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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 fennállásának harmincötödik évfordulóját. 1982-ben kezdték el az alapító tagok azt a komoly hagyományőrző munkát, amely napjainkig kulturális életünk egy szép színfoltja.

Nagyigmándi Nap
2017. július 1-jén
szombaton
Szeretettel várunk
minden érdeklődőt!
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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 fennállásának harmincötödik
évfordulóját. 1982-ben
kezdték el az alapító tagok azt a komoly hagyományőrző
munkát,
amely napjainkig kulturális életünk egy szép
színfoltja.
A szakkör idei hímzéskiállítását a hagyományoknak megfelelően május
1-jén nyitották meg a
Gyermekjóléti Szolgálat
nagytermében. A megnyitón Hajduné Farkas
Erika polgármester as�szony szólt az ünnepelt
szakkörtagokhoz,
köszöntőjében kifejezte elismerését hagyományőrző tevékenységük magas
fokú végzéséért, és köszönetet mondott településünk nevében a példaértékű, hosszú évtizedes
alkotómunkáért. A következőkben az Árgyélus
Néptáncegyüttes tagjai:
Pőcze Petra és Lentulai
Martin táncelőadására
került sor – ajándékként
a hagyományőrző szakkör ünnepi kiállítása alkalmából.
A kiállítást immár harmincötödik alkalommal
Dr. Márkus Jánosné
szakkörvezető asszony
nyitotta meg. A gazdag

kiállítási anyagot május
7-ig tekinthették meg az
érdeklődők, akik a szakkör tagjainak segítségével tárlatvezetésben is
részesültek és kérdezhettek is a munkákról, motívumokról.
A kiállítás bezárásakor
hagyomány szerint évzáró bankettre került sor a
Magos Művelődési Házban. Az eseményen
Prostek Tamásné mondott beszédet, megkö-

Dr. Márkus Jánosné
szakkörvezető

szönve mindazt az áldozatos munkát, amit a
szakkörvezető és a kézimunka szakkör tagjai végeztek a helyi kultúra és
a nemzeti hagyományok

megőrzése terén.
Hiszen az egyik
legfontosabb ok,
a népi hímzések
megőrzésére,
hogy a nemzeti
örökségünkhöz
tartoznak ugyanúgy, mint a népdalaink és a táncaink, hagyományaink. Ezek is a
gyökereink
részei,
melyek
megkülönböztetnek a világ más
o r s z á g i - Hajduné Farkas Erika
ban
élő polgármester asszony
barátainkmeg. Ez a képzettség és
tól, ezekkel a tuelhivatottság pedig, a
dásokkal, hagyoszakkör tagjaiban megmányokkal vavan, bizonyíték erre az
gyunk igazán a
is, hogy harmincöt év elmagyar nemzet
teltével is működnek s
tagjai. Büszkének
évről-évre kiemelkedő
kell lennünk és
hagyományőrző munkát
őrizni ezt az értévégeznek. A szakmai
ket és továbbadni
képzettségnél ki kell
az utánunk jöemelni a szakkörvezető
vőknek. Ebben a
asszony, Dr. Márkus
munkában végez
Jánosné munkáját, hikiemelkedőt harszen az egy dolog, hogy
mincöt éve a
valaki a saját örömére híNagyigmándi
mez, sőt, hogy komoKézimunka Szaklyabban
foglalkozik
kör. A hímzés
vele, de hogy még „megművészete nagyon szerbolondítson” ezzel jó néteágazó ismereteket igéhány hölgyet, akik aztán
nyel. Ez is egy olyan
rendszeresen járnak a
népművészeti ág, amely
szakkörébe immár 35
komoly képzettséget és
éve, az már igazán eliselhivatottságot
kíván
(Folytatás a következő oldalon)
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Nóra és Dr. Malomsoki
István.
A színvonalas előadások után Hajduné Farkas Erika polgármester
asszony a képviselőtestület elismeréseként
adott át egy-egy emléktárgyat a kézimunka
szakkör
vezetőjének,
alapító tagjainak, a jelenlegi tagoknak, valamint a szakkör három
évtizedes munkáját segítő település- és intézményvezetőknek.

merésre méltó teljesítmény.
A beszédet követően a
Kis Árgyélus Néptáncegyüttes csoportjainak
táncát láthatták a vendé-

gek, Széki csárdás, sűrű
és ritka tempó a Kamara
csoport
előadásában,
majd Kalotaszegi legényest Dr. Malomsoki István, Szatmári verbunkot

Lentulai Martin és Pőcze Petra

Malom-soki Máté tolmácsolásában, végül pedig
Csallóközi táncok következtek a Kis Árgyélus-,
Árgyélus-és
Kamara
csoport közös előadásában. A csoportok művészeti
vezetői
Dr.
Malomsokiné
Varga

Az ünnepi esemény vacsorával és jó hangulatú beszélgetéssel zárult, melyen
a régi és mostani tagoknak
is volt lehetősége feleleveníteni a szakköri munkához kapcsolódó emlékeit.
Pné Gy. E.
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A képviselő-testület a soron következő ülését április 26-án tartotta, ahol
elsőként a Tatabányai
Tankerületi Központ tájékoztatóját vették tudomásul. Az ülésen jelen
volt Szűcsné Balogh Szilvia gazdasági vezető,
tankerületi igazgatóhelyettes és helyi oktatási
intézmény vezetője is,
Karsai Bálint úr. A Tankerületi Központ az elmúlt évben kis és nagy
értékű eszközök vásárlására 381.074,- Ft-ot, az
épületben és eszközeiben
elvégzett
javításokra,
karbantartási anyagvásárlásra
1.474.453,-Ft-ot
fordított. Az önkormányzat a Nagyigmándi Pápay
József Általános Iskolának az elmúlt évben
9.642.062,-Ft támogatást
nyújtott.
Elfogadásra került a lejárt
határidejű
határozatok
végrehajtásáról és a két
ülés között történt fontosabb eseményekről szóló
polgármesteri tájékoztató is.
Az
elöljáróknak
a
Nagyigmándi Polgárőr
Egyesület 2016. évi
munkájáról Bedecs János elnök és Galgán Attila pénztáros adott részletes tájékoztatást. Az önkormányzat által biztosított 1.800.000,- Ft-ból
gazdálkodott az elmúlt
évben az egyesület, melyből az üzemanyagköltség,- internet,- biztosítások,- telefon,- karbantartás,- egyéb működéssel
kapcsolatos kiadásaikat
fedezték. Az egyesület

Önkormányzati hírek
tagjai saját, rendőrségi
járőrözéssel, rendezvénybiztosítással, figyelőszolgálatban összesen 3.168
órát töltöttek a településen.
A testület tagjai elismerték
és megköszönték az egyesület vezetőjének, tagjainak áldozatos munkájukat.
A Mezei őrszolgálat
2016. évi tevékenységéről szóló részletes beszámoló is elfogadásra került, 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 őrszolgálat munkája is elismerést és köszönetet nyert.
Megtárgyalásra és elfogadásra került az önkormányzatnál 2016. évben
végzett belső ellenőrzési
kötelezettség teljesítéséről szóló előterjesztés,
melyet a Komárom és
Környéke Önkormányzati Társulás által megbízott, György Árpád belső
ellenőr készített el.
Dr. Füles Zoltán jegyző a
Nagyigmándi
Közös
Önkormányzati Hivatal
2016. évi munkájáról
részletes mindenre kiterjedő, számszaki adatokkal alátámasztott előterjesztést nyújtott be, melyet a vezetők megköszöntek és elfogadtak.
Bruttó 265.000,-Ft forrást biztosítottak az önkormányzati hivatal részére a pénzügyi iratokkal kapcsolatos iratselejtezés megrendelésére.

Ebben az évben is indul a pályázati felhívás a „Virágos, rendezett
és
tiszta
Nagyigmándért” ház
és közterület szépítő
versenyre.
A verseny célja: A település közterületeinek, udvarainak széppé, virágossá,
összességében rendezetté, hangulatossá tétele,
tisztán tartása, a gyomnövények elleni védekezése, valamint a lakóingatlanok előtti nyílt árkok és
műtárgyaik tisztántartása.
A versenyben való részvétel: Az ingatlanok előtti közterületek és udvarok
szépítését az adott ingatlan tulajdonosa, használója saját elképzelései
alapján szabadon rendezheti, virágot ültethet,
örökzöldet, növényt telepíthet.
A verseny időtartama:
2017. május 1-től – 2017.
augusztus 15-ig.
A verseny ideje alatt a
képviselő-testület megtekinti az ingatlanokat és a
közterületeket. Az értékelés augusztus hónapban történik, a díjak átadására nemzeti ünnepünkön, augusztus 20.-a
tiszteletére
rendezett
nagyközségi ünnepségen
kerül sor.
Díjazás: A legesztétikusabbnak ítélt ingatlanok
közül három kerül díjazásra, egyenlő mértékben,
ingatlanonként
40.000,-Ft összegű növények, virágok vásárlására
felhasználható vásárlási
utalvány formájában.

2017. május
A közterületek, utcák rendezettségét, tisztaságát,
szépítését a képviselőtestület értékeli külön jelentkezés nélkül. A legszebbnek, legvirágosabbnak, legtisztábbnak minősített utca emléktáblát
kap „Legvirágosabb és
legtisztább utca 2017.”
felirattal.
A településképi arculati
kézikönyv és településképi rendelet elkészítésével a komáromi Nagy
Éva főépítész egyéni vállalkozót bízták meg. A
megbízási díj bruttó
800.000,-Ft.
A Kossuth Lajos utca
14.szám alatti ingatlanra 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 iparterület közműellátásának tervezési munkáival
pedig
a
tatabányai
CityTERV Mérnökiroda
Kft-t bízták meg. A munka díja bruttó 2.247.900,Ft.
A Nagyigmándi Pápay
József Általános Iskola
konyháján
üzemben
lévő, elhasználódott vízlágyító berendezés cseréjét is támogatták a testületi tagok. Az új készülék
beszerzési ára bruttó
403.212,- Ft, a kivitelezés szerelési anyag és
munkadíj
költsége:
63.500,- Ft.
A Nagyigmánd Kossuth
Lajos utca 36/B. szám
(Folytatás a következő oldalon)

2017. május
alatti 663 hrsz-ú ingatlanon építendő termelői
piac tervezési munkái elkészítésével megbízza a
Páhy és Társa Kft-t (2890
Tata, Ady Endre út 13') a
benyújtott tervezési ajánlata alapján.

Önkormányzati hírek
Az ellenszolgáltatás ös�szege: bruttó 1.778.000'Ft.
Nagyigmándi
Közös
Önkormányzati Hivatal
épület fűtési rendszer
rekonstrukciójának és kiépítendő léghűtési rend-

szer épületgépészeti tervezésével a vértesszőlősi
VEL-THERM Bt- t bízták
meg,
bruttó
2.374.900,- Ft ellenszolgáltatási díjért.
Támogatták a képviselők
a mezőgazdasági földte-
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rületek és a közutak között fekvő területek tisztántartására
irányuló,
közfoglalkoztatási program során kitermelt faanyag, szociális célú tűzifaként történő igénylését 42,38 m3 faanyagra.

Közterületekkel kapcsolatos lakossági feladatok
Településünk közterületei folyamatosan szépülnek, és a fenntartásukra
is sokat áldoz önkormányzatunk anyagilag és
munkaórában is. Annak
érdekében, hogy ezek az
állapotok tartósan kedvezőek maradjanak, az
egyre növekvő felületek
gondozásában a lakosságnak is együtt kell működnie a jogszabály által
ráruházott feladatok ellátásával.
Az
önkormányzat
8/1997. (III.27.) önkormányzati rendelete szabályozza az ingatlanok
és az ingatlanok előtti
közterület tisztántartásával kapcsolatos lakossági
feladatokat. Ezek nem
öncélú kötelezettségek,
hanem az adott ingatlanok környezetében lévő
ingatlanok használhatóságát segítik, e mellett
nemcsak az ingatlan, hanem az adott utca, lakókörnyezet képét is meghatározzák.
A lakók rendeletben
meghatározott feladatai a
következőek:
4.§		
(1) Az ingatlan tulajdonosának,
bérlőjének, kezelőjének,

használójának (továbbiakban: tulajdonos) a közterület tisztántartásával,
a zöldterület ápolásával
kapcsolatos feladatai:
a)
az ingatlan előtti
(úszótelek esetén az épület körüli) járdaszakasznak, (járda hiányában
egy méter széles területsávnak), a járda melletti
zöldsáv úttestig terjedő
teljes területének, legfeljebb a telekhatár 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása,
tisztántartása, szemét- és
gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosság mentesítése; ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét irányra
vonatkoznak,
b)
a gyalogjárdára
kinyúló ágak, bokrok
megfelelő nyesése az
épület előtt lévő fák lehullott lombjának takarítása,
c)
az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartása,
gyommentesítése,
d)
a két szomszédos
terület, épület közötti –
kiépített úttal, járdával

ellátott vagy anélküli –
közforgalmi területsáv
vagy átjáró esetében a
tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között fele-fele arányban
oszlik meg.
A csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos problémák mindig akkor merülnek fel, amikor az
esős időjárás vagy egy
nyári
felhőszakadás
eredményeként
olyan
mennyiségű csapadék
esik le, amely azonnal
nem szivárog el. Ilyenkor egy-egy elzárt árok
vagy áteresz több ember
életét is meg tudja keseríteni, mivel a vizet vis�szaduzzasztja, és sok
esetben ott is jelentkezik
a probléma, ahol egyébként rendben lenne a vízelvezetés. Az árkok és az
átereszek takarítása az
ingatlanok előtt a lakosság feladata, ezt teljes
körűen nem tudják az önkormányzat dolgozói elvégezni.
Ugyan csak szeretném
kiemelni a járdák és utak
területére a közlekedést
veszélyeztető módon rá-

nőtt fák és bokrok metszésének szükségességét. Amennyiben az ágak
a közlekedés bármely
résztvevőjének az út területén kárt okoznak,
azért a mulasztó ingatlan
tulajdonos tartozik anyagi helytállással. Ezek
megelőzése érdekében
arra kérek mindenkit,
hogy növényeit az utak
mentén fentiek figyelembe vételével alakítsa.
Ahol ezek a munkák elmaradnak, ott az önkormányzat és a tűzoltóság
dolgozói végzik majd el
a szükséges beavatkozást
a tulajdonosok megkérdezése nélkül.
Szintén új feladat több
utcában a díszburkolatos
járdák gyomtalanítása,
ami elvégezhető kézzel
vagy akár permetezéssel
is. A járdák állapotának
és településképi szerepének megóvása érdekében
kérem a tisztelt lakótársakat az együttműködésre.
dr. Füles Zoltán
jegyző

6• Igmándi Hírnök

2017. május

Piac és új bölcsőde Nagyigmándon
A KomáromEsztergom
Megyei Önkormányzat
támogatásával
uniós forrásból a Területés Településfejlesztési
Operatív
Program
(TOP) keretében a közeljövőben 49 településen valósulhatnak meg
fejlesztések:
intézmények
újulnak meg, épületenergetikai korszerűsítésekre
kerül sor, iparterületek
kerülnek kialakításra, turisztikai látogatóközpontok nyílnak meg, de számos településen az egészségügyi és szociális alapellátás területén is fejlesztésekre számíthat a
lakosság.
A megyei önkormányzat
támogató döntésének köszönhetően
Nagyigmándon két fejlesztésre is
sor kerül: korszerűsödik a
termelői piac és új bölcsőde várja majd a csemetéket. A jelenlegi piac
területe kavicsos talajú,
nincs építmény rajta, és
semmilyen
közművel
nem rendelkezik, ráadá-

Czunyiné
dr. Bertalan Judit

sul a standokat is az árusok biztosítják maguknak. Csaknem 40 millió
forint ráfordítással azonban megoldódnak ezek a
kérdések: a terület teljes
egészében
térkövezést
kap, kiépítésre kerül a víz
és csatorna, a csapadékvíz elvezetése és az elektromos áramellátás is. Egy
új vizesblokk is épül, e
mellett pedig 10 db fix,
fedett árusító helyet is kialakítanak, valamint további 10 db mobil-fedett
árusító helyet.
Nem csak a piacozók, de
a kisgyermekes családok
is örülhetnek: egy már
meglévő épület átalakításával új bölcsőde várja
majd a csemetéket. A projekt 60 millió forintból
valósul meg, az építési

Popovics György

munkálatokon kívül kertépítésre, berendezési tárgyak beszerzésére, belsőépítészeti munkákra is
sor kerül. Mivel jelenleg
hasonló intézmény nem
működik a településen,
az új bölcsőde a szülőknek is nagy segítséget jelent majd, általa gördülékenyebbé válhat a munkába állás időszaka.
„A területi elvet figyelembe véve a tervezett illetve az előkészítés alatt
álló fejlesztések a megye
egész területét lefedik.
Kiemelten fontosnak tartom ugyanis a kistelepülések, a községek támogatását”
–
mondta
Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke a
megítélt TOP-os támogatásokkal kapcsolatban.

Hozzátette,
Nagyigmánd
pályázatával
együtt eddig
80 projektről
született döntés 12,7 mrd
Ft értékben,
de a munka
nem áll meg:
az első körös
pályázatok
közül még
további 40
támogatási
kérelemről
döntenek a
következő
időszakban. Támogatásuk esetén további hasonló fejlesztésekre és inkubátorházak 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 településeknek. Inkubátorházak fejlesztésére, leromlott városi területek rehabilitációjára, helyi identitás és
kohézió erősítésére, valamint újabb turisztikai,
közlekedési, vízrendezési és energetikai projektekre nyújthatnak pályázatokat az önkormányzatok és egyéb, a kiírásokban szereplő szervezetek.

„Fontosak azok a pályázati lehetőségek, amelyek a kistelepülések igényeit veszik figyelembe. Elsősorban ugyanis a településeken élők tudják, hogy mely területeken van szükségük fejlesztésekre. Ezért
jött létre az úgynevezett Területi Operatív Program (TOP), amely a megyei önkormányzaton keresztül 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.
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Anyakönyvi hírek:
Aranylakodalmat ültek:
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: Vállalni,- tiszta szívvel, önzetlenséggel vállalni egy közös
életet, egy közös sorsot”
Április 29-én Danyi Réka Veronika és Szabó Árpád
hivatalunk dísztermében,

Imre József és kedves felesége, Éva asszony május
20-án kedves családjuk körében ünnepelték 50. házassági évfordulójukat.
Életük e jeles évfordulója alkalmából barátságos, meleg 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

KÖSZÖNET NYÍLVÁNITÁS
május 17-én Lipták Timea Ágnes és Papp István a
megismerkedésük helyszínén, a Monsantó,- Vetőmagüzem területén, a szabad ég alatt, mondták ki egymásnak a boldogító igent.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk, Horváth Vince - szeretett
férj, édesapa, nagypapa- búcsúztatásán megjelentek, sírjára virágot helyeztek, gyászunkban őszinte szívvel osztoztak.
Gyászoló Család

KÖSZÖNET NYÍLVÁNITÁS

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk, Hajdu Mihály - szeretett
édesapa, nagypapa, dédpapa- búcsúztatásán megjelentek, sírjára virágot helyeztek, gyászunkban őszinte szívvel osztoztak.
Gyászoló Család

KÖSZÖNET NYÍLVÁNITÁS

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

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk, Gerencsér József - szeretett édesapa, nagypapa, dédpapa- búcsúztatásán megjelentek, sírjára virágot helyeztek, gyászunkban őszinte

szívvel osztoztak.

Gyászoló Család
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Események, hírek a Nagyigmándi Horgász Egyesület életében

A tavalyi évet követően,
2017. április 21-én megkezdődtek a tó vízminőségét javító
munkafolyamatok, melyet egy részletesebb vizsgálatsorozat előzött meg. A víz fizikai és
kémiai tulajdonságait rendben találtuk, kiugró értékeket nem lehetett regisztrálni. A toxintermelő és oxigén
hiányt
előidéző
cianobaktériumok (korábban kékalgák) aránya alacsony volt. Az összes alga
mennyiséget figyelembe
véve csupán csak 8,6
%-ban
találkozhattunk
ezekkel a nemkívánatos
szervezetekkel. Az algabio-

masszát tekintve, a kovamoszatok aránya volt a legmagasabb, ezért is van jelenleg szürkésbarna árnyalata a tóvíznek. Az algaszaporodáshoz nélkülözhetetlen foszfor alacsony koncentrációban (0,12mg/l)
volt jelen, mely bizakodást
nyújt az idei évre nézve,
mivel a minimális foszfor
szint kevesebb algamen�nyiséget eredményez a nyári meleg hónapokban. A
vízmintavételkor a mintavevő edényben, majd a laboratóriumi mikroszkópos
vizsgálat során is, számos
hasznos zooplankton szervezetett lehetett felfedezni,
mely tavaszi ívásból származó ivadék legfontosabb
tápláléka. A tavaszi halpusztulás mindössze néhány egyedre korlátozódott, külön beavatkozásra
ez ügyben nem volt szükség. Kérem a horgásztársakat, hogy a kifogott majd

Az áprilisi közepi vihar a tóparton
sem múlt el nyomtalanul

A korhadt fákat elégettük,
a törmelékeket
elszállítottuk
a szemétbányába

Idén is folytatjuk
a vízminőséget javító
kezeléseket
Folyik az első árapasztó nádtalanítása

Társadalmi munka során kitakarítottuk
a horgásztanyát

visszaengedett halakkal kíméletesen bánjanak, mert
nem megfelelő bánásmód
esetén a halak sérülnek és
később el is pusztulhatnak.
Május 12-én rendeztük
első, idei társadalmi munkánkat, melyen 51 horgásztárs vett részt. Számos tagtársunk van, akik előre
egyeztetve, más időpontban teljesíti illetve már teljesítette a munkát. Figyelembe véve azt is, hogy a
70 év felettieknek és gyerekeknek nem kötelező a
részvétel, az első társadalmi
munkánkon 70% feletti
volt részvételi arány. A kitűzött feladatokat sikerült tel-

jesítenünk, mindenki derekasan dolgozott. Kitakarítottuk az első árapasztót, a
védőgátat, a horgásztanyát
és környékét. Új, ideiglenes
nyúlgátat építettünk homokzsákokból, felkészülve
az esetleges alacsony nyári
vízállásra. Előkészülve a
horgászversenyre néhány
foglalt hely táblával ellátott
horgászhelyet is rendbe tettünk a feledékeny vagy lusta horgásztárs helyett. Remélem, hogy legközelebbi
alkalommal nem a közösségnek kell kitakarítania
mások foglalt helyét, helyette szeretnénk hasznosabb
munkát végezni! A hátsó
(Folytatás a következő oldalon)
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mazza a horgászrendünket
és egyéb információkat.
Horgásztársaink, akik munkahelyi vagy egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudtak
jelen lenni május 12-én,

azok részére az év folyamán
még több alkalommal biztosítunk lehetőséget a munkák
elvégzéséhez.
Dr. Kádár András
elnök

Dr. Füles Zoltán alelnök irányításával épül az új nyúlgát

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

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

árapasztó kitakarításához
külön munkacsapatot kell
majd szerveznünk, mivel ez
a túlméretezett építmény
rendbetétele már meghaladja erőnket és lehetőségeinket. Gépkocsi parkolót ala-

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

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

Nagy Miklós
13 kg-os harcsája
is feliratkozott
a rekordlistára
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Szent György napi hagyományőrzés a Kincseskert Óvodában
Április tréfás, bolondos
hónap, ami folyton megviccel bennünket szeszélyes időjárásával. Ebben
az évben XXII. alkalommal készülődtünk a Szent
György napi hagyományőrző rendezvényünkre a
Kincseskert Óvodában.
Az időjárás azonban semmi jót nem igért szabadtéri rendezvényünkre. Szerdán még országszerte és
nálunk is havazott. Gyermekcsoportjaink a próbáikat sem tudták megtartani
az óvoda udvarán felállított színpadon, olyan hideg és szeles idő volt. Így
úgy döntöttünk, hogy a
Magos Művelődési Ház
védelmet és kellemes környezetet és meleget nyújtó falai között tartjuk meg
a meghirdetett programokat. Abban bizakodtunk,
hogy ide is ellátogatnak
majd az évek óta hozzánk
hű vendégeink, látogatóink.
Rendezvényünket Pőcze
Lászlóné kisbírónk dobolta ki és a színpadra hívta
az érdeklődőket az óvodásaink műsorának megtekintésére.
A színpadon először köszöntöttem a megjelent
vendégeket és örömmel
láttam, hogy megtelt a nézőtér sok-sok kedves érdeklődővel. A vendégek
között
köszönthettem
Hajduné Farkas Erika és
Dián Erzsébet polgármestereket, Szijj Ferencné
képviselőt,
Czeglédi
Ferencnét nyugdíjas óvodavezetőnket, a Bábolnai
Százszorszép óvoda veze-

tőjét és óvónőit, a Tatabányai Micimackó óvoda
vezetőjét és a Komáromi
Kis Táltos Óvoda óvónőit,
gyermekeit és természetesen óvodásainkat, szüleiket, községünk érdeklődő
lakosságát.
Elsőként a színpadon a
Süni csoportosok szerepeltek, akik „Állatok
hangversenye” című műsorukban sok-sok állatokról
szóló
verset,
dalosjátékot, találós-kérdést elevenítettek meg
számunkra. Nagycsoportosaink önállóan, szépen
felkészülve álltak színpadra. Óvónőik Szabó
Tiborné, Orbánné Szabó
Judit és dajka nénijük
Horváthné Mészáros Zsuzsanna.
A Fehérlófia csoport
gyermekei a ”Kiskakas
gyémánt
félkrajcára”
című mesét keltették
életre. A kedves gyermeki szerepeikkel mosolyt
és vidámságot csaltak a
nézősereg arcára. Óvodásainkon is látszott,
hogy élvezettel adták elő
vidám műsorukat. Nagy
tapsot kaptak érte.
A Komáromi Kistáltos
óvodások műsorában a
ritmusé volt a főszerep.
Karmesterük vezénylését követve szólaltatták
meg hangszereiket, tapsoltak, szótagoltak, kopogtak. Örömmel néztük
különleges előadásukat,
mely szintén nagy sikert
aratott.
Kis szünet után a színpadon a Kuttyomfitty Társulat:
Cirkusz

A Fehérlófia csoport műsora
A Kistáltos óvodások

A Süni csoportosok
műsora

folklorikusz előadását
nézhették és aktív szereplőként többen is bekapcsolódhattak az előadásba. A Pápay József
Általános Iskola alsós tanulói és óvodásaink is élvezettel figyelték az előadást.
Közben az aulában soksok igényesen elkészített

portéka várta az érdeklődőket.
A rendezvényünk végén a
tombolahúzásra
került
sor, melyen értékes ajándékokat nyerhettek a szerencsések.
Elmondhatjuk, hogy a
rossz idő és az új helyszín
ellenére sikeresen zárult
(Folytatás a következő oldalon)
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Köszönjük a Falugondnokság és a Magos Művelődési Ház dolgozóinak a
rendezvény lebonyolításában és Varga Józsefnek
a hangosításban nyújtott
segítségét.

gyermekei látogattak el
óvodájukba egy délelőttre.
Nagy szeretettel fogadták
csoportunkat és sok-sok finomságot kaptak gyermeKuttyomfitty együttes erőművésze
keink. A Kistáltos óvodások és lengyel gyermekrajzokból összeállított kiállíA Komáromi tás alkotásait is megcsoK i s t á l t o s dálhatták a gyermekek az
Óvoda gyer- óvoda tornaszobájában.
mekei, neve- Utána a szabadban kiprólői évek óta bálhatták a különleges keaktív résztve- rékpárjaikat és jót játszotvői rendezvé- tak az óvoda udvarán. Útnyünknek.
ban Komáromba és visszaMindig szíve- felé csoportosan gyakorolsen
jönnek hatták az autóbuszon vahozzánk és ló-és a városi közlekedés
mi is viszo- szabályait óvodásaink.
Pőcze Lászlóné kisbíró nozzuk ked- Köszönjük a lehetőséget!
Galgánné
kidobolja az eseményeket vességüket. A
Szent György
Varga Erzsébet
hagyományőrző napunk.
gyományőrző Egyesület,
nap utáni héóvodavezető
Köszönjük mindazok se- Jámbor Jánosné, Marika ten a Fehérlófia csoport
gítségét, akik rászánták az Virág,
Major
idejüket a rendezvény elő- Ferencné, Mónika
készítésére, sok-sok vá- Virágbolt, Karikó
sárfiát készítettek, hoztak Lászlóné, Somogyi
a csoportokba. Külön kö- Lajosné, Pogrányi
szönjük a Szent György Zsolt dísznövénynapon segítkező szülők kertészete, Szabó
támogását.
Zöldség-és GyüTámogatóink
voltak: mölcskereskedés,
Bedecsné Dián Annamá- Vincze Lajos.
ria, Dián Dezsőné, Eke K ö s z ö n j ü k
Antalné,
Czeglédi valamennyiük se- A Fehérlófia csoport
a Kistáltos Óvodában
Ferencné, Igmándi Ha- gítségét!
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Színházban jártunk
Óvodásainkkal, a Micimackó és a Süni csoportos
gyermekekkel a Tatabányai Jászai Mari Színház
előadására látogattunk el.
Lázár Ervin: A kisfiú és az
oroszlán című meseelőadására. 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

az apukájával, majd feltárult a pajta rejteke és az ott
élő öreg cirkuszi oroszlánnal, Brukner Szikfriddel
ismerkedhettünk meg. Az
előadás cirkuszi mutatványokkal, zenével volt fűszerezve. Óvodásaink nagyon szeretik az állatokat,
ezért érdeklődve figyelték
a történetet. A világítás és
a számukra újdonság erejével bíró forgószínpad
magával ragadta őket. Ezt
az előadás végén fergete-

ges tapsviharral köszönték meg.
A hazavezető út kalandosra sikeredett, mert a minket szállító busz elromlott,
emiatt Tata határáig jutottunk el. Ott beiktattunk
egy kis kirándulást szabadidős programként. Danubius Market Kft. telephelyén álltunk meg, ahol
megvártuk a mentesítő járatot. Az ott dolgozók és
Szijj Vince Úr szívélyes
fogadtatásban részesítet-

tek bennünket. A Micimackó csoport egyik gyermeke Vörös Balázs, édesapjával is találkozott, aki
gondoskodott arról, hogy
gyermekeinket friss ivóvízzel kínálja. Köszönjük
figyelmességét. A hűs fák
árnyékában a mentesítő
autóbusz megérkezéséig
játszottak a gyermekek,
majd megcsodálták a hatalmas kamionokat és a
szervízben álló kis traktort. Hamarosan megérke-

Egy kis kitérő Szijj Vincénél

emeleteit és a Megérkeztünk a Jászai Mari Színházhoz
teraszra is kimerészkedtünk. A nézőtéren elfoglaltuk
helyünket
a
sok-sok gyerek
között és kíváncsian vártuk mi következik. Először
megismerkedtünk Petivel és

zett az új buszunk,
melyre felszállva elfoglaltuk helyünket
és a hátralévő úton és
a viszontagságok ellenére
mindnyájan
együtt énekelve, jókedvvel és éhesen tértünk
vissza
a
Kincseskert Óvodába
egy újabb élménnyel
gazdagodva.
Micimackó csoport
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Húsvéti hagyományőrzés

A Fehérlófia csoport gyermekei
az ajándékokkal

Katica csoportosok a sorversenyen

A Micimackó csoportosok a tojást keresnek

A Pillangó csoportosok a legkisebbek
is megtalálták a húsvéti ajándékokat

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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Fehérlófia csoport eseményei

Az óvodai eseményeknek,
rendezvényeknek
mindig aktív résztvevője
a csoportunk. Vannak
azonban a csoporton belüli szervezések is.
Április 11-én Pőcze Mária volt a meghívott vendégünk, aki az általános
iskolai tanulmányai mel-

kerekedett szemmel lesték ajkáról a szót. Még
nem is volt vége a mesének, mikor váratlanul
újabb vendégünk érkezett. Hajduné Farkas Erika polgármester asszony
tett nálunk látogatást.
A mese végén a gyermekektől kérdezősködött,
hogy mi is volt az általa is
hallottakon kívül a mesében. Látszott, hogy men�nyire megfigyelték a mesei fordulatokat, hiszen
mindent fel tudtak idézni,
és egymás szavába vágva, szinte újra mondták a

Énekek és játékok tanulása

Polgármester asszony kérdezi a gyermekeket

lett két alapfokú művészeti iskolában is pallérozza tudását.
Nagy szeretettel fogadták
a csoportunk csemetéi.
Örömmel vették, hogy
Mária fog mesélni, s ki-

mesét, megelevenítették
az elhangzottakat.
Mese után játéktanulás
következett. Mária megtanította az énekeket és a
játék menetét, majd előkerült a hegedű is. Igazi

A kis önkéntesek
Tűzoltóknál

jó hangulatú táncházas
játék kerekedett, melyet
nagyon élveztek a gyermekek. A délelőtt folyamán a továbbiakban is
körülötte csoportosultak.
Kérték, hogy máskor is
hívjuk meg.
Májusra is jutott esemény
bőven. Az évzárói előkészületek mellett is jutott
idő kirándulásra a faluban. Meglátogattuk a tűzoltóságot, ahol minden
érdekelte a gyermekeket.
Örömmel próbálták fel a
nehéz sisakokat, kabátokat, de még a lángok közti légzést segítő palackot
is.
Beszállhattak a tűzoltó
autóba is, kipróbálták a
vezetőülést, megcsodálták a felszerelést. Nagyon
érdekelte őket, hogy melyik eszköz mire való.
Ámulattal
hallgatták,

hogy a tűzoltáson kívül
mennyi más egyéb probléma megoldásához hívják 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
tűzoltóinknak, hogy lehetővé tették
látogatásunkat, és az élményeket is. Elvégre nem
mindennap csüccsenhetnek be csak úgy a gyermekek egy igazi tűzoltó
autóba.
Persze a leendő tűzoltók
mellett a jövendő gazdái
is itt növekednek a csemetéink között. Ezért is
örültünk a szeretetteljes
meghívásnak, mely Haris
Balázskánk családjától
(Folytatás a következő oldalon)

2017. május
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traktort, Balázsunk kukorica
ágyását
is,
pacsáltak a vizes
hordóban, majd
újra a bociknál
kötöttek ki. Alig
tudtuk a visszaindításhoz sorakoztatni őket,
mert mindig találtak újabb látni
valót.
Köszönjük
a
meghívást,
a
gyermekszemekben megcsillanó
örömöt és az
ajándékot is.

Mit is mondanak a bocikról

érkezett. El is látogattunk
a háztáji gazdaságba. Id.
Haris Sándor és Haris
Róbert várt bennünket.
Rögtön az elején nagy sikert aratott a szelíd cica,
nagy tarajú kakas a tyúkokkal. A játékosan ugrándozó bocik azonban
nagy kedvencek lettek.
Szívesen időztek az etetőjüknél gyermekeink. Sok

kérdés hangzott el, alig
győztük a válaszokat.
Azon is ámultak a csemeték, milyen fürgeséggel
ugrott át a kerítésen Balázs papája, hogy friss
szalmát terítsen az állatok
alá. Ahogy mondta, ez a
bocik pelenkája. A gyermekek mindent megtekinthettek. A fóliákban
növekvő palántákat, a

Szalmázás vagy Bocipelenkázás

A Nagyigmándi Óvodáért
Közalapítvány
2016. évi pénzügyi beszámolója

Nyitó banki egyenleg:		
Támogatások:
- APEH - SZJA 1%-a			
2016. kamat:				
Támogatás:				
Bevétel összesen:			
Kiadás
- Gumilapok, szegélyek vásárlása
- Öltözőszekrények előlege		
- Könyvvizsgálati díj			
- Számviteli szolgáltatás		
- Számlavezetési költség és jutalék
Kiadás összesen:			
2016. évi záró egyenleg		
Ebből:
Lekötött betét :		
Banki egyenleg			
Záró egyenleg				
Alapítványi vagyon összesen:

293.196 Ft

412.200 Ft
0 Ft
40.000 Ft
745.396 Ft

Szerkesztőség:
2942 Nagyigmánd,
Fácán utca 2/A

Nagyigmánd Nagyközség
önkormányzati híradója
Megjelenik 1300 példányban
2017. május
Kiadó:
Magos Művelődési Ház
és Könyvtár

181.229 Ft
125.000 Ft
25.400 Ft
30.000 Ft
14.017 Ft
375.646 Ft
369.750 Ft
0 Ft
369.750 Ft
369.750 Ft
369.750 Ft

Nagyigmánd, 2017. március 20.			
			
Kalmár Krisztina
				
Könyvelő

Pőcze Lászlóné
óvó néni

Szerkesztő: Prostek Tamásné

Hirdetésfelvétel a kiadónál.
E-mail:
hirnok.nagyigmand@gmail.com
Tel.: 06-20-203-1057
Fax: 06-34-556-499
www.mmhk.hu
Nyt. sz.: 2.9/989-1/2006
ISSN szám: ISSN 2062-3542

A beérkezett képeket, kéziratokat szerkesztett formában közöljük.

Nagyigmándon
a Bajcsy-Zs. u. 93. alatt

Családi ház eladó

Érdeklődni:
a 06/70 582-4545
telefonszámon
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Közhasznúsági jelentés a Nagyigmándi Óvodáért
Közalapítvány közhasznú szervezet
2016. évi működésről és tevékenységről

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:
Ebből Befektetett eszközök:
Követelések:
Pénzeszközök:
Aktív időbeli elhatárolások		

494.750,- Ft
0,- Ft
125.000,- Ft
369.750,- Ft
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 tevékenységből 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 támogatást is a közhasznú alaptevékenységek finanszírozására tartalékoltuk: Az óvodai nevelés eszközbeszerzéssel és rendezvényszervezéssel történő támogatása, a
gyermekek óvodai nevelésének magasabb szinten való
biztosítása célunk. A tartalékolt támogatásokat gumilapok, szegélyek és öltözőszekrények vásárlására használtuk 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
3 db óvodai öltözőszekrény előlege

181 E Ft
125 E Ft

5. A központi költségvetési szervtől, az
elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől
kapott támogatás mértéke 			
412.200,- Ft

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek 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 céljainak megfelelően végezte tevékenységét.

Nagyigmánd, 2017. május 08.

Galgánné Varga Erzsébet
kuratóriumi elnök, képviselő vagy
egyesületi elnök, képviselő

A kuratórium elfogadta:2017. május 18-án.
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Beszámoló „ A Nagyigmándi Óvodáért Közalapítvány”
2016. évi közhasznú tevékenységéről
A Nagyigmándi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete által létrehozott „A Nagyigmándi Óvodáért”
közalapítvány
a
megyei
bíróság
Pk.60.081/2003/6. számú végzése alapján 2004. február 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 Takarékszövetkezetnél nyitotta meg a 63200054-1102191700000000 számú számláját.
A közalapítvány célja, amely egyben a közhasznú tevékenység 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 tisztségviselő sem.
„A Nagyigmándi Óvodáért Közalapítvány” 2016. évben az alapító okiratban foglalt közhasznú céljainak
megfelelőén végezte tevékenységét.
Nagyigmánd, 2017. március 20.
Galgánné Varga Erzsébet
Kuratórium elnöke

Közérdekű telefonszámok
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
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Naszvadi diákok vendégeskedtek iskolákban
Diákcsere programunk
idei állomásaként hozzánk látogatott naszvadi
testvériskolánk
25 tanulója, folytatva ezzel a korábbi években kialakult hagyományt.
Az első napon vendégeink választásuk alapján
három tanórát tekintettek
meg a felső tagozaton. A
bátrabbak sikeresen be is
kapcsolódtak az órai

teri Hivatalban is. A séta
közben még egy fagyira
is volt időnk. Uzsonna
után vendégeink az
Igmándi Sajtműhelyt keresték fel, ahol bepillantást nyerhettek a sajtkészítés folyamatába, majd
a házigazdák kóstolóval
kedveskedtek a csoportnak. A vacsorát követően
iskolánk tanulói is csatlakoztak vendégeinkhez és

Látogatóban a katolikus templomban

Az Igmándi Sajtműhelyben is jártunk
munkába. Ebéd után a
falu látnivalóit kerestük
fel. Megtekintették a
templomokat, az I. és II.
Világháborús emlékműveket, a Magyarok Parkját és jártak a Polgármes-

közös csapatokat alkotva
adhattak számot arról,
hogyan ismerték meg
Nagyigmánd nevezetességeit. A nap programját
focimeccs és aerobic zárta. Az iskolában töltött éj-

Jólesik a finom fagylalt a nagy melegben
szaka hamar eltelt, takarodó után még sokáig beszélgettek a gyerekek.
Kedden egész napos kirándulással folytatódott a
program: Tata-Tatabánya
úti céllal.
9 órakor Tata óvárosának központjában, a
nemrég felújított Kossuth
téren kezdtük sétánkat.
Láttuk a szép barokk Városházát, a Szent Kereszt
templomot. Az Öreg-tó
partján megtekintettük az
Eszterházy - kastélyt,
majd rövid pihenőt tartottunk egy több mint 230
éves platánfa alatt. körbesétáltuk a romantikus építészet stílusjegyeit tükröző várat, mely ma is szemet gyönyörködtető látvány. Rövid buszozással
értük el a Cseke – tavat.
Az igazán vadregényes
hangulatú Angolparkban
megmásztuk a különböző
műromokat, bejártuk a
barlangokat, élveztük a
hatalmas fák nyújtotta árnyékot. Finom fagylalt,
rövid pihenő után folytatódott utunk, Tatabányára. A napokban történelmi emlékhellyé nyilvánított Turul szobornál

számtalan fotó készült.
Az emlékműtől egy rövid
ösvényen jutottunk el egy
különleges
természeti
képződményhez, a Szelim - barlanghoz. Felnőttnek, gyereknek egyaránt
nagy élményt nyújtott ez
a hely. Fél 2-kor értünk a
tatabányai Szabadtéri Bányászati és Ipari Skanzenhez, mely az eredeti
akna helyszínén kialakított páratlan érdekességű
látnivaló. A bányászati
eszközök és gépek mellett betekintést nyerhettünk a bányászcsaládok
hétköznapjaiba is. A területen iskolatörténeti kiállítást is létrehoztak, két
korhűen berendezett osztályteremmel, az egyik az
1920-30-as, a másik az
1960-70-es évekből. A
legapróbb részletig tökéletesen rekonstruált termekben óriási élmény
volt körülnézni, beülni a
szűk padokba, megélni
egy múltidéző órát. A napot az iskolában készült
finom vacsorával zártuk.
Bár a két nap hamar eltelt, a most kialakult ismeretségek, barátságok
(Folytatás a következő oldalon)
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reméljük tartósak lesznek. Hamarosan lesz lehetőség arra, hogy a gyerekek ismét találkozzanak, hiszen közeleg
mindkét iskola gyermeknapja.
Köszönjük segítőinknek, közreműködőinknek,
támogatóinknak
(Hajduné Farka Erika
polgármester
asszony,
Kiss Mihály, Dr. Márkus
Jánosné, Nagy László és

Kirándulás Tatabányán

2016 októberében hirdették meg 2-11. osztályos tanulók részére a Sziporka Országos Matematikaversenyt, melynek célja a tehetséggondozás, a
matematikai logika és az
önálló feladatmegoldó képesség fejlesztése.
Iskolánkból két ötödik
osztályos diák vállalkozott a megmérettetésre.
A tanév során 3 feladatsort kellett megoldaniuk,
melyek 5-5 feladatot tartalmaztak.
A feladványok változatosak, érdekesek voltak, és az adott
évfolyam tananyagához
illeszkedtek.

Sziporkázó diákjaink sikere

Bedecs Kíra és Nagy Nimród
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Szabó Ildikó), hogy sikeresen megvalósult a tervezett program. Külön
köszönjük Nagyigmánd
Önkormányzatának anyagi támogatását, amiből
fedezni tudtuk a múzeumi belépődíjakat, az autóbusz és egyéb, a vendéglátás egyéb költségeit.
Karsai Bálint
igazgató

A három forduló összesített eredménye alapján
mindkét diákunkat meghívták az országos döntőre, mely a Hatvani Bajza
József Gimnázium és
Szakgimnáziumban került
megrendezésre.
Az ötödikesek versenyében Bedecs Kíra 5.a osztályos tanuló a negyedik,
Nagy Nimród 5.a osztályos tanuló az ötödik helyezést érte el. Felkészítő
tanáraik Bukta József és
Nagy Éva Valéria.
Gratulálunk az elért
eredményhez!
Karsai Bálint
igazgató

Pápays sikerek a Mozaik Tanulmányi Verseny országos döntőjében

Malomsoki Máté

A Nagyigmándi Pápay
József Általános Iskola tanulói eredményesen szerepeltek a Mozaik Kiadó Országos
Tanulmányi Versenyén
informatika tantárgyból.
Az idén tizedik alkalommal meghirdetett
tanulmányi verseny
5-8.évfolyamosoknak
szólt, célja a tehetséggondozás. A verseny

hat fordulóból állt. A kérdéssorok egy-egy témakört új megközelítésben
dolgoztak fel, lehetőséget
kínálva az informatika
órákon megszerzett kompetenciák elméleti és gyakorlati alkalmazására. A
feladatok nehézsége az
adott évfolyamok ismeretanyagához igazodott. A
tanév közbeni feladatsorok hat feladatot tartal(Folytatás a következő oldalon)
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maztak, a legfontosabb témakörökhöz kapcsolódva
(szövegszerkesztés, programozás, adatbázis kezelés, információkeresés).
Az első öt írásbeli forduló
után, a legjobb eredményt
elérő diákok kerülhettek be
az országos döntőbe. Iskolánkból hat tanulót hívtak

2017. május

Iskolai hírek
be a döntő megmérettetésre.
Az írásbeli döntőt a győri
Kazinczy Ferenc Gimnáziumban írták a diákok.
Versenyzőink itt is jól teljesítettek.
Malomsoki Máté István, 7.
b osztályos tanuló országos
1. helyezést ért el. Kun

Boglárka 8. b osztályos tanulónk pedig a 9. helyen
végzett. Máthé Ákos Krisztián 8.b-13. hely; Takács
Kitti Vivien 8.b-18.hely;
Széles Barnabás 7.a-19.
hely; Mészáros Barna Bendegúz 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

Pápay Kupa lány kézilabdatorna
2017. május 18-án sike- Mocsai Arany János Áltaresen lezajlottak az immár lános Iskola kézilabdásaihagyománnyá vált kupa val csaptak össze, a végmérkőzései,
amelyeket eredmény 6:4 a hazaiakidén a III. korcsoportos lá- nak. Ezután a következő
nyok részére hirdettünk eredmények
születtek:
meg. Négy meghívott is- Gárdonyi - Feszty Árpád
kola közül három tudott Általános Iskola 7:6, Gáreljönni. A csapatok időben megérkeztek, a rövid
technikai értekezleten kisorsoltuk
a mérkőzések sorrendjét. A kupa 9
órakor, egy rövid
megnyitóval kezdődött, amelyet
Mészáros Róbert
testnevelő tartott,
ezután a nyitó
mérkőzésre került
sor. A mérkőzések a kiírás szerint 2x10 percesek voltak, 2 perIII. korcsoportos Pápays lányok
ces szünetekkel,
amelyeket Horváth Miklós játékvezető- donyi – Arany 7:3, Pápay
testnevelő vezetett. A nyi- - Feszty 9:5, Arany tó mérkőzést a Pápay Jó- Feszty 7:7. Mérkőzéseket
zsef Általános Iskola és az csúszás nélkül, időben siÁcsi Gárdonyi Géza Álta- került lebonyolítani, kölános Iskola csapatai ját- szönhetően a szigorú, de
szották, amely 7:7 –es következetes játékvezedöntetlennel. zárult. Ez- tésnek, valamint a felkéután ismét a hazai csapat szítő tanárok közreműkökövetkezett, ezúttal a désének. Az eredményhir-

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

mint a negyedik helyen
végzett komáromi együttes.
A kupán kívül különdíjat kapott a Gólkirálynő,
aki a pápays Török Gabriella lett, valamint a legeredményesebb mezőnyjátékos is, amelyet
az
ácsi
Palakovics Patrícia kapott, ezenkívül a Legjobb
kapus a szintén
ácsi Góczán Anna
lett. A díjakat
Szabóné Németh
Erika igazgatóhelyettes asszony
adta át.
A mérkőzések,
egy-két horzsolást leszámítva,
balesetmentesen
zajlottak le, bár
néha voltak kemény, de sportszerű jelenetek,
mérkőzések.
és olykor kevésbé sportVégül a következő sor- szerűek is, amiket sárgarend alakult ki: a 2017-es lappal „jutalmaztak”.
Pápay kupa nyertese az
Gratulálunk a csapatokácsi iskola csapata lett, nak és a felkészítőknek!
második, a hetesekben
alulmaradt nagyigmándi Hajrá Pápay!
csapat.
Harmadik
a
mocsai csapat, akik többMészáros Róbert
ször találtak a hálóba,
testnevelő tanár

2017. május
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Visegrádon jártunk
2017. május 9-én eljött
az a nap, amire 1. osztály
óta készültünk, és egy hónapja számoltuk vissza a
napokat.
Mi, 4. a osztályosok,
most először vettünk
részt közösen egy négynapos erdei iskolai programon. Néhányan még
szüleiktől távol nem is
töltöttek ennyi (3!!) éjszakát. Még jó, hogy az
éjszakák voltak a legrövidebbek, így nem
nagyon értünk rá
hiányukkal foglalkozni.
Nem elég, hogy
napközben is egymást érték a programok, a sötét beálltával is vártak
minket meglepetések. Mikor láthattuk volna az erdei
állatokat, ha nem
az esti szürkületben? Távcsővel követtük a magaslesről a nyulat, rókát, borzot,
amint táplálékszerző útra
indultak.
És a csillagászat! Érdeklődve figyeltük a teliholdat, valamint a fényes
csillagnak tűnő Jupitert.
A sok holdja közül 4 mutatta meg magát nekünk.
Napközben sem értünk rá unatkozni. Az
erdei iskola munkatársai segítségével megismertük a Mogyoróhegy

bobpályán, elsétáltunk a
függőhídhoz, kipróbáltuk
a játszótéri játékokat,
számháborúztunk, szalonnát sütöttünk.
Kényelmes faházakban
szállásoltak el bennünket.
Étkezni a Mogyoróhegy
Étterembe jártunk, ahol
igyekeztek miden kérésünket teljesíteni. Még a
legválogatósabbak is elégedettek voltak az ételekkel.
A 4 nap nagyon
gyorsan
elszállt… Reméljük, a történet 5.
osztályban folytatódik majd.
Köszönet az iskola
alapítványának, amely
60000 Ft-tal támogatta osztályunkat, hozzájárulva a programok költségeihez.
Visegrádon a 4.a osztály
Köszönet a szüvégre. Egy egész odúnyi pal, amikor Milánban lőknek, akik ingyen szálkékcinegét sikerült meg- észrevettünk egyet. Csa- lították a gyerekeket Vigyűrűzni egy igazi mada- ba bácsi szakszerűen eltá- segrádra és vissza. Akik
rász, Balázs bácsi segít- volította, majd preparálta segítettek az utazásban:
és Milánnak ajándékozta Aranyosi Viktor, Hérics
ségével.
Szabolcs,
Majorné
Bebarangoltuk a kör- „saját” kullancsát.
Kipróbálhattuk, men�- Bajcsai Mónika, Markó
nyező réteket, gyógynövényeket kerestünk, hal- nyire ügyes íjászok va- József, Mihelik Gábor,
lottunk a gyógyhatásuk- gyunk. Bemutatták ne- Schulmann-né Koppány
ról, jó tanácsokat kaptunk künk, hogyan vadásztak Erzsébet, dr. Szijj Ferenc.
				
használatukról. Gyógyte- sólymok segítségével.
Kevés szabadidőnket
át is kóstolhattunk.
A 4. a osztály nevében:
A rét gyönyörű virágai sem pihenéssel töltöttük.
Zalka Dóra of.
segítségével képet festet- Boboztunk a közeli
és környékének élővilágát.
Az erdőben testközelbe
került hozzánk, amit környezetismeretből
már
megtanultunk, sőt Kata
néni olyan érdekességeket mondott a fákról, amit
korábban nem hallottunk.
Paja bácsi megmutatta
nekünk, mit rejtenek a
madárodúk. Népes cinegecsaládok fiókái várták,
hogy
kirepülhessenek

tünk. Nem is hittük volna, mennyi festőnövény
rejtőzik a mezőn.
A közeli tavacska volt a
helyszíne a vízbiológiai
vizsgálatnak. Rovarokat,
kétéltűeket, hüllőket sikerült kifogni a vízből
szűrők segítségével. A
bátrabbak meg is foghatták a siklót, amit aztán
visszaengedtek a tóba.
Épp a kullancsot tanulmányoztuk mikroszkóp-
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Erdei iskola
Barangolás Vinye környékén
2017. április 10-13-ig
az 5.a osztály erdei iskolában vett részt a Bakony
hegység
szívében,
Vinyén. Szállásunk a Magas-Bakonyi Tájvédelmi
Körzetben
a
festői
Öregbakony erdei iskolában volt. Hétfőn reggel,
szép tavaszi időben indultunk útnak a táborba, a
szülők segítségével, gépkocsikkal. Megérkezés
után, elfoglaltuk szálláshelyünket, megbeszéltük a házirendet és kialakítottuk
a csapatokat. Ezután népi hangszer
és zenei bemutatón
vettünk részt. Péter
bácsi népi ritmus és
dallam hangszereket mutatott be nekünk: dorombot,
citerát, ütőgardont,
csörgőt, kanalat,
körtemuzsikát, kürtöt, 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 szurdokvölgyében
kirándultunk.
Ákos bácsi vezetésével
megismerkedtünk a patak
élővilágával. Élőlényeket
gyűjtöttünk a patakmederben, ezt követően beazonosítottuk őket. Befogtunk vízi csigát, vízi
ászkát,
bolharákot,
planáriát, tubifexet, ké-

rész lárvát, házas tegzes
lárvát, ragadozó piócát.
Előfordulásuk gyakorisága alapján (több mint 4
állatcsoportot találtunk)
megállapítottuk, hogy a
patak vize tűrhető állapotú élőhely. A patakban gázolástól csurom vizesek
lettünk. Visszaúton megkerestük a Zsivány-barlangot
(betyárpamlag
barlang), ami egy tágas
dolomit kőfülke, a Cuha-

nekünk a felelős állattartásról. Beszélgettek velünk a háziasításról, ősi
magyar kutyafajtákról, a
helyes kutyatartásról. Bemutatták a kutyákkal való
biztonságos kommunikáció szabályait. Játékos
vetélkedő zárta a programot. Vacsora után, sötétedéskor Ádám bácsival éjszakai túrára indultunk.
Bátorságpróbán is részt
vettünk. Egyenként, sö-

Az 5.a osztály tanulói a Likas-kőnél

szurdok oldalában, 20 m
magasan. A Kőpince-forrásnál és barlangnál fejeztük be utunkat. A tanösvényen egy igen ritka,
védett állatot is láttunk,
lábatlan gyíkot, népi nevén
törékeny
gyík,
kuszma (Anguis fragilis).
Délután a „Kismaszat Állatvédő Egyesület és 2
kutyusuk érkezett hozzánk. Tamás bácsi interaktív előadást tartottak

tétben kellett a holdfényes erdei úton egy hos�szú szakaszt megtenni.
Ádám bácsi mindenkit
megijesztett. A lányok
jobban féltek, pedig párosával is mehettek. Este,
lefekvés előtt mindenki
megtanult ágyneműt húzni.
A második napon, reggeli után, az esőtől sem
riadva vissza, madárlesre
mentünk a Hódosér völ-

gyébe. A madarász bácsi
beszélt nekünk a madarak
tulajdonságairól, különleges madárfajokról, a madárgyűrűzés fontosságáról. Négy zsebes hálót feszített ki a patakmedernél
a
madárbefogáshoz.
Megnéztük a befogást,
majd a gyűrűzést. A gyűrűzési jegyzőkönyvbe a
befogóhoz
a
„Nagyigmándi Pápay József Iskola tanulói” bejegyzés is bekerült. Hegyi billegetőt (Motacilla
cinerea) széncinegét (Parus major), meggyvág
ó
t
(Coccothraustes
coccothraustes)
és tarka harkályt
(Dendrocopos
major) fogott a
háló. Gyűrűzés
után meg is simogathattuk a
madarakat. Késő
délelőtt elindultunk egy hosszú,
13 km-es gyalogtúrára
a
Cseszneki várhoz. Ádám
bácsi volt ismét a túravezetőnk. A Kőpince-forrásnál palackozhattunk
vizet, az utunk elején. Itt
már láthattunk látványos
földeróziós fagyökereket
is. A zöld jelzést követve
megmásztuk a Zörögtetőt. Gyönyörködtünk a
tavaszi cseres-tölgyes és
a bükkerdő szépségében
és helyenként a páratlan
(Folytatás a következő oldalon)
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panorámában. Fárasztó út
után, elcsigázottan értünk
el Csesznekre, ahol fölénk magasodott a várhegy. Rövid pihenő után
"bevettük"a várat. A viharos szél ellenére bejártuk
a vár minden zegzugát.
Megismerkedtünk a vár
történetével, végigolvastuk az ismertetőket és
megválaszoltuk
a
Cseszneki Vár kvízjátékának kérdéseit. Este az
uno kártyaparti után igen
fáradtan bújtunk ágyba.
A harmadik napon, reggeli után a fiúk a Kőpince-forrás és a Cuha-patak
vizéből vízmintákat vettek, kémiai vízminőség
méréshez. Reagensek segítségével meghatározták
a vízminták pH, nitrát,
nitrit, ammónium és
összkeménység értékét.
Délelőtt lovas kocsikázásra mentünk. Az erdei
úton lejtmenetben igen
csak kapaszkodni és az
ágakra is figyelni kellett.
Ezután Angéla nénivel
túráztunk a Likas-kőhöz
(Hódoséri-átjáró).
A
Mi sem lehetne jobb
hely egy újdonsült felsős
osztálynak és az új osztályfőnöknek
egymás
alaposabb megismeréséhez, mint egy osztálykirándulással egybekötött
erdei iskola. Ez a hely a
Vértes hegységben, a
Tarján patak völgyében
elhelyezkedő, Tarján településhez mintegy 3 kilométerre fekvő tábor. A
falu már a XIII. század-

Iskolai hírek
Likas-kő a Hódosér völgyében a Szentlászlóierdőben található. Az eocén korú mészkőszirtet
egy csőszerű folyosó fúrja át, mely mindkét végén
kőfülkévé bővül. Nagyon
tetszett a gyerekeknek,
hogy át tudtak mászni
rajta. Útközben az erdőben Szent-László pénzt
gyűjtöttünk,
amik
nummuliteszek
(Nummulites sp.), óriási
egysejtűek
megkövült
maradványai. Ezekre a
kövületekre
utal
Bakonyszentlászló nevei
is. Amikor visszaértünk,
már várt minket Ákos bácsi, akivel egy hosszú botanikai túrára indultunk.
A Fenyőfői homoki
ősfenyves növényzetével,
kialakulásával ismerkedtünk meg. A növények tulajdonságait feljegyeztük,
majd le is fotóztuk őket.
(Erdei fenyő (répafa), fagyöngy, komló, borostyán, erdei holdviola, szagos müge, vérehulló fecskefű, csalán, erdei madársóska, hagymás fogasír,

kocsánytalan tölgy, erdei
szamóca, akác, nyárfa,
bükk stb.) Az ősfenyves
két leghíresebb fáját, a dajkafát és az iszonyfát le is
rajzolhattuk. Estére értünk
vissza. Vacsora után fafaragás volt a program. Amíg
a gyerekek Ákos bácsival
keringő játékot készítettek,
addig mi Éva nénivel palacsintát sütöttünk.
Az utolsó napon, reggeli után László bácsi az
erdő ízeivel ismertetett
meg minket. Ettünk
fagyasztott somot, kökényt, vadalmát, vadkörtét, csipkebogyót. Megtanultuk képekről felismerni őket. Megismertük jótékony hatásaikat. Megkóstolhattuk a belőlük
készült lekvárokat, szörpöket. A legfinomabb a
som lekvár volt. Vásároltunk ajándékba a biotermékekből az anyukáknak,
nagymamáknak.
Ebéd előtt Pappné Rácz
Ildikó csuhéfonó népi
iparművész tartott kézműves foglalkozást a
gyerekeknek. Kukorica-

Erdei táborban járt az 5.b osztály
ban lakott volt, a XVIII.
századig magyarok lakták, amelynek több birtokosa is volt az aktuális
bel- és külpolitikai viszonyok alakulásának megfelelően. 1737-ben Gróf
Esterházy József, az akkori tulajdonos, 40 német
családot telepített be,
akik földműveléssel és
erdőgazdálkodással foglalkoztak. Ez az esemény
a falu életében hatalmas

fordulatot hozott, amelynek hatása a mai napig
tart. A lakosság ma is őrzi
a német nemzetiségi hagyományokat.
Sokan
foglalkoznak borászattal,
néhány helyi présház
több mint 100 esztendős.
A település határában
1994-ben alapították a 67
férőhelyes Német Nemzetiségi Ifjúsági Tábort.
A nemzetiségi tábor feladata a helyi és a német
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csuhéból
készítettünk
húsvéti nyuszikat. Ebéd
után hazaindultunk.
A gyerekek a négy nap
alatt jól érezték magunkat, vidáman, örömmel
vettek részt a programokon. Esténként örömmel
hintáztak, fociztak, játszottak,
beszélgettek.
Minden szakvezető megdicsérte a kis csapatot, jó
viselkedésükért, lelkes
munkájukért, kitartásukért, együttműködésükért. Fáradtan, sok új ismerettel, élménnyel gazdagodva tértünk haza
Nagyigmándra. Köszönöm Nagy Éva kolléganőmnek a segítségét. Külön köszönet a szülőknek,
akik saját költségükön
biztosították az oda és
visszautazásunkat.
Erdei iskolánk a Pápay
József Általános Iskoláért
Közalapítvány 72000 Ftos támogatásával és a tanulók szüleinek hozzájárulásával valósulhatott meg.
Bajcsainé Hajagos
Ildikó
5.a osztály osztályfőnöke
partnervárosokból érkező
fiatalok szervezett kapcsolatteremtésének, művelődésének, üdültetésének, a diákok nyelvtanulásának, sportolásának
biztosítása. Ugyanakkor
nyitott a magyar, továbbá
a környező országokban
és távolabb élő német és
magyar nemzetiségű fiatalok előtt is. Így esett a
választás erre a viszony(Folytatás a következő oldalon)
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lag közeli és szép természeti adottságokkal rendelkező helyre.
Az indulás napján, május 4-én, csütörtökön
ígéretesnek mutatkozott
az időjárás, amely végig kísért minket egészen a táborig és még az
esti tábortűznél is kegyes maradt hozzánk.
Bár a hegyek mögött
már látni lehetett a készülődő vihar jeleit,
amely villámlással riogatott minket. De ne
szaladjunk ennyire előre, hiszen a nap folyamán programok és élmények várták a gyerekeket. Reggel nyolc
órakor gyülekeztünk a
nagyigmándi buszpályaudvaron, negyed kilenckor a Volán menetrendszerinti
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 következő feladat a szobák szerinti csapatnévadás volt, valamint az
esti tábori „Ki mit
tud?”-ra való előadás
megtervezése. Ezen a
délelőttön
láthattunk
egy díszkovács bemutatót, amelyet Schmidt
Vilmos vértestolnai ko-
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Schmidt Vilmos vértestolnai kovácsmester tartott bemutatót

vácsmester tartott. A
hordozható kovácsműhelyében a gyerekek kipróbálhatták a patkó
kovácsolását, amit emlékül haza is vihettek.
Ebéd után egy rövid sétával
bementünk
Tarjánba, ahol megnéztük a tájházat és az
egyik tanulónk, Toldi
Tibor, nagymamájának
jóvoltából friss, házi
süteményekből lakmározhattunk, amiket gyümölcslevekkel öblítettünk le. Ezután a közeli
játszótéren
önfeledt
hintázás, csúszkálás és
fogócska következett,
majd fagyizás után indultunk is vissza. Éppen vacsoraidőre érkeztünk. Vacsora után fát
gyűjtöttünk az esti tábortűzhöz, majd készülődtünk az esti előadásokra. Este nyolc órakor kezdődött a Tábor
Faktor, amelynek pro-

dukcióit az egytagú
zsűri és a közönség
pontozta. A műsor után
kezdődött az „éjszakai”
betűkereső. A besötétedett tábor különböző
pontjairól kellett hét betűt összegyűjteni, majd
a betűkből egy értelmes
szót kirakni. A két versenyszám után hármas
holtverseny alakult ki,
amelynek a döntőjét
másnap ebéd utánra halasztottunk. Az első nap
22:00 órakor lámpaoltással végződött. Igaz a
vihar a hegyek mögött
marad, de másnapra
megérkezett az esős
idő. A második napi
legfőbb programunk az
állat és növényhatározós túra, kissé nedvesre
sikeredett, de Liszt
András, Bandi bácsi,
nyugalmazott mérnöktanár és gombaszakértő
érdekes és tanulságos
előadása feledtette a

kellemetlen időt. Kissé
elázva és elcsigázva érkeztünk vissza a táborba, ahol a meleg leves
egy kis lelket öntött a
csapatba. Ebéd után
még el kellett dönteni
az előző nap félbemaradt vetélkedés sorrendjét, ezért ping-pong verseny keretében, szintén
izgalmas küzdelemben,
de sikerült a végleges
rangsor felállítása. A
verseny után még játszottak a gyerekek egy
fél órát, majd kisétáltunk a buszmegállóba,
ahonnan hazaindultunk.
A tábort a Pápay József
Általános
Iskoláért
Közalapítványa
30.000,- Forinttal támogatta, amit ezúton is köszönünk szépen.

Mészáros Róbert
osztályfőnök

2017. május
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Erdei tábor beszámoló
2017. május 3-5.
között erdei táborban vett részt a 6.a
osztály Visegrádon.
Teljes tanulói létszámmal (22 fő),
Bodányi Péter osztályfőnökkel, valamint két kísérővel,
Fülöp Ildikóval és
Schulmann Istvánnal töltöttünk el három napot az ország
első erdei táborában, a mogyoróhegyi Madas László
Erdészeti Erdei Iskolában.
Az utaztatást szülők segítségével, személyautókkal oldottuk meg, szállásunkat három komfortos faház biztosította. A
terepi foglalkozások mel-

Túra az erdőben

lett rendszerező, szemléltető jellegű programok az
Erdei Művelődés Házában szakmai vezetőkkel
történtek.
Az erdei iskola program
természetismereti sétával

indult, amely helyszínismereti, tájékozódási, növényismereti, természetvédelmi tudnivalókat tartalmazott. Ezen kívül
odú-vizsgálat, vízbiológiai terepgyakorlat, gyógy-

növényismeret,
teakóstolás,
vadles, íjászat
volt a foglalkozásokban. Fakultatív programjaink voltak
a visegrádi fellegvár meglátogatása, túra a
Dunához,
Visegrád településre és bobozás.
A kirándulás
összköltsége
339.000 Ft volt,
melyből 69.000
Ft-ot a Pápay
József Általános Iskoláért
Közalapítványtól
kaptunk. Köszönjük a támogatást!
Bodányi Péter
osztályfőnök

Erdei tábor a Bakonyban
A 7. b osztály há- Szarvaskő vára
rom napos erdei táborban vett részt,
május 3-5-ig. Szerdán reggel a szülők
segítségével, autókkal indultunk az
erdei iskola helys z í n é r e ,
Bakonyjákóra.
Szállásunk a Forrás
vendégházban volt
a település határában az erdők, források és patakok ölelésében. Odaérve a
tábor vezetője, Rita
néni fogadott benkörnyékének felfedezésénünket. Elfoglaltuk az vel töltöttük, majd a fe5-6 fős, galériás, fürdő- dett teraszon, a kemence
szobás, padlófűtéses esz- mellett elfogyasztottuk az
tétikus szobáinkat. A dél- ebédünket.
Időközben
előttöt a vendégház és sajnos eleredt az eső, de a

tunk meg először. Megismerhettük a falu és
lakosainak (svábok) történetét,
az
üveghuták
működését.
Megtekinthettük
az
1998-ban
épült megbékélés kápolnát, melyet a kitelepített
családok emlékére
emeltek.
Folytatva utunkat, az erdőben a
Bitva patak mentén a csodálatos
délutáni programunkat
így is sikerült megvalósí- látványt nyújtó Pisztrántani. Kisvonattal tettük gos tóhoz érkeztünk. Itt
meg a tervezett utat. A Rita nénitől megtudhattérség legkisebb települé- tuk a forrásvizek kialakusén, Németbányán áll(Folytatás a következő oldalon)
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lásának folyamatát, megismerhettük s megfigyelhettük az erdők természetes módon történő fejlődési szakaszait. Visszatérve szállásunkra, kellemes meleg szobák és finom 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 kártyáztunk, beszélgettünk,
kvízjátékokat játszottunk.
A második napon gyönyörű napos időnk volt. A
reggeli után Rita néni a
kürtöskalács hagyományos (parázson sütött) elkészítését mutatta be,
majd ezt követően mindenki lelkesen munkához
látott, s elkészítette saját
kis kalácsát. A finom csemegét aztán jó étvággyal
el is fogyasztották a gyerekek. Délutáni programunk filmvetítéssel indult, mely bemutatta azt a
lelkes fiatalt -Dr.Ösi Attilát és az ásatásainak folyamatát, melynek eredményeként 2000-ben di-

noszaurusz leleteket tárt
fel, Magyarországon először. Ezt követően a kisvonattal elmentünk a feltárás helyszínére, mely
Iharkúton a ma már nem
működő bauxit bánya területén található. A vis�szafele úton egy dolomit
bányánál álltunk meg,
ahol a kőzetekről tudhattak meg érdekes ismereteket a gyerekek. Ők maguk is kereshettek olyan
kőzetdarabokat, amelyeken valamilyen lenyomat
látható (növényi részek,
kagylók,
kristályok).
Este, sötétedés után a
vendégház körül elrejtett
édességeket kellett felkutatniuk. Ezt követően pedig egy sötét ösvényen
bátorságpróba várt ránk.
Mindkét feladatot nagyon
élvezték a gyerekek. Az
utolsó napon három települést látogattunk meg.
Elsőként Tapolcafőt, ahol
az érdekes és látványos
Tapolca-forrás
tanösvényt jártuk végig. 1967ben a bauxitbányászat
miatt elapadt, nemrég

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 szerencsénk az időjárással: már
az odaúton elkezdett esni az
eső.
A délelőttöt szálláshelyünk,
az erdészház elfoglalásával
töltöttük és igyekeztünk feltérképezni a helyet. Mivel az
eső ebéd után sem állt el, a

központi épületben levő bemutatótermeket néztük meg
az erdei iskola vezetőjének
irányításával. Az első sötét
terem az esti erdőt mutatja
be hangok segítségével. A
második teremben az erdőben élő állatok kitömött másaival ismerkedtünk és sok
érdekességet tudtunk meg
velük kapcsolatban. A harmadik interaktív teremben
táplálékláncot készíthettek a
gyerekek, memóriajátékot
játszottak, fűszer- és gyógynövényeket ismerhettek fel.

azonban ismét feltört a
víz. A tanösvény egyik
legérdekesebb látványa
az Örvény-tó. A tófenéken méterenként tör fel a
forrásvíz, ami tiszta, finomszemű homokot hoz
magával a vízfelszínre,
kivételes látványt nyújtva. 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 maradványainak nagy részét a
föld mélye rejti, az ég
felé törő, látható kőfalakat a XXI. század elején
restaurálták. Felkapaszkodva a várhoz, csodálatos kilátás tárult elénk. A
dobtetőn haladva a lábunk alatt számos gyógynövényt is felfedezhettünk vezetőnk segítségével, valamint megfigyelhettük a legeltető állattartást is. Aztán ismét a kis-

2017. május
vonatra szálltunk, s
Ganna irányába vettük az
utat. Itt megtekintettük a
kis falu ékkövét, az
Eszterházy
mauzóleumot, majd a faluközpont
szépen felújított parasztházait, melyeken megfigyelhettük a népi építészet legfőbb jellegzetességeit. Visszatérve a szállásunkra még egy finom
ebéd várt ránk, a hazaindulás előtt.
Úgy gondolom, nagyon
hasznos, kellemes, jó
hangulatú, napokat töltöttünk el együtt.
Nagyon köszönöm a szülőknek – Horváth Istvánnak, Nagy Lászlónak, Pápai Eddának, Nemes Istvánnak, Ozsváth Júliának
- hogy saját költségükön
biztosították az oda- és
visszautazásunkat.
Köszönjük a Pápay József Általános Iskoláért
Közalapítványnak, hogy
51000 Ft-tal támogatta a
táborunkat!
Nagyné Telekes Andrea
osztályfőnök

Beszámoló az erdei iskoláról
A vacsora utáni vadles az
eső miatt elmaradt, így a
szálláshelyünkön töltöttük
az időt.
Másnap reggel – legnagyobb
örömünkre – napsütésre ébredtünk, így elindulhattunk
egész napos túránkra. Nagyvázsonyba egy kb. 6-7 kmes gyaloglás után jutottunk
el. Először a Kinizsi-várat
néztük meg, majd a Postamúzeum következett. Utóbbi helyre a gyerekek kissé
vonakodva mentek be, aztán
meg alig akartak kijönni on-

nan. Régi telefonokat, telefonközpontot próbálhattak
ki, egymásnak telefonálhattak hagyományos telefonon
és a telexgépen üzenetet is
írhattak. Úticsomagunk elfogyasztása után egy kovácsműhelybe mentünk, ahol a
gyerekek ki is próbálhatták
ennek a nehéz mesterségnek
az alapvető fogásait. A hazafelé utat lovaskocsival és
énekszóval tettük meg vis�sza a táborba. Itt már vártak
bennünket
íjászkodással.
Sajnos, az esti szalonnasütés

2017. május
a hirtelen támadt
vihar miatt elmaradt, helyette palacsintát sütöttünk bent a konyhában.
A 3 nap délelőttjén kenyeret és
péksüteményt
készítettünk egy
pékmester irányításával. Magunk dagasztottuk, formáztuk a
tésztát, amely aztán a kemencében sült ki. Nagyon finom lett!
Délutánra ismét
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beborult az ég, szitálni kezdett az
eső,így ebéd után
hazaindultunk.
Remek 3 napot töltöttünk a Balatonfelvidéki Erdei és
Erdészeti Iskolában.
Köszönjük az alapítvány táborozáshoz nyújtott anyagi
segítségét,
mely
60000 Ft-ot tett ki.
Mészáros
Zsuzsanna
osztályfőnök 7.a

7.a a Nagyvázsonyi várban

Kirándulás az Északi - középhegységben
A 8. a osztály utolsó erdei
iskolai kirándulására indult május 4-én. Úti célunk
az Északi – középhegység:
Mátra – Kékestető; Eger,
Szilvásvárad; Aggtelek;
Diósgyőr és Miskolctapolca 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 kiállításokkal tette színesebbé napunkat.
Megtekintettük a
Kazamata kiállítást, mely a külső
és belső várrendszert mutatja be.
Az Egri vár történetét bemutató kiállítást, a Börtön
kiállítást, majd
tárlatvezetőnk a
Hősök termébe

kalauzolt el bennünket. A
Múlt-Kirakó kiállítás a régészeti leleteket tárta
elénk. Késő délután Szilvásváradra, a szálláshelyünkre indultunk. A vacsora elfogyasztása után
mindenki megérdemelten
pihenhetett.
Második napon az Aggteleki – cseppkőbarlanghoz
utaztunk, egy egyórás barlangtúrán vehettünk részt.
A gyerekek csodálattal figyelték a különböző névvel ellátott cseppkőkép-

ződményeket, karsztformákat. A kellemes akusztikájú koncertteremben zeneszámokat
hallgathattunk. Délutáni programunk a Szalajka-völgybe
vezetett, kisvonattal közelítettük meg a hegyet. A lefelé vezető túra során útba
ejtettük a Fátyol- vízesést,
a Pisztrángos-tavat, Erdei
múzeumot. Szerencsére az
idő is kedvezett és kellemes túrázással a hátunk
mögött értünk vissza a
szállásra.

A 8.a osztály tanulói a Szalajka völgyben

Kirándulásunk utolsó
napján a Diósgyőri várat
„foglaltuk” el, ahol várt
ránk Közép-Európa legnagyobb lovagterme, a Szent
Hedvig várkápolna és
ereklye, a Királynéi hálóterem, az éremverde, az
íjászda és a fémműves műhely. Délutáni programként nagy sikert aratott a
Miskolctapolcai Barlangfürdő felkeresése.
A három nap gyorsan eltelt, mindenki számára felejthetetlen
élményeket
nyújtott az Északi-középhegység csodálatos
világa.
Köszönjük a
Pápay József Általános Iskola
Közalapítványának, hogy 63000
Ft-tal hozzájárult a kirándulás
létrejöttéhez.
Dr. Szijjné
Szabó Csilla
osztályfőnök
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Igmándi Hagyományőrző Egyesület hírei

Mint mindig, most is mozgalmas volt a mögöttünk
lévő időszak.
Április 9-én csodálatosan
lélekemelő eseménynek lehettünk részesei. A virágvasárnapi karikázó, nagyböjti
körtánc, melyet lányok és
fiatalasszonyok a saját énekükre táncoltak, megelevenedett a felújított Kossuth
téren Tatán. A Kenderke
AMI szervezésében a mi
nagylányaink is a táncolók között voltak. A magyarság múltjának tiszta
forrásából felbuzogó rítus
gyönyörűséges módon
kötötte össze a múltat a jelennel. Az Istentiszteletről
és miséről érkező viseletbe öltözött szereplők, és a
nézők óriási tömege mutatta, hogy a mai kiüresedő
világunkban óriási igény
van az efféle lélekerősítésre.
Már gyermekkorban is
megmutatkozik ez az
igény. Ennek ékes példája
adódott a Fehérlófia csoportban, amikor Pőcze
Mária meghívott vendégként mesélt a gyermekeknek, majd tardoskeddi játékokat tanított, s az óvó nénik bevonásával táncházat
tartott a csemetéknek.
Nagy sikere volt az élő hegedűszónak, hiszen Mária
így szolgáltatott zenét az
ámuló gyermekeknek.
Tudjuk, hogy nagyböjtben
nincs zenés tánc, s ilyen-

kor a hangszerek is pihennek. A Gyermekjóléti Intézmény húsvéti ünnepére
a kedves meghívásnak eleget téve mégis elfogadtuk
a meghívást. Reméltük,
hogy a húsvéti feltámadáshoz, a családok otthoni ünnepéhez kicsit hozzájárulhatunk. Pőcze Mária szatmári dallamokat hegedült,
majd Kovács Emesével
szintén arról a vidékről
való táncot mutattak a közönségnek.
Természetesen a lelki elmélyülésről sem feledkez-

tünk meg. Pőcze Mária aktív részese volt Kocson a
passió felolvasásának.
Április 22-én a Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesülete kétnapos rendezvényének zárásaként a Kenderke AMI
Berzenye
csoportjában
táncolt Kovács Emese
Réka és Pőcze Mária Tatán
az edzőtáborban.
Május 8 án a Nagyigmándi
Pápay József Általános Iskola diákjainak mutatkoztak be a különféle művészeti képzéseken résztvevő
Virágvasárnapi karikázó

Nagyigmándi iskolásoknak táncoltak

Forgórózsa 1 bronz 4 ezüst

diákok. Ezen eseményen
néptánccsoportunk és a
Rédei Szólótáncversenyen
arany minősítést szerző
Kovács Álmos Levente is
fellépett.
13-án 5 versenyzővel részt
vettünk a tatabányai Forgórózsa Népművészeti KI
MIT TUD-on, ahol nagyon szép eredményeink
születtek. Kovács Álmos
Levente bronz minősítést,
Kovács Blanka Anna, Kovács Emese Réka, Pőcze
Mária, Urbán Máté Dávid
ezüst minősítést kapott.
Tanulóink nagyon erős
mezőnyben álltak helyt,
s művészeti iskolák tanulóival mérték össze tudásukat. Az országosan
is elismert hírű szakemberekből álló zsűri nagyon hasznos tanácsokkal szolgált a további
munkánkra nézve.
Május14-én Ezüst okleveleseink a felvidéki
Perbetén léptek fel a
Kenderke AMI Berzenye
és Tiloló csoportjában. A jó
hangulatú táncház után nehezen indultunk haza, de a
másnapi iskolába indulásra
is tekintettel kellett lenni.
Egyesületünk továbbra is fő
támogatója a vállalt néptánccsoportjának, valamint
a plusz órákon résztvevő s
más együttesekben is keményen dolgozó tanulóinak.
Köszönjük a Kedves Szülők segítségét, mellyel
mind a néptánccsoportunk
felkészülését,
tanáraink
munkáját, s a rendezvényeken való előkészületeket megkönnyítik.
Igmándi Hagyományőrző
Egyesület
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Igmándi Hírnök • 29

Közösségek Hete rendezvénysorozat Nagyigmándon
Hagyományteremtő, országos rendezvényt indított el Közösségek Hete
elnevezéssel a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az
NMI Művelődési Intézet
Közhasznú
Nonprofit
Kft. és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciuma. A rendezvénysorozat időpontja: 2017.
május 8-14.
Helytörténeti sétán az iskola 3. osztálya
A Közösségek Hete központi gondolata a közös- Árgyélus Néptáncegyüttes Kamaracsoportja
ségi kezdeményezés, a
társadalmi együttműködés, az aktív szerepvállalás, a nyitott, befogadó
társadalom eszményének népszerűsítése.
Csatlakozni
bármely
olyan programmal lehetett, amely – képviselve a
Közösségek Hete szellemiségét – ráirányítja a figyelmet a közösségi kezdeményezésekre, a kö- Farkas Erika is úgy gon- beszélt a gyermekeknek
zösségekben rejlő érté- dolta, hogy aktívan sze- Nagyigmánd történelkekre, az intézményekben repet vállalva részt vesz méről, bemutatta az emés azokon kívül működő a programsorozatokban. lékműveinket. A Szent
közösségek tevékenysé- Május 9-én „Ismerd meg Mihály Római Katoligeire és helyi társadalom- Nagyigmándot” elneve- kus Templomot Illés
formáló erejükre. A szak- zésű helytörténeti sétára Csabáné vezetésével temai programok célja, vitte iskolánk harmadik kinthettük meg, a Reforhogy az intézményekhez osztályos diákjait, ahol mátus Templomot pedig
kapcsolódó közösséÍgy tanultunk régen
gek számára nyújtsanak lehetőséget,
hogy megismerjék
egymás tevékenységét, s bemutatkozzanak a településen
élők számára.
Több programmal
csatlakoztunk a Közösségek hete szellemiségéhez. Településünk polgármester
asszonya Hajduné

Sugár Tamás lelkipásztor mutatta be.
A Nagyigmándi Pápay
József Általános Iskola
igazgatója Karsai Bálint
is csatlakozott a programokhoz, így május 8-án
a „Gála a Magosban” elnevezésű rendezvényt
tartottuk, ahol a művészeti oktatásban részt
vevő gyermekek iskolás
társaiknak mutatták be
tudásukat. Láthattuk a
Magos színpadán a Harmónia Táncstúdió növendékeit, az Árgyélus
Néptáncegyüttes több
csoportját, az Igmándi
Hagyományőrző Egyesület táncosait is. A Komáromi Egressy Béni
Alapfokú Művészeti Iskola is bemutatkozott,
hallhattunk kürt, hegedű
és zongora előadást a tanítványoktól.
Május 8-án délután az iskolában pedig „Így tanultunk mi” címmel, Bojtorné
Tóth Mária a negyedik
osztályos gyermekeknek
mesélt arról, hogy milyen
volt régen iskolába járni.
Köszönjük civil szervezeteinknek
és
a
Nagyigmándi Pápay
József Általános Iskolának az aktív közreműködésüket, mert
megmutatták, hogy
Nagyigmándon erős
összefogással valósulnak meg programjaink és nem csak a
Közösségek hetében!
P-né Gy.E.
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A reformáció 500 éves évfordulója alkalmából rendezett
emléktúra a gályarab lelkészek tiszteletére.
- A gályarab lelkészek a hűség, a kitartás emberi példáiAz emléktúra május 6-án
az Ácsi és Szőnyi Református Templomok közötti
17.7 km-es szakaszon zajlott, amit a lelkes, elszánt
résztvevők (nők, férfiak,
fiatalok, idősebbek, gyermekek, lányok, fiúk) futva/gyalog/kerékpárral, ki-ki ahogy érezte,- tehették meg. A túrát ácsiak,
komáromiak és nagyigmándiak csodálatos környezetben, a Duna men- A nagyigmándi résztvevők
tén, a forgalmas utakat Horváth Mariann,
kikerülve,teljesítették.
Pásztor Tiborné,
A protestáns gályarabokra Szijj Ferencné, Tóth János,
emlékező túra a Tatai Re- Nagy Lajosné
formátus Egyházmegye, szetjáró Szakosztályának tatásban részesültek az inaz ácsi Természetjáró Ba- segítségével jött létre. A duló Ácsi Református
kancsos Klub, a Komáro- résztvevők kedves fogad- Templomnál is és a fogami Sportegyesület Termé-

dó Szőnyi Református
Gyülekezet által is.
Pásztor Tiborné

Igmándi Hírnök • 31

2017. május

Ritka esemény történt május 20-án Nagyigmándon
1957-ben 54 tanuló fejezte be az általános iskolát.
A 60 éves találkozón 28
öregdiák
(nagymama,
nagypapa, sőt dédmama)
óriási örömmel üdvözölte
egymást és mondta el rövid élettörténetét.
A
magyar-történelem
szakos osztályfőnökünket, Papp Endrénét rajongással vettük körül, aki
szónoki tehetséggel mesélte el a hozzánk fűződő
élményeit. A 13 elhúnyt

osztálytársunkra és régi
tanárainkra gyertyagyújtással emlékeztünk. A
nem mindennapi esemény után a konfirmációs találkozóra sétáltunk
át a Református templomba, ahol Sugár Tamás
református lelkész ünnepi
istentiszteletet tartott a
10, 20, …..60, 70 éve
konfirmáltak
részére,
akik
megújították
fagadalmukat. Az esemény után szeretetven-

dégségben volt részünk.
el az a dupla ünnep benFelemelő érzéssel töltött nünket.
Pőcze László

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

Felköszöntötték Tarró Józsefnét

Kovács György szavalt
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"Amíg a mentő megérkezik"
2017.03.20-án a Magos
Könyvtár kistermében
egy nagyon hasznos
délutánt tölthettünk. A
Baba-Mama klub szervezésében Sáfrány Piroska Bábolnai Mentőállomás
mentőtisztje
látogatott el hozzánk. A
délután témája: Amíg a
mentő megérkezik. Piroska elsősorban kisgyermekes szülők részére tartott elsősegély
oktatást. A program
első felében az elméleti
részé volt a fő szerep.
Végig beszéltük a leggyakoribb
gyermek
baleseteket, és megelőzési lehetőségeiket, mit
tegyünk lázgörcs, epilepszia, crupp esetén. A
lakásban és a kertben
előforduló mérgező növényekről is szó esett.
Talán a legtöbben itt
döbbentünk meg nem is
gondolván, hogy lakásunk dísze akár egy növényi mérgezést is
okozhat, ha kíváncsi
gyermekünk megkóstolja. Szó volt még a
vérzések, sérülések törések első ellátásáról
is. Ezután elméletben
majd gyakorlatban is
hallhattuk, láthattuk az
újraélesztést, és az elakadt légúti idegen test
ellátását,
műfogások
alkalmazását. Piroska
magával hozta mind a
felnőtt, mind a csecsemő
„próbababáját”,
amin minden jelenlévő

tott egy magabiztos fellépésre baj esetén. Piroska nyitott volt minden kérdésre, így majdnem hogy estébe nyúlóan fejeződött be ez
délután.
2017.04.18-án
a
Kincseskert Óvoda nevelőinek a Bábolnai Mentőállomás
mentőápolója,
Haris Róbert tartott egy
interaktív előadást. Végig
beszéltük az óvodában
leggyakrabban előforduló
baleseteket, ellátásuk menetét. Szó volt a vérzésekről, eszméletvesztésről,
félrenyelésről, légúti idegen test eltávolításáról,
műfogások alkalmazásáról. Bővebben kaptunk tájékoztatást a törésekről,
azok szakszerű fixálásáról. Fejsérülések, orrvérzés helyben történő ellátásáról. Robi is magával
hozta az oktató bábut,
amin keresztül bemutatta
a szakszerű újraélesztés
menetét. A résztvevők saját maguk is elvégezhették a szabályos újraélesztést. Mindenki számára
hasznos volt az ismeretek
felfrissítése.
Ezúton is szeretnénk
megköszöni a Bábolnai
Mentőállomás közreműködését, hogy felkérésünket szívesen elfogadták, és minden felmerüanyuka és apuka meg- denki szabályosan be lő kérdésre választ adpróbálhatta a felnőtt és tudott mutatni egy újra- tak.
gyermek újraélesztést. élesztést. Az arcokat
Ádám Viktória
A tanfolyamnak akkor elnézve, az első ijedvédőnő
volt vége amikor min- ségtől mindenki elju-
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Tatabányán április 29én az LSW és WTC dobószámok országos bajnokság első fordulóját szervezte
a
Tatabányai

Igmánd SC eredményei
helyezés és 1 második helyezés,
Farkas Erika 2 második és
1 első helyezést ért el.
W 45 Talabérné Nedoba

Tatabányán
GEOTECH szenior tagozata. Kedvező időjárás,
jól előkészített és szervezett rendezvény volt.
Négy versenyszámból három országos bajnoki
szám volt:
-súlymagasba dobás,
-Igmándi merevnyelű kalapácsvetés és
-egykezes kalapácsvetés.
Meghívott versenyszám
nyeleslabdavetés.
Az Igmánd SC öt versenyzővel vett részt, ahol 6 OB
aranyat és 9 ezüstérmet
nyertünk.
W 40 Bódis Tímea 2 első

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 kalapács hárompróba számokban döntötték el az országos bajnoki címeket. Az
időjárás sajnos egész nap
esős, szeles volt. De a lelBenyeczkó János

kes szeniorok töretlenül
küzdöttek a címekért. A
rossz idő ellenére a rendezők mindent megtettek,
hogy a verseny zökkenőmentes legyen. Dicséretet érdemelnek.
A nemzetközi férfi
mezőnyök népesek és
nagyon erősek voltak. 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 második hely,
W 55 Szőke Emília 4
ezüst érmet szerzett.
Legközelebb a Heves megyei Pétervásáron kerül
sor az OB III. fordulójára.
Ide anyagi problémák végett bizonytalan az indulásunk, de remélem a verseny idejére rendeződnek
anyagi gondjaink és egy
nagyobb csapattal tudunk
indulni.
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az Igmánd SC színeiben,
nagy mezőnyökben, nagyszerűen szerepel az 50 év
feletti kategóriában. Zselic marathon április 9-én
középtávon (50 km) 1200
méteres szintkülönbséggel kellett megküzdeni a
102 résztvevőnek. Az 50
év feletti kategóriában 2.
helyezést ért el.
Balatonmarathon:
május 1-én szintén 50 kmes táv, 1350 szintkülönbséggel kellett megbirkózni a 353 indulónak. Kategóriájában 31 induló volt,
2. helyezést szerzett.

Villapark
–
Vértesmarathon
május 14-én, rövidtávon
(30 km) 630 szintkülönbséggel kellett a 115 indulónak letekerni. Kategóriában 1., az abszolút összevetésben pedig 18. helyezést ért el.
Legközelebb Szilvásváradon indul, ott még nagyobb terhelésnek lesznek
kitéve a kerékpárosok.
Gratulálok valamennyi
Kerékpársport:
versenyzőnek!
Ezen belül a mountain
Mészáros Miklós
bike, azaz hegyi kerékpár.
Igmánd SC elnöke
Benyeczkó János évek óta

Eredményhírdetés
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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 labdarúgók álmosan készülődtek,
hogy részt vegyenek ebben a véres
játékban, voltak, akik úgy gondolták, hogy erőt merítenek egy-két rövidital elfogyasztásával.

Ezután a szakácsoké lett a főszerep, készült mindenféle finomság:
sült vér, pecsenye, disznótoros
pörkölt. Majd az esti órákra elkészült a hurka, kolbász, töltött káposzta és az elBátorítást ad a "szíverősítő"
maradhatatlan
húsleves. Vendéglátóink a jó
hangulatról is
gondoskodtak,
hiszen szólt a
zene és a srácok
új oldalukról is
bemutatkoztak
mikor az énektudásukat bizonygatták.
Azért
mindenki örült,
Többen annyira megijedtek, hogy hogy inkább a labdarúgásnál macsak tisztes távolságból követték az radnak.
eseményeket, némi iróniával azt is
mondhatnánk, hogy ebben nincs A disznóvágás ideje alatt horgászsemmi meglepő, hiszen a pályán is hattak is a labdarúígy szokott ez lenni. A végrehajtó góink,
ami
szerepét egy labdarúgónk édesapja ugyancsak
jó
idősebb Viola Zoltán vállalta magá- hangulatban telt, a
ra, aki nagy szakértelemmel végzett szeles, hideg idő
a jószággal. A játékosok nagy ked- ellenére is. Sok hal
vel láttak neki a különböző munká- került a szákokba,
latoknak.
és mindenki próbált
A két véglet a legfinomabb; füle-farka

a „biztos” módszerével halat fogni.
Egyesületünk U-14-es labdarúgói
még pecsenyebőrrel is tudtak pontyot fogni.
A labdarúgócsapataink tagjai, a meghívott családtagok nagyon jól érezték
magukat ezen a tavaszi napon és ezúton is szeretnénk megköszönni a lehetőséget vezetőinknek és mindenkinek, aki segített összehozni ezt a remek
csapatépítő programot, reméljük, hogy
a pályán valahogy viszonozni tudjuk a
törődést és a szeretetet.
Az áldozati disznó elnök as�szonyunk, Ballabás Melinda
felajánlása volt, a gyönyörű
helyszínt pedig a tavak gondnokai, Veronika és Lubos
biztosította számunkra. Köszönjük nekik.
Mohácsi Antal edző

retes
rgő mé
Kiss Ge kája
poty
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Az elmúlt hónap képekben
Süni csoportosok
az új játékokkal

Horváth Mariann segédlelkész
Csontváry Kosztka Tivadar életéről,
munkásságáról tartott előadást a Magosban
Hajduné Farkas Erika polgármester asszony
is fogadta a a naszvadi vendégeket

Nagyszülőket köszöntötte a 4.b osztály
Konfirmáltak találkozóján

Kézimunka Szakkör a Gödöllői Királyi Kastély előtt

