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Harmincöt éve őrzi a hagyományt a Nagyigmándi Kézimunka Szakkör 

A Magos Művelődési Ház és Könyvtár Kézimunka Szakköre ebben az évben ünnepelte fennállásá-
nak harmincötödik évfordulóját. 1982-ben kezdték el az alapító tagok azt a komoly hagyományőr-
ző munkát, amely napjainkig kulturális életünk egy szép színfoltja.
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A Magos Művelődési 
Ház és Könyvtár Kézi-
munka Szakköre ebben 
az évben ünnepelte fenn-
állásának harmincötödik 
évfordulóját. 1982-ben 
kezdték el az alapító ta-
gok azt a komoly hagyo-
mányőrző munkát, 
amely napjainkig kultu-
rális életünk egy szép 
színfoltja.
A szakkör idei hímzéski-
állítását a hagyományok-
nak megfelelően május 
1-jén nyitották meg a 
Gyermekjóléti Szolgálat 
nagytermében. A meg-
nyitón Hajduné Farkas 
Erika polgármester asz-
szony szólt az ünnepelt 
szakkörtagokhoz, kö-
szöntőjében kifejezte el-
ismerését hagyományőr-
ző tevékenységük magas 
fokú végzéséért, és kö-
szönetet mondott telepü-
lésünk nevében a példa-
értékű, hosszú évtizedes 
alkotómunkáért. A kö-
vetkezőkben az Árgyélus 
Néptáncegyüttes tagjai: 
Pőcze Petra és Lentulai 
Martin táncelőadására 
került sor – ajándékként 
a hagyományőrző szak-
kör ünnepi kiállítása al-
kalmából.
A kiállítást immár har-
mincötödik alkalommal 
Dr. Márkus Jánosné 
szakkörvezető asszony 
nyitotta meg. A gazdag 

kiállítási anyagot május 
7-ig tekinthették meg az 
érdeklődők, akik a szak-
kör tagjainak segítségé-
vel tárlatvezetésben is 
részesültek és kérdezhet-
tek is a munkákról, motí-
vumokról.
A kiállítás bezárásakor 
hagyomány szerint évzá-
ró bankettre került sor a 
Magos Művelődési Ház-
ban. Az eseményen 
Prostek Tamásné mon-
dott beszédet, megkö-

szönve mindazt az áldo-
zatos munkát, amit a 
szakkörvezető és a kézi-
munka szakkör tagjai vé-
geztek a helyi kultúra és 
a nemzeti hagyományok 

megőrzése terén. 
Hiszen az egyik 
legfontosabb ok, 
a népi hímzések 
m e g ő r z é s é r e , 
hogy a nemzeti 
örökségünkhöz 
tartoznak ugyan-
úgy, mint a nép-
dalaink és a tán-
caink, hagyomá-
nyaink. Ezek is a 
gyökereink ré-
szei, melyek 
megkülönböztet-

nek a vi-
lág más 
o r s z á g i -
ban élő 
barátaink-
tól, ezekkel a tu-
dásokkal, hagyo-
mányokkal va-
gyunk igazán a 
magyar nemzet 
tagjai. Büszkének 
kell lennünk és 
őrizni ezt az érté-
ket és továbbadni 
az utánunk jö-
vőknek. Ebben a 
munkában végez 
kiemelkedőt har-
mincöt éve a 
N a g y i g m á n d i 
Kézimunka Szak-
kör. A hímzés 

művészete nagyon szer-
teágazó ismereteket igé-
nyel. Ez is egy olyan 
népművészeti ág, amely 
komoly képzettséget és 
elhivatottságot kíván 

meg. Ez a képzettség és 
elhivatottság pedig, a 
szakkör tagjaiban meg-
van, bizonyíték erre az 
is, hogy harmincöt év el-
teltével is működnek s 
évről-évre kiemelkedő 
hagyományőrző munkát 
végeznek. A szakmai 
képzettségnél ki kell 
emelni a szakkörvezető 
asszony, Dr. Márkus 
Jánosné munkáját, hi-
szen az egy dolog, hogy 
valaki a saját örömére hí-
mez, sőt, hogy komo-
lyabban foglalkozik 
vele, de hogy még „meg-
bolondítson” ezzel jó né-
hány hölgyet, akik aztán 
rendszeresen járnak a 
szakkörébe immár 35 
éve, az már igazán elis-

(Folytatás a következő oldalon)
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merésre méltó teljesít-
mény. 
A beszédet követően a 
Kis Árgyélus Néptánc-
együttes csoportjainak 
táncát láthatták a vendé-

gek, Széki csárdás, sűrű 
és ritka tempó a Kamara 
csoport előadásában, 
majd Kalotaszegi legé-
nyest Dr. Malomsoki Ist-
ván, Szatmári verbunkot 

Malom-soki Máté tolmá-
csolásában, végül pedig 
Csallóközi táncok követ-
keztek a Kis Árgyélus-, 
Árgyélus-és Kamara 
csoport közös előadásá-
ban. A csoportok művé-
szeti vezetői Dr. 
Malomsokiné Varga 

Nóra és Dr. Malomsoki 
István.
A színvonalas előadá-
sok után Hajduné Far-
kas Erika polgármester 
asszony a képviselő-
testület elismeréseként 
adott át egy-egy emlék-
tárgyat a kézimunka 
szakkör vezetőjének, 
alapító tagjainak, a je-
lenlegi tagoknak, vala-
mint a szakkör három 
évtizedes munkáját se-
gítő település- és intéz-
ményvezetőknek. 

Az ünnepi esemény vacso-
rával és jó hangulatú be-
szélgetéssel zárult, melyen 
a régi és mostani tagoknak 
is volt lehetősége feleleve-
níteni a szakköri munká-
hoz kapcsolódó emlékeit.  
          Pné Gy. E.

Lentulai Martin és Pőcze Petra
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A képviselő-testület a so-
ron következő ülését áp-
rilis 26-án tartotta, ahol 
elsőként a Tatabányai 
Tankerületi Központ tá-
jékoztatóját vették tudo-
másul. Az ülésen jelen 
volt Szűcsné Balogh Szil-
via  gazdasági vezető, 
tankerületi igazgatóhe-
lyettes és helyi oktatási 
intézmény vezetője is, 
Karsai Bálint úr. A Tan-
kerületi Központ az el-
múlt évben kis és nagy 
értékű eszközök vásárlá-
sára 381.074,- Ft-ot, az 
épületben és eszközeiben 
elvégzett javításokra, 
karbantartási anyagvásár-
lásra 1.474.453,-Ft-ot 
fordított. Az önkormány-
zat a Nagyigmándi Pápay 
József Általános Iskolá-
nak az elmúlt évben 
9.642.062,-Ft támogatást 
nyújtott.
Elfogadásra került a lejárt 
határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két 
ülés között történt fonto-
sabb eseményekről szóló 
polgármesteri tájékoz-
tató is.
Az elöljáróknak a 
Nagyigmándi Polgárőr 
Egyesület 2016. évi 
munkájáról Bedecs Já-
nos elnök és Galgán Atti-
la pénztáros adott részle-
tes tájékoztatást. Az ön-
kormányzat által biztosí-
tott 1.800.000,- Ft-ból 
gazdálkodott az elmúlt 
évben az egyesület, mely-
ből az üzemanyagkölt-
ség,- internet,- biztosítá-
sok,- telefon,- karbantar-
tás,- egyéb működéssel 
kapcsolatos kiadásaikat 
fedezték. Az egyesület 

tagjai saját, rendőrségi 
járőrözéssel, rendezvény-
biztosítással, figyelőszol-
gálatban összesen 3.168 
órát töltöttek a települé-
sen.    
A testület tagjai elismerték 
és megköszönték az egye-
sület vezetőjének, tagjai-
nak áldozatos munkájukat.
A Mezei őrszolgálat 
2016. évi tevékenységé-
ről szóló részletes beszá-
moló is elfogadásra ke-
rült, melyet a dr, Füles 
Zoltán jegyző, Belcsák 
István és Bedecs János 
mezőőrök terjesztettek 
elő. A külterületek rendje 
és biztonsága az előző 
időszakokhoz képest nem 
romlott. A Mezei őrszol-
gálat munkája is elisme-
rést és köszönetet nyert.  
Megtárgyalásra és elfo-
gadásra került az önkor-
mányzatnál 2016. évben 
végzett belső ellenőrzési 
kötelezettség teljesítésé-
ről szóló előterjesztés, 
melyet a Komárom és 
Környéke Önkormányza-
ti Társulás által megbí-
zott, György Árpád belső 
ellenőr készített el.  
Dr. Füles Zoltán jegyző  a 
Nagyigmándi Közös 
Önkormányzati Hivatal 
2016. évi munkájáról 
részletes mindenre kiter-
jedő, számszaki adatok-
kal alátámasztott előter-
jesztést nyújtott be, me-
lyet a vezetők megkö-
szöntek és elfogadtak.  
Bruttó 265.000,-Ft for-
rást biztosítottak az ön-
kormányzati hivatal ré-
szére a pénzügyi iratok-
kal kapcsolatos iratselej-
tezés megrendelésére. 

Ebben az évben is in-
dul a pályázati felhí-
vás a „Virágos, rende-
zett és tiszta 
Nagyigmándért” ház 
és közterület szépítő 
versenyre.
A verseny célja: A telepü-
lés közterületeinek, udva-
rainak széppé, virágossá, 
összességében rendezet-
té, hangulatossá tétele, 
tisztán tartása, a gyomnö-
vények elleni védekezé-
se, valamint a lakóingat-
lanok előtti nyílt árkok és 
műtárgyaik tisztántartá-
sa.  
A versenyben való rész-
vétel: Az ingatlanok előt-
ti közterületek és udvarok 
szépítését az adott ingat-
lan tulajdonosa, haszná-
lója saját elképzelései 
alapján szabadon rendez-
heti, virágot ültethet, 
örökzöldet, növényt tele-
píthet.
A verseny időtartama: 
2017. május 1-től – 2017. 
augusztus 15-ig.
A verseny ideje alatt a 
képviselő-testület megte-
kinti az ingatlanokat és a 
közterületeket.  Az érté-
kelés augusztus hónap-
ban történik, a díjak át-
adására nemzeti ünne-
pünkön, augusztus 20.-a 
tiszteletére rendezett 
nagyközségi ünnepségen 
kerül sor. 
Díjazás: A legesztétiku-
sabbnak ítélt ingatlanok 
közül három kerül díja-
zásra, egyenlő mérték-
ben, ingatlanonként 
40.000,-Ft összegű növé-
nyek, virágok vásárlására 
felhasználható vásárlási 
utalvány formájában. 

A közterületek, utcák ren-
dezettségét, tisztaságát, 
szépítését a képviselő-
testület értékeli külön je-
lentkezés nélkül. A leg-
szebbnek, legvirágosabb-
nak, legtisztábbnak mi-
nősített utca emléktáblát 
kap „Legvirágosabb és 
legtisztább utca 2017.” 
felirattal. 
A településképi arculati 
kézikönyv és település-
képi rendelet elkészíté-
sével  a komáromi Nagy 
Éva főépítész egyéni vál-
lalkozót bízták meg.  A 
megbízási díj bruttó 
800.000,-Ft. 
A Kossuth Lajos utca 
14.szám alatti ingatlan-
ra építendő bölcsőde 
épület tervezési munkái 
elkészítésével a tatai 
Páhy és Társa Kft-t bízta 
meg a testület   bruttó 
3.302.000,- Ft tervezési 
díj összegért.
Az Ördöghegyi úti ipar-
terület közműellátásá-
nak tervezési munkáival 
pedig a tatabányai  
CityTERV Mérnökiroda 
Kft-t bízták meg. A mun-
ka díja bruttó  2.247.900,- 
Ft.
A Nagyigmándi Pápay 
József Általános Iskola 
konyháján üzemben 
lévő, elhasználódott víz-
lágyító berendezés cseré-
jét is támogatták a testü-
leti tagok. Az új készülék 
beszerzési ára bruttó 
403.212,- Ft, a kivitele-
zés szerelési anyag és 
munkadíj költsége: 
63.500,- Ft.
A Nagyigmánd Kossuth 
Lajos utca 36/B. szám 

(Folytatás a következő oldalon)



Igmándi Hírnök •52017. május   Önkormányzati hírek
alatti 663 hrsz-ú ingat-
lanon építendő termelői 
piac tervezési munkái el-
készítésével megbízza a 
Páhy és Társa Kft-t (2890 
Tata, Ady Endre út 13') a 
benyújtott tervezési aján-
lata alapján.

Az ellenszolgáltatás ösz-
szege:  bruttó 1.778.000'- 
Ft.
Nagyigmándi Közös 
Önkormányzati Hivatal 
épület fűtési rendszer 
rekonstrukciójának és ki-
építendő léghűtési rend-

szer épületgépészeti ter-
vezésével a vértesszőlősi  
VEL-THERM Bt- t bíz-
ták meg, bruttó 
2.374.900,- Ft ellenszol-
gáltatási díjért. 
Támogatták a képviselők 
a mezőgazdasági földte-

rületek és a közutak kö-
zött fekvő területek tisz-
tántartására irányuló, 
közfoglalkoztatási prog-
ram során kitermelt fa-
anyag, szociális célú tű-
zifaként történő igénylé-
sét 42,38 m3 faanyagra.

Településünk közterüle-
tei folyamatosan szépül-
nek, és a fenntartásukra 
is sokat áldoz önkor-
mányzatunk anyagilag és 
munkaórában is. Annak 
érdekében, hogy ezek az 
állapotok tartósan kedve-
zőek maradjanak, az 
egyre növekvő felületek 
gondozásában a lakos-
ságnak is együtt kell mű-
ködnie a jogszabály által 
ráruházott feladatok ellá-
tásával. 
Az önkormányzat 
8/1997. (III.27.) önkor-
mányzati rendelete sza-
bályozza az ingatlanok 
és az ingatlanok előtti 
közterület tisztántartásá-
val kapcsolatos lakossági 
feladatokat. Ezek nem 
öncélú kötelezettségek, 
hanem az adott ingatla-
nok környezetében lévő 
ingatlanok használható-
ságát segítik, e mellett 
nemcsak az ingatlan, ha-
nem az adott utca, lakó-
környezet képét is meg-
határozzák. 
A lakók rendeletben 
meghatározott feladatai a 
következőek: 
4.§  (1) Az in-
gatlan tulajdonosának, 
bérlőjének, kezelőjének, 

használójának (további-
akban: tulajdonos) a köz-
terület tisztántartásával, 
a zöldterület ápolásával 
kapcsolatos feladatai:
a) az ingatlan előtti 
(úszótelek esetén az épü-
let körüli) járdaszakasz-
nak, (járda hiányában 
egy méter széles terület-
sávnak), a járda melletti 
zöldsáv úttestig terjedő 
teljes területének, legfel-
jebb a telekhatár 10 mé-
teres körzetén belüli te-
rületének a gondozása, 
tisztántartása, szemét- és 
gyommentesítése, bur-
kolt területeken a hó elta-
karítása és síkosság men-
tesítése; ha az ingatlan-
nak két közúttal is érint-
kezése van, a fenti fel-
adatok mindkét irányra 
vonatkoznak,
b) a gyalogjárdára 
kinyúló ágak, bokrok 
megfelelő nyesése az 
épület előtt lévő fák le-
hullott lombjának takarí-
tása,
c) az ingatlan mel-
letti nyílt ároknak és mű-
tárgyainak tisztántartása, 
gyommentesítése,
d) a két szomszédos 
terület, épület közötti – 
kiépített úttal, járdával 

ellátott vagy anélküli – 
közforgalmi területsáv 
vagy átjáró esetében a 
tisztántartási kötelezett-
ség a tulajdonosok kö-
zött fele-fele arányban 
oszlik meg.

A csapadékvíz elvezetés-
sel kapcsolatos problé-
mák mindig akkor me-
rülnek fel, amikor az 
esős időjárás vagy egy 
nyári felhőszakadás 
eredményeként olyan 
mennyiségű csapadék 
esik le, amely azonnal 
nem szivárog el. Ilyen-
kor egy-egy elzárt árok 
vagy áteresz több ember 
életét is meg tudja kese-
ríteni, mivel a vizet visz-
szaduzzasztja, és sok 
esetben ott is jelentkezik 
a probléma, ahol egyéb-
ként rendben lenne a víz-
elvezetés. Az árkok és az 
átereszek takarítása az 
ingatlanok előtt a lakos-
ság feladata, ezt teljes 
körűen nem tudják az ön-
kormányzat dolgozói el-
végezni. 

Ugyan csak szeretném 
kiemelni a járdák és utak 
területére a közlekedést 
veszélyeztető módon rá-

nőtt fák és bokrok met-
szésének szükségessé-
gét. Amennyiben az ágak 
a közlekedés bármely 
résztvevőjének az út te-
rületén kárt okoznak, 
azért a mulasztó ingatlan 
tulajdonos tartozik anya-
gi helytállással. Ezek 
megelőzése érdekében 
arra kérek mindenkit, 
hogy növényeit az utak 
mentén fentiek figyelem-
be vételével alakítsa. 
Ahol ezek a munkák el-
maradnak, ott az önkor-
mányzat és a tűzoltóság 
dolgozói végzik majd el 
a szükséges beavatkozást 
a tulajdonosok megkér-
dezése nélkül. 
Szintén új feladat több 
utcában a díszburkolatos 
járdák gyomtalanítása, 
ami elvégezhető kézzel 
vagy akár permetezéssel 
is. A járdák állapotának 
és településképi szerepé-
nek megóvása érdekében 
kérem a tisztelt lakótár-
sakat az együttműködés-
re. 

dr. Füles Zoltán 
jegyző

Közterületekkel kapcsolatos lakossági feladatok
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A Komárom-
E s z t e r g o m 
Megyei Ön-
kormányza t 
támogatásával 
uniós forrás-
ból a Terület- 
és Település-
f e j l e s z t é s i 
O p e r a t í v 
P r o g r a m 
(TOP) kereté-
ben a közeljö-
vőben 49 tele-
pülésen való-
sulhatnak meg 
fejlesztések: 
intézmények 
újulnak meg, épületener-
getikai korszerűsítésekre 
kerül sor, iparterületek 
kerülnek kialakításra, tu-
risztikai látogatóközpon-
tok nyílnak meg, de szá-
mos településen az egész-
ségügyi és szociális alap-
ellátás területén is fej-
lesztésekre számíthat a 
lakosság. 

A megyei önkormányzat 
támogató döntésének kö-
szönhetően Nagyig-
mándon két fejlesztésre is 
sor kerül: korszerűsödik a 
termelői piac és új böl-
csőde várja majd a cse-
metéket. A jelenlegi piac 
területe kavicsos talajú, 
nincs építmény rajta, és 
semmilyen közművel 
nem rendelkezik, ráadá-

sul a standokat is az áru-
sok biztosítják maguk-
nak. Csaknem 40 millió 
forint ráfordítással azon-
ban megoldódnak ezek a 
kérdések: a terület teljes 
egészében térkövezést 
kap, kiépítésre kerül a víz 
és csatorna, a csapadék-
víz elvezetése és az elekt-
romos áramellátás is. Egy 
új vizesblokk is épül, e 
mellett pedig 10 db fix, 
fedett árusító helyet is ki-
alakítanak, valamint to-
vábbi 10 db mobil-fedett 
árusító helyet. 
Nem csak a piacozók, de 
a kisgyermekes családok 
is örülhetnek: egy már 
meglévő épület átalakítá-
sával új bölcsőde várja 
majd a csemetéket. A pro-
jekt 60 millió forintból 
valósul meg, az építési 

munkálatokon kívül kert-
építésre, berendezési tár-
gyak beszerzésére, belső-
építészeti munkákra is 
sor kerül. Mivel jelenleg 
hasonló intézmény nem 
működik a településen, 
az új bölcsőde a szülők-
nek is nagy segítséget je-
lent majd, általa gördülé-
kenyebbé válhat a mun-
kába állás időszaka. 
„A területi elvet figye-
lembe véve a tervezett il-
letve az előkészítés alatt 
álló fejlesztések a megye 
egész területét lefedik. 
Kiemelten fontosnak tar-
tom ugyanis a kistelepü-
lések, a községek támo-
gatását” – mondta 
Popovics György, a me-
gyei közgyűlés elnöke a 
megítélt TOP-os támoga-
tásokkal kapcsolatban. 

Hozzátette, 
Nagyigmánd 
pályázatával 
együtt eddig 
80 projektről 
született dön-
tés 12,7 mrd 
Ft értékben, 
de a munka 
nem áll meg: 
az első körös 
pá lyáza tok 
közül még 
további 40 
támogatás i 
kére lemről 
döntenek a 
k ö v e t k e z ő 

időszakban. Támogatá-
suk esetén további hason-
ló fejlesztésekre és inku-
bátorházak fejlesztésére 
kerül sor. 
2017. március 31-ével 
megjelentek a 2017. évi 
TOP-os pályázatok is. A 
kiírások révén több mint 
8,1 milliárd Ft támogatás 
juthat még a települések-
nek. Inkubátorházak fej-
lesztésére, leromlott vá-
rosi területek rehabilitá-
ciójára, helyi identitás és 
kohézió erősítésére, va-
lamint újabb turisztikai, 
közlekedési, vízrendezé-
si és energetikai projek-
tekre nyújthatnak pályá-
zatokat az önkormány-
zatok és egyéb, a kiírá-
sokban szereplő szerve-
zetek.  

Piac és új bölcsőde Nagyigmándon

„Fontosak azok a pályázati lehetőségek, amelyek a kistelepülések igényeit veszik figyelembe. Elsősor-
ban ugyanis a településeken élők tudják, hogy mely területeken van szükségük fejlesztésekre. Ezért 
jött létre az úgynevezett Területi Operatív Program (TOP), amely a megyei önkormányzaton keresz-
tül közvetlenül a községekhez jut el, ahol - akár energetikai, akár más célú beruházások valósulnak 
meg, a fejlesztések mind az ott élők, így a közösség erősödését tudják majd szolgálni” –mondta el 
Czunyiné Dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője. 

Popovics György
Czunyiné 

dr. Bertalan Judit
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Megérkeztek: 
Május 4-én Kóródi Zsuzsanna és Márkus János 

kislánya Emília 
Május 11-én Tóth Nikolett kisfia András István 

Május 12-én Balogh Kitti és Balogh Botond 
kisfia Zoltán Attila 

Szeretettek gratulálunk a kis jövevényekhez, kívánjuk, 
hogy erőben, egészségben, szeretetben növekedjenek. 
     

Házasságot kötött: 

„A házasságkötés, egyszerűen csak azt fejezi ki: Vál-
lalni,- tiszta szívvel, önzetlenséggel vállalni egy közös 
életet, egy közös sorsot” 
Április 29-én Danyi Réka Veronika és Szabó Árpád 
hivatalunk dísztermében,

május 17-én Lipták Timea Ágnes és Papp István a 
megismerkedésük helyszínén, a Monsantó,- Vetőmag-
üzem területén, a szabad ég alatt, mondták ki egymás-
nak a boldogító igent.  

Sok-sok éven áttartó, szép,  boldog éveket kívánunk a 
kedves pároknak. 

Aranylakodalmat ültek: 

Imre József és kedves felesége, Éva asszony május 
20-án kedves családjuk körében ünnepelték 50. házas-
sági évfordulójukat. 
Életük e jeles évfordulója alkalmából barátságos, me-
leg otthonukban Hajduné Farkas Erika polgármester 
asszonnyal mi is köszöntöttük őket. 
Kívánjuk, hogy még sok éven át erőben, egészségben 
éljenek szeretteik körében.  

Lakótársaink, akiktől 
végső búcsút vettünk: 

Sós Ferencné (1954), Kiss Istvánné (1954), 
Hajdu Mihály (1921), Karsai Sándorné (1940), 

Gerencsér József (1930), Förhécz Miklósné (1925), 
Karikó Kálmánné (1937), 
Mészáros Miklósné (1956) 

Nyugodjanak békében!                       Pásztor Tiborné 
anyakönyvvezető

Anyakönyvi hírek: 

KÖSZÖNET NYÍLVÁNITÁS
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, 
akik felejthetetlen halottunk, Horváth Vince - szeretett 
férj, édesapa, nagypapa- búcsúztatásán megjelentek, sír-
jára virágot helyeztek, gyászunkban őszinte szívvel osz-
toztak.                                                  Gyászoló Család 

KÖSZÖNET NYÍLVÁNITÁS
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, 
akik felejthetetlen halottunk, Hajdu Mihály - szeretett 
édesapa, nagypapa, dédpapa- búcsúztatásán megjelen-
tek, sírjára virágot helyeztek, gyászunkban őszinte szív-
vel osztoztak.                                      Gyászoló Család 

KÖSZÖNET NYÍLVÁNITÁS
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, 
akik felejthetetlen halottunk, Gerencsér József  - szere-
tett édesapa, nagypapa, dédpapa- búcsúztatásán megje-
lentek, sírjára virágot helyeztek, gyászunkban őszinte 
szívvel osztoztak.                        Gyászoló Család 
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A tavalyi évet követően, 
2017. április 21-én meg-
kezdődtek a tó vízminősé-
gét javító    munkafolya-
matok, melyet egy részlete-
sebb vizsgálatsorozat elő-
zött meg. A víz fizikai és 
kémiai tulajdonságait rend-
ben találtuk, kiugró értéke-
ket nem lehetett regisztrál-
ni. A toxintermelő és oxi-
gén hiányt előidéző 
cianobaktériumok (koráb-
ban kékalgák) aránya ala-
csony volt. Az összes alga 
mennyiséget figyelembe 
véve csupán csak 8,6 
%-ban találkozhattunk 
ezekkel a nemkívánatos 
szervezetekkel. Az algabio-

masszát tekintve, a kova-
moszatok aránya volt a leg-
magasabb, ezért is van je-
lenleg szürkésbarna árnya-
lata a tóvíznek. Az algasza-
porodáshoz nélkülözhetet-
len foszfor alacsony kon-
centrációban (0,12mg/l) 
volt jelen, mely bizakodást 
nyújt az idei évre nézve, 
mivel a minimális foszfor 
szint kevesebb algameny-
nyiséget eredményez a nyá-
ri meleg hónapokban. A 
vízmintavételkor a minta-
vevő edényben, majd a la-
boratóriumi mikroszkópos 
vizsgálat során is, számos 
hasznos zooplankton szer-
vezetett lehetett felfedezni, 
mely tavaszi ívásból szár-
mazó ivadék legfontosabb 
tápláléka. A tavaszi hal-
pusztulás mindössze né-
hány egyedre korlátozó-
dott, külön beavatkozásra 
ez ügyben nem volt szük-
ség. Kérem a horgásztársa-
kat, hogy a kifogott majd 

visszaengedett halakkal kí-
méletesen bánjanak, mert 
nem megfelelő bánásmód 
esetén a halak sérülnek és 
később el is pusztulhatnak. 
Május 12-én rendeztük 
első, idei társadalmi mun-
kánkat, melyen 51 horgász-
társ vett részt. Számos tag-
társunk van, akik előre 
egyeztetve, más időpont-
ban teljesíti illetve már tel-
jesítette a munkát. Figye-
lembe véve azt is, hogy a 
70 év felettieknek és gyere-
keknek nem kötelező a 
részvétel, az első társadalmi 
munkánkon 70% feletti 
volt részvételi arány. A kitű-
zött feladatokat sikerült tel-

jesítenünk, mindenki dere-
kasan dolgozott. Kitakarí-
tottuk az első árapasztót, a 
védőgátat, a horgásztanyát 
és környékét. Új, ideiglenes 
nyúlgátat építettünk ho-
mokzsákokból, felkészülve 
az esetleges alacsony nyári 
vízállásra. Előkészülve a 
horgászversenyre néhány 
foglalt hely táblával ellátott 
horgászhelyet is rendbe tet-
tünk a feledékeny vagy lus-
ta horgásztárs helyett. Re-
mélem, hogy legközelebbi 
alkalommal nem a közös-
ségnek kell kitakarítania 
mások foglalt helyét, helyet-
te szeretnénk hasznosabb 
munkát végezni! A hátsó 

 Események, hírek a Nagyigmándi Horgász Egyesület életében

Az áprilisi közepi vihar a tóparton
 sem múlt el nyomtalanul

Idén is folytatjuk 
a vízminőséget javító 

kezeléseket

 Társadalmi munka során kitakarítottuk 
a horgásztanyát

A korhadt fákat elégettük, 
a törmelékeket 
elszállítottuk 
a szemétbányába

Folyik az első árapasztó nádtalanítása

(Folytatás a következő oldalon)
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árapasztó kitakarításához 
külön munkacsapatot kell 
majd szerveznünk, mivel ez 
a túlméretezett építmény 
rendbetétele már meghalad-
ja erőnket és lehetőségein-
ket. Gépkocsi parkolót ala-

kítottunk ki a tó Szákszend 
felöli bejárójának jobb olda-
lán is és kihelyeztük a par-
koló helyeket jelző táblákat. 
Felállítottunk a tóparton, a 
kocsi út felőli bejárónál egy 
hirdetőtáblát, mely tartal-

mazza a horgászrendünket 
és egyéb információkat. 
Horgásztársaink, akik mun-
kahelyi vagy egyéb elfog-
laltságuk miatt nem tudtak 
jelen lenni május 12-én, 

azok részére az év folyamán 
még több alkalommal bizto-
sítunk lehetőséget a munkák 
elvégzéséhez. 

 Dr. Kádár András
 elnök

Dr. Füles Zoltán alelnök irányításával épül az új nyúlgát

További parkolókat alakítottunk ki 
a horgásztó szákszendi bejáratánál

A korábbi parkoló helyét kiírással 
erősítettük meg, mert megszegve az új 
horgászrendünket, néhányan még 
mindig a tóparton parkolnak

Szentirmay Károly illetve Zalka Ferenc segítségével 
a kocsibejárókat, utakat és részben a parkolókat
tettük rendbe

A tóparton, a kocsi úti bejáró felöli hirdetőtáblán is 
kifüggesztettük horgászrendünket

Dunár Evelin 
2,3 kg-os fogása 
felkerült 
a rekordlistára

Nagy Miklós 
13 kg-os harcsája
 is feliratkozott 
a rekordlistára
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Április tréfás, bolondos 
hónap, ami folyton meg-
viccel bennünket szeszé-
lyes időjárásával. Ebben 
az évben XXII. alkalom-
mal készülődtünk a Szent 
György napi hagyomány-
őrző rendezvényünkre a 
Kincseskert Óvodában.
Az időjárás azonban sem-
mi jót nem igért szabadté-
ri rendezvényünkre. Szer-
dán még országszerte és 
nálunk is havazott. Gyer-
mekcsoportjaink a próbái-
kat sem tudták megtartani 
az óvoda udvarán felállí-
tott színpadon, olyan hi-
deg és szeles idő volt. Így 
úgy döntöttünk, hogy a 
Magos Művelődési Ház 
védelmet és kellemes kör-
nyezetet és meleget nyúj-
tó falai között tartjuk meg 
a meghirdetett programo-
kat. Abban bizakodtunk, 
hogy ide is ellátogatnak 
majd az évek óta hozzánk 
hű vendégeink, látogató-
ink.
Rendezvényünket Pőcze 
Lászlóné kisbírónk dobol-
ta ki és a színpadra hívta 
az érdeklődőket az óvodá-
saink műsorának megte-
kintésére.
A színpadon először kö-
szöntöttem a megjelent 
vendégeket és örömmel 
láttam, hogy megtelt a né-
zőtér sok-sok kedves ér-
deklődővel. A vendégek 
között köszönthettem 
Hajduné Farkas Erika és 
Dián Erzsébet polgármes-
tereket, Szijj Ferencné 
képviselőt, Czeglédi 
Ferencnét nyugdíjas óvo-
davezetőnket, a Bábolnai 
Százszorszép óvoda veze-

tőjét és óvónőit, a Tatabá-
nyai Micimackó óvoda 
vezetőjét és a Komáromi 
Kis Táltos Óvoda óvónőit, 
gyermekeit és természete-
sen óvodásainkat, szülei-
ket, községünk érdeklődő 
lakosságát.
Elsőként a színpadon a 
Süni csoportosok szere-
peltek, akik „Állatok 
hangversenye” című mű-
sorukban sok-sok állatok-
ról szóló verset, 
dalosjátékot, találós-kér-
dést elevenítettek meg 
számunkra. Nagycsopor-
tosaink önállóan, szépen 
felkészülve álltak szín-
padra. Óvónőik Szabó 
Tiborné, Orbánné Szabó 
Judit és dajka nénijük 
Horváthné Mészáros Zsu-
zsanna.
A Fehérlófia csoport 
gyermekei a ”Kiskakas 
gyémánt félkrajcára” 
című mesét keltették 
életre. A kedves gyerme-
ki szerepeikkel mosolyt 
és vidámságot csaltak a 
nézősereg arcára. Óvo-
dásainkon is látszott, 
hogy élvezettel adták elő 
vidám műsorukat. Nagy 
tapsot kaptak érte.
A Komáromi Kistáltos 
óvodások műsorában a 
ritmusé volt a főszerep. 
Karmesterük vezénylé-
sét követve szólaltatták 
meg hangszereiket, tap-
soltak, szótagoltak, ko-
pogtak. Örömmel néztük 
különleges előadásukat, 
mely szintén nagy sikert 
aratott.
Kis szünet után a színpa-
don a Kuttyomfitty Tár-
sulat: Cirkusz 

folklorikusz előadását 
nézhették és aktív sze-
replőként többen is be-
kapcsolódhattak az elő-
adásba. A Pápay József 
Általános Iskola alsós ta-
nulói és óvodásaink is él-
vezettel figyelték az elő-
adást.
Közben az aulában sok-
sok igényesen elkészített 

portéka várta az érdeklő-
dőket.
A rendezvényünk végén a 
tombolahúzásra került 
sor, melyen értékes aján-
dékokat nyerhettek a sze-
rencsések.
Elmondhatjuk, hogy a 
rossz idő és az új helyszín 
ellenére sikeresen zárult 

Szent György napi hagyományőrzés a Kincseskert Óvodában

(Folytatás a következő oldalon)

A Fehérlófia csoport műsora

A Kistáltos óvodások

A Süni csoportosok 
műsora
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hagyományőrző napunk.
Köszönjük mindazok se-
gítségét, akik rászánták az 
idejüket a rendezvény elő-
készítésére, sok-sok vá-
sárfiát készítettek, hoztak 
a csoportokba. Külön kö-
szönjük a Szent György 
napon segítkező szülők 
támogását.
Támogatóink voltak: 
Bedecsné Dián Annamá-
ria, Dián Dezsőné, Eke 
Antalné, Czeglédi 
Ferencné, Igmándi Ha-

gyományőrző Egyesület, 
Jámbor Jánosné, Marika 
Virág, Major 
Ferencné, Mónika 
Virágbolt, Karikó 
Lászlóné, Somogyi 
Lajosné, Pogrányi 
Zsolt dísznövény-
kertészete, Szabó 
Zöldség-és Gyü-
mölcskereskedés, 
Vincze Lajos. 
K ö s z ö n j ü k 
valamennyiük se-
gítségét!

Köszönjük a Falugond-
nokság és a Magos Műve-
lődési Ház dolgozóinak a 
rendezvény lebonyolítá-
sában és Varga Józsefnek 
a hangosításban nyújtott 

segítségét.

A Komáromi 
K i s t á l t o s 
Óvoda gyer-
mekei, neve-
lői évek óta 
aktív résztve-
vői rendezvé-
nyünknek.
Mindig szíve-
sen jönnek 
hozzánk és 
mi is viszo-
nozzuk ked-
vességüket. A 
Szent György 
nap utáni hé-

ten a Fehérlófia csoport 

gyermekei látogattak el 
óvodájukba egy délelőttre. 
Nagy szeretettel fogadták 
csoportunkat és sok-sok fi-
nomságot kaptak gyerme-
keink. A Kistáltos óvodá-
sok és lengyel gyermekraj-
zokból összeállított kiállí-
tás alkotásait is megcso-
dálhatták a gyermekek az 
óvoda tornaszobájában. 
Utána a szabadban kipró-
bálhatták a különleges ke-
rékpárjaikat és jót játszot-
tak az óvoda udvarán. Út-
ban Komáromba és vissza-
felé csoportosan gyakorol-
hatták az autóbuszon va-
ló-és a városi közlekedés 
szabályait óvodásaink.
Köszönjük a lehetőséget!

Galgánné 
Varga Erzsébet

óvodavezető

A Fehérlófia csoport 
a Kistáltos Óvodában

Áll a vásár

Kuttyomfitty együttes erőművésze

Pőcze Lászlóné kisbíró 
kidobolja az eseményeket

Óvodai hírek
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Óvodásainkkal, a Mici-
mackó és a Süni csoportos 
gyermekekkel a Tatabá-
nyai Jászai Mari Színház 
előadására látogattunk el. 
Lázár Ervin: A kisfiú és az 
oroszlán című meseelő-
adására. A gyerekek nagy 
izgalommal készülődtek 
az utazásra és a színházra. 
Nagyon sokan életükben 
először jutottak el „igazi 
színházba”. Megérkezve 
megcsodáltuk a színház 
épületét, majd körbejártuk 

emeleteit és a 
teraszra is ki-
m e r é s z k e d -
tünk. A nézőté-
ren elfoglaltuk 
helyünket a 
sok-sok gyerek 
között és kí-
váncsian vár-
tuk mi követ-
kezik. Először 
megismerked-
tünk Petivel és 

az apukájával, majd feltá-
rult a pajta rejteke és az ott 
élő öreg cirkuszi oroszlán-
nal, Brukner Szikfriddel 
ismerkedhettünk meg. Az 
előadás cirkuszi mutatvá-
nyokkal, zenével volt fű-
szerezve. Óvodásaink na-
gyon szeretik az állatokat, 
ezért érdeklődve figyelték 
a történetet. A világítás és 
a számukra újdonság ere-
jével bíró forgószínpad 
magával ragadta őket. Ezt 
az előadás végén fergete-

ges tapsviharral köszön-
ték meg. 
A hazavezető út kalandos-
ra sikeredett, mert a min-
ket szállító busz elromlott, 
emiatt Tata határáig jutot-
tunk el. Ott beiktattunk 
egy kis kirándulást sza-
badidős programként. Da-
nubius Market Kft. telep-
helyén álltunk meg, ahol 
megvártuk a mentesítő já-
ratot. Az ott dolgozók és 
Szijj Vince Úr szívélyes 
fogadtatásban részesítet-

tek bennünket. A Mici-
mackó csoport egyik gyer-
meke Vörös Balázs, édes-
apjával is találkozott, aki 
gondoskodott arról, hogy 
gyermekeinket friss ivó-
vízzel kínálja. Köszönjük 
figyelmességét. A hűs fák 
árnyékában a mentesítő 
autóbusz megérkezéséig 
játszottak a gyermekek, 
majd megcsodálták a ha-
talmas kamionokat és a 
szervízben álló kis trak-
tort. Hamarosan megérke-

zett az új buszunk, 
melyre felszállva el-
foglaltuk helyünket 
és a hátralévő úton és 
a viszontagságok el-
lenére mindnyájan 
együtt énekelve, jó-
kedvvel és éhesen tér-
tünk vissza a 
Kincseskert Óvodába 
egy újabb élménnyel 
gazdagodva.

Micimackó csoport

Színházban jártunk

Egy kis kitérő Szijj Vincénél

Megérkeztünk a Jászai Mari Színházhoz
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A Fehérlófia csoport gyermekei 
az ajándékokkal

A Micimackó csoportosok a tojást keresnek

Katica csoportosok a sorversenyen
A Pillangó csoportosok a legkisebbek 
is megtalálták a húsvéti ajándékokat

Húsvéti hagyományőrzés

Házhoz  menő szelektív hulladék 
gyűjtése Nagyigmándon 2017-ben

    Komposztálható        Újra-

         hasznosítható

Június 29.     8.

Július  31.     6.

Augusztus 31.     7.

Szeptember 19.    11.

Október 12.      9.

November  14.      9.

December -    11.
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Az óvodai események-
nek, rendezvényeknek 
mindig aktív résztvevője 
a csoportunk. Vannak 
azonban a csoporton be-
lüli szervezések is. 
Április 11-én Pőcze Má-
ria volt a meghívott ven-
dégünk, aki az általános 
iskolai tanulmányai mel-

lett két alapfokú művé-
szeti iskolában is pallé-
rozza tudását.
Nagy szeretettel fogadták 
a csoportunk csemetéi. 
Örömmel vették, hogy 
Mária fog mesélni, s ki-

kerekedett szemmel les-
ték ajkáról a szót. Még 
nem is volt vége a mesé-
nek, mikor váratlanul 
újabb vendégünk érke-
zett. Hajduné Farkas Eri-
ka polgármester asszony 
tett nálunk látogatást.
A mese végén a gyerme-
kektől kérdezősködött, 
hogy mi is volt az általa is 
hallottakon kívül a mesé-
ben. Látszott, hogy meny-
nyire megfigyelték a me-
sei fordulatokat, hiszen 
mindent fel tudtak idézni, 
és egymás szavába vág-
va, szinte újra mondták a 

mesét, megelevenítették 
az elhangzottakat.
Mese után játéktanulás 
következett. Mária meg-
tanította az énekeket és a 
játék menetét, majd elő-
került a hegedű is. Igazi 

jó hangulatú táncházas 
játék kerekedett, melyet 
nagyon élveztek a gyer-
mekek. A délelőtt folya-
mán a továbbiakban is 
körülötte csoportosultak. 
Kérték, hogy máskor is 
hívjuk meg.
Májusra is jutott esemény 
bőven. Az évzárói előké-
születek mellett is jutott 
idő kirándulásra a falu-
ban. Meglátogattuk a tűz-
oltóságot, ahol minden 
érdekelte a gyermekeket. 
Örömmel próbálták fel a 
nehéz sisakokat, kabáto-
kat, de még a lángok köz-
ti légzést segítő palackot 
is.
Beszállhattak a tűzoltó 
autóba is, kipróbálták a 
vezetőülést, megcsodál-
ták a felszerelést. Nagyon 
érdekelte őket, hogy me-
lyik eszköz mire való. 
Ámulattal hallgatták, 

hogy a tűzoltáson kívül 
mennyi más egyéb prob-
léma megoldásához hív-
ják a tűzoltókat.
Nem tettem fel a kérdést 
gyermekeinknek, de ha 
megkérdeztem volna, 
nagy korukban milyen 
foglalkozást választanak, 
bizonyára az összes fiú 
azt kiabálta volna, hogy 
tűzoltó szeretne lenni. 
Köszönjük tűzoltóink-
nak, hogy lehetővé tették 
látogatásunkat, és az él-
ményeket is. Elvégre nem 
mindennap csüccsenhet-
nek be csak úgy a gyer-
mekek egy igazi tűzoltó 
autóba. 
Persze a leendő tűzoltók 
mellett a jövendő gazdái 
is itt növekednek a cse-
metéink között. Ezért is 
örültünk a szeretetteljes 
meghívásnak, mely Haris 
Balázskánk családjától 

Fehérlófia csoport eseményei

Énekek és játékok tanulása

Polgármester asszony kérdezi a gyermekeket

A kis önkéntesek

Tűzoltóknál

(Folytatás a következő oldalon)
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A beérkezett képeket, kéziratokat szerkesztett formában közöljük.

érkezett. El is látogattunk 
a háztáji gazdaságba. Id. 
Haris Sándor és Haris 
Róbert várt bennünket. 
Rögtön az elején nagy si-
kert aratott a szelíd cica, 
nagy tarajú kakas a tyú-
kokkal. A játékosan ug-
rándozó bocik azonban 
nagy kedvencek lettek. 
Szívesen időztek az etető-
jüknél gyermekeink. Sok 

kérdés hangzott el, alig 
győztük a válaszokat. 
Azon is ámultak a cseme-
ték, milyen fürgeséggel 
ugrott át a kerítésen Ba-
lázs papája, hogy friss 
szalmát terítsen az állatok 
alá. Ahogy mondta, ez a 
bocik pelenkája. A gyer-
mekek mindent megte-
kinthettek. A fóliákban 
növekvő palántákat, a 

traktort, Balá-
zsunk kukorica 
ágyását is, 
pacsáltak a vizes 
hordóban, majd 
újra a bociknál 
kötöttek ki. Alig 
tudtuk a vissza-
indításhoz sora-
koztatni őket, 
mert mindig ta-
láltak újabb látni 
valót. 
Köszönjük a 
meghívást, a 
gyermekszemek-
ben megcsillanó 
örömöt és az 
ajándékot is.

Pőcze Lászlóné
óvó néni

Nyitó banki egyenleg:               293.196 Ft
Támogatások:
- APEH - SZJA 1%-a   412.200 Ft
2016. kamat:                0 Ft
Támogatás:    40.000 Ft
Bevétel összesen:   745.396 Ft
Kiadás
- Gumilapok, szegélyek vásárlása 181.229 Ft
- Öltözőszekrények előlege  125.000 Ft
- Könyvvizsgálati díj     25.400 Ft
- Számviteli szolgáltatás    30.000 Ft
- Számlavezetési költség és jutalék   14.017 Ft
Kiadás összesen:   375.646 Ft

2016. évi záró egyenleg  369.750 Ft
Ebből:
     Lekötött betét :                       0    Ft
     Banki egyenleg   369.750 Ft
Záró egyenleg    369.750 Ft
Alapítványi vagyon összesen: 369.750 Ft

Nagyigmánd, 2017. március 20.   
                   Kalmár Krisztina 
                    Könyvelő

Mit is mondanak a bocikról

Szalmázás vagy Bocipelenkázás

A Nagyigmándi Óvodáért 
Közalapítvány

2016. évi pénzügyi beszámolója

Óvodai hírek
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1. Számviteli beszámoló 
Összes közhasznú tevékenység bevétele:       
                415.646,- Ft
Közhasznú célú működésre kapott támogatás:   
     415.646,- Ft
Ebből központi költségvetésből:               
     375.646,- Ft
Közhasznú tevékenységből származó bevétel:   
                 0,- Ft
Egyéb bevétel:                                                   0,- Ft
Vállalkozási tevékenység bevétele:                  0,- Ft
  
Közhasznú tevékenység ráfordításai:      250.646,- Ft
Kiadások:                                               250.646,- Ft

Közhasznú tevékenység eredménye:    165.000,- Ft
Összes pénzügyi eredmény:                  165.000,- Ft

Mérlegadatok:
ESZKÖZÖK:                                        494.750,- Ft
Ebből Befektetett eszközök:                            0,- Ft
Követelések:                                       125.000,- Ft
Pénzeszközök:                             369.750,- Ft
Aktív időbeli elhatárolások              0,- Ft

FORRÁSOK:                                          494.750,- Ft
Ebből Saját tőke:                           449.141,- Ft
Tartalék:                                          0,- Ft
Kötelezettségek:                             0,- Ft
Passzív időbeli elhatárolás       45.609,- Ft

A 2016.-os évben kapott támogatások, 
bevételek részletezése:
A támogatás forrása ezer Ft
Az Országgyűléstől kapott támogatás:  - 
Minisztériumoktól (NCA):   -     
Más költségvetési szervektől   -
Helyi, települési önkormányzatoktól:  - 
Adományok, egyéb támogatók:            40
SZJA 1%-ából befolyt összeg:                    412
Tagdíjak:     -
Az alapító dokumentumban meghatározott tevékeny-
ségből származó bevétel :   -
Kamatbevételek:    - 
Vállalkozásból származó bevételek:  - 

Egyéb bevételek:    -
Támogatás és bevétel összesen :           452

2. Költségvetési támogatás felhasználása
Az SZJA 1% költségvetési támogatást és az egyéb tá-
mogatást is a közhasznú alaptevékenységek finanszíro-
zására tartalékoltuk: Az óvodai nevelés eszközbeszer-
zéssel és rendezvényszervezéssel történő támogatása, a 
gyermekek óvodai nevelésének magasabb szinten való 
biztosítása célunk. A tartalékolt támogatásokat gumila-
pok, szegélyek és öltözőszekrények vásárlására hasz-
náltuk fel. 

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos 
kimutatás
Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások:                     
               70 E Ft
Értékcsökkenési leírás:                                     0 E Ft
Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások:                            
             181 E Ft 
4. A cél szerinti juttatások kimutatása
25 m2 gumilap, 20 m szegély                     181 E Ft
3 db óvodai öltözőszekrény előlege        125 E Ft

5. A központi költségvetési szervtől, az 
elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a települési önkormány-
zatok társulásától és mindezek szerveitől 
kapott támogatás mértéke    
                                                     412.200,- Ft 
6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselő-
inek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
                0,-  Ft. 
7. A  közhasznú tevékenységről szóló rövid 
tartalmi beszámoló 
A Nagyigmándi Óvodáért Közalapítvány 2016. 
évben az alapító okiratban foglalt közhasznú céljai-
nak megfelelően végezte tevékenységét.
Nagyigmánd, 2017. május 08.

Galgánné Varga Erzsébet
kuratóriumi elnök, képviselő vagy

egyesületi elnök, képviselő

A kuratórium elfogadta:2017. május 18-án.

Közhasznúsági jelentés a Nagyigmándi Óvodáért
 Közalapítvány  közhasznú szervezet 

2016. évi működésről és tevékenységről
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A Nagyigmándi Nagyközségi Önkormányzat képvi-
selő-testülete által létrehozott „A Nagyigmándi Óvo-
dáért” közalapítvány a megyei bíróság 
Pk.60.081/2003/6. számú végzése alapján 2004. feb-
ruár 04-én emelkedett jogerőre. 2007. március 28-án 
a Pk.60.081/2003/8. és a 2011. július 28-án a 
Pk.60.081/2003/17., valamint a 2015. június 24-én a 
Pk.60.081/2003/27 számú változás bejelentésekkel 
módosított végzés alapján működik. 2004. március 
03-án az alapítvány a nagyigmándi Pannon Takarék-
szövetkezetnél nyitotta meg a 63200054-11021917-
00000000 számú számláját.
A közalapítvány célja, amely egyben a közhasznú te-
vékenység is, az óvodai nevelés eszközbeszerzéssel 
és rendezvényszervezéssel történő támogatása, a 
gyermekek óvodai nevelésének magasabb szinten 
való biztosítása.

Nyitó banki egyenleg:   293.196,- Ft

Bevételek
APEH-Szja 1%    412.200,- Ft
Kamat                 0,- Ft
Támogatás       40.000,- Ft

Kiadások
Gumilapok, szegélyek vásárlása 181.229,- Ft
Öltözőszekrények előlege  125.000,- Ft 
Könyvvizsgálati díj     25.400,- Ft 
Számviteli szolgáltatás     30.000,- Ft
Számlavezetési költség    14.017,- Ft
2016. évi záró egyenleg   369.750,- Ft
 Az alapítványból eddig személyi jellegű kifizetés 
nem történt, tiszteletdíjat nem vett fel egy tisztségvi-
selő sem.
„A Nagyigmándi Óvodáért Közalapítvány” 2016. év-
ben az alapító okiratban foglalt közhasznú céljainak 
megfelelőén végezte tevékenységét.
Nagyigmánd, 2017. március 20.

Galgánné Varga Erzsébet
Kuratórium elnöke

Beszámoló „ A Nagyigmándi Óvodáért Közalapítvány”
2016. évi közhasznú tevékenységéről

Közös Önkormányzati Hivatal:  556-490

Nagyigmándi Pápay József Ált. Iskola:          356-577

Nagyigmándi Kincseskert Óvoda:      356-582

Magos Művelődési ház:    356-123

Magos Könyvtár:     556-492

Területi Szociális Gondozási Központ:     

     356-685

Család- és Gyermekjóléti Szolg.:  356-980

I. sz. orvosi rendelő     356-565

II. sz. orvosi rendelő:    356-579

Fogorvosi rendelő:              356-684

Védőnői Szolgálat:             356-981

Komáromi orvosi ügyelet: 

344-770

Polgárőrség:  30/621-0424

Tűzoltóság: 105 ill. 

356-800

Mentők:   104

Rendőrség:  107

Körzeti megbízott: 30/298-6792

Közérdekű telefonszámok
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   Diákcsere programunk 
idei állomásaként hoz-
zánk látogatott naszvadi 
testvériskolánk 
25 tanulója, folytatva ez-
zel a korábbi években ki-
alakult hagyományt. 
   Az első napon vendége-
ink választásuk alapján 
három tanórát tekintettek 
meg a felső tagozaton. A 
bátrabbak sikeresen be is 
kapcsolódtak az órai 

munkába. Ebéd után a 
falu látnivalóit kerestük 
fel. Megtekintették a 
templomokat, az I. és II. 
Világháborús emlékmű-
veket, a Magyarok Park-
ját és jártak a Polgármes-

teri Hivatalban is. A séta 
közben még egy fagyira 
is volt időnk. Uzsonna 
után vendégeink az 
Igmándi Sajtműhelyt ke-
resték fel, ahol bepillan-
tást nyerhettek a sajtké-
szítés folyamatába, majd 
a házigazdák kóstolóval 
kedveskedtek a csoport-
nak. A vacsorát követően 
iskolánk tanulói is csatla-
koztak vendégeinkhez és 

közös csapatokat alkotva 
adhattak számot arról, 
hogyan ismerték meg 
Nagyigmánd nevezetes-
ségeit. A nap programját 
focimeccs és aerobic zár-
ta. Az iskolában töltött éj-

szaka hamar eltelt, taka-
rodó után még sokáig be-
szélgettek a gyerekek.
    Kedden egész napos ki-
rándulással folytatódott a 
program: Tata-Tatabánya 
úti céllal. 
    9 órakor Tata óváros-
ának központjában, a 
nemrég felújított Kossuth 
téren kezdtük sétánkat. 
Láttuk a szép barokk Vá-
rosházát, a Szent Kereszt 
templomot. Az Öreg-tó 
partján megtekintettük az 
Eszterházy - kastélyt, 
majd rövid pihenőt tartot-
tunk egy több mint 230 
éves platánfa alatt. körbe-
sétáltuk a romantikus épí-
tészet stílusjegyeit tükrö-
ző várat, mely ma is sze-
met gyönyörködtető lát-
vány. Rövid buszozással 
értük el a Cseke – tavat.    
Az igazán vadregényes 
hangulatú Angolparkban 
megmásztuk a különböző 
műromokat, bejártuk a 
barlangokat, élveztük a 
hatalmas fák nyújtotta ár-
nyékot. Finom fagylalt, 
rövid pihenő után folyta-
tódott utunk, Tatabányá-
ra.    A napokban történel-
mi emlékhellyé nyilvání-
tott Turul szobornál 

számtalan fotó készült. 
Az emlékműtől egy rövid 
ösvényen jutottunk el egy 
különleges természeti 
képződményhez, a Sze-
lim - barlanghoz. Felnőtt-
nek, gyereknek egyaránt 
nagy élményt nyújtott ez 
a hely.  Fél 2-kor értünk a 
tatabányai Szabadtéri Bá-
nyászati és Ipari Skan-
zenhez, mely az eredeti 
akna helyszínén kialakí-
tott páratlan érdekességű 
látnivaló. A bányászati 
eszközök és gépek mel-
lett betekintést nyerhet-
tünk a bányászcsaládok 
hétköznapjaiba is. A terü-
leten iskolatörténeti kiál-
lítást is létrehoztak, két 
korhűen berendezett osz-
tályteremmel, az egyik az 
1920-30-as, a másik az 
1960-70-es évekből. A 
legapróbb részletig töké-
letesen rekonstruált ter-
mekben óriási élmény 
volt körülnézni, beülni a 
szűk padokba, megélni 
egy múltidéző órát. A na-
pot az iskolában készült 
finom vacsorával zártuk.
    Bár a két nap hamar el-
telt, a most kialakult is-
meretségek, barátságok 

Naszvadi diákok vendégeskedtek iskolákban

Az Igmándi Sajtműhelyben is jártunk

Látogatóban a katolikus templomban

Jólesik a finom fagylalt a nagy melegben

(Folytatás a következő oldalon)

Iskolai hírek
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reméljük tartósak lesz-
nek. Hamarosan lesz le-
hetőség arra, hogy a gye-
rekek ismét találkozza-
nak, hiszen közeleg 
mindkét iskola gyermek-
napja.
    Köszönjük segítőink-
nek, közreműködőink-
nek, támogatóinknak 
(Hajduné Farka Erika 
polgármester asszony, 
Kiss Mihály, Dr. Márkus 
Jánosné, Nagy László és 

Szabó Ildikó), hogy sike-
resen megvalósult a ter-
vezett program. Külön 
köszönjük Nagyigmánd 
Önkormányzatának anya-
gi támogatását, amiből 
fedezni tudtuk a múzeu-
mi belépődíjakat, az au-
tóbusz és egyéb, a ven-
déglátás egyéb költségeit.

Karsai Bálint
igazgató

Kirándulás Tatabányán

A Nagyigmándi Pápay 
József Általános Isko-
la tanulói eredménye-
sen szerepeltek a Mo-
zaik Kiadó Országos 
Tanulmányi Versenyén 
informatika tantárgy-
ból. 
Az idén tizedik alka-
lommal meghirdetett 
tanulmányi verseny 
5-8.évfolyamosoknak 
szólt, célja a tehetség-
gondozás. A verseny 

hat fordulóból állt. A kér-
déssorok egy-egy téma-
kört új megközelítésben 
dolgoztak fel, lehetőséget 
kínálva az informatika 
órákon megszerzett kom-
petenciák elméleti és gya-
korlati alkalmazására. A 
feladatok nehézsége az 
adott évfolyamok ismeret-
anyagához igazodott. A 
tanév közbeni feladatso-
rok hat feladatot tartal-

Pápays sikerek a Mozaik Tanulmányi Verseny országos döntőjében

Sziporkázó diákjaink sikere
   2016 októberében hir-
dették meg 2-11. osztá-
lyos tanulók részére a Szi-
porka Országos Matema-
tikaversenyt, melynek cél-
ja a tehetséggondozás, a 
matematikai logika és az 
önálló feladatmegoldó ké-
pesség fejlesztése.
Iskolánkból két ötödik 
osztályos diák vállalko-
zott a megmérettetésre. 
   A tanév során 3 feladat-
sort kellett megoldaniuk, 
melyek 5-5 feladatot tar-
talmaztak.    A feladvá-
nyok változatosak, érde-
kesek voltak, és az adott 
évfolyam tananyagához 
illeszkedtek. 

   A három forduló összesí-
tett eredménye alapján 
mindkét diákunkat meg-
hívták az országos döntő-
re, mely a Hatvani Bajza 
József Gimnázium és 
Szakgimnáziumban került 
megrendezésre. 
    Az ötödikesek versenyé-
ben Bedecs Kíra 5.a osztá-
lyos tanuló a negyedik, 
Nagy Nimród 5.a osztá-
lyos tanuló az ötödik he-
lyezést érte el. Felkészítő 
tanáraik Bukta József és 
Nagy Éva Valéria.
    Gratulálunk az elért 
eredményhez!

Karsai Bálint
igazgató

(Folytatás a következő oldalon)

Bedecs Kíra és Nagy Nimród

Malomsoki Máté

Iskolai hírek
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    2017. május 18-án sike-
resen lezajlottak az immár 
hagyománnyá vált kupa 
mérkőzései, amelyeket 
idén a III. korcsoportos lá-
nyok részére hirdettünk 
meg. Négy meghívott is-
kola közül három tudott 
eljönni. A csapa-
tok időben meg-
érkeztek, a rövid 
technikai értekez-
leten kisorsoltuk 
a mérkőzések sor-
rendjét. A kupa 9 
órakor, egy rövid 
megnyitóval kez-
dődött, amelyet 
Mészáros Róbert 
testnevelő tartott, 
ezután a nyitó 
mérkőzésre került 
sor. A mérkőzé-
sek a kiírás sze-
rint 2x10 perce-
sek voltak, 2 per-
ces szünetekkel, 
amelyeket Hor-
váth Miklós játékvezető-
testnevelő vezetett. A nyi-
tó mérkőzést a Pápay Jó-
zsef Általános Iskola és az 
Ácsi Gárdonyi Géza Álta-
lános Iskola csapatai ját-
szották, amely 7:7 –es 
döntetlennel. zárult. Ez-
után ismét a hazai csapat 
következett, ezúttal a 

Mocsai Arany János Álta-
lános Iskola kézilabdásai-
val csaptak össze, a vég-
eredmény 6:4 a hazaiak-
nak. Ezután a következő 
eredmények születtek: 
Gárdonyi - Feszty Árpád 
Általános Iskola 7:6, Gár-

donyi – Arany 7:3,  Pápay 
- Feszty 9:5, Arany - 
Feszty 7:7. Mérkőzéseket 
csúszás nélkül, időben si-
került lebonyolítani, kö-
szönhetően a szigorú, de 
következetes játékveze-
tésnek, valamint a felké-
szítő tanárok közreműkö-
désének. Az eredményhir-

detésre azonban egy kicsit 
várni kellett, ugyanis két 5 
pontos és két 1 pontos csa-
patoknak még 7 méteres 
dobásokkal el kellett dön-
teni a végső sorrendet. A 
büntetődobások nagyobb 
izgalmakat hoztak, mint a 

mérkőzések. 
   Végül a következő sor-
rend alakult ki: a 2017-es 
Pápay kupa nyertese az 
ácsi iskola csapata lett, 
második, a hetesekben 
alulmaradt nagyigmándi 
csapat. Harmadik a 
mocsai csapat, akik több-
ször találtak a hálóba, 

mint a negyedik helyen 
végzett komáromi együt-
tes. 
    A kupán kívül különdí-
jat kapott a Gólkirálynő, 
aki a pápays Török Gabri-
ella lett, valamint a leg-
eredményesebb mezőny-

játékos is, ame-
lyet az ácsi 
Palakovics Patrí-
cia kapott, ezen-
kívül a Legjobb 
kapus a szintén 
ácsi Góczán Anna 
lett. A díjakat 
Szabóné Németh 
Erika igazgatóhe-
lyettes asszony 
adta át. 
   A mérkőzések, 
egy-két horzso-
lást leszámítva, 
balesetmentesen 
zajlottak le, bár 
néha voltak ke-
mény, de sport-
szerű jelenetek, 

és olykor kevésbé sport-
szerűek is, amiket sárga-
lappal „jutalmaztak”. 
    Gratulálunk a csapatok-
nak és a felkészítőknek!

Hajrá Pápay!

Mészáros Róbert
testnevelő tanár

Pápay Kupa lány kézilabdatorna

maztak, a legfontosabb té-
makörökhöz kapcsolódva 
(szövegszerkesztés, prog-
ramozás, adatbázis keze-
lés, információkeresés). 
Az első öt írásbeli forduló 
után, a legjobb eredményt 
elérő diákok kerülhettek be 
az országos döntőbe. Isko-
lánkból hat tanulót hívtak 

be a döntő megmérettetés-
re.
Az írásbeli döntőt a győri 
Kazinczy Ferenc Gimná-
ziumban írták a diákok. 
Versenyzőink itt is jól tel-
jesítettek. 
Malomsoki Máté István, 7. 
b osztályos tanuló országos 
1. helyezést ért el. Kun 

Boglárka 8. b osztályos ta-
nulónk pedig a 9. helyen 
végzett. Máthé Ákos Krisz-
tián 8.b-13. hely; Takács 
Kitti Vivien 8.b-18.hely; 
Széles Barnabás 7.a-19.
hely; Mészáros Barna Ben-
degúz 8.a-22.helyezést ért 
el.
Az ünnepélyes eredmény-

hirdetésre Szegeden, a 
Szent-Györgyi Albert 
Agórában került sor. 

  Büszke vagyok tanulóim 
sikereire! 

Bajcsainé 
Hajagos Ildikó

 szaktanár

III. korcsoportos Pápays lányok
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   2017. május 9-én eljött 
az a nap, amire 1. osztály 
óta készültünk, és egy hó-
napja számoltuk vissza a 
napokat.
   Mi, 4. a osztályosok, 
most először vettünk 
részt közösen egy négy-
napos erdei iskolai prog-
ramon.   Néhányan még 
szüleiktől távol nem is 
töltöttek ennyi (3!!) éj-
szakát. Még jó, hogy az 
éjszakák voltak a legrövi-
debbek, így nem 
nagyon értünk rá 
hiányukkal foglal-
kozni.
    Nem elég, hogy 
napközben is egy-
mást érték a prog-
ramok, a sötét be-
álltával is vártak 
minket meglepeté-
sek. Mikor láthat-
tuk volna az erdei 
állatokat, ha nem 
az esti szürkület-
ben? Távcsővel kö-
vettük a magasles-
ről a nyulat, rókát, borzot, 
amint táplálékszerző útra 
indultak.
   És a csillagászat! Ér-
deklődve figyeltük a teli-
holdat, valamint a fényes 
csillagnak tűnő Jupitert. 
A sok holdja közül 4 mu-
tatta meg magát nekünk.
  Napközben sem ér-
tünk rá unatkozni. Az 
erdei iskola munkatár-
sai segítségével megis-
mertük a Mogyoróhegy 

és környékének élővi-
lágát.
  Az erdőben testközelbe 
került hozzánk, amit kör-
nyezetismeretből már 
megtanultunk, sőt Kata 
néni olyan érdekessége-
ket mondott a fákról, amit 
korábban nem hallottunk. 
Paja bácsi megmutatta 
nekünk, mit rejtenek a 
madárodúk. Népes cine-
gecsaládok fiókái várták, 
hogy kirepülhessenek 

végre. Egy egész odúnyi 
kékcinegét sikerült meg-
gyűrűzni egy igazi mada-
rász, Balázs bácsi segít-
ségével.
   Bebarangoltuk a kör-
nyező réteket, gyógynö-
vényeket kerestünk, hal-
lottunk a gyógyhatásuk-
ról, jó tanácsokat kaptunk 
használatukról. Gyógyte-
át is kóstolhattunk.
   A rét gyönyörű virágai 
segítségével képet festet-

tünk. Nem is hittük vol-
na, mennyi festőnövény 
rejtőzik a mezőn.
  A közeli tavacska volt a 
helyszíne a vízbiológiai 
vizsgálatnak. Rovarokat, 
kétéltűeket, hüllőket si-
került kifogni a vízből 
szűrők segítségével. A 
bátrabbak meg is foghat-
ták a siklót, amit aztán 
visszaengedtek a tóba.
  Épp a kullancsot tanul-
mányoztuk mikroszkóp-

pal, amikor Milánban 
észrevettünk egyet. Csa-
ba bácsi szakszerűen eltá-
volította, majd preparálta 
és Milánnak ajándékozta 
„saját” kullancsát.
  Kipróbálhattuk, meny-
nyire ügyes íjászok va-
gyunk.  Bemutatták ne-
künk, hogyan vadásztak 
sólymok segítségével.
   Kevés szabadidőnket 
sem pihenéssel töltöttük. 
Boboztunk a közeli 

bobpályán, elsétáltunk a 
függőhídhoz, kipróbáltuk 
a játszótéri játékokat, 
számháborúztunk, sza-
lonnát sütöttünk.
  Kényelmes faházakban 
szállásoltak el bennünket. 
Étkezni a Mogyoróhegy 
Étterembe jártunk, ahol 
igyekeztek miden kéré-
sünket teljesíteni. Még a 
legválogatósabbak is elé-
gedettek voltak az ételek-
kel.

   A 4 nap nagyon 
gyorsan el-
szállt… Remél-
jük, a történet 5. 
osztályban foly-
tatódik majd.
  Köszönet az is-
kola alapítvá-
nyának, amely 
60000 Ft-tal tá-
mogatta osztá-
lyunkat, hozzá-
járulva a progra-
mok költségei-
hez.
  Köszönet a szü-

lőknek, akik ingyen szál-
lították a gyerekeket Vi-
segrádra és vissza. Akik 
segítettek az utazásban: 
Aranyosi Viktor, Hérics 
Szabolcs, Majorné 
Bajcsai Mónika, Markó 
József, Mihelik Gábor, 
Schulmann-né Koppány 
Erzsébet, dr. Szijj Ferenc.
    

A 4. a osztály nevében: 
Zalka Dóra of.

Visegrádon jártunk

Visegrádon a 4.a osztály
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    2017. április 10-13-ig 
az 5.a osztály erdei isko-
lában vett részt a Bakony 
hegység szívében, 
Vinyén. Szállásunk a Ma-
gas-Bakonyi Tájvédelmi 
Körzetben a festői 
Öregbakony erdei iskolá-
ban volt. Hétfőn reggel, 
szép tavaszi időben in-
dultunk útnak a táborba, a 
szülők segítségével, gép-
kocsikkal. Megérkezés 
után, elfoglaltuk szállás-
helyünket, megbe-
széltük a háziren-
det és kialakítottuk 
a csapatokat. Ez-
után népi hangszer 
és zenei bemutatón 
vettünk részt. Péter 
bácsi népi ritmus és 
dallam hangszere-
ket mutatott be ne-
künk: dorombot, 
citerát, ütőgardont, 
csörgőt, kanalat, 
körtemuzsikát, kür-
töt, dudát, tekerő 
lantot (nyenyerét). 
A hangszereket ki 
is próbálhattuk. 
Közös zenélés, 
éneklés, kendős 
tánc, körjáték színesítette 
a programot. Dél körül 
gumicsizmát húztunk és a 
Cuha-patak szurdokvöl-
gyében kirándultunk. 
Ákos bácsi vezetésével 
megismerkedtünk a patak 
élővilágával. Élőlényeket 
gyűjtöttünk a patakme-
derben, ezt követően be-
azonosítottuk őket. Be-
fogtunk vízi csigát, vízi 
ászkát, bolharákot, 
planáriát, tubifexet, ké-

rész lárvát, házas tegzes 
lárvát, ragadozó piócát. 
Előfordulásuk gyakorisá-
ga alapján (több mint 4 
állatcsoportot találtunk) 
megállapítottuk, hogy a 
patak vize tűrhető állapo-
tú élőhely. A patakban gá-
zolástól csurom vizesek 
lettünk. Visszaúton meg-
kerestük a Zsivány-bar-
langot (betyárpamlag 
barlang), ami egy tágas 
dolomit kőfülke, a Cuha-

szurdok oldalában, 20 m 
magasan. A Kőpince-for-
rásnál és barlangnál fe-
jeztük be utunkat. A tan-
ösvényen egy igen ritka, 
védett állatot is láttunk, 
lábatlan gyíkot, népi ne-
vén törékeny gyík, 
kuszma (Anguis fragilis). 
Délután a „Kismaszat Ál-
latvédő Egyesület és 2 
kutyusuk érkezett hoz-
zánk. Tamás bácsi inte-
raktív előadást tartottak 

nekünk a felelős állattar-
tásról. Beszélgettek ve-
lünk a háziasításról, ősi 
magyar kutyafajtákról, a 
helyes kutyatartásról. Be-
mutatták a kutyákkal való 
biztonságos kommuniká-
ció szabályait. Játékos 
vetélkedő zárta a progra-
mot. Vacsora után, sötéte-
déskor Ádám bácsival éj-
szakai túrára indultunk. 
Bátorságpróbán is részt 
vettünk. Egyenként, sö-

tétben kellett a holdfé-
nyes erdei úton egy hosz-
szú szakaszt megtenni. 
Ádám bácsi mindenkit 
megijesztett. A lányok 
jobban féltek, pedig páro-
sával is mehettek. Este, 
lefekvés előtt mindenki 
megtanult ágyneműt húz-
ni.
  A második napon, reg-
geli után, az esőtől sem 
riadva vissza, madárlesre 
mentünk a Hódosér völ-

gyébe. A madarász bácsi 
beszélt nekünk a madarak 
tulajdonságairól, különle-
ges madárfajokról, a ma-
dárgyűrűzés fontosságá-
ról. Négy zsebes hálót fe-
szített ki a patakmedernél 
a madárbefogáshoz. 
Megnéztük a befogást, 
majd a gyűrűzést. A gyű-
rűzési jegyzőkönyvbe a 
befogóhoz a 
„Nagyigmándi Pápay Jó-
zsef Iskola tanulói” be-

jegyzés is beke-
rült. Hegyi bille-
getőt (Motacilla 
cinerea) szénci-
negét (Parus ma-
jor), meggyvá-
g ó t 
(Coccothraustes 
coccothraustes) 
és tarka harkályt 
(Dendrocopos 
major) fogott a 
háló. Gyűrűzés 
után meg is si-
mogathattuk a 
madarakat. Késő 
délelőtt elindul-
tunk egy hosszú, 
13 km-es gya-

logtúrára a 
Cseszneki várhoz. Ádám 
bácsi volt ismét a túrave-
zetőnk. A Kőpince-for-
rásnál palackozhattunk 
vizet, az utunk elején. Itt 
már láthattunk látványos 
földeróziós fagyökereket 
is. A zöld jelzést követve 
megmásztuk a Zörög-
tetőt. Gyönyörködtünk a 
tavaszi cseres-tölgyes és 
a bükkerdő szépségében 
és helyenként a páratlan 

Erdei iskola
Barangolás Vinye környékén

(Folytatás a következő oldalon)

Az 5.a osztály tanulói a Likas-kőnél
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panorámában. Fárasztó út 
után, elcsigázottan értünk 
el Csesznekre, ahol fö-
lénk magasodott a vár-
hegy. Rövid pihenő után 
"bevettük"a várat. A viha-
ros szél ellenére bejártuk 
a vár minden zegzugát.   
Megismerkedtünk a vár 
történetével, végigolvas-
tuk az ismertetőket és 
megválaszoltuk a 
Cseszneki Vár kvízjáté-
kának kérdéseit. Este az 
uno kártyaparti után igen 
fáradtan bújtunk ágyba. 
A harmadik napon, reg-
geli után a fiúk a Kőpin-
ce-forrás és a Cuha-patak 
vizéből vízmintákat vet-
tek, kémiai vízminőség 
méréshez. Reagensek se-
gítségével meghatározták 
a vízminták pH, nitrát, 
nitrit, ammónium és 
összkeménység értékét. 
Délelőtt lovas kocsiká-
zásra mentünk. Az erdei 
úton lejtmenetben igen 
csak kapaszkodni és az 
ágakra is figyelni kellett. 
Ezután Angéla nénivel 
túráztunk a Likas-kőhöz 
(Hódoséri-átjáró). A 

Likas-kő a Hódosér völ-
gyében a Szentlászlói-
erdőben található. Az eo-
cén korú mészkőszirtet 
egy csőszerű folyosó fúr-
ja át, mely mindkét végén 
kőfülkévé bővül. Nagyon 
tetszett a gyerekeknek, 
hogy át tudtak mászni 
rajta. Útközben az erdő-
ben Szent-László pénzt 
gyűjtöttünk, amik 
n u m m u l i t e s z e k 
(Nummulites sp.), óriási 
egysejtűek megkövült 
maradványai. Ezekre a 
kövületekre utal 
Bakonyszentlászló nevei 
is. Amikor visszaértünk, 
már várt minket Ákos bá-
csi, akivel egy hosszú bo-
tanikai túrára indultunk. 
A Fenyőfői homoki 
ősfenyves növényzetével, 
kialakulásával ismerked-
tünk meg. A növények tu-
lajdonságait feljegyeztük, 
majd le is fotóztuk őket. 
(Erdei fenyő (répafa), fa-
gyöngy, komló, boros-
tyán, erdei holdviola, sza-
gos müge, vérehulló fecs-
kefű, csalán, erdei madár-
sóska, hagymás fogasír, 

kocsánytalan tölgy, erdei 
szamóca, akác, nyárfa, 
bükk stb.) Az ősfenyves 
két leghíresebb fáját, a daj-
kafát és az iszonyfát le is 
rajzolhattuk. Estére értünk 
vissza. Vacsora után fafa-
ragás volt a program. Amíg 
a gyerekek Ákos bácsival 
keringő játékot készítettek, 
addig mi Éva nénivel pala-
csintát sütöttünk.
   Az utolsó napon, regge-
li után László bácsi az 
erdő ízeivel ismertetett 
meg minket. Ettünk 
fagyasztott somot, kö-
kényt, vadalmát, vadkör-
tét, csipkebogyót. Megta-
nultuk képekről felismer-
ni őket. Megismertük jó-
tékony hatásaikat. Meg-
kóstolhattuk a belőlük 
készült lekvárokat, ször-
pöket. A legfinomabb a 
som lekvár volt. Vásárol-
tunk ajándékba a bioter-
mékekből az anyukák-
nak, nagymamáknak. 
Ebéd előtt Pappné Rácz 
Ildikó csuhéfonó népi 
iparművész tartott kéz-
műves foglalkozást a 
gyerekeknek. Kukorica-

csuhéból készítettünk 
húsvéti nyuszikat. Ebéd 
után hazaindultunk.
  A gyerekek a négy nap 
alatt jól érezték magun-
kat, vidáman, örömmel 
vettek részt a programo-
kon. Esténként örömmel 
hintáztak, fociztak, ját-
szottak, beszélgettek. 
Minden szakvezető meg-
dicsérte a kis csapatot, jó 
viselkedésükért, lelkes 
munkájukért, kitartásu-
kért, együttműködésü-
kért. Fáradtan, sok új is-
merettel, élménnyel gaz-
dagodva tértünk haza 
Nagyigmándra. Köszö-
nöm Nagy Éva kolléga-
nőmnek a segítségét. Kü-
lön köszönet a szülőknek, 
akik saját költségükön 
biztosították az oda és 
visszautazásunkat. 
   Erdei iskolánk a Pápay 
József Általános Iskoláért 
Közalapítvány 72000 Ft-
os támogatásával és a tanu-
lók szüleinek hozzájárulá-
sával valósulhatott meg.

Bajcsainé Hajagos 
Ildikó 

5.a osztály osztályfőnöke

   Mi sem lehetne jobb 
hely egy újdonsült felsős 
osztálynak és az új osz-
tályfőnöknek egymás 
alaposabb megismerésé-
hez, mint egy osztályki-
rándulással egybekötött 
erdei iskola. Ez a hely a 
Vértes hegységben, a 
Tarján patak völgyében 
elhelyezkedő, Tarján te-
lepüléshez mintegy 3 ki-
lométerre fekvő tábor. A 
falu már a XIII. század-

ban lakott volt, a XVIII. 
századig magyarok lak-
ták, amelynek több birto-
kosa is volt az aktuális 
bel- és külpolitikai viszo-
nyok alakulásának meg-
felelően. 1737-ben Gróf 
Esterházy József, az ak-
kori tulajdonos, 40 német 
családot telepített be, 
akik földműveléssel és 
erdőgazdálkodással fog-
lalkoztak. Ez az esemény 
a falu életében hatalmas 

fordulatot hozott, amely-
nek hatása a mai napig 
tart. A lakosság ma is őrzi 
a német nemzetiségi ha-
gyományokat. Sokan 
foglalkoznak borászattal, 
néhány helyi présház 
több mint 100 esztendős. 
A település határában 
1994-ben alapították a 67 
férőhelyes Német Nem-
zetiségi Ifjúsági Tábort. 
A nemzetiségi tábor fel-
adata a helyi és a német 

partnervárosokból érkező 
fiatalok szervezett kap-
csolatteremtésének, mű-
velődésének, üdültetésé-
nek, a diákok nyelvtanu-
lásának, sportolásának 
biztosítása.  Ugyanakkor 
nyitott a magyar, továbbá 
a környező országokban 
és távolabb élő német és 
magyar nemzetiségű fia-
talok előtt is. Így esett a 
választás erre a viszony-

Erdei táborban járt az 5.b osztály

(Folytatás a következő oldalon)
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lag közeli és szép termé-
szeti adottságokkal ren-
delkező helyre. 
  Az indulás napján, má-
jus 4-én, csütörtökön 
ígéretesnek mutatkozott 
az időjárás, amely vé-
gig kísért minket egé-
szen a táborig és még az 
esti tábortűznél is ke-
gyes maradt hozzánk. 
Bár a hegyek mögött 
már látni lehetett a ké-
szülődő vihar jeleit, 
amely villámlással rio-
gatott minket. De ne 
szaladjunk ennyire elő-
re, hiszen a nap folya-
mán programok és él-
mények várták a gyere-
keket. Reggel nyolc 
órakor gyülekeztünk a 
nagyigmándi buszpá-
lyaudvaron, negyed ki-
lenckor a Volán menet-
rendszerinti járatával 
utaztunk Tatabányáig, 
ahol fél óra várakozás 
után indultunk tovább 
Tarjánba. A megérkezés 
után az első program a 
szobák elosztása és a 
szobarend kialakítása 
volt. Két, háromszor 
három ágyas, kőházban 
kaptunk szállást. A kö-
vetkező feladat a szo-
bák szerinti csapatnév-
adás volt, valamint az 
esti tábori „Ki mit 
tud?”-ra való előadás 
megtervezése. Ezen a 
délelőttön láthattunk 
egy díszkovács bemuta-
tót, amelyet Schmidt 
Vilmos vértestolnai ko-

vácsmester tartott. A 
hordozható kovácsmű-
helyében a gyerekek ki-
próbálhatták a patkó 
kovácsolását, amit em-
lékül haza is vihettek.  
Ebéd után egy rövid sé-
tával bementünk 
Tarjánba, ahol megnéz-
tük a tájházat és az 
egyik tanulónk, Toldi 
Tibor, nagymamájának 
jóvoltából friss, házi 
süteményekből lakmá-
rozhattunk, amiket gyü-
mölcslevekkel öblítet-
tünk le. Ezután a közeli 
játszótéren önfeledt 
hintázás, csúszkálás és 
fogócska következett, 
majd fagyizás után in-
dultunk is vissza. Ép-
pen vacsoraidőre érkez-
tünk. Vacsora után fát 
gyűjtöttünk az esti tá-
bortűzhöz, majd készü-
lődtünk az esti előadá-
sokra. Este nyolc óra-
kor kezdődött a Tábor 
Faktor, amelynek pro-

dukcióit az egytagú 
zsűri és a közönség 
pontozta. A műsor után 
kezdődött az „éjszakai” 
betűkereső. A besötéte-
dett tábor különböző 
pontjairól kellett hét be-
tűt összegyűjteni, majd 
a betűkből egy értelmes 
szót kirakni. A két ver-
senyszám után hármas 
holtverseny alakult ki, 
amelynek a döntőjét 
másnap ebéd utánra ha-
lasztottunk. Az első nap 
22:00 órakor lámpaol-
tással végződött. Igaz a 
vihar a hegyek mögött 
marad, de másnapra 
megérkezett az esős 
idő. A második napi 
legfőbb programunk az 
állat és növényhatáro-
zós túra, kissé nedvesre 
sikeredett, de Liszt 
András, Bandi bácsi, 
nyugalmazott mérnök-
tanár és gombaszakértő 
érdekes és tanulságos 
előadása feledtette a 

kellemetlen időt. Kissé 
elázva és elcsigázva ér-
keztünk vissza a tábor-
ba, ahol a meleg leves 
egy kis lelket öntött a 
csapatba. Ebéd után 
még el kellett dönteni 
az előző nap félbema-
radt vetélkedés sorrend-
jét, ezért ping-pong ver-
seny keretében, szintén 
izgalmas küzdelemben, 
de sikerült a végleges 
rangsor felállítása. A 
verseny után még ját-
szottak a gyerekek egy 
fél órát, majd kisétál-
tunk a buszmegállóba, 
ahonnan hazaindultunk. 
A tábort a Pápay József 
Általános Iskoláért 
K ö z a l a p í t v á n y a 
30.000,- Forinttal támo-
gatta, amit ezúton is kö-
szönünk szépen.

Mészáros Róbert
osztályfőnök

Schmidt Vilmos vértestolnai kovácsmester tartott bemutatót

Iskolai hírek



Igmándi Hírnök • 252017. május Iskolai  hírek

   A 7. b osztály há-
rom napos erdei tá-
borban vett részt, 
május 3-5-ig. Szer-
dán reggel a szülők 
segítségével, au-
tókkal indultunk az 
erdei iskola hely-
s z í n é r e , 
B a k o n y j á k ó r a . 
Szállásunk a Forrás 
vendégházban volt 
a település határá-
ban az erdők, forrá-
sok és patakok öle-
lésében. Odaérve a 
tábor vezetője, Rita 
néni fogadott ben-
nünket. Elfoglaltuk az 
5-6 fős, galériás, fürdő-
szobás, padlófűtéses esz-
tétikus szobáinkat. A dél-
előttöt a vendégház és 

környékének felfedezésé-
vel töltöttük, majd a fe-
dett teraszon, a kemence 
mellett elfogyasztottuk az 
ebédünket. Időközben 
sajnos eleredt az eső, de a 

délutáni programunkat 
így is sikerült megvalósí-
tani. Kisvonattal tettük 
meg a tervezett utat. A 
térség legkisebb települé-
sén, Németbányán áll-

tunk meg elő-
ször. Megismer-
hettük a falu és 
lakosainak (svá-
bok) történetét, 
az üveghuták 
m ű k ö d é s é t . 
Megtekinthettük 
az 1998-ban 
épült megbéké-
lés kápolnát, me-
lyet a kitelepített 
családok emlé-
kére emeltek. 
Folytatva utun-
kat, az erdőben a 
Bitva patak men-
tén a csodálatos 

látványt nyújtó Pisztrán-
gos tóhoz érkeztünk. Itt 
Rita nénitől megtudhat-
tuk a forrásvizek kialaku-

   2017. május 3-5. 
között erdei tábor-
ban vett részt a 6.a 
osztály Visegrádon. 
Teljes tanulói lét-
számmal (22 fő), 
Bodányi Péter osz-
tályfőnökkel, vala-
mint két kísérővel, 
Fülöp Ildikóval és 
Schulmann István-
nal töltöttünk el há-
rom napot az ország 
első erdei táborá-
ban, a mogyoróhe-
gyi Madas László 
Erdészeti Erdei Is-
kolában.
  Az utaztatást szülők se-
gítségével, személyau-
tókkal oldottuk meg, szál-
lásunkat három komfor-
tos faház biztosította. A 
terepi foglalkozások mel-

lett rendszerező, szemlél-
tető jellegű programok az 
Erdei Művelődés Házá-
ban szakmai vezetőkkel 
történtek.
   Az erdei iskola program 
természetismereti sétával 

indult, amely helyszínis-
mereti, tájékozódási, nö-
vényismereti, természet-
védelmi tudnivalókat tar-
talmazott. Ezen kívül 
odú-vizsgálat, vízbiológi-
ai terepgyakorlat, gyógy-

növényismeret, 
t e a k ó s t o l á s , 
vadles, íjászat 
volt a foglalko-
zásokban. Fa-
kultatív prog-
ramjaink voltak 
a visegrádi fel-
legvár megláto-
gatása, túra a 
Dunához, Vi-
segrád telepü-
lésre és bobozás.
   A kirándulás 
ö s s z k ö l t s é g e 
339.000 Ft volt, 
melyből 69.000 
Ft-ot a Pápay 

József Általános Iskoláért 
Közalapítványtól kap-
tunk. Köszönjük a támo-
gatást!

Bodányi Péter
osztályfőnök

Erdei tábor beszámoló

Erdei tábor a Bakonyban

(Folytatás a következő oldalon)

Szarvaskő vára

Túra az erdőben
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lásának folyamatát, meg-
ismerhettük s megfigyel-
hettük az erdők természe-
tes módon történő fejlő-
dési szakaszait. Vissza-
térve szállásunkra, kelle-
mes meleg szobák és fi-
nom vacsora vártak ránk. 
Ez nagyon jól esett az 
esős, hűvös délután után. 
Az eső sajnos este sem 
állt el, így az ebédlőben 
gyűltünk össze, ahol kár-
tyáztunk, beszélgettünk, 
kvízjátékokat játszottunk. 
A második napon gyö-
nyörű napos időnk volt. A 
reggeli után Rita néni a 
kürtöskalács hagyomá-
nyos (parázson sütött) el-
készítését mutatta be, 
majd ezt követően min-
denki lelkesen munkához 
látott, s elkészítette saját 
kis kalácsát. A finom cse-
megét aztán jó étvággyal 
el is fogyasztották a gye-
rekek. Délutáni progra-
munk filmvetítéssel in-
dult, mely bemutatta azt a 
lelkes fiatalt -Dr.Ösi Atti-
lát és az ásatásainak fo-
lyamatát, melynek ered-
ményeként 2000-ben di-

noszaurusz leleteket tárt 
fel, Magyarországon elő-
ször. Ezt követően a kis-
vonattal elmentünk a fel-
tárás helyszínére, mely 
Iharkúton a ma már nem 
működő bauxit bánya te-
rületén található. A visz-
szafele úton egy dolomit 
bányánál álltunk meg, 
ahol a kőzetekről tudhat-
tak meg érdekes ismere-
teket a gyerekek. Ők ma-
guk is kereshettek olyan 
kőzetdarabokat, amelye-
ken valamilyen lenyomat 
látható (növényi részek, 
kagylók, kristályok). 
Este, sötétedés után a 
vendégház körül elrejtett 
édességeket kellett felku-
tatniuk. Ezt követően pe-
dig egy sötét ösvényen 
bátorságpróba várt ránk.  
Mindkét feladatot nagyon 
élvezték a gyerekek. Az 
utolsó napon három tele-
pülést látogattunk meg. 
Elsőként Tapolcafőt, ahol 
az érdekes és látványos 
Tapolca-forrás tanös-
vényt jártuk végig. 1967-
ben a bauxitbányászat 
miatt elapadt, nemrég 

azonban ismét feltört a 
víz. A tanösvény egyik 
legérdekesebb látványa 
az Örvény-tó. A tófené-
ken méterenként tör fel a 
forrásvíz, ami tiszta, fi-
nomszemű homokot hoz 
magával a vízfelszínre, 
kivételes látványt nyújt-
va. Európában csak két 
ilyen örvény-tó található: 
egy Franciaországban, és 
egy nálunk, Tapolcafőn. 
A következő megállónk 
Döbrönte volt A település 
nevezetessége, Szarvaskő 
vára. A vár romjai a falu 
fölé magasodó, meredek 
domboldal tetején állnak. 
A középkori vár marad-
ványainak nagy részét a 
föld mélye rejti, az ég 
felé törő, látható kőfala-
kat a XXI. század elején 
restaurálták. Felkapasz-
kodva a várhoz, csodála-
tos kilátás tárult elénk. A 
dobtetőn haladva a lá-
bunk alatt számos gyógy-
növényt is felfedezhet-
tünk vezetőnk segítségé-
vel, valamint megfigyel-
hettük a legeltető állattar-
tást is. Aztán ismét a kis-

vonatra szálltunk, s 
Ganna irányába vettük az 
utat. Itt megtekintettük a 
kis falu ékkövét, az 
Eszterházy mauzóleu-
mot, majd a faluközpont 
szépen felújított paraszt-
házait, melyeken megfi-
gyelhettük a népi építé-
szet legfőbb jellegzetes-
ségeit. Visszatérve a szál-
lásunkra még egy finom 
ebéd várt ránk, a hazain-
dulás előtt.
  Úgy gondolom, nagyon 
hasznos, kellemes, jó 
hangulatú, napokat töltöt-
tünk el együtt.
Nagyon köszönöm a szü-
lőknek – Horváth István-
nak, Nagy Lászlónak, Pá-
pai Eddának, Nemes Ist-
vánnak, Ozsváth Júliának 
- hogy saját költségükön 
biztosították az oda- és 
visszautazásunkat.
  Köszönjük a Pápay Jó-
zsef Általános Iskoláért 
Közalapítványnak, hogy 
51000 Ft-tal támogatta a 
táborunkat!

Nagyné Telekes Andrea
osztályfőnök

A 7.a osztály 18 fővel május 
3. és 5. között 3 napot töltött 
a Balaton-felvidéki Erdei és 
Erdészeti Iskolában.
Az oda- és a visszautazást 
személyautókkal, a szülők 
segítségével oldottuk meg. 
Az 1. napon nem volt sze-
rencsénk az időjárással: már 
az odaúton elkezdett esni az 
eső.
A délelőttöt szálláshelyünk, 
az erdészház elfoglalásával 
töltöttük és igyekeztünk fel-
térképezni a helyet. Mivel az 
eső ebéd után sem állt el, a 

központi épületben levő be-
mutatótermeket néztük meg 
az erdei iskola vezetőjének 
irányításával. Az első sötét 
terem az esti erdőt mutatja 
be hangok segítségével. A 
második teremben az erdő-
ben élő állatok kitömött má-
saival ismerkedtünk és sok 
érdekességet tudtunk meg 
velük kapcsolatban. A har-
madik interaktív teremben 
táplálékláncot készíthettek a 
gyerekek, memóriajátékot 
játszottak, fűszer- és gyógy-
növényeket ismerhettek fel.

A vacsora utáni vadles az 
eső miatt elmaradt, így a 
szálláshelyünkön töltöttük 
az időt.
Másnap reggel – legnagyobb 
örömünkre – napsütésre éb-
redtünk, így elindulhattunk 
egész napos túránkra. Nagy-
vázsonyba egy kb. 6-7 km-
es gyaloglás után jutottunk 
el. Először a Kinizsi-várat 
néztük meg, majd a Posta-
múzeum következett. Utób-
bi helyre a gyerekek kissé 
vonakodva mentek be, aztán 
meg alig akartak kijönni on-

nan. Régi telefonokat, tele-
fonközpontot próbálhattak 
ki, egymásnak telefonálhat-
tak hagyományos telefonon 
és a telexgépen üzenetet is 
írhattak. Úticsomagunk elfo-
gyasztása után egy kovács-
műhelybe mentünk, ahol a 
gyerekek ki is próbálhatták 
ennek a nehéz mesterségnek 
az alapvető fogásait. A haza-
felé utat lovaskocsival és 
énekszóval tettük meg visz-
sza a táborba. Itt már vártak 
bennünket íjászkodással. 
Sajnos, az esti szalonnasütés 

Beszámoló az erdei iskoláról
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a hirtelen támadt 
vihar miatt elma-
radt, helyette pa-
lacsintát sütöt-
tünk bent a kony-
hában.
A 3 nap délelőtt-
jén kenyeret és 
péksüteményt 
készítettünk egy 
pékmester irá-
nyításával. Ma-
gunk dagasztot-
tuk, formáztuk a 
tésztát, amely az-
tán a kemencé-
ben sült ki. Na-
gyon finom lett! 
Délutánra ismét 

beborult az ég, szi-
tálni kezdett az 
eső,így ebéd után 
hazaindultunk.
Remek 3 napot töl-
töttünk a Balaton-
felvidéki Erdei és 
Erdészeti Iskolá-
ban.
 Köszönjük az ala-
pítvány táborozás-
hoz nyújtott anyagi 
segítségét, mely 
60000 Ft-ot tett ki.

Mészáros 
Zsuzsanna

osztályfőnök 7.a
7.a a Nagyvázsonyi várban

  A 8. a osztály utolsó erdei 
iskolai kirándulására in-
dult május 4-én. Úti célunk 
az Északi – középhegység: 
Mátra – Kékestető; Eger, 
Szilvásvárad; Aggtelek; 
Diósgyőr és Miskolctapol-
ca volt. 
  A kora reggeli indulást 
követően Kékestetőre 
igyekeztünk, ahol csodás 
panoráma és kellemes idő 
fogadott bennünket. Az 
ebéd elfogyasztása után 
Eger városát vettük célba, 
ahol városnézésre került 
sor. Az Egri vár 
izgalmas kiállítá-
sokkal tette színe-
sebbé napunkat.  
Megtekintettük a 
Kazamata kiállí-
tást, mely a külső 
és belső várrend-
szert mutatja be. 
Az Egri vár törté-
netét bemutató ki-
állítást, a Börtön 
kiállítást, majd 
tárlatvezetőnk a 
Hősök termébe 

kalauzolt el bennünket. A 
Múlt-Kirakó kiállítás a ré-
gészeti leleteket tárta 
elénk. Késő délután Szil-
vásváradra, a szálláshe-
lyünkre indultunk. A va-
csora elfogyasztása után 
mindenki megérdemelten 
pihenhetett.
  Második napon az Aggte-
leki – cseppkőbarlanghoz 
utaztunk, egy egyórás bar-
langtúrán vehettünk részt. 
A gyerekek csodálattal fi-
gyelték a különböző név-
vel ellátott cseppkőkép-

ződményeket, karsztfor-
mákat. A kellemes akuszti-
kájú koncertteremben ze-
neszámokat hallgathat-
tunk. Délutáni progra-
munk a Szalajka-völgybe 
vezetett, kisvonattal köze-
lítettük meg a hegyet. A le-
felé vezető túra során útba 
ejtettük a Fátyol- vízesést, 
a Pisztrángos-tavat, Erdei 
múzeumot. Szerencsére az 
idő is kedvezett és kelle-
mes túrázással a hátunk 
mögött értünk vissza a 
szállásra. 

  Kirándulásunk utolsó 
napján a Diósgyőri várat 
„foglaltuk” el, ahol várt 
ránk Közép-Európa legna-
gyobb lovagterme, a Szent 
Hedvig várkápolna és 
ereklye, a Királynéi háló-
terem, az éremverde, az 
íjászda és a fémműves mű-
hely. Délutáni program-
ként nagy sikert aratott a 
Miskolctapolcai Barlang-
fürdő felkeresése. 
  A három nap gyorsan el-
telt, mindenki számára fe-
lejthetetlen élményeket 

nyújtott az Észa-
ki-középhegy-
ség csodálatos 
világa.
  Köszönjük a 
Pápay József Ál-
talános Iskola 
Közalapítványá-
nak, hogy 63000 
Ft-tal hozzájá-
rult a kirándulás 
létrejöttéhez. 

Dr. Szijjné 
Szabó Csilla
osztályfőnök

Kirándulás az Északi - középhegységben

A 8.a osztály tanulói a Szalajka völgyben
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Mint mindig, most is moz-
galmas volt a mögöttünk 
lévő időszak.
Április 9-én csodálatosan 
lélekemelő eseménynek le-
hettünk részesei. A virágva-
sárnapi karikázó, nagyböjti 
körtánc, melyet lányok és 
fiatalasszonyok a saját éne-
kükre táncoltak, megeleve-
nedett a felújított Kossuth 
téren Tatán. A Kenderke 
AMI szervezésében a mi 
nagylányaink is a tánco-
lók között voltak. A ma-
gyarság múltjának tiszta 
forrásából felbuzogó rítus 
gyönyörűséges módon 
kötötte össze a múltat a je-
lennel. Az Istentiszteletről 
és miséről érkező viselet-
be öltözött szereplők, és a 
nézők óriási tömege mu-
tatta, hogy a mai kiüresedő 
világunkban óriási igény 
van az efféle lélekerősítés-
re. 
Már gyermekkorban is 
megmutatkozik ez az 
igény. Ennek ékes példája 
adódott a Fehérlófia cso-
portban, amikor Pőcze 
Mária meghívott vendég-
ként mesélt a gyermekek-
nek, majd tardoskeddi játé-
kokat tanított, s az óvó né-
nik bevonásával táncházat 
tartott a csemetéknek. 
Nagy sikere volt az élő he-
gedűszónak, hiszen Mária 
így szolgáltatott zenét az 
ámuló gyermekeknek.
Tudjuk, hogy nagyböjtben 
nincs zenés tánc, s ilyen-

kor a hangszerek is pihen-
nek. A Gyermekjóléti In-
tézmény húsvéti ünnepére 
a kedves meghívásnak ele-
get téve mégis elfogadtuk 
a meghívást. Reméltük, 
hogy a húsvéti feltámadás-
hoz, a családok otthoni ün-
nepéhez kicsit hozzájárul-
hatunk. Pőcze Mária szat-
mári dallamokat hegedült, 
majd Kovács Emesével 
szintén arról a vidékről 
való táncot mutattak a kö-
zönségnek.
Természetesen a lelki el-
mélyülésről sem feledkez-

tünk meg. Pőcze Mária ak-
tív részese volt Kocson a 
passió felolvasásának.
Április 22-én a Néphagyo-
mányőrző Óvodapedagó-
gusok Egyesülete kétna-
pos rendezvényének zárá-
saként a Kenderke AMI 
Berzenye csoportjában 
táncolt Kovács Emese 
Réka és Pőcze Mária Tatán 
az edzőtáborban.
Május 8 án a Nagyigmándi 
Pápay József Általános Is-
kola diákjainak mutatkoz-
tak be a különféle művé-
szeti képzéseken résztvevő 

diákok. Ezen eseményen 
néptánccsoportunk és a 
Rédei Szólótáncversenyen 
arany minősítést szerző 
Kovács Álmos Levente is 
fellépett.
13-án 5 versenyzővel részt 
vettünk a tatabányai For-
górózsa Népművészeti KI 
MIT TUD-on, ahol na-
gyon szép eredményeink 
születtek. Kovács Álmos 
Levente bronz minősítést, 
Kovács Blanka Anna, Ko-
vács Emese Réka, Pőcze 
Mária, Urbán Máté Dávid 
ezüst minősítést kapott. 

Tanulóink nagyon erős 
mezőnyben álltak helyt, 
s művészeti iskolák ta-
nulóival mérték össze tu-
dásukat. Az országosan 
is elismert hírű szakem-
berekből álló zsűri na-
gyon hasznos tanácsok-
kal szolgált a további 
munkánkra nézve.
Május14-én Ezüst okle-
veleseink a felvidéki 
Perbetén léptek fel a 
Kenderke AMI Berzenye 

és Tiloló csoportjában. A jó 
hangulatú táncház után ne-
hezen indultunk haza, de a 
másnapi iskolába indulásra 
is tekintettel kellett lenni.
Egyesületünk továbbra is fő 
támogatója a vállalt nép-
tánccsoportjának, valamint 
a plusz órákon résztvevő s 
más együttesekben is kemé-
nyen dolgozó tanulóinak.
Köszönjük a Kedves Szü-
lők segítségét, mellyel 
mind a néptánccsoportunk 
felkészülését, tanáraink 
munkáját, s a rendezvé-
nyeken való előkészülete-
ket megkönnyítik.
Igmándi Hagyományőrző 

Egyesület

Igmándi Hagyományőrző Egyesület hírei

Nagyigmándi iskolásoknak táncoltak

Virágvasárnapi karikázó

Forgórózsa 1 bronz 4 ezüst
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Hagyományteremtő, or-
szágos rendezvényt indí-
tott el Közösségek Hete 
elnevezéssel a Szabadté-
ri Néprajzi Múzeum, az 
NMI Művelődési Intézet 
Közhasznú Nonprofit 
Kft. és az Országos Szé-
chényi Könyvtár konzor-
ciuma. A rendezvényso-
rozat időpontja: 2017. 
május 8-14. 
A Közösségek Hete köz-
ponti gondolata a közös-
ségi kezdeményezés, a 
társadalmi együttműkö-
dés, az aktív szerepválla-
lás, a nyitott, befogadó 
társadalom eszményé-
nek népszerűsítése. 
Csatlakozni bármely 
olyan programmal lehe-
tett, amely – képviselve a 
Közösségek Hete szelle-
miségét – ráirányítja a fi-
gyelmet a közösségi kez-
deményezésekre, a kö-
zösségekben rejlő érté-
kekre, az intézményekben 
és azokon kívül működő 
közösségek tevékenysé-
geire és helyi társadalom-
formáló erejükre. A szak-
mai programok célja, 
hogy az intézményekhez 
kapcsolódó közössé-
gek számára nyújt-
sanak lehetőséget, 
hogy megismerjék 
egymás tevékenysé-
gét, s bemutatkozza-
nak a településen 
élők számára. 
Több programmal 
csatlakoztunk a Kö-
zösségek hete szelle-
miségéhez. Telepü-
lésünk polgármester 
asszonya Hajduné 

Farkas Erika is úgy gon-
dolta, hogy aktívan sze-
repet vállalva részt vesz 
a programsorozatokban. 
Május 9-én „Ismerd meg 
Nagyigmándot” elneve-
zésű helytörténeti sétára 
vitte iskolánk harmadik 
osztályos diákjait, ahol 

beszélt a gyermekeknek 
Nagyigmánd történel-
méről, bemutatta az em-
lékműveinket. A Szent 
Mihály Római Katoli-
kus Templomot Illés 
Csabáné vezetésével te-
kinthettük meg, a Refor-
mátus Templomot pedig 

Sugár Tamás lelki-
pásztor mutatta be.
A Nagyigmándi Pápay 
József Általános Iskola 
igazgatója Karsai Bálint 
is csatlakozott a progra-
mokhoz, így május 8-án 
a „Gála a Magosban” el-
nevezésű rendezvényt 
tartottuk, ahol a művé-
szeti oktatásban részt 
vevő gyermekek iskolás 
társaiknak mutatták be 
tudásukat. Láthattuk a 
Magos színpadán a Har-
mónia Táncstúdió nö-
vendékeit, az Árgyélus 
Néptáncegyüttes több 
csoportját, az Igmándi 
Hagyományőrző Egye-
sület táncosait is. A Ko-
máromi Egressy Béni 
Alapfokú Művészeti Is-
kola is bemutatkozott, 
hallhattunk kürt, hegedű 
és zongora előadást a ta-
nítványoktól.

Május 8-án délután az is-
kolában pedig „Így tanul-
tunk mi” címmel, Bojtorné 
Tóth Mária a negyedik 
osztályos gyermekeknek 
mesélt arról, hogy milyen 
volt régen iskolába járni.
Köszönjük civil szerveze-

teinknek és a 
Nagyigmándi Pápay 
József Általános Is-
kolának az aktív köz-
reműködésüket, mert 
megmutatták, hogy 
Nagyigmándon erős 
összefogással való-
sulnak meg program-
jaink és nem csak a 
Közösségek hetében!

P-né Gy.E.

Közösségek Hete rendezvénysorozat Nagyigmándon

Így tanultunk régen

Árgyélus Néptáncegyüttes Kamaracsoportja

Helytörténeti sétán az iskola 3. osztálya
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Az emléktúra május 6-án 
az Ácsi és Szőnyi Refor-
mátus Templomok közötti 
17.7 km-es szakaszon zaj-
lott, amit a lelkes, elszánt 
résztvevők (nők, férfiak, 
fiatalok, idősebbek, gyer-
mekek, lányok, fiúk)  fut-
va/gyalog/kerékpárral, - 
ki-ki ahogy érezte,- tehet-
ték meg.  A túrát ácsiak, 
komáromiak és nagyig-
mándiak csodálatos kör-
nyezetben, a Duna men-
tén, a forgalmas utakat 
kikerülve,teljesítették.
A protestáns gályarabokra 
emlékező túra a Tatai Re-
formátus Egyházmegye, 
az ácsi Természetjáró Ba-
kancsos Klub, a Komáro-
mi Sportegyesület Termé-

szetjáró Szakosztályának 
segítségével jött létre. A 
résztvevők kedves fogad-

tatásban részesültek az in-
duló Ácsi Református 
Templomnál is és a foga-

dó Szőnyi Református 
Gyülekezet által is.  

Pásztor Tiborné

A reformáció 500 éves évfordulója alkalmából rendezett
 emléktúra a gályarab lelkészek tiszteletére.

- A gályarab lelkészek a hűség, a kitartás emberi példái-

A nagyigmándi résztvevők 
Horváth Mariann, 
Pásztor Tiborné, 
Szijj Ferencné, Tóth János, 
Nagy Lajosné 
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1957-ben 54 tanuló fejez-
te be az általános iskolát. 
A 60 éves találkozón 28 
öregdiák (nagymama, 
nagypapa, sőt dédmama) 
óriási örömmel üdvözölte 
egymást és mondta el rö-
vid élettörténetét. 
A magyar-történelem 
szakos osztályfőnökün-
ket, Papp Endrénét rajon-
gással vettük körül, aki 
szónoki tehetséggel me-
sélte el a hozzánk fűződő 
élményeit. A 13 elhúnyt 

osztálytársunkra és régi 
tanárainkra gyertyagyúj-
tással emlékeztünk. A 
nem mindennapi ese-
mény után a konfirmáci-
ós találkozóra sétáltunk 
át a Református temp-
lomba, ahol Sugár Tamás 
református lelkész ünnepi 
istentiszteletet tartott a 
10, 20, …..60, 70 éve 
konfirmáltak részére, 
akik megújították 
fagadalmukat. Az ese-
mény után szeretetven-

dégségben volt részünk.
Felemelő érzéssel töltött 

el az a dupla ünnep ben-
nünket.        Pőcze László

Ritka esemény történt május 20-án Nagyigmándon

Őszikék Nyugdíjas Klub
szervezésében felköszöntötték a nagyszülőket a 
Nagyigmándi Pápay József Általános Iskola 4.b 
osztályos tanulói

Kovács György szavaltFelköszöntötték Tarró Józsefnét
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2017.03.20-án a Magos 
Könyvtár kistermében 
egy nagyon hasznos 
délutánt tölthettünk. A 
Baba-Mama klub szer-
vezésében Sáfrány Pi-
roska Bábolnai Mentő-
állomás mentőtisztje 
látogatott el hozzánk. A 
délután témája: Amíg a 
mentő megérkezik. Pi-
roska elsősorban kis-
gyermekes szülők ré-
szére tartott elsősegély 
oktatást. A program 
első felében az elméleti 
részé volt a fő szerep. 
Végig beszéltük a leg-
gyakoribb gyermek 
baleseteket, és megelő-
zési lehetőségeiket, mit 
tegyünk lázgörcs, epi-
lepszia, crupp esetén. A 
lakásban és a kertben 
előforduló mérgező nö-
vényekről is szó esett. 
Talán a legtöbben itt 
döbbentünk meg nem is 
gondolván, hogy laká-
sunk dísze akár egy nö-
vényi mérgezést is 
okozhat, ha kíváncsi 
gyermekünk megkós-
tolja. Szó volt még a 
vérzések, sérülések tö-
rések első ellátásáról 
is. Ezután elméletben 
majd gyakorlatban is 
hallhattuk, láthattuk az 
újraélesztést, és az el-
akadt légúti idegen test 
ellátását, műfogások 
alkalmazását. Piroska 
magával hozta mind a 
felnőtt, mind a csecse-
mő „próbababáját”, 
amin minden jelenlévő 

anyuka és apuka meg-
próbálhatta a felnőtt és 
gyermek újraélesztést. 
A tanfolyamnak akkor 
volt vége amikor min-

denki szabályosan be 
tudott mutatni egy újra-
élesztést. Az arcokat 
elnézve, az első ijed-
ségtől mindenki elju-

tott egy magabiztos fel-
lépésre baj esetén. Pi-
roska nyitott volt min-
den kérdésre, így majd-
nem hogy estébe nyú-
lóan fejeződött be ez 
délután.
2017.04.18-án a 
Kincseskert Óvoda neve-
lőinek a Bábolnai Mentő-
állomás mentőápolója, 
Haris Róbert tartott egy 
interaktív előadást. Végig 
beszéltük az óvodában 
leggyakrabban előforduló 
baleseteket, ellátásuk me-
netét. Szó volt a vérzések-
ről, eszméletvesztésről, 
félrenyelésről, légúti ide-
gen test eltávolításáról, 
műfogások alkalmazásá-
ról. Bővebben kaptunk tá-
jékoztatást a törésekről, 
azok szakszerű fixálásá-
ról. Fejsérülések, orrvér-
zés helyben történő ellá-
tásáról. Robi is magával 
hozta az oktató bábut, 
amin keresztül bemutatta 
a szakszerű újraélesztés 
menetét. A résztvevők sa-
ját maguk is elvégezhet-
ték a szabályos újraélesz-
tést. Mindenki számára 
hasznos volt az ismeretek 
felfrissítése.
Ezúton is szeretnénk 
megköszöni a Bábolnai 
Mentőállomás közremű-
ködését, hogy felkéré-
sünket szívesen elfogad-
ták, és minden felmerü-
lő kérdésre választ ad-
tak. 

Ádám Viktória 
védőnő

"Amíg a mentő megérkezik"
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Tatabányán április 29-
én az LSW és WTC dobó-
számok országos bajnok-
ság első fordulóját szer-
vezte a Tatabányai 

GEOTECH szenior tago-
zata. Kedvező időjárás, 
jól előkészített és szerve-
zett rendezvény volt.  
Négy versenyszámból há-
rom országos bajnoki 
szám volt:
-súlymagasba dobás,
-Igmándi merevnyelű ka-
lapácsvetés és
-egykezes kalapácsvetés.
Meghívott versenyszám 
nyeleslabdavetés.
Az Igmánd SC öt verseny-
zővel vett részt, ahol 6 OB 
aranyat és 9 ezüstérmet 
nyertünk.
W 40 Bódis Tímea 2 első 

helyezés és 1 második he-
lyezés,
Farkas Erika 2 második és 
1 első helyezést ért el.
W 45 Talabérné Nedoba 

Judit 3 második helyezést 
ért el,
W 55 Szőke Emília 1 első 
és 2 második helyezés,
M 70 Bartos Miklós 2 
arany és 1 ezüst érmet 
nyert.

Tamásiban május 13-án 
az országos bajnokság II. 
fordulóját. Itt kézigránát 
dobás, nyeles labda vetés, 
Igmándi diszkosz és kala-
pács hárompróba számok-
ban döntötték el az orszá-
gos bajnoki címeket.  Az 
időjárás sajnos egész nap 
esős, szeles volt. De a lel-

kes szeniorok töretlenül 
küzdöttek a címekért. A 
rossz idő ellenére a rende-
zők mindent megtettek, 
hogy a verseny zökkenő-

mentes legyen. Di-
cséretet érdemelnek.  
A nemzetközi férfi 
mezőnyök népesek és 
nagyon erősek vol-
tak. Az Igmánd SC-t 
három fő képviselte 
eredményesen, amit 
bizonyít a 4 OB arany 
és a 7 ezüst medália.
W 40 Bódis Tímea 4 
első hely, + 2 abszolút 
első hely,

Farkas Éva 3 második 
hely, + 1 abszolút máso-
dik hely,
W 55 Szőke Emília 4 
ezüst érmet szerzett.
Legközelebb a Heves me-
gyei Pétervásáron kerül 
sor az OB III. fordulójára. 
Ide anyagi problémák vé-
gett bizonytalan az indu-
lásunk, de remélem a ver-
seny idejére rendeződnek 
anyagi gondjaink és egy 
nagyobb csapattal tudunk 
indulni.

Kerékpársport:
Ezen belül a mountain 
bike, azaz hegyi kerékpár.
Benyeczkó János évek óta 

az Igmánd SC színeiben, 
nagy mezőnyökben, nagy-
szerűen szerepel az 50 év 
feletti kategóriában. Zse-
lic marathon április 9-én 
középtávon (50 km) 1200 
méteres szintkülönbség-
gel kellett megküzdeni a 
102 résztvevőnek. Az 50 
év feletti kategóriában 2. 
helyezést ért el.

Balatonmarathon:
május 1-én szintén 50 km-
es táv, 1350 szintkülönb-
séggel kellett megbirkóz-
ni a 353 indulónak. Kate-
góriájában 31 induló volt, 
2. helyezést szerzett.

Villapark – 
Vértesmarathon
május 14-én, rövidtávon 
(30 km) 630 szintkülönb-
séggel kellett a 115 indu-
lónak letekerni.  Kategóri-
ában 1., az abszolút össze-
vetésben pedig 18. helye-
zést ért el.
Legközelebb Szilvásvára-
don indul, ott még na-
gyobb terhelésnek lesznek 
kitéve a kerékpárosok.
Gratulálok valamennyi 
versenyzőnek!

Mészáros Miklós
Igmánd SC elnöke

Tatabányán

Benyeczkó János

Eredményhírdetés

Igmánd SC eredményei
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A labdarúgók álmosan készülődtek, 
hogy részt vegyenek ebben a véres 
játékban, voltak, akik úgy gondol-
ták, hogy erőt merítenek egy-két rö-
vidital elfogyasztásával.

Többen annyira megijedtek, hogy 
csak tisztes távolságból követték az 
eseményeket, némi iróniával azt is 
mondhatnánk, hogy ebben nincs 
semmi meglepő, hiszen a pályán is 
így szokott ez lenni. A végrehajtó 
szerepét egy labdarúgónk édesapja 
idősebb Viola Zoltán vállalta magá-
ra, aki nagy szakértelemmel végzett 
a jószággal. A játékosok nagy ked-
vel láttak neki a különböző munká-
latoknak.

Ezután a szakácsoké lett a fősze-
rep, készült mindenféle finomság: 
sült vér, pecsenye, disznótoros 
pörkölt. Majd az esti órákra elké-
szült a hurka, kolbász, töltött ká-

poszta és az el-
maradhatatlan 
húsleves. Ven-
déglátóink a jó 
hangulatról is 
gondoskodtak, 
hiszen szólt a 
zene és a srácok 
új oldalukról is 
bemutatkoztak 
mikor az énektu-
dásukat bizony-
gatták. Azért 
mindenki örült, 

hogy inkább a labdarúgásnál ma-
radnak.
 
A disznóvágás ideje alatt horgász-
hattak is a labdarú-
góink, ami 
ugyancsak jó 
hangulatban telt, a 
szeles, hideg idő 
ellenére is. Sok hal 
került a szákokba, 
és mindenki próbált 

a „biztos” módszerével halat fogni. 
Egyesületünk U-14-es labdarúgói 
még pecsenyebőrrel is tudtak pon-
tyot fogni. 
 A labdarúgócsapataink tagjai, a meg-
hívott családtagok nagyon jól érezték 
magukat ezen a tavaszi napon és ez-
úton is szeretnénk megköszönni a le-
hetőséget vezetőinknek és mindenki-
nek, aki segített összehozni ezt a remek 
csapatépítő programot, reméljük, hogy 
a pályán valahogy viszonozni tudjuk a 

törődést és a szeretetet.
Az áldozati disznó elnök asz-
szonyunk, Ballabás Melinda 
felajánlása volt, a gyönyörű 
helyszínt pedig a tavak gond-
nokai, Veronika és Lubos 
biztosította számunkra. Kö-
szönjük nekik.
      Mohácsi Antal  edző

DISZNÓT VÁGTAK A LABDARÚGÓK
2017.  április 22-én,  szombaton  összefogott  a  Nagyigmándi  KSK.
labdarúgóinak apraja-nagyja, hogy részt vegyenek egy hamisítatlan
falusi disznóölésen. A disznótorra a nagyigmándi tavaknál került sor. 

A két véglet a legfinomabb; füle-farka

Kiss Gergő méretes

potykája

Bátorítást ad a "szíverősítő"

KSK hírek
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Az elmúlt hónap képekben

Hajduné Farkas Erika polgármester asszony 
is fogadta a  a naszvadi vendégeket

Nagyszülőket köszöntötte a 4.b osztály

Konfirmáltak találkozóján

Süni csoportosok 
az új játékokkal

Kézimunka Szakkör a Gödöllői Királyi Kastély előtt

Horváth Mariann segédlelkész 
Csontváry Kosztka Tivadar életéről, 
munkásságáról tartott előadást a Magosban


