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Nemzeti Ünnepünk alkalmával

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyigmándért Emlékérem arany 
fokozatát adományozta Haris Gyulánénak a Helyi Vöröskereszt Szervezet titkárának. A kitünte-
tést ünnepélyes keretek között Hajduné Farkas Erika polgármester asszony és Szijj Ferencné kép-
viselő asszony adta át nemzeti ünnepünkön.

Nagyigmándi Nap
2017. július 1-jén 

szombaton
Szeretettel várunk 

minden érdeklődőt!

Szijj Ferencné képviselő asszony  Haris Gyuláné asszony és Hajduné Farkas Erika polgármester asszony



2• Igmándi Hírnök 2017. áprilisÜnnepi hírek

Március 15-én délelőtt a 
Vértanúk terén gyűltünk 
össze ünnepelni közsé-
günk lakosaival, meghí-
vott vendégeinkkel.
A nemzeti ünnep alkal-
mából szervezett megem-
lékezések sorát a Him-
nusz eléneklésével kezd-
tük. Az ünnepség nyitá-
nyaként a Nagyigmándi 
Lovaskör huszárai vonul-
tak fel a téren, majd 
Ghyczy-puszta felé vet-
ték az irányt, ahol a meg-
emlékezések zárásaként 
koszorúztak.

A folytatásban 
Szentirmay Anna szava-
lata következett, Petőfi 
Sándor: A hazáról c. ver-
sét hallhattuk, majd 
Hajduné Farkas Erika 
polgármester asszony ün-
nepi beszédérben a kö-
vetkezők hangzottak el: 

„Tisztelt Hölgyeim és 
Uraim! Kedves Fiatalok!

Sosem tudhatjuk, hogy 
melyik lesz az a nap, 
amellyel történelmet ír 
nemzetünk, és vele együtt 
mi magunk is, mint aktív 
részesei az események-
nek. 1848. március 15-e 
reggelén, amikor Petőfi 
Sándor felkelt, még ő sem 
tudta, hogy a nap végén a 
következő sorokat fogja 
feljegyezni naplójába.
Ma született a magyar 
szabadság, mert ma esett 

le a sajtórul a bilincs ... 
Vagy van olyan együgyű, 
ki azt képzelje, hogy sza-
bad sajtó nélkül lehet 
bármely nemzetnek sza-
badsága?
Üdvez légy születésed 
napján, magyar szabad-
ság! Először is én 

üdvezellek, ki imádkoz-
tam és küzdöttem éretted, 
üdvözellek oly magas 

örömmel, a 
milyen mély 
volt fájdal-
mam, mi-
dőn nélkü-
löztünk té-
g e d e t ! 
(…)”
T i s z t e l t 
Hö lgye im 
és Uraim! 
Kedves Fi-
atalok!
A nép akkor 
válik nem-
zetté, ha ké-
pes arra, 
hogy össze-
fogjon, és 
egyet akar-
jon. Ha a 
nehéz pilla-
n a t o k b a n 
képesek va-

gyunk félretenni a sérel-
meket, nézetkülönbsége-
ket, a haragot, akkor ké-
pesek vagyunk egy nem-
zet lenni egy magaszto-
sabb cél eléréséért. 
1848-ban emberfeletti 
összefogással, közös erő-
vel erre képesek voltunk, 

és győztünk. Egyik euró-
pai nemzet sem tudta el-
érni a forradalmi hullám 
során azt, amit mi elér-
tünk. Hiszem, hogy ha el-
jönne újra az idő, akkor 
ismét megmutatnánk azt, 
hogy együtt, összefogva 
egy győztes nemzet va-
gyunk még a vesztes csa-
tában is. 
Minden év március 15-én 
ünnepelni gyűlünk össze. 
Határon innen és túl és a 
világ összes országában 
egész kis gyermekkortól 
idős emberekig büszkén 
tűzi ki a mellére minden 
magyar ember a kokár-
dát. Tesszük mindezt tisz-
teletből és köszönetből. 
Mert nekik a forradalom 
és a szabadságharc hőse-
inek köszönhetjük azt, 
hogy most a késői utódai 
szabadságban élhetünk.”
Nemzeti ünnepünk méltó 
alkalmat szolgáltatott ki-
tüntetés átadására. Tele-
pülésünk közösségeiért 
kimagasló tevékenységet 
végző lakótársunknak, 
Haris Gyulánénak a 
Helyi Vöröskereszt 
Szervezet titkárának 

169 éve történt eseményekre emlékeztünk

Lovaskör huszár bandériumának felvonulása

Hajduné Farkas Erika polgármester 
asszony mondott ünnepi beszédet

Szentirmay Anna szavalt

(Folytatás a következő oldalon)
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munkájáért Nagyigmánd 
Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testü-
lete „Nagyigmándért 
Emlékérem” arany fo-
kozatát adományozta, a 
kitüntetettet Szijj 
Ferencné képviselő asz-
szony, a Szociális, Műve-
lődési és Sport Bizottság 
elnöke méltatta.
„Haris Gyuláné, Piroska 
1987. áprilisától látja el 
településünkön a helyi 
Vöröskereszt Szervezet 
titkári feladatait. 

A szervezet a legfőbb fel-
adatának a helyi vér-
adások szervezését tartja, 
melyre évente 2-szer ke-
rült sor 2002-ig, majd a 
kórházak megnövekedett 
igénye miatt, ma már 
évente 3-szor szervezi 
meg a véradást. A vér-
adásokon nagyközsé-
günkben 1987. augusztus 

24-től a mai napig 
4450 fő jelent meg 
és adott vért.
A kórházak vérál-
lománya oly mér-
tékben csökkent, 
hogy napjainkban 
az is szükséges, 
hogy a betegek 
hozzátartozói, il-
letve az ismerőseik 
is adjanak a műté-
tekhez megfelelő 
minőségű vér-
m e n n y i s é g e t . 
2013-ban egy fő-
nek, 2014-ben há-
rom főnek nyújtot-
tak segítséget a 
műtétjükhöz. 
A helyi véradóink-
nak önzetlenségük 
e l i smerésekén t , 
több alkalommal 

véradó ünnepséget szer-
vezett a helyi önkormány-
zat segítségével, ahol ok-
levelet és ajándéktárgyat 
adott át a megjelent 80 - 
70 -60- 50- 40- 30- 20- 
10-szeres véradóknak. 
A helyi Vöröskereszt 
Szervezet Haris Gyuláné 
vezetésével jelentős kari-
tatív munkát is végzett. 

A keleti országrészt érin-
tő 2001-es nagy árvíz 
tettre késztette a szervezet 
vezetőjét. 
A lakossággal közösen 
tartós élelmiszereket, 
tisztítószereket, ruhákat 
gyűjtöttek, melyet szemé-
lyesen vitt el a katasztró-
fa sújtotta övezetbe, 
Gergelyugornyára.
2010 tavaszának hosz-
szantartó csapadékos 
időjárása több helyi csa-
lád ingatlanában okozott 
kárt. A Megyei Vöröske-
reszt Szervezettel karölt-
ve a bajbajutott családo-
kat építőanyaggal és élel-
miszerrel segítették. Ami-
kor a szervezet pénzügyi 
kerete engedte az iskola-
kezdés kiadásait a rászo-
ruló családoknál tansze-
rek vásárlásával enyhí-
tették. Az időseknek és a 
nagycsaládosoknak kará-
csonyi csomagokat készí-
tettek, melyet személye-
sen adtak át. 
Eredményes együttműkö-
dést alakított ki a Máltai 
Szeretetszolgálat Komá-
romi Szervezetével. A 
kapcsolat eredményeként 

ruhaneműt, lakberende-
zési tárgyakat juttatott a 
rászorulók számára, és a 
tartósan súlyos beteg la-
kótársaink részére korhá-
zi ágyat biztosított. 
A településünk lakóinak 
egészségmegőrzése érde-
kében a Budapesti Ormos 
Intézetbe különböző vizs-
gálatokra szervezte az ér-
deklődőket.
Kiemelkedő aktív szerve-
ző munkája elismeréséül 
2003.november 27-én, 
Budapesten az Országház 
Vadásztermében tartandó 
ünnepségen „A Véradó 
Mozgalomért Ezüst Em-
lékérem” kitüntetést vette 
át. 
2012. november 27-én, 
Tatabányán a Magyar 
Vöröskereszt Országos 
Igazgatósága a véradás-
szervezésben végzett ki-
magasló munkájáért ok-
levélben és tárgyjutalom-
ban részesítette.
A helyi véradó ünnepsé-
geken az önkormányzat 
vezetői mindig elismerés-
sel szólnak munkájáról, 
és minden alkalommal 

Szijj Ferencné képviselő asszony 
méltatta a kitüntetettet

Megemlékezők

(Folytatás a következő oldalon)



4• Igmándi Hírnök 2017. áprilisÜnnepi hírek

tárgyjutalomban is része-
sül.
A helyi Vöröskereszt 
Szervezet titkárának Ha-
ris Gyulánénak hálás kö-
szönet és tisztelet jár 
azért az önként vállalt és 
felelősségteljes gondos-
kodásáért, amelyet a rá-
szoruló embertársainkért 
tett és tesz. 
Ezért adományozta 
Nagyigmánd Nagyközség 
Képviselő-testülete a 
Nagyigmándért Emlék-
érem arany fokozatát Ha-
ris Gyulánénak.
A kitüntetést Hajduné 
Farkas Erika polgármes-
ter asszony és Szijj 
Ferencné képviselő asz-
szonyközösen adta át.

Ünnepségünk folytatása-
ként a Nagyigmándi 
Pápay József Általános 
Iskola hetedik osztályos 
tanulóinak, a „Szabadság 
csillaga” című műsorát 
láthatták a megemléke-
zők. A versekkel, és lát-
ványos elemekkel tarkí-
tott színvonalas ünnepi 
műsort a 7. évfolyam osz-
tályfőnökei, Mészáros 
Zsuzsanna és Nagyné 
Telekes Andrea tanárnők 
állították össze. Az ünne-
pi műsort "Jön Kossuth 
jön" címmel a Zúgó 
Néptáncegyüttes alka-
lomhoz illő tánca zárta.
Az ünnep alkalmából a 
Vértanúk terén álló 

A Nagyigmándi Pápay József 
Általános Iskola 7. osztályos tanulói

Önkormányzatunk nevében Hajduné Farkas Erika 
és Szijj Ferencné helyeztek el koszorút

Zúgó Néptáncegyüttes

Fidesz helyi 
szervezetének képviselői

(Folytatás a következő oldalon)

Nagyigmándi Református 
Egyház vezetője 

és képviselője

Szent Mihály Római Katolikus Egyház 
vezetője és képviselője



Szikszay-Manszbarth 
Emlékművet koszorúzták 
meg a helyi ifjúság, az 
önkormányzat, a történel-
mi egyházak, a helyi szer-
vezetek képviselői és 
meghívott vendégeink. 
Testvértelepülésünkről 
Naszvadról a község pol-
gármestere, Dr. Haris Jó-
zsef úr és a hivatal veze-
tője Lucza János úr is el-

helyezték koszorújukat 
az emlékműnél.
A Szózat zárta a megem-
lékezést a téren, majd a 
római katolikus temető-
ben folytatódtak az ünne-
pi események.
Sugár Tamás református 
lelkipásztor emlékezett a 
Nagyigmándon 1849-ben 
mártírhalált halt 
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MSZP helyi
 szervezetének képviselői

Nagyigmándi Községi Sportkör
 és a Nagyigmándi Tűzoltóság képviselői

Gazdakör 
képviselői

Igmándi Hagyományőrző 
Egyesület képviselői

Mansbarth család 
leszármazottai

Megemlékezők a katolikus temetőben

(Folytatás a következő oldalon)



csákberényi lelkészek 
sírjánál. A hagyomány 
szerint felhangzottak a 
Boldog asszony anyánk 
és a Perelj Uram kezdetű 
énekek is a temetőben, 
majd az emlékezők elhe-
lyezték virágaikat a már-
tír papok sírjainál.
A katolikus temető után 
Szentmihály-pusztán zá-
rult az ünneplések sora 
Ghyczy József '48-as 
honvédhadnagy síremlé-
kénél. A Himnuszt köve-
tően az általános iskola 
diákja, Molnár Dániel 8. 
b osztályos tanuló sza-

valta, Pósa 
Lajos – A 
márciusi ifjú-
ság című ver-
sét, majd Dr. 
Füles Zoltán 
úr a Nagyig-
mándi Közös 
Önkormány-
zati Hivatal 
jegyzője be-
szédében így 
emlékezett az 
1848-49-es 
eseményekre 
és Ghyczy 
Józsefre. 

"A március 15-i pesti for-
radalomban főszerepet 
játszó ifjak rövid idő után 
így vagy úgy lekerültek a 
nemzet történelmének 
színpadáról, s íróként 
vagy katonaként helyt 
állva próbálták segíteni 
a vívmányok megőrzését. 
A márciusi ifjak számuk-
hoz képest jelentős hatást 
fejtettek ki, mégis csupán 
közvetve befolyásolhat-
ták a politikát alakító li-
berális nemességet…
 A szabadságharcban 
részt vettek a nemesség 
hazafias érzelmű család-

jai, köztük Ghyczy 
István és öccse 
Ghyczy József. A 
Ghiczi, Assa- és 
A b l a n c z k ü r t h i 
család tagjai jo-
gászok voltak, fel-
menőik között 
Ghyczy József né-
ven a hétszemé-
lyes tábla bírája, 
Torontál várme-
gye alispánja, sze-
mélynöki ítélő-
mester is volt. Fi-
atalok, nemesek 
és jó módúak vol-
tak, volt veszteni-
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Településünk vezetői a történelmi egyházak vezetőivel 
közösen koszorúzták meg a mártír lelkészek sírjait

Naszvadról Dr. Haris József és Lucza János valamint
 a Mansbarth család leszármazottai 

a mártír lelkészek sírjánál

Simonics Péter plébános úr és Sugár 
Tamás lelkipásztor úr

Dr. Füles Zoltán jegyző úr mondott beszédet 
Ghiczy József honvéd sírjánál

Molnár Dániel szavalt (Folytatás 
a következő oldalon)



valójuk mégis önként 
csatlakoztak a honvédse-
reghez. A honvédség nem 
egy párt, nem egy vallás 
jelszavát tűzte zászlajá-
ra, hanem a Szent Koro-
nához tartozó országok 
területi integritásának 
megőrzését, egyszerűb-
ben mondva a független-
ség és a történelmi alkot-
mány megvédését. 
Keveset tudunk róluk, 
hogy hol, és mint szolgál-
ták a forradalom hadse-
regét. Azt tudhatjuk, hogy 
Ghyczy István honvéd-
százados 1849 májusá-
ban Budavár ostrománál 
halt hősi halált, testét 
Pest-Budán helyezték 
örök nyugalomra. Öccse 
még szinte gyermekként 
helyette is folytatta az 
egyre elkeseredettebb, 
reménytelen harcot a 
császári és cári túlerő el-
len. Deák Ferenc szavai-
val: ,,Igaz ügyért küzdeni 
akkor is kötelességünk, 
ha semmi esély sincs a 
győzelemre.” Ghyczy Jó-
zsef hadnagy túlélte a 
szabadságharcot és 1849 
nyarán hazatért. Szemé-
lyét nem érte retorzió, 
annak ellenére sem, hogy 
honvéd múltja ismert 
volt. Beilleszkedett ismét 
a polgári lét mindennap-
jaiba, és szívében őrizte 
azokat az eszményeket, 
amelyért bátyja és vele 
együtt sok névtelen hős 
életét és vérét áldozta: a 
haza szeretetét.  Számára 
megadatott, hogy betel-
jesüljön a polgári Ma-
gyarországról szóló 
álom, valóra váltak túl-
nyomó részben 1848 cél-

jai. Átélte, hogy Magyar-
ország ismét európai ha-
talmi tényezővé vált, és 
olyan fejlődésen ment ke-
resztül, hogy 30 év alatt 
annyit fejlődött, mint más 
300 év alatt. Mindez nem 
valósulhatott volna meg 
az egykori honvédek har-
cai, majd mindennapi 
munkája nélkül. Ghyczy 
József harcban és béké-
ben mindig Magyaror-
szágot szolgálta…”
A megemlékezés zárása-
ként a Nagyigmándi 
Lovaskör huszárai ko-
szorúzták meg Ghyczy 
hadnagy sírját.
Ünnepi rendezvénysoro-
zataink befejezéseként a 
Magos Művelődési Ház-
ban 13 órakor kiállítás-
megnyitóra került sor, 

amely a Zúgó 
Nép táncegyü t t e sbő l 
Mihelik Evelin és 
Mihelik Levente 
küküllőmenti táncával 
vette kezdetét. Naszvad 
község Nyugdíjas Klubja 
mellett működő szakkör 
és a Matica Társadalmi 
Szervezet mellett műkö-
dő Ügyes Kezek Szakkör 
közös kiállítását Prostek 
Tamásné nyitotta meg.

„Tisztelt Vendégeink! 
Kedves kiállítók!
A Matyica társadalmi 
szervezet mellett működő 
ügyes kezek szakkör 
2003-tól működik 12/13 
taggal, hetente találkoz-
nak, üvegfestéssel, 
origamival, horgolással, 
csipkeverésse, selyemfes-

téssel foglalkoznak éven-
te kiállításon mutatkoz-
nak be Naszvadon műv.
házban, részt vesznek kü-
lönböző rendezvényeken: 
tánc világnapja, fesztivá-
lok, bemutatók, stb.
Nyugdíjasklub mellett 
működő szakkör 10 tag-
gal 3 éve működik, ők is 
hetente találkoznak, 
gyöngyfűzéssel, csuhé fo-
nással, szövéssel foglal-
koznak. (egyéb.)
Kiállításuk a klubban 
szintén évente 1/2 alka-
lommal van
Talán egyetértenek velem 
abban, hogy könnyű 
helyzetben van az a kiál-
lítás-megnyitó, akinek 
egyetlen művészt kell 
méltatnia, vagy valami-
lyen művészeti cél, illetve 
irányzat mentén kell gon-
dolatait kifejtenie. Ebben 
az esetben többnyire mű-
vészettörténészt, vagy 
művésztársat szoktak 
megkérni a bevezető gon-
dolatok megtartására. 
Mivel tudottan, én nem 
tartozom e körbe, az én 
szerepem – a személyes 
érvek helyett, mindenek-
előtt a szemmel látható, a 
nyilvánvaló bizonyíté-
kokra kell rámutatnom. 
Kant német filozófus sze-
rint szép az, ami érdek 
nélkül tetszik. A szépet 
úgy határozta meg, mint 
valamit, ami örömet kelt 
azáltal, hogy célszerűsé-
get ábrázol: a szépség a 
tárgy célszerűségének a 
formája. Bevallom ami-
kor körbesétáltam a ga-
lérián csak szép alkotá-
sokat láttam. Egyszerűen 
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A Lovaskör koszorúzott Ghiczy János honvéd sírjánál

Mihelik Evelin és Mihelik Levente (Folytatás a következő oldalon)



szépeket, minden filo-
zófia nélkül. 
Az itt bemutatott al-
kotások – szerencsére 
– egy művészettörté-
nész részéről sem 
igényelnek magyará-
zatot, mert ugye jól 
ismerjük azokat a 
modern, kriksz kraksz 
alkotásokat, amikről 
az ítészeknek kell el-
mondaniuk nekünk 
laikusoknak, hogy 
mit is látunk. De mi-
ért csak a hivatásos 
művészeknek adassék 
meg az alkotás örö-
me? Az alkotás álta-
lában túléli alkotóját. 
Mindannyian szeret-
nénk nyomot hagyni ma-
gunk után az életben, ar-
ról, hogy voltunk és al-
kottunk, legyen az egy 
vert csipke kép, horgo-
lással készült játék, pa-
pírfonással készült kosár, 
vagy egy foltokból össze-
állított ágytakaró.
Amit ma itt e galérián lá-
tunk, az az és ami: –- kéz-
zelfogható valóság, min-
denképpen világosan ér-
telmezhető, jól befogad-
ható, nem kínai tucat-ter-
mék, hanem egyedi alko-
tás. A mai nap a szorga-
lomról is szól, hiszen 
gyakorlott kezek alkották 
a bemutató anyagát. 
Évek, valakinél évtizedek 
rutinja és technikai virtu-
ozitása a megérdemelt 
siker záloga.
A kiállítás sokszínűsége 
a földrajzi sokszínűség-
nek is lenyomata, hiszen 
a művek az alkotók saját 
látásmódja mellett őrzik 
környezetük jellegzetes-
ségeit, szokásait, min-

dennapjait is - így a tár-
latnak köszönhetően job-
ban megismerhetjük egy-
mást, hiszen a célunk is 
ez, Naszvad község pol-
gáraival egy szorosabb 
kapcsolat kialakítása és 
e kapcsolat ápolása. 
„Kedves Vendégek és Al-
kotók! 
Minden kiállításnak üze-
nete van. Ennek a csopor-
tos kiállításnak is többféle 
üzenetet tulajdonítok: egy-

részt azt, hogy 
ne csak fellán-
golás-szerűen, 
egy-egy alka-
lomra szóljon, 
hanem bízunk 
benne, hogy 
hagyománnyá 
válik községe-
ink között. 
Másrészt azt 
üzeni, hogy a 
köztünk élő 
amatőr alkotók 
szívesen mutat-
ják be alkotá-
saikat. Miután 
a művészet ön-
kifejezés, ön-
megvalósítás, 
így egyre több 

amatőr képző- és iparmű-
vész mutatja meg önma-
gát, vagy önmagából egy-
egy nagyon fontos részt: a 
látásmódját, ízlését, szín-
világát, érzelmi életét, 
gondolkodását.
Ez a kiállítás egy igazi kin-
csestár. Nekem mindig él-
ményt ad, amikor az em-
beri kéz alkotásait szem-
lélhetem, csodálhatom. A 
formák, minták, színek, 

régi motívumok, a moder-
nebbekkel találkoznak és 
öröklődnek tovább. De 
bennük tovább él az a tu-
dás, türelem, munka, ízlés-
világ is, melyet eleinktől 
tanultunk. 
Köszönöm az alkotóknak, 
hogy vállalták itt 
Nagyigmándon ezt a kiállí-
tást és kívánom, hogy minél 
több alkalommal gyűljenek 
még össze, tanítgatva a fia-
talokat a szépre! Kívánom, 
hogy kísérje életüket siker, 
megbecsülés és szeretet. 
Ma gyönyörködni, 
örömködni jöttünk. Meg-
győződésem, hogy akik ezt 
a kiállítást megtekintik, 
nem csak egy esztétikai él-
ménnyel lesznek gazda-
gabbak, de kedvet is kap-
nak az alkotáshoz.”
A kiállításra sokan kíván-
csiak voltak, többek kö-
zött óvodánk és iskolánk 
tanulói, a művelődési ház-
ban próbát tartó néptánc-
csoportok tagjai és szülei 
is megtekintették azt a sok 
csodát amit elhoztak hoz-
zánk kiállítóink.

P-né Gy.E.
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Óvodásaink a kiállításon

Sokan eljöttek a megnyitóra
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A Képviselő-testület,-  
februári és márciusi 
ülésén hozott,- fonto-
sabb döntéseiről:  
- Az önkormányzat a tu-
lajdonában lévő 
víziközművekre vonatko-
zó, az Észak-dunántúli 
Vízmű Zrt. által elkészít-
tetett vagyonértékelést, az 
abban szereplő vagyonlel-
tárt elfogadta. Az értéke-
lés szerinti vagyonérték 
745.094.017,-Ft. 
- A Nagyközség Önkor-
mányzatának 2017. évi 
k ö l t s é g v e t é s e 
602.481.936,-Ft bevételi 
és kiadási fő összeggel ke-
rült elfogadásra, melyből 
az Önkormányzat 
506.869.583,-Ft-tal, a Kö-
zös Önkormányzati Hiva-
tal: 73.936.742,-Ft-tal, a 
Magos Művelődési Ház 
és Könyvtár 
21.675.611,-Ft-tal gazdál-
kodhat.  
- dr. Molnár Attila Komá-
rom Város polgármestere, 
a Komárom és Környéke 
Önkormányzati Társulás 
elnöke részletes beszámo-
lót nyújtott be a 2016. évi 
társulási működésről. 
Ács, Almásfüzitő, Bábol-
na, Bana, Csém, 
Kisigmánd, Komárom, 
Mocsa és Nagyigmánd te-
lepülési önkormányzatai a 
tagönkormányzatok ösz-
szehangolt fejlesztésére, a 
térségi közszolgáltatások 
magas szintű ellátására 
önálló jogi személyiség-
gel rendelkező önkor-
mányzati társulást hoztak 
létre határozatlan időre, 
mely 2013. július 1-jétől 

Komárom és Környéke 
Önkormányzati Társulás  
néven működik. A Társu-
lás tagjai 2016. évben kö-
zösen szervezték meg a 
központi ügyeleti alapel-
látást, a belső ellenőrzési 
tevékenységet, a jelző-
rendszeres házi segítség-
nyújtást és az állategész-
ségügyi, gyepmesteri fel-
adatok ellátását,  támogat-
ták továbbá a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat 
által működtetett fogyaté-
kosok nappali ellátását. 
Feladatalapú állami támo-
gatást a társulás nem tu-
dott igénybe venni.
- A Nagyigmándi Telepü-
lési Értéktár Bizottság 
2016. évre vonatkozó be-
számolója is elfogadást 
nyert. 13-om helyi érték 
került eddig vizsgálatra: a 
Szent Mihály Római Ka-
tolikus Templom, a 
Nagyigmándi Református 
Egyházközség, Keserűvíz, 
Magyarok Parkja, a 
Szikszai János és Mansbart 
Antal emlékműve, az Öt-
venhatosok tere, a 
Nepomuki Szent János 
szobor, a Kossuth Lajos 
emléktábla, Hungaricum 
emlékére, Szijj Bálint kis-
gazda politikus, Pápay Jó-
zsef életútja, Harsányi La-
jos papköltő, a Napóle-
on-kori sáncerődök Ács és 
Nagyigmánd térségben, il-
letve a testület tagjai java-
solták felvenni az Értéktár-
ba:
a Mátyásnapi Tavaszváró 
Néptáncfesztivált, a Tava-
szi Zsongás Gála előadást, 
a Pápay József anyanyelvi 

versenyt, a József Attila 
utca végén lévő feszületet 
és a káposztás vakarcsot is.   
A Képviselő-testület fel-
adatának tekinti 
Nagyigmánd Települési 
Értéktárának megismerte-
tését az itt élő különböző 
korosztályokkal. Különö-
sen fontosnak tartja, hogy 
az életkori sajátosságok fi-
gyelembevétel az iskolás 
és óvodás korú gyermekek 
megismerjék a Települési 
Értéktárat, azzal is erősítve 
a nagyközségünkhöz való 
ragaszkodást. 
- Az egészségügyi alapellá-
tásról és körzeteinek kiala-
kításáról is született    dön-
tés. Az üléseken alkotott 
rendeletek a honlapon, illet-
ve az önkormányzati hiva-
talban is megtekinthetők.  
-  Egyetértés született ab-
ban is, hogy Dr. Szabó 
Sándor László ügyvezető 
igazgató, mint vállalkozó 
háziorvos  2017. március 
1-vel pénteki napokon: 
8.00 órától 11.00 óráig 
tartja rendelési idejét. 
- A Képviselő-testület a 
Szociális, Művelődési és 
Sport Bizottság nem kép-
viselő tagjának Haris 
Gyulánét, nagyigmándi la-
kos választotta a lemon-
dott, volt bizottsági tag, Dr. 
Kádárné Pogrányi Dóra 
helyett. 
- A Bethlen Gábor Alap 
2017. évi „Nemzetpoliti-
kai célú támogatások” elő-
irányzat terhére Naszvad 
szlovákiai testvértelepü-
léssel közösen a felvidéki 
kitelepítés 70. évfordulójá-
val kapcsolatos megemlé-

kezés költségeire, 
2.500.000,-Ft vissza nem 
térítendő támogatásra ke-
rül pályázat benyújtásra.  
- 300.000,-Ft támogatást 
állapítottak meg  a 
Nagyigmándi Református 
Egyházközség részére, ur-
nafal építéséhez. 
- A képviselő-testület a 
Nagyigmándi Közössége-
kért Egyesület, ezen belül 
az Árgyélus 
Néptáncegyüttes, Zúgó 
Néptáncegyüttes, Harmó-
nia Táncstúdió 2016. évi 
tevékenységéről szóló be-
számolóját elfogadta. Kö-
szönetét fejezte ki az 
együttesek vezetőinek, 
tagjainak az önkormányza-
ti rendezvényeken való 
színvonalas fellépéseikért, 
és mindazon szereplésü-
kért is mellyel öregbítik te-
lepülésünk hírnevét or-
szághatáron belül és azon 
túl is.   Az Őszikék Nyug-
díjas Klub elmúlt évi mű-
ködéséről szóló beszámoló 
is elfogadásra került, meg-
köszönték a képviselők a 
klub vezetőjének és tagjai-
nak az önkormányzati ren-
dezvényeken való aktív 
közreműködésüket, segítő 
támogatásukat, illetve el-
fogadták a Nagyigmándi 
Gazdakör tevékenységéről 
szóló tájékoztatót is. 
-A Magos Művelődési Ház 
és Könyvtár vezetőjének 
az elmúlt évi munkájáról 
szóló részletes beszámoló 
is megszavazást nyert.

Nagyközség Önkormány-
zatának  a 2017. évi beru-
házási terve:

Önkormányzati Hírek
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I. A költségvetési rendeletben sze-
replő beruházások (bruttó összeg) 

1. Tűzoltó laktanya építése
Ún. zöldmezős beruházás keretében az önkormányzati 
tűzoltóság méltó elhelyezését biztosító létesítmény ki-
vitelezése 2016 szeptemberében megkezdődött. Az 
idei évre becsült fejlesztési összeg az épület szerződé-
ses építési költségén (180.460.216,- Ft) kívül tartal-
mazza az épület bútorozását és információtechnikai be-
rendezéseit is.           200 000 000
2. József Attila utca rekonstrukciója
A Nagyigmánd, József Attila utca páratlan oldalának 
korszerűsítési-, a József Attila utca és Fácán utca közöt-
ti járda építés-, a művelődési ház alatti közterületen 
parkoló építési- valamint e parkoló és az autóbusz pá-
lyaudvar épülete között megépíteni tervezett járda ter-
vei elkészültek. A tervezői költségbecslések alapján a 
teljes beruházási költség.         323 033 000

3. A Magos Művelődési Ház villamos elosztó 
rendszerének felújítása
Az elavult világítási és erőátviteli hálózat főelosztó 
rendszerének felújítását tervezzük megvalósítani.   
               1 524 000
4. Víz- és szennyvíz közműn végzett felújítási 
munkák              3 060 700
5. 2 db fűkasza vásárlása              558 800
6. Aggregátor beszerzése              444 500
7. 4. Káposztáskertek vásárlása
Képviselő-testületi döntés alapján törekednünk kell a 
lakosság által eladásra kínált ingatlanok megvételére. 
Ezek pontos mértéke nem ismert, ezért a feltüntetett 
összeg előirányzat.                                     1 000 000
8. Ingatlan vásárlása
József Attila utca 32.             7 000 000

     I. Összesen:              536 621 000

II. Pályázattal támogatott beruházások 

1. Útépítési munkák és járdafelújítások
             43 917 068
Az adósságkonszolidációban nem részesült önkor-
mányzatok támogatása keretében az alábbi járdafelújí-
tásokra és útépítési munkákra fordítható a támogatási 
összeg:
- Kandó Kálmán utca          21.630.018
- Vasút utca                           3.506.991
- Vörösmarty M. utca            1.438.275
- Kadarka utca                       2.416.302

- Vak Bottyán utca                1.686.243
- József Attila utca                 1.043.432
- Szendi út melletti járda        5.463.195
- József Attila utcai járda       6.732.612 

2. A nagyigmándi piac fejlesztése
A terület teljes egészében térkövezést kap, a közművek 
– víz és csatorna, csapadékvíz elvezetés, elektromos 
áramellátás kiépítésre kerülnek. Épül egy új, önálló vi-
zesblokk: férfi- és női WC kézmosóval, valamint aka-
dálymentes WC kézmosóval. Napenergia hasznosítá-
sával a vizesblokk melegvíz ellátása, és téli időszakban 
temperáló elektromos fűtése. Fixen helyben maradó 10 
db fedett árusító hely és 10 db mobil-fedett árusító hely 
létesítése.                        39 901 399
3. Bölcsőde építése
Új bölcsődei épület kerül kialakításra, egy már meglé-
vő épület átalakításával és telekhatáron belüli bővítésé-
vel. Kültéri munkák: csatornázás, út- és térburkolatok 
építése, kertépítés. Megújuló energiaforrások hasznosí-
tása, berendezési tárgyak elhelyezése, belsőépítészeti 
munkák,  veszélyes hulladékok ártalmatlanítása. stb.         
          106 317 780

                                II. Összesen: 190 136 247

III. Egyéb fejlesztések 

1. Református temető parkolójának kiépítése a Rá-
kóczi utcában
A kimondottan erre a célra megvásárolt ingatlan terüle-
tén létesítendő gépkocsi parkolók részére az első ütem-
ben a zúzottkő ágyazati réteg megépítése 
               4 147 500
2. A Nagyigmándi Közös Önkormányzati Hivatal 
épülete tetőszerkezetének rekonstrukciója
A tervezett épület-felújítás első ütemeként az idei év-
ben a meglévő tetőszerkezet részleges cseréje, megerő-
sítése és új tetőfedő és bádogos munkák kivitelezése.  
             15 778 553
3. A Nagyigmándi Közös Önkormányzati Hivatal 
épülete fűtési rendszerének korszerűsítése
Az épület energetikai rendszerének jelentős elemét 
képviseli a központi fűtési hálózat, mely az avulásából 
fakadóan teljes körű átépítésre szorul. Ezen kívül a nyí-
lászáróval nem rendelkező belső helyiségek szellőzését 
és az iroda helyiségek klimatizálásának a  megoldása.  
             15 165 000
4. Pápay József Általános Iskola tetőtéri acél 
tartószerkezetek tűzvédelmi mázolása
A 2005-2006. évi ráépítés során az épület acél tartó-

Önkormányzati  hírek
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szerkezetei nem kapták meg a szükséges tűzvédő bevo-
nati réteget, melyet pótolni kell.           1 680 000
5. Bajcsy-Zsilinszky utcai kapubejárók felújítása
A közút csapadékvíz elvezetésének közútkezelő általi 
megoldásával párhuzamosan az úttest és járdaburkolat 
közötti kapubejárók kiépítését tervezzük. 

12 000 000
6. Kossuth Lajos utca páros oldal 
A meglévő közüzemi vezetékhálózat talajszint alá tör-
ténő elhelyezését meg kívánjuk oldani, melynek terve-
zési munkáit az idei évben elvégeztetjük. 
               2 500 000

7. Bajcsy Zsilinszky u. 2. szám alatti épület 
(volt orvosi rendelő) felújítása és átalakítása kétla-
kásos épületté.
A meglévő lakást és átmenetileg telephely funkciót ellátó 
épület áttervezése kétlakásos lakóépületté, az átalakítás és 
korszerűsítés költségeinek becslésével kalkulált összeg.                                             
           15 470 000,-

III. Összesen:                 66 741 053

I-III. Összesen:                        793 498 300

Az Önkormányzat Képviselő-testülete versenytárgyalás útján értékesíti a kizá-
rólagos tulajdonát képező alábbi ingatlanokat:

Köszönet
Katona Mihály az önkormányzati konyhák késeit évek óta ingyene-
sen élezi.

Ezúton  köszönjük a munkáját.
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Egyéb feltételek:
Valamennyi ingatlant 

beépítési kötelezettséggel 

értékesíti az önkormány-

zat. A vásárlónak vállal-

nia kell, hogy az ingatla-

non lakóházat épít. Az 

építési folyamatot az 

adásvételi szerződés kö-

tésétől számított 2 éven 

belül el kell indítani az 

elektronikus építési nap-

ló készenlétbe helyezésé-

vel. Az elektronikus épí-

tési napló üzemeltetője a 

készenlétbe helyezett 

elektronikus építési nap-

ló adatainak feltünteté-

sével letölthető vissza-

igazolást állít elő, melyet 

a vásárlónak be kell mu-

tatnia az önkormányzat-

nál. A felépítés megtör-

téntét az azt tanúsító ha-

tósági bizonyítvány be-

mutatásával kell igazol-

nia az adásvételi szerző-

dés megkötésétől számí-

tott 5 éven belül. 

A beépítés kötelezettség 

biztosítására az ingat-

lanra az adásvételi szer-

ződés aláírásától számí-

tott 5 évre opciós jogot 

jegyeztet be kivéve, ha az 

árverési vevő a 16/2016. 

(II.10.) Korm. rendelet 

alapján igénybe veendő, 

új lakás építéséhez kap-

csolódó támogatást vesz 

igénybe.

A 1. sorszámú, 122 

hrsz-ú ingatlant terheli a 

Nagyigmánd belterület 

118/2, 118/3, 118/4, 118/5 

hrsz-ú ingatlanokat ille-

tő átjárási szolgalmi jog 

évente 4 napra.

A versenytárgyalás
helye: Nagyigmándi Kö-

zös Önkormányzati Hi-

vatal díszterme

ideje: Minden hónap 15. 

napja, 9.00 óra, amennyi-

ben ez a nap munkaszü-

neti napra esik, úgy az ezt 

követő első munkanap 

9.00 óra. 

Az értékesítésre kerülő 

ingatlanok megtekinthe-

tőek a helyszínen, előze-

tes egyeztetés nélkül is. 

A versenytárgyaláson 
való részvétel feltét-
elei: 
Jelentkezni folyamatosan 

lehet. A tárgyhavi ver-

senytárgyalásra a hó 10. 

napjáig beérkezőleg, írás-

ban a Nagyigmándi Kö-

zös Önkormányzati Hi-

vatalnál lehet. A verseny-

tárgyaláson való részvé-

tel feltétele, hogy a pályá-

zó a megvásárolni kívánt 

ingatlan kikiáltási árának 

10%-át bánatpénzként 

befizessen Nagyigmánd 

Nagyközség Önkor-

mányzata Pannon Taka-

rék Nagyigmándi Fiókjá-

nál vezetett 

63200054-11023658 szá-

mú bankszámlájára. Az 

árverésre való jelentke-

zéshez csatolni kell a be-

fizetési bizonylat máso-

latát. Az árverés után a 

bánatpénz 8 napon belül 

mindazok számára visz-

szafizetésre kerül, akik 

részt vettek a versenytár-

gyaláson, de nem szerez-

ték meg az ingatlan tulaj-

donjogát. A befizetett 

bánatpénz a nyertessel 

való szerződéskötéskor 

foglaló címén a vételár-

ba beszámításra kerül. A 

jelentkezésben nyilat-

kozni kell, hogy a vevő 

igénybe veszi-e a 

16/2016. (II.10.) Korm. 

rendelet szerinti lakás-

építési támogatást. 

A versenytárgyalás 
lebonyolítása:
A versenytárgyalást 

Nagyigmánd Nagyköz-

ség Önkormányzat 

Jegyzője vezeti, a kiki-

áltási árat követően az 

ingatlan vételára 

20.000,-Ft-tal emelke-

dik.  Negatív licit nincs. 

A résztvevő a verseny-

tárgyalást vezető által 

elmondott összeg elfo-

gadását kézfelemeléssel 

jelzi, a legmagasabb 

összeget kínáló vevővel 

köt szerződést az ön-

kormányzat. Az önkor-

mányzat fenntartja ma-

gának a jogot, hogy 

nem hirdet győztest. 

Az ingatlan adásvé-
tele: 
A versenytárgyalás nyer-

tesével való szerződéskö-

tés csak a teljes vételár 

kiegyenlítése után törté-

nik meg, ezt követően ke-

rül az ingatlan a vevő bir-

tokába és tulajdonába. 

A vételárat egy összeg-

ben, az értesítéstől számí-

tott 15 napon belül kell 

befizetni az önkormány-

zat számlájára.  A nyer-

tessel való szerződéskö-

tés legkésőbb a vételár 

befizetésétől számított 8 

napon belül történik. Ha 

az árverés nyertese lakás-

célú hitelt kíván felvenni, 

a vételár kifizetéséhez a 

hitelügyintézés ideje nem 

számít bele a szerződés-

kötési határidőbe az első 

pénzintézet vonatkozásá-

ban. A hitel ügyintézés 

megindítását a pénzinté-

zetnek írásban igazolnia 

kell a versenytárgyalás 

napjától számított 8 na-

pon belül. Amennyiben a 

szerződéskötés vagy a 

vételár megfizetése a 

vevő érdekkörébe felme-

rülő okból meghiúsul úgy 

a vevő a bánatpénzt, illet-

ve a foglaló összegét el-

veszíti. Az ingatlan adás-

vételével kapcsolatban 

felmerülő valamennyi 

költség, illetve a szerző-

dés elkészíttetése a vevőt 

terheli. 

Önkormányzati  hírek
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Megérkezett: 

Március 12-én Bozóki Renáta és Molnár Tibor 
kisfia Sándor Bendegúz,

Kívánjuk, hogy erőben, egészségben, szeretetben 
növekedjen a kis újszülött. 

     

Házasságot kötött: 

Március 25-én Varga Zsuzsanna  és Veres Imre 

Szép, együtt eltöltött boldog éveket 
kívánunk a kedves párnak. 

Névadó ünnepség:
Március 11-én kedves családi esemény zajlott hivata-
lunkban. Ünnepélyes keretek közt köszöntöttük, hir-
dettük nevét Skuba Anna és Jónás József kislányának 
Anna Viviennek, akit szeretettel köszöntöttek szülei, 
névadó szülei, testvérei, nagyszülei, rokonai. 

Ezúton is kívánjuk, hogy a szép kis Anna Vivien egész-
ségben, szeretetben fejlődjön.    Pásztor Tiborné 

anyakönyvvezető

Anyakönyvi hírek: 

Lakótársaink, akiktől végső búcsút 
vettünk: 

            Czapkó Sándorné  (1944), 
            Horváth Istvánné  (1927), 
            Szalai József   (1940), 
            Horváth Vince  (1951)

Nyugodjanak békében!  

A leggyorsabban szeretne 

értesülni a helyi rendezvényekről?

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

címre és felkerül a helyi eseményekről 
értesülők címlistájára!

Házhoz  menő szelektív hulladék 
gyűjtése Nagyigmándon 2017-ben

    Komposztálható              Újra-

               hasznosítható

Április 28.    13.

Május  30.    11.

Június 29.     8.

Július  31.     6.

Augusztus 31.     7.

Szeptember 19.    11.

Október 12.      9.

November  14.      9.

December -    11.
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Egyesületünk 2017. már-
cius 1-én tartotta éves 
közgyűlését 57 egyesületi 
tag részvételével.  A prog-
ram a meghirdetett terve-
zetnek megfelelően zaj-
lott és a Közgyűlés egy-

öntetűen elfogadta a na-
pirendi pontokban felso-
rolt előadók beszámolóit. 
Horgászrendünkben né-
hány változás történt, az 
új Horgászrend megte-
kinthető a Nagyigmánd.
hu honlapon, a 
Nagyigmándi Horgász 
Egyesület neve alatt, va-
lamint a tóparti hirdető-
táblán is. A 2017.évi költ-

ségvetési tervünket Dr. 
Füles Zoltán alelnök is-
mertette, mely szerint be-
vételeinket 8.621.363 Ft, 
kiadásainkat 6.669.000 Ft 
és egyenlegünket 
1.952.263 Ft összegre 
terveztük. 
A Közgyűlés kellemes 
hangulatát Prostek Tamás 
által készített marhapör-
költ elfogyasztása tovább 
fokozta. A 22 kg marha-
lábszárból készült költe-
mény, a fogyasztók nagy 
megelégedésére, teljesen 
elfogyott.
Egyesületi tavunkon a 
2016. évi fogási adataink 
az alábbiak szerint ala-
kultak:

Események, hírek a 
Nagyigmándi Horgász Egyesület életében

 Pogrányi Eszter kapásra vár

 A szélfogók jó búvóhelyet adnak a horgászoknak

 Haltelepítés kíméletes módon

Telepítés során nem sérültek a halak

Az első rekordfogás: Kádár Bence
, ezüstkárász 1,15 kg



A fogási naplók összesí-
tése alapján kategórián-
ként a legtöbb halat az 
alábbi horgászok fog-
ták: Kozári József: 
ponty 55,5 kg, Labbanc 
Gábor: csuka 5,5, Kádár 
András: süllő 26 kg, 
Farkasdi Attila: harcsa 
50 kg, Szijj Sándor: 
amur 13,8 kg, Varga Ti-
bor: angolna 1,0 kg, 
Kalmár Bálint: egyéb 
őshonos hal 68,2 kg, 
Mészáros Sándor: 
egyéb idegenhonos hal 
22 kg. 
A kifogott halak jelen 
értelmezésben a tóból 
kifogott és étkezési cél-
ra haza vitt halmennyi-
séget jelentik. A sorrend 
nem abszolút fogási 
sorrend és nem jelenti 
azt, hogy egyes horgá-
szok nem fogtak a fenti 
horgászoknál több ha-
lat, csupán a megfogott 
halakat nem vitték el a 
tóból, hanem kímélete-
sen visszahelyezték 
azokat. A fogd meg és 
enged vissza szemlélet, 
már Nagyigmándra is 
megérkezett…
Március első hetében 
végre kiengedett a jég 
és a horgásztársakkal 
már a vízparton is ta-
lálkozhattunk. Meg-
születtek az első fogá-
sok is, melyek alapján 
megállapítottuk, hogy 
a telepített halak jó 
kondícióban teleltek 

és a kapókedvük is ki-
váló.
A március 13-i határ-
idővel meghirdetett tó-
parti tavaszi nagytakarí-
tást minden horgász ko-
molyan vette, sok mű-
anyag palack, üres sö-
rös doboz és egyéb hul-
ladék tűnt el a tópartról. 
Őrizzük meg a rendet a 
továbbiakban is! 
A tavasz folyamán új 
horgász beállók és szél-
fogók is létesültek. Mi-
vel 2017. március 1-től 
tilos autóból horgászni 
illetve közvetlenül a 
vízparton parkolni, a 
szélfogók jó szolgálatot 
tesznek a horgásztár-
saknak kedvezőtlen, ám 
halfogásra alkalmas 
időjárás esetén is.
A horgásztóra napijegy 
(felnőtt, ifjúsági és 
gyermek) a tavalyi áron, 
továbbra is Müller Sza-
bolcs horgászboltjában 
váltható. A napijegyes 
horgászokat megkülön-
böztetett figyelemmel 
kísérik halőreink, az el-
lenőrzés sikeres elvég-
zéséhez további segítsé-
get kapnak a napijegyet 
forgalmazó horgász-
bolttól is.
Március 15-én, kedvező 
időjárási körülmények 
között megtörtént a ta-
vaszi haltelepítés. Köz-
vetlen, tavaszi lehalá-
szásból származó egész-
séges, jó kondícióban 

lévő halakat telepítet-
tünk.
Március 28-án, Nébih 
ellenőrök jártak hor-
gásztavunkon, szeren-
csére mindent rendben 
találtak. Volt tagunk, 
aki az utolsó pillanat-
ban jelölte be az aznapi 
horgászatát a fogási 
naplóban. Amennyiben 
ezt a mulasztást az el-
lenőrzés során megálla-
pítják, 50.000 Ft-os bír-
ságot rónak ki a hor-
gászra. Érdemes tehát 
betartani az állami és a 
saját horgászrendünket. 
A Nébih részéről ez volt 
az első ellenőrzési alka-
lom, de felfűztek ben-
nünket is az ellenőrzési 
útvonalukra és számít-
hatunk rá, hogy hama-
rosan visszatérnek. Ol-
csóbb tehát a szabály-
sértést elkerülni, de ha 
van, valakinek fölösle-
ges 50.000 Ft-ja Egye-
sületünk az adományo-
kat mindig szívesen fo-
gadja…
A megyei halászati 
szakügyintéző 2017. 
május 26. péntekre írta 
ki Bottyán Attila és 
Kaufman Krisztián hal-
őrjelöltjeink vizsgáját. 
A jelöltnek sok sikert 
kívánunk a vizsgához és 
reméljünk, hogy mie-
lőbb erősítik halőreink 
csapatát!
Az idei első társadalmi 
munka időpontja: 2017.

május 12. péntek 16-19 
óra között. Ha az időjá-
rás nem engedi a mun-
kák elvégzését, akkor a 
pótnapot tartunk mely-
nek időpontja 2017. má-
jus 19-én, pénteken, 16-
19 óra között. A társa-
dalmi munka időpontjá-
ról a horgásztársak kü-
lön értesítést is kapnak. 
Kérjük a horgásztársa-
kat, hogy a nád és egyéb 
növényzet eltávolításá-
hoz szükséges eszközö-
ket: motoros kasza, bal-
ta, gereblye illetve la-
pát, csákány stb., vala-
mint védőeszközöket: 
kesztyű, gumicsizma 
hozzanak magukkal.
Házi horgászversenyün-
ket 2017. május 27-én 
rendezzük, melyre min-
den horgásztagunkat, 
támogatónkat és a sport 
iránt érdeklődőt szíve-
sen látunk. Szeretnénk, 
ha minél több gyermek 
horgászunk is jelentkez-
ne a versenyre. Terve-
ink szerint a 
Nagyigmándi Pápay Jó-
zsef Általános Iskolából 
a horgászat iránt érdek-
lődő gyermekeket körbe 
vezetnénk a versenyen, 
kipróbálhatnák a kisha-
las horgászat rejtelmeit 
és a program végén egy 
halászlére is meghív-
nánk őket. 

Dr. Kádár András
elnök

Igmándi Hírnök • 152017. április

Ponty	 Csuka	 	Süllő	 Harcsa			Amur	 Angolna		Egyéb	őshonos	halfajok			Egyéb	idegenhonos	halfajok			Összesen
(kg)								(kg)						(kg)						(kg)							(kg)							(kg)																				(kg)																																					(kg)																								(kg)
1591,5  12,5 115,3 191,9   92,5    1,0               270,5                                  232,8              2508,0
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     A madarak, gom-
bák, gyógynövé-
nyek után a csigák, 
kagylók vették bir-
tokba a II. emeleti 
aulát. Az 5-6. osztá-
lyosok ebben a fél-
évben a puhatestű-
ek törzsével, a csi-
gák, kagylók osztá-
lyával foglalkoztak 
a természetismereti 
órákon. A gyerekek 
ez alkalommal egy-
egy csigát, kagylót 
mutattak be, jelle-
meztek, szép rajzokkal 
kiegészítve. A kiállító 
asztalon nem csak a tanu-
lók által gyűjtött, hanem 
a kirándulások, nyaralá-
sok alkalmával vásárolt 

különleges kagylók, csi-
gák is helyet kaptak, ez-
zel téve színesebbé az 
összeállítást. Öröm szá-
munkra, hogy a gyerekek 
a szünetekben nagy ér-
deklődéssel ismerkedtek 

a számukra ez eddig is-
meretlen tengeri és szá-
razföldi fajokkal. A kiál-
lítás tudáspróbája egy 
totó volt, amelyre szép 
számmal érkeztek meg-
fejtések. Hibátlan vála-

szokat adtak a kérdé-
sekre a 4.a osztály ta-
nulói közül: Aranyosi 
Milán, Haris Viktória, 
Hérics Zsombor, Kiss 
Milán, Major Fanni, 
Németh Balázs, 
Schulmann Emma, 
Szijj Ferenc Zsombor 
és Szabó Tamara 6.a 
osztályos tanuló. 
Meglepetésként szá-
mukra az ajándékok 
között egy-egy kakaós 
csiga is „felbukkant”.
  Köszönjük Dr. 

Szijjné Szabó Csilla ta-
nárnőnek a kiállítás meg-
szervezését és lebonyolí-
tását!

Karsai Bálint
igazgató

Csigák, kagylók kiállítása

A jó idő beköszöntével újra indult a futó-
verseny, az iskola tanulói nagy lendülettel 
kezdtek hozzá ismét a kilométerek gyűjté-
séhez, hogy a tanév végére összegyűljön 
az éremhez szükséges 42 km.

A tavaszi idény első rajtja  Gyűlnek a kilométerek

Jól esik a frissítő a futás közben

Sulimaraton

Iskolai hírek
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  Korábban már több fó-
rumon, többféle formá-
ban bemutattuk a Szülői 
Munkaközösség szülők 
(és mások) által elfoga-
dott és támogatott cél-
ját. Nagyon sokan je-
lezték, hogy tetszik ne-
kik az ötlet, mi szerint a 
Szülői Munkaközösség 
- a Nagyigmánd Nagy-
község Önkormányza-
tának jelentős anyagi 
támogatásával, A 
Nagyigmándi Pápay 
József Általános Isko-
láért Alapítványának 
és a Szülőknek a segít-
ségével – zárható, fém, 
egyéni öltözőszekré-
nyek megvásárlásával 
kívánja támogatni az is-
kolában tanuló felső ta-
gozatos diákokat. 
A tervekben 144 reke-
szes öltözőszekrény be-
szerzését jelöltük meg, 
de az összefogás olyan 
jól sikerült, hogy össze-
sen 153 szekrény re-
kesz került beszerzés-
re. (17 darab szekrény, 
9 rekesszel darabon-
ként.) 
  Az eredeti beszerzé-
si összeg ezzel ter-
mészetesen megemel-
kedett, így a beruhá-
zás vége a következő 
lett: 2.013.395 Ft 
(913.257 Ft 
Nagyigmánd Nagy-
község Önkormány-
zata (45%), 900.138 

Ft Szülői Munkakö-
zösség (45%), 
200.000 Ft Alapít-
vány (10%).)
A gyermekek örömmel 
vették birtokba a szek-
rényeket 2017.03.30-án 
a hivatalos átadó ünne-
pély után, ahol Hajduné 
Farkas Erika polgár-
mester asszony, Karsai 
Bálint iskolaigazgató és 
jómagam szóltunk a je-
lenlévőkhöz. A diákok 
megkapták a tájékozta-
tást arról, hogy milyen 
összefogás eredményét 
használhatják ezután, s 
a kérést, hogy ennek 
megfelelően sajátjuk-
ként vigyáznak a közös-
re!
   A Szülői Munkakö-
zösség nevében ezúton 
köszönöm meg minden 

résztvevőnek a beruhá-
zás megvalósításában 
való közreműködést! A 
Szülői Munkaközösség 
mögött 86 támogató 
szerepelt (kiemelkedő-
en nagy szám!): csalá-
dok, magánszemélyek, 
vállalkozások, akik 
pénzzel, tárgyi felaján-
lásokkal támogatták az 
ügyet, és annak vezető 
rendezvényét, a Bálint 
napi batyus bált. Nem 
feledkezhetünk meg ar-
ról közel két tucat csa-
ládról, személyről, akik 
évről-évre kitartóan és 
keményen dolgoznak a 
rendezvény, rendezvé-
nyek sikerességéért!
  A jövőre vonatkozóan 
néhány szó: a szervezet 
„kapui” nyitva állnak! 
Aki úgy érzi, hogy saját 

gyermekéért hajlandó 
és képes tenni, annak 
munkáját, segítő hozzá-
állását, anyagi támoga-
tását bármikor szívesen 
fogadjuk! Aki úgy gon-
dolja, hogy az állandó 
és minden évben tevő 
csapatot tehermentesí-
teni, vagy segíteni tud-
ja, jöjjön közénk, tu-
dunk neki feladatot 
adni! A kedves szülők 
ne fogadják el, hogy 
mindig ugyanazok 
tesznek a közösségért! 
Összefogás mindig volt, 
azután is lesz, vegyünk 
benne részt minél töb-
ben!
 A többi jön magától, a 
következő komoly célt 
megtaláljuk együtt!

Schulmann István
SzM tag

Az összefogás szép példája: öltözőszekrények az iskolában

Iskolai hírek
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  Talán már közhelynek 
számít az a felszólítás, 
hogy védjük környezetün-
ket, gyűjtsük a hulladékot 
szelektíven. De vajon, 
kedves olvasó, Ön is így 
tesz nap, mint nap az ott-
honában és gyermekeit is 
erre neveli? Remélem, 
igen! Iskolai kampányunk 
célja az, hogy felhívjuk 
gyermekeink figyelmét a 
szelektív hulladékgyűjtés 
fontosságára. A fenntart-
ható fejlődés felé vezető 
egyik fontos lépés a hulla-
dékok szétválogatása, sze-
lektíven történő gyűjtése. 
Az így gyűjtött hulladék 
ugyanis megfelelő keze-
lést követően alapanyagá-
ban újra felhasználható, 
ezzel is csökkentve a kör-
nyezet terhelését.
  A tavaszi hónapokban 
diákjaink feladata minél 

több használt elem, mű-
anyag flakon, palack, 
üveg, használt olaj, papír, 

fémhulladék, biohulladék 
gyűjtése és ennek megfe-
lelő helyre való szállítá-

sa. A műanyag flakonok 
elszállításáról a környé-
künkön minden település 
gondoskodik, melynek 
időpontjáról a gyerekek 
az iskolai plakáton ke-
resztül értesülnek. A 
gyűjtőmunkáról készült 
fotókat várjuk a 
k o r n y e z e t t u d a t o s a n 
papay@gmail.com email 
címre. Természetesen 
egy-egy jó cselekedetért 
kisötös várja a diákokat. 
Az év során a legtöbb 
szelektív hulladékot 
gyűjtő tanulónk elnyeri a 
legkörnyezettudatosabb 
Pápays diák címet.
 
  Gyűjts szelektíven, élj 
szép környezetben!

Dr. Szijjné Szabó Csilla
földrajz-biológia szakos 

tanár

Legyél Te a legkörnyezettudatosabb diák!

Széles Barnabás 7.a osztályos tanuló, aki elsőként 
küldte be az összegyűjtött flakonokról készült képet.

Láncz Attila
A Fényből

Csillagfény hull szemembe
Mint tűnt angyal
Tört szárnyakkal
Hull a holdsugarán
Hull a holdsugarán
Hol összeér föld és ég
Hegy és síkság
Suhanó hullámtörésen
Izzik a fény
Izzik a fény
Égesd el álmaim
Tépd fel sebeim
Mint lüktető viharban
Ébred a mélység
Ébred a mélység.
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    Ebben a tanévben már-
cius közepén került sor 
arra a rendhagyó techni-
kaórára, amelyen az
 5. osztályos lányok a ké-
zimunka szakkör tagjai-
nak segítségével a hímzés 
alapjaival ismerkedtek 
meg. Már több mint 10 
éves „történelme” van 
ennek a fajta tanórának. A 
hagyományoknak megfe-
lelően Dr. Márkus 
Jánosné szakkörvezető 
készítette elő, nyomta rá 
a mintát azokra a kis terí-

tőkre, amelyeken a hím-
zés első öltéseit a szakkör 
tagjai mutatták meg a ta-
nulók számára. Később 
közösen folyt a munka, a 
második tanóra végére 
egy-egy motívum már 
szépen mutatott a kis terí-
tőkön. Természetesen 
még otthonra is maradt 
tennivaló ahhoz, hogy a 
terítők elkészüljenek.   
Munka közben szó esett 
arról is, hogy a hímzés 
aprólékos figyelmet, pon-
tosságot igényel, ezzel 

kitartásra, koncentrálás-
ra, csöndességre szoktat, 
fejleszti a szépérzéket, 
biztosítja a sikerélményt. 
Mindezt úgy, hogy köz-
ben a szépet és a haszno-
sat, az aktivitást és a 
szemlélődést tökéletesen 
ötvözi.
   Népművészetünk to-
vább örökítésében ez al-
kalommal segítségünkre 
voltak: Belán Ágostonné, 
Csaplár Jánosné, Csordás 
Józsefné, Dr. Márkus 
Jánosné, Mogyorósi 

Jánosné, Oláh Józsefné, 
Dr. Pártos Gézáné, Vá-
mos Sándorné, Vincze 
Istvánné, Vörös Jolán, 
Vörös Józsefné.
     Köszönjük a rendha-
gyó technikaórát! Remél-
jük, hogy tanulóink a tan-
év végére befejezik a kö-
zösen megkezdett mun-
kát, a szakkör tagjainak 
pedig további jó egészsé-
get kívánunk, várjuk őket 
a következő tanévben is.

Karsai Bálint
igazgató

Ismét iskolapadba ültek a Kézimunka szakkörösök

Húsvéti játszóház a Magos Művelődési Ház 
és Könyvtár szervezésében
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Bababörze a Magosban



Igmándi Hírnök • 212017. április Óvodai  hírek

2017. március elején 
nagycsoportosaink megis-
merkedhettek a Gergely-
járás történetével. Ezek-
ben a napokban beszélget-
tünk a gyerekekkel az is-
kolai életről, tanórákról és 

arról is, hogy a tudáson kí-
vül mi mindenre lesz még 
szükségük az iskolában. A 
gyerekek játékidőben is 
szívesen játszottak iskolá-
sat, és lelkesen tanulták K. 
László Szilvia iskolába hí-

vogató, Gergely-járás 
című versét. Gergely-járás 
napján a tornaterembe vo-
nuló nyolcadikosaink je-
lenítették meg Gergely 
pápát és katonáit, akikre 
reményteljes várakozással 

figyeltek iskolába készülő 
óvodásaink. Miután min-
den csoport bemutatta tu-
dását: elmondta a tanult 
versét vagy eldalolta éne-
két, Gergely pápa kiosz-

Gergely-járás óvodánkban

(Folytatás a következő oldalon)
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totta minden gyermeknek 
a személyre szóló emlék-

lapot, amellyel egyben be-
lépést is nyerhettek az is-

kolába egy tanóra megte-
kintésére. A gyerekek iz-
gatottan várták, mikor 
hangzik el nevük, majd 
büszkén vették át az em-
léklapot. Azután énekszó-
val átvonultunk az iskolá-
ba, ahol az osztályterem-
ben örömmel üdvözölték 
egymást az első osztályo-
sok és a még óvodás gyer-
mekek, akik nyáron még 
együtt játszottak az óvoda 
udvarán. A tanító néni intő 
szavára csend lett és meg-
tapasztalhatták gyermeke-

ink, milyen is egy tanóra 
az iskolában. Voltak olyan 
feladatok, amiben ők is 
részt vehettek és lelkesen 
jelentkeztek is, ha tudták a 
választ. Visszatérve elme-
sélték élményeiket kisebb 
társaiknak, és kijelentet-
ték, hogy már alig várják, 
hogy ők is iskolások le-
gyenek.
Mindez bemutatja, milyen 
jó példa ez a szokás az 
óvoda és iskola közötti jó 
kapcsolattartásra.

Első tavaszi ünnepünk, 
mely izgalomban tartja 
óvodásainkat: az 1848-
49-es forradalom és sza-
badságharc évfordulója. 
Az ünnepet megelőző 
hetekben beszélgettünk 
gyermekeinkkel orszá-
gunkról, anyanyelvünk-
ről, a magyarság jelké-
peiről. Képeket nézeget-
tünk a forradalom ki-
emelkedő személyisége-
iről, huszárokról, várak-

ról, régi csata jelenetek-
ről. A kicsikkel lovagol-
tatókat játszottunk, a na-
gyokkal dalokra mene-
teltünk. Felmértük gyer-
mekeink erőnlétét: kato-
násdit játszottunk, erő-
döket, várakat építet-
tünk. Huszárokat szí-
neztünk, hajtogattunk, 
lovacskákat fabrikál-
tunk. Nemzeti színű 
zászlókat festettünk, 
mellyel az ünnep napján 

vidáman vonultak a hu-
szárok után a megemlé-
kezés helyszínére óvo-
dásaink. Kokárdával dí-
szített kabátjukban 
büszkén mondták az 
erre az alkalomra tanult 
verseket, zengték az 
énekeket az emlékmű 
körül felsorakozott cso-
portok.
Köszönjük a résztvevő 
huszároknak: Bauer 
Mártonnak, Nagy Lász-
lónak és Csonka József-
nek a megemlékezésben 
való részvételt!
   

Micimackó csoport 

Március 15-ét ünnepeltük

Így ünnepeltünk

Huszáraink
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FELHÍVÁS
Nagyigmánd és Környéke Közoktatási és Szociális 
Társulás Társulási Tanácsa értesíti a Kedves Szülőket, 
hogy az általa fenntartott intézményben, 

a Nagyigmándi Kincseskert Óvodában, 
a 2017/2018-as nevelési évre, 

az óvodai beíratás időpontja:
2017. május 2-3. (kedd, szerda)

8.00–16.00 óráig.

A beíratás helye:  
Nagyigmándi Kincseskert Óvoda,
Nagyigmánd, Kossuth L. út 1. 
Csém, Béke út 54.

Az óvoda felvételi körzete: Nagyigmánd Község köz-
igazgatási területe, Kisigmánd, Csém, Csép

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek lakcímkártyája, TAJ kártyája,
- a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcím-
kártyája.
- sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői 
vélemény 
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről ké-
szült határozat

Óvodai felvételre várjuk azokat a szülőket, akinek 
gyermeke 2017. augusztus 31.-ig betölti a harmadik 
életévét.
Azon gyermekek számára, akik 2017. augusztus 31. 
után töltik be 3. életévüket, óvodai felvételi kérelmü-
ket jelezzék az intézményben, és óvodai felvételükről 
a jogszabályban megfogalmazott előírásoknak megfe-
lelően dönt az óvoda vezetője.

Kötelező az óvodai beíratása a gyermeknek abban 
az évben, amelyben a harmadik életévét betölti, 
majd a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy 
órát köteles óvodai nevelésben részt venni. (2011. évi 
CXC törvény 8.§ 2.bek.)
Az óvodai jogviszony létesítésének napja: 2017. 
szeptember 1.

Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvé-
nyében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabá-
lyi előírás alapján.
Az óvodavezető 2017. június 7-ig írásban értesíti a 
szülőt a felvételi eljárás eredményéről.
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése szabály-
sértési eljárást von maga után, az óvoda vezetője a 
mulasztásról köteles értesíteni az illetékes települési 
önkormányzat jegyzőjét.
Az óvodavezető döntése ellen a szülő (gondviselő) a 
kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvos-
lati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé.
Nagyigmánd, 2017. március 21.     
 Galgánné Varga Erzsébet

óvodavezető

Komáromi orvosi ügyelet: 
344-770

Polgárőrség:  30/621-0424
Tűzoltóság: 105 ill. 356-800

Mentők:   104
Rendőrség:  107

Körzeti megbízott: 30/298-6792

Közérdekű 
telefonszámok

A Bábolna-Hús húsüzeme, 
Bábolnai munkahelyre keres 

dolgozót, húsipari 
betanított munkára

Követelmény: jó munkabíró képesség,
 konyhai vagy húsipari gyakorlat előny.

Magas kereseti lehetőség, utazási költségtérítés, 
egyműszakos munkarend hétfőtől, péntekig.

Érdeklődni lehet:  
Debreceni Tibor 70/5020-484 számon.

Jelentkezni lehet: Bábolna, Újhelyi u. 1., 
és önéletrajzzal az info@babolnahus.hu 

email címen.
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A „farsang farka” és 
nagyböjt eleje is ese-
ménydús volt. Február 
24-én Kenderkés hagyo-
mányőrző farsangon 
vettünk részt. Lányaink 
is beöltöztek, vidáman 
köszöntünk el a farsang-
tól. 
Egy kis erőt azért illett 
tartalékolni, hiszen 25-
én falunkban a Mátyás-
napi Tavaszváró 
Néptáncfesztiválon is 
kiálltak a színpadra. A 
néptánccsoportunk Dél-
alföldi játékokkal, tánc-
cal, a nagyjaink Szilágy-
sági énekkel és tánccal 
mutatták meg mit tanul-
tak az elmúlt időszak-
ban, de van gyerme-
künk, aki a Zúgó együt-
tessel is fellépett. 
A nagyobbacskáink na-
gyon élvezték a feszti-

vál befejezéseként tar-
tott táncházat, bár a két 
napos mulatozás végére 
alaposan elfáradtak. 
Köszönjük mindenkinek 
a munkáját, felkészítők-
nek, táncosoknak, cso-
portunk minden kitartó, 
szorgalmas, segítőkész 
szülőjének, külsős segí-
tőinknek, hiszen össze-
fogással tudtuk széppé, 
örömtelivé tenni a ta-
vaszvárást nagyigmándi 
módra.
Március 15-én aktívan 
részt vettünk a községi 
ünnepségen, és nagy 
tisztelettel koszorúztuk 
meg az emlékművet.
Április 1-én 5 táncost 
neveztünk a Rédei Szóló 

Táncversenyre, ahol in-
dulóink nagyon szép 
eredményeket értek el. 
Kovács Blanka Anna és 
Urbán Máté Dávid arany 
minősítést kapott a zsűri 
különdíjával,
Kovács Álmos Levente 
szintén arany minősítést 

ért el, Kovács 
Emese Réka és 
Pőcze Mára 
ezüst minősí-
tést kapott.
Nagyon büsz-
kék vagyunk a 
v á l l a l k o z ó 
szellemű, szor-
galmas tánco-
sainkra, hiszen 
több esztendős 
munkák ered-
ményét igazol-
ják.
A zsűri a dicsé-
retek mellett 
sok jó tanács-

csal is ellátott bennün-
ket. Ezek mentén még 
színvonalasabban vé-
gezhetjük néptánccso-
portunk tanítását.

Igmándi Hagyományőrző 
Egyesület

Igmándi Hagyományőrző Egyesület hírei
Táncosaink a Mátyás napon

Kovács Levente arany minősítést kapott

Kovács Emese és Pőcze Mária a versenyen

Kovács Blanka 
és Urbán Máté
 arany minősítéssel, 
különdíjjal
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Fajta   Min  Évjárat  Település Név   Pontsz Érem
Sárga muskotály Száraz  2016  Kisbér  Anderla-Szabó  89,2 Arany
Rosé   Száraz  2016  Kisbér  Anderla-Szabó  87,2 Arany
Szürkebarát  Száraz  2016  Kisbér  Anderla-Szabó  81,6 Ezüst
Olasz rizling  Száraz  2016  Kisbér  Anderla-Szabó  78,8 Ezüst
Savignon blanc Száraz  2016  Bársonyos Balázs BT  87,4 Arany
Ezerjó   Száraz  2016  Bársonyos Balázs BT  87,2 Arany
Rosé   Száraz  2016  Vérteskethely Balogh János  68,6 Bronz
Kékfrankos  Száraz  2016  Vérteskethely Balogh János  62 Bronz
Portugieser  Száraz  2016  Vérteskethely Balogh János  61,6 Bronz
Ezerjó   Száraz  2016  Ete  Baráth János  71 Bronz
Cuvée   Száraz  2016  Ete  Baráth Zoltán  70,6 Bronz
Chardonnay  Száraz  2016  Ete  Baráth Zoltán  76,2 Ezüst
Zweigelt  Száraz  2016  Nagyigmánd Bercsi Ferenc  79,6 Ezüst
Vörös cuvée  Száraz  2016  Ászár Bana Blaesius Ede  58,2 Oklevél
Szürkebarát  Száraz  2016  Császár Boros Zoltán  73 Bronz
Rosé   Száraz  2016  Császár Boros Zoltán  81 Ezüst
Portugieser  Száraz  2016  Ászár  Böőr Gyula  87,4 Arany
Olasz rizling  Félédes  2016  Ászár  Böőr Gyula  74 Bronz
Rosé   Száraz  2016  Ászár  Böőr Gyula  65,6 Bronz
Chardonnay  Száraz  2016  Ászár  Böőr Gyula  62,8 Bronz
Tramini kései  Félédes  2015  Ászár  Böőr Gyula  80 Ezüst
Savignon blanc Száraz  2016  Ászár  Böőr Gyula  79 Ezüst
Irsai Olivér  Száraz  2016  Ászár  Böőr Gyula  76,2 Ezüst
Cuvée   Száraz  2016  Ászár  Böőr Péter  71,2 Bronz
Szürkebarát  Száraz  2016  Ászár  Bősze István  88,8 Arany
Rizlingszilváni  Száraz  2016  Ászár  Bősze István  77,6 Ezüst
Rosé   Száraz  2016  Ászár  Bősze Pincészet 90,6 Arany
Rosé   Száraz  2016  Ászár  Bősze Pincészet 88,8 Arany
Chardonnay  Száraz  2016  Ászár  Bősze Pincészet 88,2 Arany
Kövecses cuvée Száraz  2016  Ászár  Bősze Pincészet 88 Arany
Szürkebarát  Száraz  2016  Ászár  Bősze Pincészet 71 Bronz
Irsai Olivér  Száraz  2016  Ászár  Bősze Pincészet 61,2 Bronz
Olasz rizling  Száraz  2016  Ászár  Bősze Pincészet 79,2 Ezüst
Cabernet savignon Száraz  2015  Ászár  Bősze Pincészet 78,4 Ezüst
Irsai Olivér  Félédes  2016  Ászár  Bősze Pincészet 77,6 Ezüst
Cabernet savignon Száraz  2016  Bársonyos Csikár Aladár  78,4 Ezüst
Ezerjó   Száraz  2016  Bársonyos Csikár Aladár  55,2 Oklevél
Ezerjó   Száraz  2016  Vérteskethely Csonka Dénes  60 Bronz
Ezerjó   Száraz  2016  Vérteskethely Csonka Dénes  56,2 Oklevél
Rizlingszilváni  Száraz  2016  Ete  Deák Imre  71,6 Bronz
Chardonnay  Száraz  2016  Ete  Deák Imre  70,4 Bronz
Királyleányka  Száraz  2016  Ete  Deák Imre  66,2 Bronz
Savignon blanc Száraz  2016  Ete  Deák Imre  83,8 Ezüst
Chardonnay  Száraz  2016  Bársonyos Derzsó László 7 3,2 Bronz

Borverseny 2017.
Az Ászári Körzet Hegyközsége szervezésében körzeti borversenyt tartottak a Magos Művelődési Házban. Március11-én 
szombaton várták a gazdákat, akik benevezték boraikat a megmérettetésre. 165 db borral neveztek, ebből 22 db arany-
érem, 52 db ezüstérem és 66 db bronzérem született. 
A rendezvényt Hajduné Farkas Erika Nagyigmánd Nagyközség polgármestere nyitotta meg, Bencsik János országgyűlé-
si képviselő úr pedig köszöntötte a jelenlévőket. A borversenyt a környező települések polgármesterei is megtisztelték je-
lenlétükkel.
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Ezerjó   Száraz  2016  Kisbér  Ganczler Gábor 58,8 Oklevél
Ezerjó   Száraz  2016  Vérteskethely Gerhard László 55,6 Oklevél
Cuvée   Száraz  2016  Nagyigmánd Géringer József 63 Bronz
Semillon  Száraz  2016  Császár Győri Zoltán  87,1 Arany
Rozália   Száraz  2016  Császár Győri Zoltán  82,8 Ezüst
Zenit   Száraz  2016  Ete  Gyüszi Bence  88 Arany
Ezerjó   Száraz  2016  Ete  Gyüszi Bence  78,2 Ezüst
Cserszegi fűszeres Félédes  2016  Ete  Gyüszi Bence  76,2 Ezüst
Cuvée   Száraz  2016  Ete  Gyüszi József  62 Bronz
Ezerjó   Száraz  2000  Ete  Gyüszi József  78,6 Ezüst
Zweigelt  Száraz  2016  Ete  Gyüszi Mihály  74,2 Bronz
Rosé   Száraz  2016  Ete  Gyüszi Mihály  69 Bronz
Szürkebarát  Száraz  2016  Ete  Gyüszi Mihály  62,4 Bronz
Cserszegi fűszeres Száraz  2016  Kisbér  Horváth Beatrix 59,4 Oklevél
Zenit   Száraz  2016  Kisbér  ifj. Jámbor Lajos 82,4 Ezüst
Cserszegi fűszeres Száraz  2016  Kisbér  ifj. Jámbor Lajos 59 Oklevél
Chardonnay  Száraz  2016  Bársonyos Ifj. Nyári Tamás 67,2 Bronz
Savignon blanc Száraz  2016  Császár ifj. Szabó István 76,2 Ezüst
Ezerjó   Száraz  2016  Ászár  Jámbor Balázs  81,2 Ezüst
Cuvée   Száraz  2016  Kisbér  Jámbor Lajos  69,4 Bronz
Ezerjó   Száraz  2016  Kisbér  Jámbor Lajos  67,2 Bronz
Cserszegi fűszeres Száraz  2016  Kisbér  Kardos István  79,4 Ezüst
Turán   Száraz  2016  Ászár  Kis Bertalanné  60,6 Bronz
Cabernet franc  Száraz  2016  Ászár  Kis Bertalanné  85 Ezüst
Generosa  Száraz  2015  Vérteskethely Kolonics Tibor  60,8 Bronz
Generosa  Száraz  2016  Vérteskethely Kolonics Tibor  77 Ezüst
Irsai Olivér  Félédes  2016  Ászár  Kovács Károly  66 Bronz
Ezerjó   Száraz  2016  Ászár  Kovács Károly  82,4 Ezüst
Szürkebarát  Száraz  2016  Ászár  Kovács Károly  80,2 Ezüst
Rizlingszilváni  Száraz  2016  Kerékteleki Köbli Antal  84,4 Ezüst
Olasz rizling  Száraz  2016  Kerékteleki Köbli Antal  77,2 Ezüst
Cuvée   Félédes  2016  Kerékteleki Köbli Antal  75,6 Ezüst
Vörös cuvée  Száraz  2016  Kerékteleki Köbli Antal  58,8 Oklevél
Zweigelt  Száraz  2015  Nagyigmánd Körmendi Szilárd 88,5 Arany
Rosé   Száraz  2016  Nagyigmánd Körmendi Szilárd 87,4 Arany
Olasz rizling  Száraz  2016  Nagyigmánd Körmendi Szilárd 85 Ezüst
Cserszegi fűszeres Száraz  2016  Nagyigmánd Körmendi Szilárd 76,4 Ezüst
Zenit   Száraz  2016  Vérteskethely Lehoczka Zita  70,2 Bronz
Szürkebarát  Száraz  2016  Ászár  Ligeti Gábor  89,2 Arany
Zweigelt  Száraz  2016  Ászár  Ligeti Gábor  72,2 Bronz
Ezerjó   Száraz  2016  Ászár  Ligeti Gábor  63,2 Bronz
Cuvée   Száraz  2016  Császár Mánomics Ádám 60,8 Bronz
Rosé   Száraz  2016  Császár Mánomics Ádám 58 Oklevél
Cuvée   Száraz  2016  Kisbér  May János  56,8 Oklevél
Ezerjó   Száraz  2016  Kisbér  May János  53 Oklevél
Ezerjó   Száraz  2016  Vérteskethely Mayer László  70,4 Bronz
Rizlingszilváni  Száraz  2016  Vérteskethely Mayer László  80,2 Ezüst
Szürkebarát  Száraz  2016  Császár Mész Gábor  69,2 Bronz
Zenit   Száraz  2016  Császár Mész Gábor  79,4 Ezüst
Cabernet savignon Száraz  2015  Bársonyos Mészáros Imre  78,2 Ezüst
Cuvée   Száraz  2016  Császár Mészáros Pál  57 Oklevél
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Ezerjó   Száraz  2106  Császár Mészáros Pálné 72,6 Bronz
Ezerjó   Száraz  2016  Császár Németh Lajos  81,6 Ezüst
Rizlingszilváni  Száraz  2016  Császár Németh Lajos  78,6 Ezüst
Ezerjó   Száraz  2016  Bársonyos Nyári Tamás  79,4 Ezüst
Cserszegi fűszeres Száraz  2016  Császár Orbán József  87,4 Arany
Cuvée   Száraz  2016  Császár Orbán József  68,8 Bronz
Alibernet  száraz  2016  Császár Orbán József  80,4 Ezüst
Ezerjó   Száraz  2016  Császár Orbán József  79,8 Ezüst
Szürkebarát  Száraz  2016  Bársonyos Ősz György  69,6 Bronz
Irsai Olivér  Száraz  2016  Bársonyos Ősz György  64,2 Bronz
Chardonnay  Száraz  2016  Császár Palotai Tamás  87,6 Arany
Cuvée   Száraz  2106  Császár Palotai Tamás  69,6 Bronz
Chardonnay  Száraz  2016  Császár Palotai Tibor  87,6 Arany
Szürkebarát  Száraz  2016  Császár Palotai Tibor  76,8 Ezüst
Zengő   Száraz  2016  Vérteskethely Paulovics Galina 62,8 Bronz
Szürkebarát  Száraz  2016  Ászár  Petőcz Pincészet 87,8 Arany
Tramini  Száraz  2016  Ászár  Petőcz Pincészet 66,6 Bronz
Királyleányka  Száraz  2016  Ászár  Petőcz Pincészet 63,6 Bronz
Savignon blanc Száraz  2016  Ászár  Petőcz Pincészet 85,2 Ezüst
Rosé   Száraz  2016  Ászár  Petőcz Pincészet 84,8 Ezüst
Zweigelt  Száraz  2016  Ászár  Petőcz Pincészet 80,2 Ezüst
Cuvée   Édes  2016  Ászár  Petőcz Pincészet 55,2 Oklevél
Chardonnay  Száraz  2016  Császár Pigler János  63,4 Bronz
Olasz rizling  Száraz  2015  Császár Pigler János  58,6 Oklevél
Olasz rizling  Száraz  2016  Császár Pigler János  56,4 Oklevél
Rosé   Száraz  2016  Császár Pigler Jánosné  56,8 Oklevél
Szürkebarát  Száraz  2015  Császár Pordán János  89,6 Arany
Rizlingszilváni  Száraz  2016  Császár Pordán János  74,8 Bronz
Vörös cuvée  Száraz  2016  Nagyigmánd Pőcze Zoltán  60,8 Bronz
Cuvée   Száraz  2016  Nagyigmánd Pőcze Zoltán  50 Oklevél
Rubintos  Száraz  2016  Nagyigmánd Róth Attila  60 Bronz
Rubintos  Száraz  2016  Nagyigmánd Róth István  64,4 Bronz
Cuvée   Száraz  2016  Nagyigmánd Róth István  63,8 Bronz
Olasz rizling  Száraz  2016  Ászár  Bana Sárközi Attila  69,4 Bronz
Cserszegi fűszeres Száraz  2016  Ászár  Bana Sárközi Attila  64 Bronz
Szürkebarát  Száraz  2016  Ászár  Bana Sárközi Attila  57 Oklevél
Vörös cuvée  Száraz  2016  Császár Szabó Attila  63,4 Bronz
Szürkebarát  Félédes  2007  Ászár  Szabó Gábor  91,4 Arany
Cserszegi fűszeres Száraz  2016  Ászár  Szabó Gábor  72,2 Bronz
Királyleányka  Száraz  2007  Ászár  Szabó Gábor  82,6 Ezüst
Savignon blanc Száraz  2016  Császár Szabó István  83,2 Ezüst
Cuvée   Száraz  2016  Kisbér  Szabó József  59,6 Oklevél
Királyleányka  Száraz  2016  Bársonyos Szabó Zoltán  67,2 Bronz
Cuvée   Száraz  2016  Bársonyos Szabó Zoltán  57,6 Oklevél
Cuvée   Száraz  2015  Császár Szentiványi Jusztin 65 Bronz
Rosé   Száraz  2016  Császár Szentiványi Jusztin 63,6 Bronz
Cuvée   Száraz  2016  Császár Szentiványi Jusztin 80 Ezüst
Ezerjó   Száraz  2016  Nagyigmánd Szijj Ferenc  60,2 Bronz
Cuvée   Száraz  2016  Nagyigmánd Szijj Ferenc dr.  57,2 Oklevél
Szürkebarát  Száraz  2016  Ászár  Tar Géza  84,8 Ezüst
Irsai Olivér  Száraz  2016  Ete  Tatai Ferenc  64,2 Bronz



Igmándi Hírnök • 292017. április

Rosé   Száraz  2016  Ete  Tatai Ferencné  65,2 Bronz
Cuvée   Száraz  2016  Császár Tóth Imre  78,2 Ezüst
Chardonnay  Száraz  2016  Császár Tóth Imre  76 Ezüst
Cserszegi fűszeres Száraz  2016  Császár Tóth Imre  56 Oklevél
Chardonnay  Száraz  2016  Kisbér  Tóth Károly  74,6 Bronz
Ezerjó   Száraz  2016  Kisbér  Tóth Károly  82,6 Ezüst
Bianca   Száraz  2016  Nagyigmánd Varga Imre  87,6 Arany
Cuvée   Száraz  2016  Ászár  Vincze Ferenc  67,6 Bronz
Vörös cuvée  Száraz  2016  Ászár  Vincze Ferenc  64,8 Bronz
Cuvée   Száraz  2016  Ászár  Vincze István  66,4 Bronz
Chardonnay  Száraz  2016  Kisbér  Vithalm Antal  66,4 Bronz
Siller   Száraz  2016  Kisbér  Vithalm Antal  81,2 Ezüst
Szürkebarát  Száraz  2016  Kisbér  Vithalm Antal  58,8 Oklevél
Cuvée   Száraz  2016  Kisbér  Vithalm Antal  57,2 Oklevél
Ezerjó   Száraz  2016  Nagyigmánd Vörös Jánosné  78,4 Ezüst
Saszla   Száraz  2016  Kisbér  Vörös Sándor  61,2 Bronz
Szürkebarát  Száraz  2016  Kisbér  Vörös Sándor  81,8 Ezüst
Chardonnay  Száraz  2016  Kisbér  Vörös Sándor  77,6 Ezüst

Az eredményhirdetésre a 
Vígmolnár Étteremben 
került sor, ahol először fi-
nom ebédet kaptak az íté-
szek, majd pedig az elbí-
rált borminták jutalmazá-
sa következett az érmek-
kel, emléklapokkal, a fel-
ajánlott tárgyi eszközök-
kel és utalványokkal.
A szakmai és a társadalmi 
zsűri egyaránt egy kiváló, 
az ászári körzetre jellem-
ző Ezerjót választott a 
verseny csúcsborának, a 
bársonyosi Balázs és Tár-
sa Bt. 2016-os évjáratú 
Ezerjó borát.
A legjobb vörösbor 

Nagyigmándról Körmen-
di Szilárd 2016-os évjára-
tú Zweigelt bora.
Legmagasabb pontszá-
mot az ászári Szabó Gá-
bor 2007-es évjáratú fél-
édes Szürkebarát bora ka-
pott (91,4 pont).
A neves szőlészekből és 
borászokból álló ítész-
testületek 22 aranyérmes 
bort találtak a tételek kö-
zött: Anderla-Szabó - 
Kisbér (Sárgamuskotály 
és Rose), Balázs Bt. - 
Bársonyos (Sauvignon 
blanc és Ezerjó), Böőr 
Gyula - Ászár 
(Portugieser), Bősze Ist-

ván - Ászár (Szürkebarát, 
Bősze Pincészet - Ászár 
(kettő Rose, Kövecses 
cuvée, Chardonnay), 

Győri Zoltán - Császár 
(Semillon), Gyüszi Ben-
ce - Ete (Zenit), Körmen-
di Szilárd - Nagyigmánd 
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(Zweigelt és egy Rose), Ligeti Gábor - Ászár 
(Szürkebarát), Orbán József - Császár (Szürkeba-
rát), Palotai Tamás - Császár (Chardonnay), Palo-
tai Tibor - Császár (Chardonnay), Petőcz Pincé-
szet - Ászár (Szürkebarát), Pordán János - Ászár 
(Szürkebarát), Szabó Gábor - Ászár (Szürkeba-
rát), Varga Imre - Nagyigmánd (Bianca). 
A gazdáknak ezúton is gratulálunk az elért helye-
zésekhez.
Köszönet a támogatóknak: Agrotek Kft., Ászári 
Körzet Hegyközsége, Farmker Kft., Földmérő 
Kft., Gabi Bt., Köbl Attila, Hajdu Ferenc, Hajdu 
Kft., ifj. Nyitrai Sándor, Körmendi Szilárd, Nagy 
Lajos, Nagyigmándi Önkormányzat, Szabó Bálint, 
Császári Önkormányzat, Ászári Önkormányzat, 
Kerékteleki Önkormányzat, Igmándi Sajtműhely

Pné.Gy.E.

Véradás a Magosban

Végre megérkezett a tavasz 
már mindenki nagyon vár-
ta. Egyre több a napos órák 
száma vágyunk ki az ud-
varra a kertbe a természet-
be. Aki teheti és szereti a 
szép növényeket a szép pá-
zsitot az illatozó bokrokat a 
szép fákat gondozásba ve-
szi őket. Sajnos vannak 
akik nem ilyenek nem tö-
rődnek környezetükkel, el-
hanyagolják azt. Vannak 
olyanok kik a lenyesett 
gallyakat az elszáradt növé-

nyeket ugyan összegyűjtik, 
de nem a kijelölt helyre, ha-
nem az út menti árkokba, 
vagy bokrok mögé rejtik. 
Felháborító, hogy még 
mindig nem törődünk elég-
gé környezetünk tisztaságá-
val. Kellemesebb leülni 
egy olyan padra ahol nem 
vesz körül bennünket apró 
magvak héja, eldobott mű-
anyag, sörös és energia ita-
los dobozok sokasága.Tele-
pülésünkön is sajnos sok a 
szemetelő, eldobott, elhasz-

nált papír zsebkendők, fél-
decis üvegek, papír zacs-
kók, cigaretta végek, egyéb 
megunt, feleslegessé vált 
tárgyak. Szomorú, hogy 
azért kell embereket foglal-
koztatni, hogy a mások ál-
tal elhasznált, vagy kido-
bott haszontalannak vélt 
dolgokat összeszedjék. Vi-
gyázzunk környezetünkre, 
rakjuk a kijelölt helyre a 
hulladékainkat, így nem 
csak a környezetünk lesz 
tiszta és egészséges, hanem 

mi is, hisz tiszta oxigéndús 
levegő nélkül nincs egész-
séges élet, de ehhez sok 
egészséges növényzet 
szükséges. Gondoljunk 
arra, hogy a sok kidobott, 
nehezen bomló használha-
tatlan hulladék rombolja, 
csúfítja és károsítja környe-
zetünket. Fogjunk össze ki-
csik és nagyok, hogy tele-
pülésünk minden lakója 
szép és tiszta környezetben 
élhessen!

Hérics Józsefné

Környezetünk védelmében .....
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József Attila születésnap-
ján, április 11-én tisztel-
günk a magyar költészet 
nagyjainak munkássága 
előtt. Idén is a Magos 
Művelődési Ház adott 
otthont a Költészet Napja 
alkalmából megrendezett 
ünnepségünknek, melyre 
igazán szép számban ér-
keztek kicsik és nagyok 
egyaránt. 
Fiatalok és idősebbek töl-
tötték meg a művelődési 
ház színháztermét, jelez-
ve ezzel, hogy mai vilá-
gunkban is van még he-
lye a költészetnek és a 
szívhez szóló rímeknek. 
Költészet Napjáról lévén 
szó, természetes, hogy a 
verseké volt a főszerep. 
Elsőként a Kincseskert 
Óvoda gyermekei szaval-
tak aranyos, szívhez szó-
ló verseket, majd a 
Nagyigmándi Pápay Jó-
zsef Általános Iskola ta-
nulóit hallgathatta meg a 
közönség.
Óvodás gyermekek: 
Nagy Koppány, Varga 
Botond, Horváth Panka, 
Szabó Gergő és Szabó 
Gábor, Sipos Zselyke és 
Sipos Tamás, Bognár Ta-
más és Haris Balázs, 
Szarka Noel, Tóth Ádám 
Csaba.
Iskolás gyermekek: Ba-
logh Anna, Balogh Anita, 
Regdon Dorka, Nagy 
Lola Szoraja, Tóth Tí-
mea, Szijj Viktor János, 
Takács Bence, Horváth 
Anna, Vincze Lujza, 
Ozsváth Ádám, 
Szentirmay Bíborka, Sza-
bó Virág, Bakos Ákos, 

Nagy Balázs, Nagy 
Amira Luca, Ónodi Luca, 
Bognár Kata, László Ale-
xandra, Szalóki Dorina, 
Zsebő Kornél, Lakatos 
Gréta Hanna, Patonai 
Liza, Mankovics Tifani, 
Bedecs Bianka, Kovács 
Kitti Mercédesz, Németh 
Balázs, Schulmann 
Emma, Major Fanni, Szijj 
Ferenc Zsombor, Hajgató 
Roxána, Kaufman Eszter, 
Szentirmay Eszter, Feke-
te Sára. Pázmándi Nóra, 
Szakál Zsóka, Dunár 
Evelin, Pogrányi Eszter, 
Széles Barnabás, Szabó 
Csaba Kevin, Tóth Ani-
kó, Szentirmay Anna.
A gyermekek sokféle 
verssel készültek az ün-
nepi alkalom tiszteletére. 
A 2017-es esztendőben 
két évfordulóról is meg 
kell emlékeznünk, elő-
ször is kétszáz éve, 1817. 
március 2-án született 
Nagyszalontán Arany Já-
nos, a 19. század magyar 
költészetének központi 
alakja, a magyar nyelv 
máig utolérhetetlen mes-
tere. A jubileum alkalmá-
ból március 2-án orszá-
gosan elkezdődött az 
Arany János emlékév. A 
költő életének 65 éve 

alatt végigélte a kor sors-
fordulóit, lírájában han-
got is adott mindannak, 
ami a magyarsággal tör-
tént. Arany elsősorban 
epikus költőnek tartotta 
magát, de költészetének 
– a méltán népszerű és 
halhatatlan Tolditól elte-
kintve – elsősorban lírai 
része érvényes ma és hor-

Költészet Napja a Magosban
Óvodásaink

Negyedik osztályosaink

Könnyűzenei Női Kórus és Kóvári Alexandra

Felső tagozatosok, Tóth Anikó 
saját verseit szavalta el nekünk

(Folytatás a következő oldalon)

Ünnepi hírek
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doz az utókor számára is 
üzenetet. 
Valamint 500 éve Luther 
Márton kitűzte 95 tételét 
a wittenbergi vártemplom 
kapujára, mely reformok 
sorozatát eredményezte 
az élet minden területén.
Luther fellépése átalakí-
totta Európa korabeli val-
lási térképét, megújította 
a hit világát. A reformátor 
gondolkodása azonban 
messze túlnyúlik a teoló-
gia határain, hiszen a re-
formáció hatása a politi-
ka, a gazdaság, a zene, a 
jogtudomány, az anya-
nyelv és a modern termé-
szettudomány kibontako-
zása, illetve átalakulása 
terén is tetten érhető. A 
Magyar Költészet Napján 
elhangzottak Arany Já-
nostól is versek: Régi jó 
időben, Nemzetőr-dal, 
Mátyás anyja, Reg és est, 
A Walesi bárdok, Toldi 
előhangja és az Epilógus, 
tiszetelegve nagy költőnk 
előtt és Vincze Lujza sza-
valatában, Lukátsi Vilma: 
Wittenberg című versével 

megemlékeztünk a refor-
máció 500. évfordulójá-
ról is. 
Hallhattuk még Nemes 
Nagy Ágnes: Jön a kutya 
című versét, az Altató, 
Kertész leszek és a Mama 
című József Attila költe-
ményeket, a Fürödni kell 
és a Jankó és mackó című 
Juhász Magda verseket is, 
de sok más magyar költő 
is képviseltette magát a 
szavalók választásai kö-
zött. Kányádi Sándor: Áp-
rilis hónapja című verse 
éppúgy elhangzott, mint 
Petőfi Sándor: Füstbe-

ment terve, de többek kö-
zött Szabó Lőrinc, Zelk 
Zoltán és Csokonai Vitéz 
Mihály egy-egy versét is 
előadták a diákok. 
Idén felnőtt szavalókat is 
köszönthettünk a színpa-
don, Mogyorósi Jánosné, 
Bojtorné Tóth Márai, Vö-
rös Lászlóné és Cserháti 
Sándorné személyében.
A már hagyományosnak 
számító versmondások 
mellett idén is igazi cse-
megét tudtunk az ünnep-
ségen résztvevőknek kí-
nálni. A Könnyűzenei 
Női Kórus előadásában 

megzenésített verseket 
hallhatott a közönség. Is-
kolánk három tanulója a 
segítségünkre volt, hi-
szen ők el is szavalták 
ezeket a verseket, így 
prózában is hallhatók 
voltak Szabó Lőrincz: 
Esik a hó, Radnóti Mik-
lós: Bájoló, József Attila: 
Áldalak búvalcímű versei 
Vincze Lujza, Kóvári 
Alexandra és Szabó Ta-
mara előadásában is.
A Magos Művelődési 
Ház és Könyvtár nevében 
ezúton is szeretném meg-
köszönni az Őszikék 
Nyugdíjas klub tagjainak 
és a gyermekeknek sza-
valataikat, a pedagógusa-
inknak azt, hogy segítet-
ték a tanulók felkészülé-
sét a jeles alkalomra. Kö-
szönetemet szeretném ki-
fejezni a Könnyűzenei 
Női Kórusnak a remekül 
előadott dalokért, vala-
mint hogy jelenlétükkel 
és szereplésükkel ők is 
emelték az ünnepség 
színvonalát.

P-né Gy.E.

Mogyorósi Jánosné, Vörös Lászlóné, 
Cserháti Sándorné, Bojtorné Tóth Mária

Sokan eljöttek
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Minden évben beköszönt 
a tavasz és vele együtt 
megérkeznek a tavaszi ün-
nepek is. Húsvét a feltá-
madás, Krisztus feltáma-
dásának az ünnepe. A hús-
vét időpontja március 22. 
és április 25. között inga-
dozik. Az ünnephez kap-
csolódik a hosszú böjti 
időszak is, mely régebben 
hamvazószerdától 40 na-
pig, egészen húsvétig tar-
tott. Ezen időszak alatt fő-
leg kenyeret, száraz növé-
nyi ételeket ettek az em-
berek. A böjt előírásai ma 
már nem olyan szigorúak, 
leginkább a nagyhétre, 
nagypéntekre terjednek 
már csak ki.
A hosszú böjti időszakot 
kisebb ünnepek tagolják. 
A legjelentősebb közbe-
eső vasárnapot, a hatodik 
vasárnapot virágvasárnap-
nak nevezzük, amely már 
a húsvéti ünnepsorozat ré-
sze. Ehhez az ünnepet 
megelőző utolsó vasár-
naphoz kötődik a barka 
megszentelése is, mely-
nek bajelhárító szerepet 
tulajdonítanak a hagyo-
mányok.
A nagyhét napjainak szo-
kásai a Bibliában leírtakat 
követik.
Nagycsütörtökön a haran-
gok elhallgatnak, a hagyo-
mány szerint Rómába 
mennek, céljuk hogy lás-
sák a pápát. A templomok-
ban ilyenkor nem haran-
goznak, egészen nagy-
szombatig, a feltámadás 
ünnepéig.

Nagypéntek a keresztény-
ség legnagyobb gyásza, 
Krisztus kereszthalálának 
napja.
Nagyszombat a feltáma-
dás jegyében zajlik. Este a 
templomokban feltáma-
dási körmeneteket tarta-
nak és a harangok is visz-
szatérnek Rómából. Az új 

tűz gyújtása is ekkor törté-
nik, mely egyben a re-
mény jelképe, hírül adja a 
megváltás közelségét. 
Étel és italszenteléseket is 
ilyenkor tartanak, a hús-
véti sonkát, bárányt, kalá-
csot megszentelik, melyet 
már a körmenet után lehet 
fogyasztani. 
Húsvéthétfő a locsolkodás 
napja. Ez a tradíció is egy 
eredeti magyar szokás, 
melyet máshol nem is-
mernek. A locsolkodó fiú-
kat festett hímes tojások-
kal illik megajándékozni. 
Ma már inkább kölnivizet 
használnak a fiúk a locsol-
kodáshoz a régebbi drasz-
tikusabb megoldások he-
lyett, mikor kútvízzel lo-

csolták a lányokat.
A természet megújulása, 
mindig megtöltötte re-
ménnyel az embereket, 
életük könnyebb lett, hi-
szen már nem kellett any-
nyit fagyoskodni, több lett 
a fény, a szín, és ami a leg-
fontosabb, bőségesebb, 
változatosabb lett a táplá-

lék is. Éppen ezért nem 
meglepő, hogy réges-ré-
gen szerte a világon, év-
századokon át tavasszal 
ünnepelték az újévet. A 
húsvét tehát nemcsak a 
feltámadás de a tavaszkö-
szöntés ünnepe is.
2017. április 12-én, dél-
után kikapcsolódni és szó-
rakozni vártuk a meghí-
vott gyermekeket és ven-
dégeket a Magos Művelő-
dési Házba, húsvéti klub-
délutánra. 
Miután felelevenítettük 
azt, hogy mit is jelentett a 
régi emberek számára a 
tavasz és az ünnep, a to-
vábbiakban először Lami 
Vivien, Kertész Ramóna 
Kitti, Gyuris Margó, Si-
mon Zsolt Tibor, Svincsók 

Húsvéti klubdélután 
a Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata által ellátott 

családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás szervezésében

Versmondók

Pőcze Mária és Kovács Emese

(Folytatás a következő oldalon)
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Andor, Balogh Anna és 
Balogh Anita verses elő-
adásában a tavaszról és 
a húsvétról szóló vidám 
kis verseket hallhattak a 
jelenlévők. A Követke-
zőkben Pőcze Mária he-
gedű előadását hallhat-
ták, majd pedig Kovács 
Emese és Pőcze Mária 
Szatmári táncokat tán-
coltak a színpadon.
Ünnepségünk további 
részében a húsvéti aján-
dékcsomagok átadására 
került sor, melyeket 
Szijj Ferencné képviselő 
asszony a Szociális, Mű-
velődési és Sport Bizott-
ság elnöke adott át a 
gyermekeknek. Ünnep-
ségünket megtisztelte 

je lenlé té -
vel Sugár 
T a m á s 
Tiszteletes 
Úr.
Az ajándé-
kok kiosz-
tását köve-
tően a 
meghívott 
gyermeke-
ket, vendé-
geket az 
a u l á b a n 
megterített 
a s z t a l o k 
mellé invi-
táltuk, ahol 
vendéglá-
tással ked-
veskedtünk számukra.
Bízunk benne, hogy 

minden kisgyermeknek, 
sikerült vidám, értékes 
perceket szereznünk 

ezen áprilisi délutánon 
és jövőre is örömmel 
jönnek rendezvényünk-
re.
Köszönöm a fellépők-
nek, hogy műsoraikkal 
színesítették az ünnepi 
eseményünket, Laka-
tosné Dián Krisztinának 
értékes tanácsait, közre-
működését az ünnepsé-
gen, a Magos Művelő-
dési Ház dolgozóinak és 
Varga Józsefnek a hát-
térmunkákat. Köszönöm 
még Mészáros Editnek 
és Illés Eszternek a se-
gítségét valamint Kris-
tóf Attiláné munkáját.

Prostek Nóra
családsegítő

Pőcze Mária
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 Megtartottuk a XII. nem-
zetközi szenior dobóver-
senyt és a VIII. Felföldi 
magyar országos bajnok-
ságot, az Igmánd SC szer-
vezésében Nagyig-
mándon. Az év eleji sok 
kellemetlen időjárás 
(nagy hideg, ónoseső) 
után most lehetővé vált, 
hogy a 2017. évi szabad-
téri rendezvény soroza-
tunk elinduljon. A ver-
senyzők „éhségét” bizo-
nyította a rekord számú 
nevezés. A magyar ver-
senyzőkön kívül lengyel 
és szlovák sportolók is 
erősítették, színezték a 
rendezvényt.

A verseny kezdete előtt 
Mészáros Miklós a ver-

seny főszervezője kö-
szöntötte a sportolókat, 
közreműködőket és vala-
mennyi résztvevő nevé-
ben  a község polgármes-
terét  Hajduné Farkas Eri-
kát, majd felkérte őt, 
hogy nyissa meg a verse-
nyeket. 

A szenior dobverseny 3 
számban: Ó-görög disz-
koszvetésben, súly ma-
gasba dobásban és 
Igmándi Merevnyelű ka-
lapácsvetésben  szervez-
tük. A felföldiek (profik-
nál) pedig 7 számban 
mérték össze tudásukat.
Komárom-Esztergom 
megyét 18 versenyző 
képviselte nagyszerűen 

(Tatabánya, TAC, Igmánd 
SC, Dad, Tát, Komárom).
A szél kellemetlenkedése  
ellenére sok szép ered-
mény született. Ezek kö-
zül is kiemelkedett egy 
világcsúcs és egy orszá-
gos rekord. A hatalmas 
hat méteres eredményt 
súly magasba dobásban 
Hoffer József Tatabánya 
Geotec versenyzője érte 
el. 

Tavaszi idény nyitó…

Nedoba Judit

Felföldi OB

Női helyezettek

Szőke Emi
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Eredmények:

W 40 Bódis Tímea   
2 első, 1 második hely
Abszolútban 1 első, 1  ne-
gyedik és  1 nyolcadik 
helyezés

W 40 Farkas Éva  
1 első, 2 második,  
Abszolútban 2 harmadik 
és 1 hatodik helyezés

W 45 Talabérné Nedoba 
Judit 3 második hely
Abszolútban 1 harmadik, 
1 hatodik, 1 hetedik hely

W 55 Szőke Emília  
3 első hely
Abszolútban 1 második,  
1 negyedik és 1 ötödik hely

M 45 Mészáros Róbert 
2 első hely és 1 második 
hely
Abszolútban 2 harmadik, 
1 negyedik helyezés

M 70 Bartos Miklós  
2 első, 1 második
Abszolútban 1 hetedik, 1 
hatodik és 1 tizenötödik 
hely

M 75 Mészáros Miklós 
3 első helyezés
Abszolútban 1 negyedik, 
1 nyolcadik és 1 tizenket-
tedik hely

Fő támogatóink:
Nagyigmánd 
Önkormányzata
Hajdu Kft.
Nagy Lajos

Támogatók:
Bedecs János
Pogrányi József
Községi Sportkör
Önkormányzatunk isko-
lában működő konyhájá-
nak személyzete
Falugondnokság

Segítőink:
Kóta Veronika
Prohászka Gábor
Semsei János
Szántó  László

Amberger Tiborné
Molnárné Talabér Irén
Bakodi András
Harka Attiláné
Harka Mónika
Ifj. Szántó László
Pálmási András
Talabér Dominika
Szabó Anett
Fodor László

Csak az előbb felsorolt 
intézmények és szemé-
lyek önzetlen támogatá-
sával tudtuk rendezvé-
nyünket sikeresen meg-
tartani.  Köszönjük.

Mészáros Miklós
ISC elnöke

Csapatkép

F E L H Í V Á S !
2017. június 22-29 között ismét megszervezzük 

a berekfürdői kedvezményes üdülést.
Jelentkezni: 2017.május 15-ig lehet

Kocsis Józsefnél, telefon: 34/356-878
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Egyesületi sportnap Nagypénteken a sportkörben

KOCSIS TÜZÉP
Tel.: 06 70/367-7504

Komárom, Deák F. u. 2.

Cser: kuglizva, hasítva: 
3.150 Ft/100 kg (31,50 Ft/kg)

Cser kuglizva:
3.050 Ft/100 kg  (30,50 Ft/kg)

Vegyes kemény tüzifa 
hasítva, kuglizva:

32.500 Ft/erdei m3

Ledvicei diószén: 
4700 Ft/q (47,00 Ft/kg)

Kertek szántását, szárzúzást vállalok.

Akác tüzifa: 36.000 Ft/erdei m3
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A csapat

CsocsóbajnokságPalacsintázás

Tengó

Szalonnasütés

NKSK hírek
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Az elmúlt hónap képekben

A huszárokkal együtt 
emlékeztek óvodásaink 

nemzeti ünnepünkre
A Kézimunka Szakkör tagjai 
hímzést tanítottak az iskolában

Magyarock Dalszínház 
Legénybúcsú című előadása a Magosban

Haris Ferenc egy 
március közepi 
ponttyal

Költészet Napon iskolánk harmadikosai a Magosban

Húsvéti játszóház a Magosban

Az ünnepségen Szijj Ferencné képviselő asszony
 adta át az ajándékot a gyermekeknek

Naszvad község Nyugdíjas Klubja mellett működő 
szakkör és a Matica Társadalmi Szervezet 

mellett működő Ügyes Kezek Szakkör 
kiállításának megnyitója a Magosban


