-
iknek, akik a főzőüst mellet minden 
alkalommal helyt álltak.
A tagság nevében köszönetünket fe-
jezzük ki az Önkormányzatunk anyagi 
támogatásáért. Külön köszönjük Szijj 
Ferencné 44000 Ft-os személyes tá-
mogatását. E két támogatás összegé-
ből jutottunk el Szentendrére és szín-
házba.
Köszönjük még azoknak a segítségét, 
akik hozzájárultak az évi mozgalmas 
életünkhöz:
Hajduné Farkas Erika polgármester 
asszony, Mészáros Miklós, Nagy La-
jos, Oláh Sándor, Mátyási Virágbolt, 
Nagyigmándi Pápay József Általános 
Iskola tanulóinak akik szereplésük-
kel színesítették ünnepeinket, Vörös 
Noémi állandó szavalónknak, Önkor-
mányzatunk dolgozóinak, Magos Mű-
velődési Ház dolgozóinak.

Köszönjük!
Cserháti Sándorné, 

Bojtor Sándorné 

Ismét elmúlt egy év!

Nyugdíjas klub karácsonya

2013. április óta működik 
Nagyigmándon OEP fi-
nanszírozott gyógytorna 
járóbeteg ellátás. A szolgál-
tatást a Rochlitz Bt végzi, 
melyhez a helyet az önkor-
mányzat biztosítja. 
A mozgásterápia mellett 
gyógymasszázs és fizikoterá-
pia is segíti a betegek gyógy-
ulását.

 A rendelés a régi orvosi la-
kásban kialakított gyógytor-
na szobában van, heti 2 al-
kalommal, hétfőn délelőtt és 
csütörtökön délután. 
Időpontot a 06/20/2533114 
–es telefonon lehet. Az ellá-
táshoz orvosi beutaló szük-
séges.
 

Rochlitz Ildikó

Gyógytorna Nagyigmándon
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2013. december 1-től 
Prostek Tamásné került 
közösségszervezőként a 
Magos Művelődési Ház 
élére, 2014. január 1-től 
Petermann-né Korinek 
Éva pedig helyettesként 
a könyvtárosi feladatokat 
látja el a Magos Könyv-
tárban. 
Prostek Tamásné vagyok, 
nagyigmándon élek, egy kö-

zépiskolás lányom van. 14 
évig a Nagyigmándi Pápay 
József Általános Iskola dol-
gozója voltam, ennek kö-
szönhetően ismertem meg 
Nagyigmándot és kapcso-
lódtam be a falu kultúrális 
életébe. 

"Kultúrát nem lehet örököl-
ni. Az elődök kultúrája egy-
kettőre elpárolog, ha min-
den nemzedék újra meg újra 
meg nem szerzi magának." 
Kodály Zoltán szavaival 
egyetértve, szeretnék mun-
katársaimmal együtt min-
dent megtenni azért, hogy 
községünkben folyamato-
san legyenek olyan progra-
mok amelyekkel a hagyo-
mányainkat megőrizhetjük, 
a fiatalabb nemzedéknek 
átadhatjuk és akár új értéke-
ket teremthetünk. 
Honlapunkon www.mmhk.
hu folyamatosan tájékoz-
tatjuk Önöket programja-
inkról, de ha valaki szeretné 
kapni a havi programaján-
lót, akkor küldjön e-mailt 
a muvhaz.nagyigmand@
gmail.com  címre és felke-

rül a település információs 
listájára. 

A Magos Művelődési Ház 
elérhetőségei:
telefon: 34/556-123, 
20/203-1057
email:
muvhaz .nagyigmand@
gmail.com   
honlap: www.mmhk.hu
Petermann-né Korinek Éva 

vagyok, Ősz Zsuzsanna tá-
vollétében helyettesként fo-
gom a könyvtárosi felada-
tokat ellátni. Nagyigmándi 
lakos vagyok, két kislány 
édesanyja. Tanító és ma-
tematika szakos tanárként 
tizenkét évig a komáromi 
Szent Imre Római Katolikus 
Általános Iskolában tanítot-
tam, jelenleg pedig a Magos 
Művelődési Ház és Könyv-
tár alkalmazottjaként, vala-
mint a mocsai Arany János 
Általános Iskola óraadó ta-
náraként dolgozom. Utób-
bi elfoglaltságom miatt az 

eddigiektől kicsit eltérő 
nyitvatartási idővel várom 
Önöket. Kérem, forduljanak 
hozzám bizalommal!
Kedves Olvasók! Folya-
matosan bővülő könyvál-
lományunk, régi és kor-
társ, gyermek-, ifjúsági és 
felnőttirodalmunk minden 
kedves könyvbarát rendel-
kezésére áll. A beiratko-
zás, a helyben olvasás és a 
könyvkölcsönzés ingyenes. 
Lehetőség nyílik könyvtár-
közi kölcsönzésre is, ebben 
az esetben az olvasót csak a 
dokumentum visszaküldé-
sének postai költsége terhe-
li. Egyszerre hat könyv köl-
csönözhető, a kölcsönzési 
határidő harminc nap.
A filmet, zenét kedvelők 
válogathatnak videokazetta, 
DVD és CD állományunk-
ból. Ezekből kettőt vihetnek 
haza két napra, dokumentu-
monként 500 Ft kaució elle-
nében.
Amennyiben szeretnék a 
kölcsönzés határidejét meg-
hosszabbítani, ezt telefonon 
és e-mailben is megtehetik.

Szolgáltatások díjai:
Internet használat:   
                240 Ft/óra
A/4–es oldal nyomtatása:
•fekete-fehér szöveg:  
  20 Ft/oldal
•fekete-fehér kép:  
             100 Ft/oldal
•szöveg + színes kép (kicsi): 
             100 Ft/oldal
•színes kép:      300 Ft/oldal
•fotó minőségű kép:   
                         500 Ft/oldal
Fax küldése, fogadása: 

•belföldre:        100 Ft/oldal
•külföldre:        500 Ft/oldal
Szkennelés:  50 Ft/oldal
CD-írás: 200 Ft/CD
Spirálozás ( 1-100 oldal): 
              200 Ft/dok.

A könyvtár nyitva tartása:

Hétfő 1000 – 1600
Kedd 1300 – 1700
Szerda 1100 – 1700
Csütörtök   
 1300 – 1700
Péntek 800 – 1800

A Magos Könyvtár elérhe-
tőségei:
telefon: 34/556-492
e-mail: 
konyvtar.nagyigmand@
gmail.com
honlap: www.mmhk.hu

A Magos Művelődési Ház 
és Könyvtár honlapján meg-
találhatják online katalógu-
sunkat, melynek segítségé-
vel közvetlenül kereshetnek 
a könyvtár dokumentumai 
között, utánanézhetnek az 
állománynak, egy adott 
könyvnek vagy DVD-nek. 
A név és az olvasójegy 
számának megadásával le-
kérhetik saját kölcsönzési 
adataikat.

„Óh ne mondjátok azt, hogy 
a Könyv ma nem kell,
hogy a Könyvnél több az 
Élet és az Ember:
mert a Könyv is Élet, és él, 
mint az ember -
így él: emberben könyv, 
s a Könyvben az Ember.”
     /Babits Mihály/

Minden kedves régi és új 
olvasóját, könyvtárhaszná-

lóját szeretettel várja

a MAGOS KÖNYVTÁR!

Engedjék meg, hogy az 
Önök nevében is szeretet-
tel gratuláljunk Ősz Zsu-
zsanna munkatársunknak 
kislányuk születése alkal-
mából. Jó egészséget, sok 
örömet és Isten áldását 
kívánjuk neki és családjá-
nak!

A Magos Művelődési Ház és Könyvtár hírei
Új kollégák az intézményben

Petermann-né Korinek Éva

Prostek Tamásné
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Az  ökumenizmus a keresztény vallá-
si felekezetek által használt fogalom, 
eszme, ami a ház, háztartás, otthon, 
haza görög szóból eredeztethető. Az 
ókeresztények az egyetemes zsinato-
kat ruházták fel ökumenikus jelzővel. 
Ezeken az egyetemes zsinatokon fo-
galmazták meg a keresztény hit alap-
ját jelentő, a kereszténység által ma is 
elfogadott hittételeket. Lényege a kü-
lönféle keresztény felekezetek, egymás 
hitnézetei különbségeinek ellenére ta-
núsított tolerancia, a felekezeti különb-
ségek helyett a közös pontok, alapvető 
egyezőségek hangsúlyozása. Közösség 
vállalás, az együttműködés keresése.
Ebben a szellemben került megrende-
zésre Nagyigmándon, az ökumenikus 
imahét. Először január 21-én a Re-
formátus templomban Simonics Péter 
plébános úr, majd január 23-án Sugár 
Tamás tiszteletes úr a Katolikus temp-
lomban tartott igehirdetést. Mindket-
ten a keresztény egységre, és annak 
fontosságára hívták fel a figyelmet. 

Az immár hagyománnyá vált szeretet 
vendégségre ebben az évben a katoli-
kus plébánián került sor, ahol kötetlen 

beszélgetés során került bezárásra az 
ökumenikus imahét.

Illés Csabáné

Ökumenikus imahét

Január utolsó szombatján immár 5. 
alkalommal került megrendezésre a 
Református Bál a Magos Művelődési 
Házban.

Lelkészünk, Sugár Tamás köszöntötte 
az egybegyűlteket, majd hivatalosan 
megnyitotta a bált. Ezután követke-
zett a Református Női Kórus, akik 
erre az estére hagyományosan vidám 
csujogatásokkal és népi énekekkel ké-
szültek, így csaltak mosolyt a közön-
ség arcára.
A bál nyitótáncát Füssy Kinga Brigitta 
és Pőcze László járták el, akik meg-
adták a ritmust a folytatáshoz, majd a 
táncparkett gyorsan megtelt állandó 
zenekarunk, a császári Mocsári Trió 
zenéjére.

 Az este jó hangulatban telt, jó volt egy 
kicsit kiszakadni a hétköznapi kerék-
vágásból és beszélgetésekkel, tánccal 
tölteni együtt az időt az ökumenikus 
hét végén, felekezettől függetlenül.
A bál bevételét egyházközségünk az 
idén 125 éves jubileumát ünneplő 
templomunk falára készítendő már-
ványtáblára fordítja, melybe falunk-
ban szolgált lelkipásztorok nevét vé-
sik majd.
Ezúton köszönjük a szervezést Ko-
vács Juliannának és Sugár Tamásnak, 
illetve mindenkinek, aki bármilyen 
módon hozzájárult bálunkhoz!

Vincze Judit
Nagyigmánd

Báloztunk

Közérdekű 
telefonszámok

Komáromi orvosi ügyelet:  344-770
Polgárőrség:             30/621-0424
Tűzoltóság:        105 ill. 356-800
Mentők:                104
Rendőrség:                107
Körzeti megbízott:       30/298-6792

Ha valakinek tudomása van olyan 
közérdeklődésre számot tartó infor-
mációról vagy eseményről, ame-
lyet szívesen látna az Igmándi Hír-
nökben, ossza meg lakótársaival és 
írja meg a muvhaz.nagyigmand@
gmail.com címre!

Jó volt a hangulat

Nyitó tánc
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 Nehéz 
he lyze tbe 
került e so-
rok írója, 
mikor azt 
a megbíza-
tást kapta, 
hogy szá-
moljon be 
az Árgyélus 

Néptáncegyüttes 15 éves gálaműso-
ráról az újság olvasóinak. A nehézség 
abból adódik, hogy olyan érzéseket, 
gondolatokat kellene papírra vetni, 
amit csak megélni lehetett ott és ak-
kor. Ha később  megpróbáljuk leírni, 
elmondani a lényegét, eltűnik a va-
rázs.

    Varázslat nélkül a cikk kezdődhetne 
a bevált sablon szerint is: Az Árgyé-
lus Néptáncegyüttes 2013. december 
14-én ünnepelte alapításának 15 éves 
jubileumát. Az együttes az ünnepi 
alkalomból, Advent időszakában ka-
rácsonyváró műsorral kedveskedett a 
közönségnek. 
   Aztán a cikk így folytatódhatna: A 
telt ház előtt bemutatott közel két órás 
műsorban – a hagyományos néptánc 
keretében – bemutattuk, hogy milyen 
egy néptáncos karácsony.

   
A tudósítás utol-
só fele szólhatna 
arról, hogy a mű-
sorban gyerme-
keink a sokszínű 
magyar kultúra 
hányféle tájegy-
ségének táncát, 
énekét, viseletét 
mutatták be, végül 
felkerülhetne pár 
fotó a gáláról és 
kész is a szokásos 
tudósítás.

 Amit a fenti so-
rokba nem lehet 
beleírni az pedig 
az a különleges  
érzés amit  akkor 
este talán több 
száz falubeli 
is hazavihetett 
ajándékként…
   Ezt az ajándé-
kot közel száz 
gyermek és fel-
nőtt énekelte, 
táncolta, zenél-
te, ragasztotta, 
színezte, sütötte, 

hímezte, válogatta, fűzte, díszítette, 
rendezgette és ki tudja még mennyi 
mindent csinált vele, míg végül aznap 
este átadhattuk a közönségnek.
   Ami pedig csak a színfalak mögött 
volt látható és érzékelhető: az a lelkes 
izgalom, büszkeség és egy csapathoz 
tartozás jó érzése.
   A műsorban résztvevő valamennyi 
gyermek és felnőtt egy olyan produk-
cióban vett részt, amelyben nagyfokú 
önállósággal és figyelemmel kellett 
színpadra állni megszakítás nélkül 
többször is, ami nem könnyű feladat. 
   Nem volt könnyű gyermekeinek, 
mert szinte fiatal felnőtt figyelemmel 

15 ÉVES AZ ÁRGYÉLUS

(Folytatás a következő oldalon)

Kicsik és nagyok együtt

Táncolni nagyon jó Köszönetnyilvánítás

Hajduné Farkas Erika polgármester asszony ajándéka

Aktív szülői tánckar
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és fegyelemmel kellett sze-
repelniük. Nem volt könnyű 
azon gyermekek szüleinek 
sem, akik jelentős többletet 
vállaltak az ünnepi műsor 
sikerében. 
  A színpadon táncoló 
szülők március óta rend-
szeresen tanulták a tánc-
lépéseket, készültek a kö-
zös produkcióval, amely 
nemcsak a közönségnek, 
de szülőnek, gyermeknek 
egyaránt örömteli élményt 
adott. Különlegesen jó ér-
zés apával, anyával, kislá-
nyommal, kisfiammal egy 
műsorban, egy táncban 
együtt szerepelni.
   A táncon kívül többen 
meglepték közönségünket 
egy szólóének, családi ze-
nés ének vagy éppen táncos 
műsorszámmal. 
   Ezek a pillanatok a sze-
replők életének emlékezetes 
részéhez tartoznak örökre.
  Amíg kis előadásunk ösz-
szeállt, kialakult egy nagyon 
jó, barátságos csapatszel-
lem is a résztvevők között, 
ami szintén nem múlik egy 
nyomtalanul.

   Hálás közönségünktől 
rengeteg kedves és pozitív 
szóbeli vagy e-mailos visz-
szajelzést kaptunk, amely 
megerősített bennünket ab-
ban, hogy rohanó, széthúzó 
világunkban az igazi érté-
kek mindig képesek össze-
kötni lelkünket és megtölte-
ni szívünket. 
   Ünnepi műsorunkkal át-
adott ajándékunk örömteli 
visszhangja, így mindenki-
nek újabb megerősítést és 
erőt adott a folytatáshoz. 
Köszönjük!

   Zárszóként, tiszteletteljes 
köszönet-nyilvánításul áll-
jon itt azon személyek neve 
– bármilyen hosszú is legyen 
a lista -, akik valamilyen 
módon közreműködtek si-
kerünkben, mert nélkülük az 
este nem olyan lett volna.

 
Dr. Malomsoki István

Akik nélkül 
a 15 éves gálaműsor 

nem jöhetett 
volna létre

 
Adamek Andrea
Adamek Lászlóné
Ádám Viktória
Bajcsai Róbert
Bajcsai Tímea Éva
Bajcsainé Fodor Éva
Bajcsai Miklós
Balogh Anita
Balogh Anna
Balogh Árpád
Balogh Csaba
Bauer Márton
Bauer Mátyás Péter
Bauerné Molnár Éva
Bedecs Attila
Bedecs Kira
Bedecsné Dián Annamária
Borvendég Tamás
CSEMADOK 
Alapszervezet Naszvad
Csikel Aranka
Csonka Edit
Czeglédi  Ákos
Danyi Katalin
Dián Dezsőné
Dobosi Róbert 
(Dortun s.r.o)
Dr. Malomsoki István
Dr. Malomsokiné 
Varga Nóra
Dr. Pápay Zoltánné
Dr. Szijj Ferenc
Dr. Szijjné Szabó Csilla
Dunár Alexa
Dunár Evelin
Evellei András
Evellei Petra
Farkas Adrienn
Farkas László
Farkas Zsófia
Farkasdi Attila
Fischl Ágnes
Galgán Attila
Gáspár Norina
Gáspár Sándor
Gáspárné Kapa Rita
Geleszka Gábor 
Geleszka Luca
Geleszka Zita
Gellér Dóra
Gyürűsi Fanni Krisztina

Gyürűsi Gábor
Gyürűsiné Kocsis Dóra
Hajdúné Farkas Erika
Horváth Anna
Horváth Gyömbér Judit
Horváth Imre
Horváth Panka Borbála
Horváth Péter
Horváth-Szeder Ildikó
Hullám Imre
Hullám Titanilla
Hullámné Csapó Éva
Illés Csaba
Illés Pékség
Információ Szolgáltató Kft.
Janovszki Csenge
Kánya István
Kaufman Ferenc
Kaufman Ferencné
Kaufmann Eszter
Petermann-né Korinek Éva
Lentulai Martin
Lentulai Petra
Major Fanni
Major Róbert
Majorné Bajcsai Mónika
Malomsoki Jázmin
Malomsoki Máté István
Malomsoki Zsolt
Malomsokiné 
Oláh Gabriella
Matics Éva
Mikle Csaba
Mikle György
Mildner Katalin
Molnár Beáta
Müller József
Nagy Éva Valéria
Nagy Lola Szoraja
Nagy Nimród
Nagy Sándor
ifj. Nagy Sándor 
Nagyigmánd Nagyközség 
Önkormányzata
Nagyigmándi 
Nyugdíjasklub
Nagyigmándi Polgárőrség
Németh Balázs
Németh Mihály 
Nyitrai Judit
Nyomda Nagyigmánd
Ónodi Luca
Ónodi Tamás
Ónodiné Strublik Melinda
Orbán Anna
Orbán Dominik
Orbán Zsolt

Orbánné Szabó Judit
Pásztor Tiborné
Pálmási Ákos
Pálmásiné Semsei Erika
Pálmási Zoltán
Péter Attila
Péter Bence
Péter Julianna
Petermann Anna
Petermann Lajos
Petermann Róza
Pőcze Petra
Pőcze Réka
Pőcze Zoltán
Pőczéné Mezősi Andrea
Prostek Tamásné
Róth Csaba
Sárkány Mónika
Schulmann Emma
Schulmann István
Schulmann Rebeka
Schulmann-né Koppány 
Erzsébet
Sebestyén Tiborné
Séra Evelin Magdolna
Séra Józsefné
Szabóné Ónodi Mónika
Szalóki Dorina
Szalóki Viktor
Szentirmay Bíborka
Szentirmay Eszter
Szentirmay Tamás
Szentirmayné Varga Eszter
Szijj Ferenc Zsombor
Szijj Ferencné
Szijj Viktor János
Takács Dorka
Takács-Hartmann Anita
Talabér Judit Dominika
Talabér Sándor
Talabérné Neboda Judit
Tilinkó zenekar
Toldi Tibor
Toldi Tibor
Toldiné Tű Annamária
Tóth Roland
Varga Ingrid
Varga Judit
Varga Tibor
Vargáné Pőcze Hajnalka
Vincze Lujza
Vincze István
Vörös Attila
Vörös Noémi Cintia
Zúgó Néptáncegyüttes

(Folytatás az előző oldalról)
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Napjainkra elengedhetet-
lenné vált, hogy a civil kez-
deményezéseket valami faj-
ta jogi háttér is támogassa 
céljaik megvalósításában.
Szükséges, hogy egyesületi, 
vagy alapítványi formában 
működjenek a helyi társa-
dalom civil csoportjai, mert 
így van hivatalos képvise-
letük, részt vehetnek pályá-
zatokon, különböző prog-
ramokban, és így juthatnak 
forrásokhoz akár az állami, 
akár a vállalkozói szféra tá-
mogatásával. S mindezek az 
előnyök a szervezet kitűzött 
céljainak megvalósításához 
járulnak hozzá.
Településünkön közel har-
minc civil közösség műkö-
dik, s ezek egy része koráb-
ban nem rendelkezett jogi 
hátérrel. Hosszú út végére 
ért a helyi önszerveződő 
körök egy csoportja, miután 
2013 decemberében befe-

jeződött az általuk alapított 
egyesület jogi bejegyzési 
folyamata. Az összes érin-
tett civil közösség közül 
hat vállalkozott egy közös 
egyesület megalapítására.
Az Árgyélus 
Néptáncegyüttes, az At-
lasz Testépítő Klub, a 
Harmónia Táncstúdió, a 
Magvető Asztaltársaság, a 
Nagyigmándi Lovaskör és a 
Zúgó Néptáncegyüttes volt 
az a hat helyi civil csoport, 
amely az egyesületi formá-
ban még nem működő helyi 
szervezetek közül szeretett 
volna tovább lépni. Még 
2012 decemberében meg-
tartották a helyi csoportok 
képviselői a közös egyesü-
let, a Nagyigmándi Közös-
ségekért Egyesület (NKE) 
alakuló ülését.Az alapítási 
folyamatban a Magos Mű-
velődési Ház és Monostori 
Éva közösségfejlesztő szak-
ember segített, köszönet 
érte.
Az egy éves folyamat végé-
re a Nagyigmándi Közös-
ségekért Egyesület minden 
jogi fórumon megfelelt az 
elvárásoknak és meg tudta 
kezdeni érdemi munkáját. 
A közös célok között van 
az alapítókat adó civil cso-
portok képviselete, pénz-

ügyi hátterük segítése akár 
támogatások, akár pályá-
zati források bevonásával. 
A célok közt szerepel még 
a település kulturális és 
sport életének fejlesztése és 
együttműködések kialakítá-
sa a településen kívül és be-
lül – különös tekintettel, a 
helyi önkormányzattal való 
együttműködésre.
A közös egyesület tag-
jai mindezek mellett az 
összefogás fontosságát 
hangsúlyozzák. Reményük 
szerint az egyes civil kö-
zösségek céljainak eléré-
séhez ugyanolyan hasznos 
lesz az egyesületi forma, 
mint a közös célok megva-
lósításához.

Az NKE ezúton is felajánl-
ja a magánszemélyek, vál-
lalkozók, vállalkozások, 
civil szervezetek számára, 
hogyaz általa képviselt he-
lyi civil csoportokkal kiala-
kítandó partnerségben se-
gítséget, megfelelő hátteret 
nyújt.
Egyesületünk köszönettel 
fogadja a helyi és távolabbi 
támogatók célzott és közös 
célokra felajánlott segítsé-
gét, amelyet céljainak meg-
felelően a helyi civil közös-
ségek működésére fordít.

Tisztelt Leendő 
Partnereink!
Kapcsolatfelvétel céljából 
forduljanak az egyesület 
által képviselt szervezetek 
vezetőihez, képviselőihez–
Árgyélus Néptáncegyüttes: 
Dr. Malomsokiné Varga 
Nóra, Majorné Bajcsai 
Mónika, Atlasz Testépítő 
Klub: Láncz János, Mo-
gyorósi Csaba, Harmónia 
Táncstúdió: Somogyiné 
Zeke Tünde, Kovács Szi-
lárd, Magvető Asztaltársa-
ság: Bajcsai Miklós,Prostek 
Tamásné ,Nagyigmándi 
Lovaskör: Darázs Árpád, 
ifj. Nagy Sándor, Zúgó 
Néptáncegyüttes: Molnárné 
Talabér Irén, Vincze Judit.

-nke-

Egyesület a helyi közösségekért

Az egyesület 
elérhetőségei:

Nagyigmándi 
Közösségekért 
Egyesület
2942 Nagyigmánd, 
Fácán major 2/A
Bajcsai Miklós elnök
@: nke2013@gmail.
com
tel.: +36209188997

Az év első jelentős atléti-
kai eseményének – szabad-
téren – Nagyigmánd adott 
otthont. Itt rendezték meg a 
tízedik nyílt nemzetközi téli 
dobóversenyt, valamint az 
ötödik országos téli felföldi 
dobóbajnokságot. A viadalt 
a helyi Igmánd SC szervez-
te magas színvonalon.
A különleges dobóverseny-
re és a felfödi országos baj-
nokságra is rekord számban 
érkeztek nevezések és ne-
hézatléták. Az évszakhoz 
képest ideális körülmények 
között zajlott a megméret-
tetés. A hivatalos megnyi-
tót követően már az erős 
fiúké volt a főszerep. Több 
korcsoportban és több szer 
elhajításában mérték össze 
erejüket a résztvevők.

A szenioroknál volt antik 
diszkosz és igmándi me-
revnyelű kalapácsvetés, 
kétkezes súlylökés. A súly 
magasba való dobásása pe-
dig korosztályonként és ab-
szolút összevetésben is ren-
geteg izgalmat hozott. Az 
V. országos felföldi bajnok-
ságban I. és II. osztályban 
küzdöttek az indulók.
Megyénket a szeniorok kö-
zött tizenhatan, a felföldi 
első osztályú bajnokságon 
hárman képviselték.
A nagyigmándi „vetélke-
dőn” a sok jó teljesítmény 
közül is két súly magasba 
dobó eredménye emelke-
dett ki. A 75 éves mező-
nyében Mészáros Miklós 
(Igmánd SC ) 560 centivel 
világcsúcsot ért el korosz-

tályában, és ami még ennél 
is parádésabb, hogy az ab-
szolút összevetésben is az 
élen végzett. A 80 évesek 
mezőnyében Huszka Mi-
hály (Oroszlány) 480 cm-es 
világrekord beállítással az 
abszolút ötödik helyet sze-
rezte meg.

A felföldi ob-n az I. és a II. 
osztályában nincs külön kor-
osztályos besorolás, így egy 
osztályon belül egyforma 
súlyokkal, illetve szerekkel 
kell minden rajthoz állónak 
versenyeznie. Ennek a téli 
versenynek a történetében 

Polgármester Asszony köszöntötte a versenyzőket

 IX. Nemzetközi Dobógála
és IV. Téli Felföldi Országos Bajnokság Nagyigmándon

(Folytatás a következő oldalon)



még soha ennyien nem lép-
tek a küzdőtérre. Minden 
osztályban rekordnevezés 
érkezett.
A szenior korú Mészáros 
Róbertnek sikerült az ezüst-
érmet megszerezni, így ja-
vított az egy évvel korábbi 
helyezésén. A tavalyi érmes 
tatabányai Kiss Tibornak 

a IV. helyezés jutott, 
de ez a teljesítmény is 
tiszteletre méltó, hiszen 
komoly sérülések után 
most versenyzett először. 
A komáromi Saliga Ta-
másnak viszont csak a 
nyolcadik hely eléérése 
sikerült, ami az ő képes-
ségeit ismerve sovány 
produkció.
A külföldi versenyzők 
közül a 78 éves Petrovics 
László Nyitráról érkezett. 
Ő hajdanán Csehszlová-
kia diszkoszvető bajnok 
volt. A 35 éves Marck Der 
Haer dél-afrikai legerősebb 
ember is jól szerepelt a szá-
mára szokatlan sportágban.
A viadal sikerében elévülhe-
tetlen érdemeket szereztek 
azok a családok, sporttársak, 
akik anyagilag és erkölcsileg 

önzetlenül nyújtottak segít-
séget a rendezésben.
Az Igmánd SC korcsoport 
szerinti versenyzők eredmé-
nyei:
Hölgyek:
W 35 Bódis Tímea Igmándi 
merevnyelű kalapácsvetés-
ben első helyezett
Ó-görög diszkoszvetés első 
helyezés

W 40 Farkas Éva Igmándi 
merevnyelű kalapácsvetés 
első helyezett
Ó-görög diszkoszvetés első 
helyezett
W 50 Szőke Emília Igmándi 
merevnyelű kalapácsvetés-

ben első helyezett
Ó-görög diszkoszvetés első 
helyezett
Férfiak:
M 40 Mészáros Róbert 
Igmándi merevnyelű kala-
pácsvetésben első helyezett
Ó-görög diszkoszvetés má-
sodik helyezett
(Indult a felföldi I. osztályú 
magyar bajnokságban is, 
ahol II. helyezést ért el.
M 65 Bartos Miklós Igmándi 

merevnyelű kala-
pácsvetésben má-
sodik helyezett
Súly magasbado-
bás második
Ó-görög disz-
koszvetés harma-
dik helyezett
kétkezes súlylö-
késben negyedik 
helyezés
M 75 Mészáros 
Miklós Igmándi 
merevnyelű kala-
pácsvetésben első 
helyezett
Ó-görög disz-
koszvetés első 
helyezett

Súly magasbadobás első he-
lyezett
Fő támogató:
Hajdu Ferenc
Támogatók
Varga Imre és családja

Semsei János
Bedecs János
Nagyigmánd Nagyközség 
Önkormányzata
Magos Művelődési Ház és 
Könyvtár
Nagyigmándi KSK
Segítők
Szántó László
ifj. Szántó László
Kerekes László
Fodor László
Csobán András
Semsei János
Kóta Veronika
Dr. Horváth Györgyike
Babodi András
Prohászka Gábor
Amberger Tiborné
Talabérné Nedoba Judit
Mészáros Miklósné
Benyeczkó János 
és családja
Mészáros Barna Bendegúz
Köszönet az anyagilag, er-
kölcsileg és a lebonyolítás-
ban közreműködőknek.
Köszönet továbbá a TV2 
munkatársainak, az Index 
hirportál újságíróinak és 
a 24 óra Szerkesztőségé-
nek, hogy bő terjedelem-
ben foglalkoztak szeretett 
sportágunkkal, de egyben 
ráirányították a figyelmet 
Nagyigmándra. 

Nagyigmánd, 
2014. január 20.
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Léránt Lászlóné

Eredményhirdetés

Mészáros Róbert dobáshoz készülődik

(Folytatás az előző oldalról)

A téli pihenőt követően, csapataink 
megkezdték a felkészüléseket a tava-
szi bajnokságra.                           A 
felnőtt csapat megerősítéséhez új já-
tékosok igazolása van folyamatban.                                    
Lelkesen készülnek arra, hogy az 
őszi forduló eredményeit felülmúlják.                                                    
Az MLSZ által szervezett, tél mű-
füves bajnokságon vesz részt csapa-
tunk. A bajnokág csoportbeosztása: 
Nagyigmánd, Oroszlány, Szákszend, 
Vértessomló. 
Az utánpótlás csapataink három kor-

osztályban vesznek rész az MLSZ 
által szervezett Futsal bajnokságon, 
Bábolnán. Az U11 korosztály csoport 
beosztása: Nagyigmánd, Komárom, 
Bana, Tata, Kisbér.Az U13 korosz-
tály csoport beosztása: Nagyigmánd, 
Súr, Környe, Bana, Bábolna.                                     
Az U15 korosztály csoport beosztása: 
Nagyigmánd, Ászár, Bana, Tárkány, 
Komárom.
Csapatainknak sok sikert kívánunk!                                                                                                                    
A tisztelt szurkoló tábor, buzdító tá-
mogatásra idén is számítunk!

A tavaszi forduló mérkőzései, az át-
építési munkálatok miatt nem a hazai 
pályán fognak lejátszódni. Előrelátha-
tólag Csém vagy Komárom biztosít 
lehetőséget.   
Tájékoztatom Önöket, hogy az elmúlt 
évekhez hasonlóan, ebben az évben is 
lehetőség nyílik tagsági díjak befize-
tésére. 

Sporttársi üdvözlettel:                                                                                                                                     
   SlézingerLászló                                                                                                                                    

         Nagyigmánd KSK elnök

Tisztelt Szurkolók, Sportbarátok! Kedves Olvasók!



Iskolások karácsonyi műsorán

Szeretetvendégség a Parókián

A 15 éves  Árgyélus Néptáncegyüttes gáláján

IX. Igmándi Nemzetközi 
Dobó Gála résztvevőiKözmeghallgatás

Kórusok a Nagyközségi Karácsony színpadán

A Pillangó csoport Adventi ünnepélye

Horváth Lilla Anna és a Mikulás

Az elmúlt két hónap képekben

Bálint napi batyus bál  február 15-én 20 órakor a Magosban


