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Október különleges hónap. 
Krúdy Gyula szavaival élve: 
„Falun kell a sötétség, mert 
csak a sötétben mer forrni a 
bor, érni a tök, nőni a gyerek, 
álmodni a leány, ölelkezni a 
gazda. A sötétben pihennek jó-
ízűt a kertek, fák, állatok és 
emberek. A kimerített kút meg-
telik vízzel, pirossággal a mező, 
és az őszi cinke még hajnal 
előtt elindul az erdőről, hogy 
téli vendégszereplését elkezdje 
az emberek között”. 

Lyukas zászló 
lobogott a szélben

Orbán Ilona nűvésztanár, Hajduné Farkas Erika polgármester, 
Molnárné dr. Taár Izabella Járási hivatalvezető

Nagyigmándi Pápay József Általános Iskola 8. osztályos tanulói 
az ünnepi műsorban

 Czunyiné Dr. Bertalan Judit 
országgyűlési képviselő asszony 
a digitális tartalomfejlesztésért 

felelős kormánybiztos

(Folytatás a következő oldalon)
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Lyukas zászló lobogott a szélben
Az ősz szépségei mellett 
viszont soha sem felejt-
kezhetünk meg arról, 
hogy minden év október 
23-án máshogy kopognak 
az utcák kövei a talpunk 
alatt. 1956. október 23-a 
ünnep. Fényes ünnep. S a 
bukás nem valaminek a 
vége, az örök sötétség, 
hanem a remény kicsi 
gyertyalángjának a fel-
lobbanása lett, mely bár 
évtizedekkel később, de 

tűzvészként emésztette 
fel a diktatúrát nemcsak 
Magyarországon, hanem 
szerte Európa szocializ-
mus által megnyomorított 
országaiban is. Idén még 
a természet is megmutat-
ta erejét ezen a napon, sü-
völtve fújta a lyukas zász-
lót és mintha az áldozato-
kért hullatta volna köny-
nyeit, áztatta esővel a tá-
jat. S mi, a jelenben élők 
emlékeztünk. A Magos 
Művelődési Házban az 

ünnepségen is-
mét összegyűl-
tek azok, akik-
nek valakije 
odaveszett a har-
cokban és akik 
csendes főhaj-
tással csak tisz-
telegni akartak.
Ünnepségünkön 
elsőként meg-
h a l l g a t h a t t u k 
Balla Mária elő-
a d á s á b a n 
Weöres Sándor: 
Rapszódia a ki-
vívott szabad-
ságról című ver-
sét.

A folytatásban 
Czunyiné Dr. 
Bertalan Judit 
országgyűlés 
képviselő asz-
szony, a digi-
tális tartalom-
fej lesztésért 
felelős kor-
m á n y b i z t o s 
szívhez szóló, 
személyes tar-
talommal és 
é r z e l e m m e l 
töltött emléke-
ző beszédével 
e m l é k e z e t t  
meg azokról a 
hétköznapi hő-
sökről, akik 
egykor szem-
beszálltak a 
világ legerősebb hadsere-
gével a szabadságért és 
az igazságért. beszédében 
Dr. Pákh Tibor 1956-os 
visszaemlékezéseiből ol-
vasott fel részleteket,  ami  
mélyen megérintette és 
elgondolkodtatta a meg-
jelenteket. Kiemelte, 
hogy kötelességünk meg-
emlékezni méltósággal és 
igaz tisztelettel a kivívott 

szabadság vérál-
dozatai előtt. 
A következők-
ben a Nagyig-
mándi Pápay Jó-
zsef Általános 
Iskola nyolcadik 
osztályos tanuló-
inak, „Fegyverek 
és virágok” című 
műsorában is ez 
az erő mutatko-
zott meg. Ami-
kor ég egy fiatal-
ban az a tenni vá-

gyás, ami viszi előre. Elő-
adásukban versekkel, ko-
rabeli idézetekkel és da-
lokkal hozták el a 
nagyigmándi emlékező 
közösség számára az 
1956-os forradalom érzé-
seit. A műsorban szereplő 
diákok: Holbik Orsolya, 
Lentulai Petra, Nokta Ba-
lázs, Orbán Vivien, Szé-
les Barnabás, Vajda Attila 
8. a osztályos, Bodó 
Elizabet, Héri Rebeka, 
Horváth Dániel, Horváth 
Zsanett, Malomsoki 
Máté, Nagy László 8.b 
osztályos tanulók és az 
őket felkészítő osztályfő-
nökök: Mészáros Zsu-
zsanna és Nagyné Telekes 
Andrea tanárnők munká-
jának tükörképe volt.  
Az ünnepség zárásaként a 
koszorúk elhelyezésére 
került volna sor az em-
lékműnél, de a viharos 

(Folytatás a címlapról)

Balla Mária szavalt

Mihelik Evelin és Mihelik Levente 
táncoltak

(Folytatás a következő oldalon)
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eső miatt később munka-
társaink helyezték el az 
emlékezés virágait  
Nagyigmánd Nagyköz-
ség lakosságának nevé-
ben, a bajtársak nevében, 
a történelmi egyházaink 
nevében, Czunyiné Dr. 
Bertalan Judit országgyű-
lési képviselő asszony és 
Molnárné Dr. Taár Iza-
bella asszony a Komáro-
mi Járási Hivatal, járási 

hivatalvezetője nevében.
 Megemlékezésünk a 
Szózat közös eléneklé-
sével zárult.
Az 1956-os Forrada-
lom és Szabadságharc 
évfordulójához kap-
csolódó programjaink-
nak viszont még ko-
rántsem volt vége, hi-
szen ünnepségünket 
követően, 11 órától a 
Magos Művelődési 

Ház galériáján, Orbán 
Ilona művésztanár 
„Mediterrán nyár” 
című kiállításának 
megnyitójára került 
sor. A Zúgó 
Néptáncegyüttes tagjai, 
Mihelik Evelin és 
Mihelik Levente tán-
cukkal tették még 
ünnepélyibbé az alkal-
mat. A kiállítást 
Hajduné Farkas Erika 
polgármester asszony 
nyitotta meg, méltatva 
hajdani kollégája mun-
kásságát, hiszen Orbán 
Ilona művésztanár a 
nagyközönség elé tárta 
legfrissebb alkotásai-
ból készített kiállítását. 
Noha számos technikát 
elsajátított élete folya-
mán, ezúttal főként ak-
varellek vonzották a te-

kintetet. Csendéletek, 
tájképek, varázsos 
színpompájú virágszir-
mok, francia tengerpart 
megismétlődő ritmu-
sai. Pasztellszínek, sár-
ga, barna, türkiz válto-
gatta egymást. Egyéni 
látásmód és tagadhatat-
lan impresszionista ha-
tás ötvöződik képein. A 
tárlatot három héten át 
lehetett megtekinteni a 
Magos galériáján.
Még ugyanezen a na-
pon délután öt órakor a 
Szent Mihály Római 
Katolikus Templom-
ban, Sugár Tamás lelki-
pásztor prédikált Öku-
menikus Istentisztele-
ten, emlékezve a forra-
dalom áldozataira.

P-né Gy.E.

Szijj Ferencné képviselő, Czunyiné Dr. Bertalan Judit 
országgyűlési képviselő, Karsai Bálint iskolaigazgató

Csendes megemlékezés és gyertyagyújtás az 56-os Kopjafánál

Ökumenikus Istentiszteleten
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Önkormányzati Hírek
A képviselő-testület 
októberben hozott 
fontosabb döntései-
ről:
Nagyigmánd Nagyköz-
ség Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 
Nagyigmándi Községi 
Sportkör részére a 
megnövekedett kiadások 
fedezetének biztosítására 
1.200.000,-Ft támogatást 
állapított meg a civil ke-
ret terhére. 
Oktatási intézmények 
beszámolói: 
A Nagyigmándi 
Kincseskert Óvoda 
2016/2017-es nevelési-
oktatási évéről szóló be-
számolót Galgánné Var-
ga Erzsébet óvodaveze-
tő, a Nagyigmándi Pápay 
József Általános Iskola 
2016/2017-es tanévéről, 
a köznevelési rendszer 
változásával kapcsolatos 
helyi tapasztalatokról 
szóló tájékoztatót Karsai 
Bálint iskolaigazgató 
terjesztette a testület elé. 
Megállapítást nyert, 
hogy a helyi oktatási in-
tézményekben színvona-
las oktatás folyik, a diá-
kok, kisgyermekek a 
szükséges ismeretek ma-
ximális megszerzése 
mellett az intézmények-
ben a szabadidőt is hasz-
nosan, tevékenyen töltik 
el. 
Pedagógiai asszisztensi 
állást továbbra biztosít-
ják a Nagyigmándi 
Kincseskert Óvodában, 
valamint Nagyigmánd 
Nagyközség képviselő-
testülete 1 fő pedagógiai 

asszisztens határozatlan 
idejű kinevezését támo-
gatja a Nagyigmándi 
Kincseskert Óvoda 
csémi telephelyére.
2017. évi költségvetési 
rendelet módosítását 
szavazta meg a Képvi-
selő-testület.
Lukács Jácint falu-
gondnok az első félév-
ben elvégzett munkájuk-
ról adott részletes tájé-
koztatást a testületnek, 
mely elfogadást és elis-
merést nyert.
A Képviselő-testület az 
elmúlt évek tapasztalatai 
alapján átalakította a 
Pápay József díj ado-
mányozásáról szóló 
rendeletét. A módosítás 
szükségességét az indo-
kolta, hogy egyre több 
jelölés érkezett az orszá-
gos tanulmányi verse-
nyeken történt eredmé-
nyes szereplés miatt, így 
éves szinten egyre több 
Pápay József díj került 
odaítélésre, ami ellenté-
tes volt a rendelet alap-
vető céljával, a teljes is-
kolai időszakon át tartó 
kiemelkedő tanulmányi 
és közösségi munka elis-
merésével. Az újra alko-
tott rendeletben a Pápay 
József díjat minden év-
ben egy diák kaphatja 
majd meg nyolc éves 
munkája alapján, az or-
szágos versenyen ered-
ményt elértek Polgár-
mesteri Dicséretben ré-
szesülnek, az országos 
sport sikert elért diákok 
pedig a Képviselő-testü-
leti Sport Díjban része-
sülhetnek. Minden elis-

meréshez jár tárgyjuta-
lom is. 
Nagyigmánd Nagyköz-
ség Önkormányzat Kép-
viselő-testülete önkor-
mányzati rendeletet al-
kotott a reklámok, rek-
lámhordozók és cégé-
rek elhelyezéséről. A 
rendelet értelmében tele-
pülésünkön tilos az óri-
ásplakátok telepítése, és 
a cégtáblák, cégérek el-
helyezésén kívül tilos a 
reklámfelületek, reklám-
hordozók létesítése is. A 
rendelet a településképi 
rendelet megalkotásáig 
marad hatályban, akkor 
beleolvad e rendeletbe. 
Mindkét most elfogadott 
rendelet megtalálható az 
önkormányzat honlap-
ján.
Módosították a Komá-
rom-Esztergom Megyei 
Regionális Vállalkozás-
fejlesztési Alapítvány 
alapító okiratát, amely-
nek önkormányzatunk is 
alapítója. A kuratórium 
tagjainak lejárt a mandá-
tuma, így a megyei ön-
kormányzat által javasolt 
személyeket választotta 
meg a képviselő-testület 
az alapítvány kurátorai-
nak.
Nagyigmánd Nagyköz-
ség Önkormányzat 
Képv i se lő - t e s tü le te 
megvásárolta a követ-
kező káposztáskerti in-
gatlanokat:
Továbbra is 300Ft/m2 
vételáron vásároljuk fel 
a káposztáskerteket, 
most több tulajdonost si-
került megszólítanunk 
ezért több terület kerül 

önkormányzati tulajdon-
ba. Megvásárolja a kép-
viselő-testület
• a 806 hrsz-ú 140 
m2 területű, beépítetlen 
terület megnevezésű in-
gatlant 42.000,-Ft vétel-
áron, 
• a Nagyigmánd belterü-
let 819 hrsz-ú 227 m2 te-
rületű, beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlant 
68.100,-Ft vételáron, 
• Nagyigmánd belterület 
809 hrsz-ú 237 m2 terü-
letű, beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlant 
71.100,-Ft vételáron. 
• Nagyigmánd belterület 
805 hrsz-ú 374 m2 terü-
letű beépítetlen terület és 
a 947 hrsz-ú 245 m2 te-
rületű beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlano-
kat 185.700,-Ft vétel-
áron, 
• Nagyigmánd belterület 
926 hrsz-ú 194 m2 terü-
letű beépítetlen terület és 
a 960 hrsz-ú 327 m2 te-
rületű beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlano-
kat 156.300,-Ft vétel-
áron, 
• Nagyigmánd belterület 
924 hrsz-ú 162 m2 terü-
letű, beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlant 
48.600,-Ft vételáron, 
• Nagyigmánd belterület 
853 hrsz-ú 54 m2 terüle-
tű, beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlant 
16.200,-Ft vételáron. 
Folyamatosan várjuk a 
lakosság jelentkezését, 
mivel sok elhagyott ká-
posztáskert van amely 
nemcsak csúnya látványt 

(Folytatás a következő oldalon)
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nyújt, hanem a vegetáci-
ós időszakban csak gyo-
mokat terem, ami pollen-
terhelést okoz az allergi-
ásoknak és nehezíti a 
szomszédos, még műve-
lés alatt álló területeken 
a gazdálkodást.
Nagyigmánd Nagyköz-
ség Önkormányzat Kép-
viselő-testülete elfogadta 
a település tulajdonában 
lévő víziközműre vo-
natkozó gördülő fej-
lesztési tervet 2018-
2032 időszakra. Megha-
talmazta az üzemeltető 
ÉDV Zrt-t., hogy képvi-
selje az önkormányzatot 
a gördülő fejlesztési terv 
MEKH-hoz történő be-
nyújtása és elfogadására 
irányuló eljárásban. 
Nagyigmánd Nagyköz-
ség Önkormányzat Kép-
viselő-testülete vállalko-
zási szerződést kötött a 
Települési Arculati Ké-
zikönyv elkészítésére és 

a településképi rendelet 
megalkotásának előké-
szítésére az Oetu Terve-
ző és Tanácsadó Kft.-vel 
(9025 Győr, Bálint Mi-
hály utca 64.), a vállal-
kozási díj összege: 
650.000,-Ft+27% Áfa, 
összesen: bruttó 
825.000,-Ft. Az elvárt 
teljesítési határidő 2017. 
december 30. 

Tűzoltóságon végzendő 
további munkák meg-
rendelését kérte a Kép-
viselő-testület:
Nagyigmánd Nagyköz-
ség Képviselő-testülete 
megrendelte a tűzoltó 
laktanya épület ipar pad-
lós helyiségeinek lába-
zatburkolat elkészítését 
és kiegészítő csempebur-
kolat készítését a Focus 
94 Kft. (8060 Mór, Sza-
badság tér 3.) vállalko-
zótól 268.100,- Ft + Áfa 
vállalkozási díjért. Meg-

rendelte a tűzoltó lakta-
nya épület sűrített leve-
gős csőrendszerének ki-
egészítését és 1 db kerti 
csap kiépítését a TA-
BÁN Csőszerelő Bt. 
(2942 Nagyigmánd, 
Kandó Kálmán u. 11.) 
vállalkozótól 255.000,- 
Ft + Áfa vállalkozási dí-
jért. Megrendelte a tűz-
oltó laktanya területén 
húzódó 22 kV-os hálózat 
megemelését az E.ON 
Áramhálózati Zrt. Tata-
bányai Áramhálózati 
Üzemétől (2800 Tatabá-
nya, Március 15. u. 11.) 
1.374.798,- Ft + Áfa vál-
lalkozási díjért. Megren-
delte a tűzoltó laktanya 
épület sávrolóinak gyár-
tását és beépítését a Jóba 
Á r n y é k o l á s t e c h n i k a 
(2900 Komárom, Csillag 
ltp. 2/A.) vállalkozótól 
750.000,- Ft + Áfa vál-
lalkozási díjért. Megren-
delte a tűzoltó laktanya 

kiegészítő bútorasztalos 
munkáinak elkészítését 
Haris Ferenc (2942 
Nagyigmánd, Vak Boty-
tyán u. 12.) vállalkozótól 
összesen 1.938.320,- Ft + 
Áfa vállalkozási díjért. 
Megrendelte a József At-
tila úti közvilágítási háló-
zat részleges kiváltását a 
tűzoltó laktanya közút-
csatlakozásának kiépíthe-
tősége érdekében a 
Keszmann & Bodnár Kft-
től (2851 Tarján, Héregi 
u. 5.) összesen 153.200,- 
Ft + Áfa vállalkozási dí-
jért. Az összegek átcso-
portosítását elrendelte a 
költségvetés tartalékából. 
Tűzoltóságra további 
bútorvásárlás
Nagyigmánd Nagyköz-
ség Képviselő-testülete a 
tűzoltó laktanyába terve-
zett bútorok beszerzését 
rendelte el. A beszerzés 
becsült értéke bruttó 
1.318.138,- Ft.

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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Szeptember 8-án, pénte-
ken délután került sor az 
idei második társadalmi 
munkánkra. Teljes tagsá-
gi körünknek küldtük ki a 
meghívókat, mivel min-
denki munkájára szükség 
volt. Ezúttal az árapasztót 
és környezetét tettük 
rendbe.  A társadalmi 
munkát megelőzően gé-
pek segítségével kitakarí-
tattuk az árapasztót, mi-
vel csak saját kézi erőnk-
re hagyatkozva nem tud-
tunk volna ilyen alapos 
munkát végezni. Első lé-
pésben a nyár folyamán 

felerősödött gyomot zúz-
ták le a gépek, majd az 
évtizedek alatt felhalmo-
zódott agyagos, gyöke-
rekkel átszőtt föld (kb. 
80-100 m3) került kihor-
dásra az árapasztó kis 
erdő felőli oldalára, ezzel 
is mintegy megerősítve a 
partoldalt. Ezúton is kö-
szönöm Szentirmay Ká-
roly, Petőcz Tibor, Zalka 
Ferenc gazdálkodóknak 
illetve Gál János vállal-
kozónak és a munkában 
részt vett minden gépke-
zelőnek a segítséget. A 
gépi munkákat követően 
kézi erővel folytattuk to-
vább az árapasztó kikö-
vezett medrének és részű-
jének kitakarítását. Ki-

Események, hírek 
a Nagyigmándi Horgász Egyesület életében

Horgász Egyesület hírei

A társadalmi munka során egyszerre, 
több helyszínen is dolgoztunk

A levágott gyomok kihordásában Bálint Gábor, 
Sárközi Róbert és a többi a gyerek is aktívan dolgozott

Németh Attila, Kocsis József és Szilágyi István 
a víz lefolyását akadályozó fákat, bokrokat vágták ki

Pirik László a zsiliplefolyó csatornájában 
irtja a növényzetet

Kalmár Bálint a faliújság 
környékét takarította ki

A védőgát tetejét és oldalát Pék Tibor, Czunyi Ferenc, 
Baracskai Sándor, Haris Ferenc és még sok szorgos kéz 
tette rendbe

(Folytatás a következő oldalon)



vágtuk, feldaraboltuk és 
elhordtuk a víz lefolyását 
akadályozó fákat, bokro-
kat és gyökereket.  Leka-
száltuk a gyomot és ná-
dat a gát tetején, oldalán, 
valamint a zsilipbejáró 
környékén is. Motoros 
fűrésszel lemetszettük az 
útra behajló faágakat, be-
leértve a közlekedést 
akadályozó kisebb fákat 
és bokrokat. 
Egy része azon horgásza-
inknak, akik nem tudtak 
a szeptember 8-i mun-
kánkon részt venni, pót-
társadalmi munka kere-
tén belül megtisztították 
hosszában a tó melletti út 
jelentős részét. Ugyan 
egy kicsit késedelmesen, 
de végre megtörtént a 
parlagfű mentesítés, va-
lamint egyéb gazok és 

cserjék eltá-
volítása is. 
Felhívom a 
tó Szákszend 
felőli oldalán 
foglalt hely-
lyel rendel-
kező hor-
gásztársak fi-
g y e l m é t , 
hogy a hor-
gászhelyük 
mögötti terü-
letet is folya-
matosan tart-
sák tisztán, 
de ne csak az 
útig, hanem 
egészen a 
s z á n t ó f ö l d 
széléig.
További póttársadalmi 
munkát hirdetünk még 
azok számára, akik, az 
idei alkalmak egyikén 

sem jelentek meg idáig, 
az időpontról (előrelát-
hatólag november első 
fele) és az elvégzendő 
feladatokról külön értesí-
tést küldünk.
A társadalmi munkát kö-
vetően, szeptember máso-
dik felében, ugyan nem 
sok csapadékot kaptunk, 
de az éppen elegendő volt, 
hogy az árapasztóban még 
meglévő gyommagok csí-
rázásnak induljanak, ezért 
szükséges volt az ellenük 
való védekezés is. A 
gyomirtás elvégzésében 
ismét Horváth László volt 
segítségünkre.

Sajnos néhány horgász-
társunk félreértelmezte a 
horgászhelyén lévő fák 
metszését, és szakszerű 
ágeltávolítás vagy ritkí-
tás helyett függőlegesen 
ketté vágta a horgászatot 
akadályozó kb. 20-25 
éves nyárfát. Azon kívül, 
hogy a tóparton lévő 
nagy fák csonkolása ti-
los, további kérdés, hogy 
az idős fa miként éli túl a 
brutális beavatkozást.
Október 2-án megtörtént 
a horgásztó 
iszaptalanítási és vízke-
zelési programjának 
újabb kezelése. Az 1. tó 
vízminősége jó, ugyan-
akkor az aszályos időjá-
rásnak köszönhetően kb. 
60 cm mértékben alatta 
vagyunk az üzemi víz-
szintünknek. Az sem vi-
gasztal bennünket, hogy 
a környező horgásztavak 
is hasonló gondokkal 
küzdenek. Ezért jelenleg 
azon dolgozunk, hogy a 
2. tó vízminőségét olyan 
állapotba hozzuk, hogy 
hasonló aszályos évjárat 
esetén tudjunk tárolt vi-
zet felszabadítani 1. tó 
részére.

Igmándi Hírnök •72017. október-november

Dr. Füles Zoltán az útra belógó 
ágakat metszette le

Az újrahajtó gyomokat, cserjéket ismét 
Horváth László segítségével irtottuk ki

         Az út részűje parlagfű mentesítés előtt                                                                      És után…

Horgász Egyesület hírei

(Folytatás a következő oldalon)



Megjöttek az őszi hóna-
pok, megváltoztak a ha-
lak táplálkozási és visel-
kedési szokásai is. A nyá-
ron bevált csalik és fogás-
technikák sorra csődöt 
mondanak, ideje tehát 
változtatni. Békés halak 
horgászatához finomítsuk 
le szerelékünket, használ-
junk fehérjében gazdag 
csalikat (pinki, csonti 
vagy fehérjével dúsított 
bojliféléket). Lehűlő vagy 

hideg vízben történő peca 
esetén csökkentsük a ho-
rog és a csali méretét, 
koncentráltan és keveset 
etessünk. A hagyományos 
magféleségek, mint a ku-
korica, búza az őszi és téli 
hónapokban kevésbé 
eredményesek, mivel a 
békéshalak is a fehérjé-
ben gazdag tápanyagfor-
rásokat keresnek. 

dr. Kádár András 
elnök

Tilos a tóparton lévő fák 
csonkolása, évekig 
nézhetjük ezt a szomorú 
látványt

Október elején fogott, jó kondícióban lévő 
amur, a fehérjében gazdag csalit vette fel

Patak Imre szépség díjas, októberi süllője   

Ladányi József sikeres pontyfogása 
október közepén
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Igmándi Hírnök •92017. október-november

Nagyigmánd Nagyközség 
Önkormányzata napközis 
felügyeletet tartott az őszi 
szünetben 19 gyermek ré-
szére, a Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat és a 
Védőnői Szolgálat szerve-
zésében. A gyermekek 
felügyeletét Ádám Viktó-
riával és Karikó Zitával 
vállaltuk. A szünidei fog-
lalkozások helyszíne a 
Magos Művelődési Ház 
és Könyvtár volt, a napi 
háromszori étkezést az 
önkormányzati konyha 
biztosította számunkra. 
Nagyon finomakat et-
tünk, bizonyította ezt, 
hogy a gyermekek még 
repetáztak is. A szünidő 
ellenére az iskolában le-
hetőséget kaptunk az ét-
kező használatához, hogy 
elfogyaszthassuk az ebé-
dünket.
A gyermekek fél 8-tól 
délután 4 óráig különbö-
ző programokon vehettek 
részt. A hét eleje a 
Halloween jegyében telt, 
feldíszítettük a művelődési 
házat, a gyermekek pedig 
az alkalomhoz illő álarco-

kat, denevéreket, szelleme-
ket, papírtányérból pedig 
cukorkás dobozt készítettek 
maguknak.
Amikor az időjárás enged-

te, kihasználtuk a jó időt és 
a szabadban játszottunk. Az 
óvodánk játszótere nagy si-
kert aratott a gyermekek 
körében. Az iskola udvarán 

pedig a hatalmas kupacba 
rakott, levágott fák ágai jó 
lehetőséget adtak a bú-
jócskázáshoz.
Kihasználtuk a művelő-
dési ház adta lehetősége-
ket, így a délutáni foglal-
kozások alatt projektoros 
kivetítéssel filmklub üze-
melt. Zenei kívánságmű-
sort is tartottunk a nap kü-
lönböző pontjaiban, amin 
a gyerekek élvezettel tán-
coltak.
A hét második felében az 
őszt örökítettük meg, raj-
zoltunk, festettünk, szí-
neztünk, origamiztunk. A 
papírrepülők egész héten 
versenyeztek, hajtogatásá-
ból igazi kis profik kerül-
tek ki.
Jó ötletnek bizonyult ez a 
tábor, így a kedves szülők 
a tavaszi és a nyári szünet 
egy részében is számíthat-
nak ránk. Köszönjük 
mindazoknak, akik lehe-
tővé tették, hogy ez a tábor 

létrejöhessen, de főként a 
gyermekeknek a felhőtlen 
jó hangulatot.

Prostek Nóra

Szünidei napközis tábor
Mozi és játék egyben

Ádám Viktória 
a papírrepülők kereszttüzében

A táborozók kéznyomai Festeni jó



Megérkeztek: 

Szeptember 29-én:  Horváth Anikó és Németh Csaba 
kisfia Csaba Zsigmond

Október 15-én:  dr. Viszket Erna és Firisz Ákos 
kisfia Kornél 

Október 29-én:  Esztergályos Katalin és Csidei Lajos Csaba 
kisfia Lajos 

Szeretettel gratulálunk a kedves családoknak az új 
kis jövevényekhez, kívánjuk, hogy erőben,
 egészségben, szeretetben növekedjenek.

Aranylakodalmas évfordulójuk alkalmából otthonuk-
ban köszöntöttük Hajduné Farkas Erika polgármester 
asszonnyal Kővári József urat és kedves feleségét 
Mária asszonyt. Kívánjuk, hogy egészségben, szere-
tetben teljenek továbbra is a napjaik. 

Szépkorú lakótársunk köszöntése

Bálint Józsefné, Bözsike néni november 7-én töltötte 
be a 90. életévét. A Polgármester asszonnyal otthonában 
köszöntöttünk, fejeztük ki a tiszteletünket, hálánkat és 
átnyújtottuk önkormányzatunk ajándékát, valamint Or-
bán Viktor miniszterelnök által aláírt emléklapot. Bözsi-
ke nénit nagy-nagy szeretettel ápolják és veszik körül 
gyermekei, unokái dédunokái. Ezúton is kívánjuk, hogy 
napjai fájdalommentesen, békességben teljenek. 

Lakótársaink, akiktől végső búcsút vettünk:     

Bohuska Edina(1979), Varga Tiborné (1956) 
Molnár Zoltán(1969).
Nyugodjanak békében! 

Pásztor Tiborné
anyakönyvvezető

Anyakönyvi hírek
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A Nagyigmándi Kézimunka Szakkör tagjai felköszöntötték 
Szautler  Imrénét 80. születésnapja alkalmából

A szakkör tagjaival

Prostek Tamásné,  Hajduné Farkas Erika polgármester, 
Szautler Imréné 

és dr. Márkus Jánosné szakkörvezető
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  Október 6-án emlékez-
tünk az 1849-ben kivég-
zett Aradi Tizenháromra 
és Batthyány Lajosra, 
az első magyar minisz-
terelnökre.
  Hagyományaink sze-
rint a Kincseskert Óvo-
da főutcai homlokzatán 
elhelyezett Kossuth-em-
léktáblánál tartottuk ön-
kormányzatunk megem-
lékezését. A Himnusz 
közös eléneklését köve-
tően a Nagyigmándi 
Pápay József Általános 
Iskola hatodik osztályos 
diákjainak „Ne feledd 
Októbernek hatodikát” 
című ünnepi előadása 
következett. Műsoruk-
ban magyar költemé-
nyek hangzottak fel és a 
'49-es események is fel-
idéződtek. A színvona-
las előadás szeplői 
Bódizs Máté 6.b, Bedecs 
Kíra 6.a, Nagy Nimród 
6.a, Pázmándi Nóra 6.b 
osztályos tanuló voltak, 
a gyermekeket Dr. 
Szentgyörgyiné Czink 
Angéla tanárnő és Mé-
száros Róbert tanár úr 
osztályfőnökök készí-
tették fel.

Emlékezés a nemzeti gyásznapon

Az óvoda növendékei Bajcsai Alexandra és 
Karikó Botond helyezték el az emlékezés

 virágait Bauerné Molnár Éva óvónő vezetésével
Bedecs Kíra 6. a, Bódizs Máté 6.b, Nagy Nimród 6.a, 
Pázmándi Nóra 6.b osztályos tanulók

Emlékezők

Róth Csaba képviselő úr 
mondott beszédet

Településünk vezetősége nevében 
Hajduné Farkas Erika polgármester asszony 

és Róth Csaba képviselő úr koszorúztak



12• Igmándi Hírnök 2017. október-novemberÜnnepi hírek
  Az iskolások után Róth 
Csaba képviselő úr 
mondott ünnepi beszé-
det, melybe az Aradi Ti-
zenhárom hazafiságá-
nak utókorra hagyott 
pozitív példáját hangsú-
lyozta.
  A folytatásban az em-
léktábla megkoszorúzá-
sára került sor a Kos-
suth-emléktáblánál. El-
sőként az óvoda növen-
dékei Bajcsai Alexandra 
és Karikó Botond he-
lyezték el az emlékezés 
virágait Bauerné Mol-
nár Éva óvónő vezetésé-
vel. Ezt követően az is-
kolások nevében 
Pázmándi Nóra és Nagy 
Nimród, majd települé-
sünk vezetősége nevé-
ben Hajduné Farkas Eri-
ka polgármester asz-
szony és Róth Csaba 
képviselő úr koszorúz-
tak.

  A megemlékezés zárá-
saként a Magyarok 
Parkjában hajtottak fe-
jet a megemlékezők 
Arad város táblájánál és 
itt énekelték el a Szóza-
tot – a parkban Szijj 
Ferencné képviselő asz-
szony és Bedecs János 
képviselő úr helyezték 
el az emlékezés virága-
it.

P-né Gy.E.

A Magyarok Parkjában Szijj Ferencné képviselő asszony és 
Bedecs János képviselő úr helyezték el az emlékezés virágait

Az iskolások nevében Pázmándi Nóra 
és Nagy Nimród koszorúztak
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Elérkezett az idei szüret is, 
hamarabb, mint szokott, a 
nagy melegnek köszönhe-
tően már szeptember dere-
kára lefogytak a szőlők a 
hegyoldalakon. Szeren-
csére nem a seregélyek jó-
voltából, hanem a gazdák 
örömére. Mostanra már 
meg is érett az újbor. Eb-
ben az évben is az új biz-
tonsági feltételeknek ele-
get téve, minden nehézsé-
get leküzdve, nem marad-
hatott el a szokásos szüreti 
mulatság a falunkban. Ok-
tóber 7-én, szombaton ösz-
szegyűltek falunkból az 
érdeklődők, hogy a kisbíró 
köszöntője és a nyitó tánc-
előadások után megindul-
hasson a menet a község 
egyik végétől a másikig. 
Rendezvényünket meg-
tisztelte jelenlétével és vé-
gigkocsizott a falun is, Dr. 
Veres Zoltán megyei jegy-
ző úr, a Komárom-Eszter-
gom Megyei Önkormány-
zati Hivatal hivatalvezető-
je.
De még mielőtt a további-
akra kitérnénk meg kell je-
gyezni, hogy az előkészü-
letek is sürgés-forgással 
teltek. A Magos Művelő-
dési Házban az Őszikék 
Nyugdíjas Klub tagjai vár-
ták a fellépőket, résztvevő-
ket egy finom ételre, mert a 
klubtagok főzőtudománya, 
s körültekintő munkája 
nyomán igazán finom  fa-
sírt várta a vendégeket. 
A felvonulást a Hősök Te-
rén, Mihelik Levente kis-
bíró nyitotta meg ékes 
szólással. Szavaival meg-
emlékezett az idei szüret-
ről:

Szüreti felvonulás
Adjon Isten szép jó na-
pot, én Nagyigmánd kis-
bírója vagyok!

Adatik tudtára kicsinek 
és nagynak, meg akinek 
van még füle, annak!

Bór folyik a csapból, 
ihatja aki bírja,
Részegségért mindenki 
csak magát okolja!

Először is elmondom mi 
történt a faluban,
ráérnek utána pletykálni 
a kapuban.

Idén a legények igen 
gyengék voltak,
A helyi lányok körül ke-
veset forogtak.

Elsorvad a falu nem 
lészen ez így jó,
Rajta hát legények, 
mondja a kisbíró!

Rátok van bízva, hogy 
nőjön a lélekszám,
ne lankadjon soha, dol-
gozzon a szerszám!

Idén elkészült sok-sok 
utca ahol vígan kelhe-
tünk útra.

Örülnek a sima felület-
nek az autósok
de a lópata csúszik rajta, 
mondják ezt a fogato-
sok.

A tűzoltók is költöznek 
egy másik laktanyába,
az új épület szép lesz az 
átadásra.

No de nézzük meg ezt a 
szép kompániát,
az összes tagja még 
egyenesen áll.

De estére meginog a já-
rás,
és mindenki tudja ké-
nyelmetlen az árokban 
alvás.

Idén a Sárközi zenekar 
muzsikál nekünk,
és ezért ne lankadjon a 
kedvünk!

Na már nem húzom so-
káig az idejüket
mert táncoló ifjak a falu-
ból idejöttek.

Az Árgyélus és zúgó fel-
lép,
a kisbíró meg mindjárt 
lelép!

De aztán rólam is meg-
emlékezzenek,
kiszáradt torokkal én 
sem beszélhetek!

Keljünk útra hát,
s kostoljuk meg lakosa-
ink borát.

De csak óvatosan igya-
nak kérem szépen,
mert nem emlékeznek 
majd erre a napra 
jövőhéten.

Sárba ne járjanak addig a 
népek,
Kövezett utcán azóta ti-
peghetünk szépen!

Ámde a menetnek ott 
még közel sincs vége,
Sok helyen megállunk 
mert szomjazik a gége!

Kedves gazdák, kínálhat-
tok minket,
Csak a karóval kevertet 
hagyjátok a pincébe!

Mi szívesen fogadjuk a 
kóstolót,
És vele együtt mindenfé-
le szomjoltót!

Fogadjanak nagy szere-
tettel bennünket,
S fokozzák velünk a ked-
vüket!

Koccintsunk a termésre 
jó nagyot,
Ezek után kívánok szép 
napot!

S aki e rímeket Koppány 
napján kihirdette:

Pőcze László tanítványa 
Mihelik Levente!

Mihelik Levente kisbíró Pőcze Máriával

Ünnepi hírek
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A kisbíró után a Kis Ár-
gyélus, majd az Árgyélus 
Néptáncegyüttes ifjú tán-

cosai mutatták be szüreti 
táncukat, felkészítőjük 
Dr. Malomsokiné Varga 

Nóra és Dr. Malomsoki 
István voltak. Ráadásként 
a Zúgó Néptáncegyüttes 
tagjai is megörvendeztet-
ték táncukkal a közönsé-
get. 
 A nyitó ceremónia után 
megindult a szüreti menet, 
a helyi és környékbeli lo-
vasok és kocsisok felvo-
nulása. A legkisebbek örö-
mére városnéző kisvona-
ton is utazhattak, akik fél-
nek a lovaktól és így ők 
sem maradtak ki a felvo-
nulásból. Nagyigmánd la-
kossága igazán kitett ma-
gáért, hiszen a menetet na-
gyon sok helyen várták és 
kínálták finomabbnál fi-
nomabb falatokkal. A 
Mansbarth utcában Nagy 
Lajos és kedves családja, 

a Széchenyi utcában Var-
ga Imre és családja, a 
Szikszai utcában Vörös 
József és családja a Kis-
kocsmával, Mészáros 
Sándorné, Lentulai 
Jánosné. Kurta-sor Csapó 
Sándorné, Nagyigmándi 
Sándorné, Vincze Dénes 
és Bedecs János és kedves 
családja. Az Árpád utcá-
ban Somogyi Lajos és 
kedves családja, Horváth 
Jánosné és kedves család-
ja, Pártos Géza és kedves 
családja, Horváth Imréné 
és Olajos Lászlóné. A 
Köztársaság utcában 
Bajcsai Bálintné és ked-
ves családja, Molnár 
Jánosné és kedves család-
ja. A felvonulással innen 

Kis Árgyélus Néptáncegyüttes

Zúgó Néptáncegyüttes

Árgyélus Néptáncegyüttes

Őszikék Nyugdíjas Klub tagjai készítették a fasírtot

Varga Imre és családja a Széchenyi utcában

(Folytatás a következő oldalon)

A Mansbarth utca vendéglátója
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Vörös József

Sárközi Zenekar, Mészáros Sándorné, Lentulai Jánosné

Kurtasor vendéglátói

Kurtasor vendégsége

Árpád utca vendéglátói

Árpád utcában Horváth Jánosné és családja

Köztársaság utca 
vendéglátói

Lovasok
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Lovas lányok

Nagy Tamás fogata 
és Nagy László képviselő 
lovon

Vendégh László fogatán, Horváth Petra

Városnéző kisvonaton

Kossuth Lajos utca vendéglátói

Ünnepi hírek
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az ófaluból az újtelep-
re vezetett az út, ahol 
még sok helyen kínál-

ták a nagyigmándiak a 
felvonulók seregét, 
akiknek a Sárközi Ze-

nekar muzsikája tartot-
ta a jó hangulatát. A 
Kossuth Lajos utcában 
a Piac Térnél Tarró Jó-
zsef és kedves családja 
várt bennünket. A Ró-
zsa utcában Szabó 
Károlyné és kedves 
családja, a Gábor Áron 
utcában ismét ötletes 
díszletet rendeztek be 
a terített asztal mellé a 
v e n d é g l á t ó i n k , 
Venczlikné Vajkai 
Dóra és kedves család-
ja, Haris Gyuláné és 
kedves családja, ifj. 
Vajkai Imre és kedves 
családja és Fancsik 
Tiborné és családja. A 
Napsugár utcába még 
egészen időben értünk 
és a sok finomság, amit 
az út alatt kaptunk bi-
zony elülte a gyomrun-
kat, de reméljük, hogy 
a kínálóink Szilágyi 
Istvánné és kedves csa-
ládja, Hérics Rozália, 
Pataki Istvánné és ked-
ves családja, Mihelik 
Gáborné és kedves csa-
ládja, Márkus Lászlóné 
és kedves családja elé-
gedettek voltak ve-
lünk. A felvonulás a 
Kadarka utcában ért 

véget, Darázs Árpád és 
Bors József portájánál. 
Az esemény vége jó 
hangulatban érte a fel-
vonulókat, s mindazo-
kat, akik velük múlat-
ták az időt.
A szervezők ezúton is 
köszönik az összes 
k ö z r e m ű k ö d ő n e k , 
hogy kivette igen nagy 
részét a hagyományos 
eseményből:
Nagyigmándi Lovas-
kör, Patonai József, 
Nagy László, ifj. Nagy 
László,  Darázs Árpád, 
Nagy Tamás, Kelemen 
Szabolcs, Vendégh 
László, Bors Petra, 
Horváth Petra, Mezei 
Regina, Varga Zoltán,  
Tóth Tibor, Strublik 
Csaba, Székely And-
rás, Németh Károly, 
Vas Anett, Pelza Ist-
ván, Kosztolányi Esz-
ter, Fortuna Patrícia, 
Szabó Károly. 
Őszikék Nyugdíjas 
Klub, Árgyélus és Kis-
árgyélus Néptánc-
együttes, Zúgó Nép-
t á n c e g y ü t t e s , 
Nagyigmándi Polgárőr 
Egyesület.

P-né Gy. EGábor Áron utca vendéglátói

Rózsa utcában

Kadarka utca vendéglátóiNapsugár utca vendéglátói

Ünnepi hírek
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Az ősz, a természet változása, a gyümölcsök, zöldsé-
gek, termények beérése nagyon sok, a gyermekek szá-
mára örömteli megismerésre, felfedezésre, tevékeny-
ségre ad lehetőséget.

Szeptemberben a Nagyigmándi Tűzoltóságon jártak 
óvodásaink. Hajdu Antalnéhoz látogattak el, ahol a 
mézkészítésről mesélt Aranka néni. A természet válto-
zásait kirándulásuk alkalmával a kiserdőben és a séták 
alkalmával is megtapasztalhatták óvodásaink, ahol a le-
hullott leveleket gyűjtötték össze és jót játszottak a szí-
nes fák között.
Szeptemberben hagyományosan környezetünk védel-
me, a környezettudatos magatartás kialakítása került a 
középpontba. Ennek érdekébe elektronikai hulladék-
gyűjtést és papírgyűjtést is szerveztünk. A gyermekek, 
felnőttek lelkesen hozták a sok-sok papírt. Két autó is 
megtelt az elektronikai hulladékokkal.

„Köd szitál, hull a dér lepörög a falevél…”

Az őszi kiserdőben sétáltunk

Hajduné Aranka néninél jártunk

Tűzoltó leszek, s katona....

(Folytatás a következő oldalon)

Fehérlófia csoport

Pillangó csoport

Süni csoport

Óvodai hírek
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 A népmese-és a zene világnapja alkalmából Kovács 
Emese és Pőcze Mária énekelt, mesélt, hegedűn játszott 
és táncolt óvodásaink nagy örömére.

Október hónap a 
megemlékezések 
köré épült. 
Középső-nagycso-
portosaink az óvoda 
előtti Kossuth táblá-
nál és az 56-osok te-
rén lévő kopjafánál 
elhelyezték az ott-
honról hozott virá-
gokat és a köszégi 
ünnepélyen is ko-
szorút helyeztek el, 
így emlékezve 
nemzetünk hőseire.

Október elején az állatok világnapjához kapcsolódtak 
óvodai foglalkozásaink. A jó időnek köszönhetően az 
óvoda udvarán sportnapra vártuk óvodásainkat, sok-
sok érdekes feladattal és közös zenés tornával. 

Pőcze Mária és Kovács Emese zenél és mesél

Katica csoport

Fehérlófia csoport

Katica csoport

Micimackó csoport

Napocska csoport

Bemelegítés

Óvodai hírek



20• Igmándi Hírnök 2017. október-november

Hagyományőrzéshez kapcsolódóan „kukoricahetet” 
rendeztünk, amelyen kukoricát fosztottak és morzsol-
tak a gyermekeink, csuhéjból különféle dolgokat min-
táztak, tuskóból babát készítettek, csoportonként kü-
lönféle dolgokat alkottak tengeriből. Vendégként egy 
ácsi nénit Kocekné Tóvári Erzsébetet hívtuk meg, aki 
a gyerekeknek megmutatta, hogyan készítették a régi 
időkben a lábtörlőket, edényalátéteket. Elmondhatjuk, 
nagy élvezettel, lelkesen dolgoztak a kukoricával a 
gyermekek, hiszen lassan elfelejtődnek ezek a hétköz-
napi tevékenységek. 

A hét lezárásaként pénteken a győri Ugriparkba vittük 
a gyermekeket, melyre már hetekkel megelőzően szá-
molgatták a napokat, annyira várták az eljövetelét. 
Odafelé az úton türelmetlenül várták a megérkezést, 
felfokozott hangulatban voltak, majd visszafelé a sok-
sok mozgás után már elcsendesedve, de énekszóval 
érkeztünk óvodánkba.
Változatos programjainknak, tevékenységeinknek kö-
szönhetően óvodásaink az elmúlt két hónapban az 
őszhőz kapcsolódó tudnivalókat élményekben gazda-
gon, sokféle megközelítésből tapasztalhatták meg és 
ezáltal gazdagodott tudásuk, ismereteik.

Galgánné Varga Erzsébet
 óvodavezető

Milyen jó morzsolni

Mindenki morzsolni 
szeretne!

Készül 
a kukorica

Babát is készítettünk

Kukorica 
csuhéból 

lábtörlő készül

Ugripakban jártunk

Óvodai hírek
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      Egy napsütéses szep-
temberi délutánra meghí-
vást kapott osztályunk 
Molnár György családjá-
tól, amelyet örömmel el-
fogadtunk. Mivel nem ez 
volt az első ilyen alka-
lom, úgy gondoltuk, hogy 
biztosan jól fogjuk érezni 
magunkat. 
Vendéglátóink nagyon 
készültek a fogadásunk-
ra. Sokféle program kö-
zül választhattunk: ping-
p o n g o z h a t t u n k , 

csocsózhattunk, fociz-
hattunk, de a kellemes 
zenére még táncra is 
perdülhettünk.
A vidám hangulatot a 
hot-dot és a finom sü-
temény csak fokozta.  
Nagyon kellemes órá-
kat töltöttünk el a Víg-
molnár Vendéglő nyi-
tott teraszán. 
  Ezúton is köszönjük 
a meghívást, nagy él-
mény volt számunkra.

4.a osztály

  Kedves vendégeket fo-
gadtunk október közepén 
iskolánkban. Folytatva a 
régi hagyományt találko-
zóra hívtuk nyugdíjas pe-
dagógusainkat. Ezúttal 
heten fogadták el meghí-
vásunkat. A nap program-
ja is a hagyományokat kö-

vette: Vendégeink ezúttal 
elsős olvasásórát látogat-
tak meg. Az óralátogatást 
követően eszmecserét 
folytattak a tanóráról, ösz-
szehasonlítva a régi és 
mostani módszereket, 
technikai lehetőségeket. 
  Örömmel idézték fel a 

régi emlékeket, régi kollé-
gákat, kedves története-
ket. Szívesen beszéltek 
mindennapjaikról, család-
jukról is, néhány fénykép 
is előkerült, amit büszkén 
mutattak meg egymásnak.   
Egy-egy régi iskolai törté-
net felidézését mi is szíve-

sen hallgattuk. A napot az 
önkormányzat jóvoltából 
finom ebéd zárta.
  Reméljük, hogy jövőre 
újra találkozhatunk!

Karsai Bálint
igazgató

(Fotó a hátsó 
színes borítón)

  Hosszas előkészí-
tő munka után 
szeptember végére 
a szándékból való-
ság lett. 2017. 
szeptember 21-én 
fogadtuk az általá-
nos iskolában a 
Monsanto Hungá-
ria Kft. telephely-
vezetőjét, Mészá-
ros András urat és 
az irodavezetőt, 
Szalay-Varga Vik-
tóriát. Őket régi is-
merősként üdvö-
zölhettük, mert korábban 
már több alkalommal is 
támogatták iskolánkat: 
papírgyűjtés, ugrópályák 

rendbetétele, kerítésfes-
tés. 
   Ez alkalommal került 
átadásra a bevezetőben 
említett hosszas előkészí-
tő munka eredménye, az 

a 750.000,- Ft, amellyel a 
Monsanto Hungária Kft. 
csapata a Nagyigmándi 
Pápay József Általános 
Iskola alapítványát támo-
gatja. Az összeget gyer-

mekprogramok 
szervezésére, ver-
senyek lebonyolí-
tására, az iskolai 
élet színesebbé 
tételére fordíthat-
juk, valamint 
olyan eszközök 
b e s z e r z é s é r e , 
amelyek segítsé-
gével a tanórákat 
érdekesebbé, lát-
ványosabbá te-
hetjük.
  Köszönjük a tá-
mogatást, további 

sikeres munkát kívánunk 
az adományozóknak!

Karsai Bálint
igazgató

Vendégségben jártunk

Követendő példa

Mészáros András telephelyvezető úr, Karsai Bálint igazgató úr 
és a tanulók képviselői az adománylevéllel

Nyugdíjas pedagógusok napja az iskolában

Iskolai hírek
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   Egy országos rendez-
vény - a Kutatók éjszaká-
ja – adta számunkra az 
ötletet, hogy először 
megrendezzük iskolánk-
ban a Kutatók délutánját 
6-8.osztályos tanulóink 
számára.
Erre az alkalomra olyan 
diákok jelentkezését vár-
tuk, akiket érdekelnek a 
tudományos kísérletek, 
akik szeretnék tudni ezek 
magyarázatát és szívesen 
kipróbálnának közülük 
néhányat.
   Először a tanulók Dr. 
Szijjné Szabó Csilla ta-
nárnő irányításával a ro-
varok elemzésével, felis-
merésével foglalkoztak.   
Az önkormányzat támo-
gatásával vásárolt mikro-
szkópok segítségével 
azonosították be az egyes 
rovarok testtájait, ismer-
hettek meg egészen kö-
zelről egy-egy ízeltlábat, 
különböző hártyás szár-
nyakat, tanulmányozhat-
ták a szájszervek felépíté-
sét.
   A petricsészében kihe-
lyezett különböző rovar-
fajok felismerése köny-
nyen ment az állathatáro-
zók segítségével. A pél-
dányok hazai faunából 
kerültek az asztalokra. 
   Dr. Szentgyörgyiné 
Czink Angéla tanárnő ve-
zetésével két tanári és két 
diákok által végrehajtott 
kémiai kísérletre került 
sor. A balesetvédelmi 
szabályok megbeszélése 
után két vízzel kapcsola-
tos kísérletet láthattak a 
tanulók: Az elsőben meg-

figyelhették a víz és nát-
rium reakcióját indikátor 
és papírcsónak segítségé-
vel: A nátrium és víz re-
akciójának energiája fel-
gyújtotta a csónakot, a vi-
zet pedig lilára színezte.
   A másodikban a víz és 
víz+benzin égését vizs-
gálták. Tanulság: a ben-
zin, alkohol gyúlékony, 

vízzel nem oltható. Ho-
mokkal oltották el a lán-
gokat.
   Ezek után a gyerekek 
cukorral kísérleteztek. 
Megtanulták, hogy a cu-
kor éghető, megfekete-
dik, mert szenet tartal-
maz, azaz szerves anyag.
1. Fekete kígyó nő ki a 
fehér tojásból: 

cukor+szódabikarbó-
na+alkohol keverékéből 
tojásformát készítettünk 
és ezt meggyújtottuk. Rö-
vid idő után különféle fe-
kete „figurák” növeked-
tek.
2. A tanárnő titkosírást 
készített elő: cukros víz-
zel és tejjel írt itatóspa-
pírokra. A gyerekek „elő-
hívták a filmet”, égő 
gyertya segítségével, így 
megjelent a papíron a fel-
irat.
Végül Nagy Éva Valéria 
kalauzolta el a gyereke-
ket a fizika világába, ahol 
először hőtani kísérlete-
ket mutatott be, majd 
megvizsgálták a légnyo-
más hatásait, jelensége-
ket, melyek légnyomás-
különbséggel magyaráz-
hatók. Végül mechanikai 
kísérlettel az erő-ellenerő 
felismertetésére került 
sor.
A tanulói kísérletezés 
csoportokban történt az 
elektromosság témakör-
ében, ahol egyszerű 
áramköröket, fogyasztók 
soros és párhuzamos kap-
csolását építhették ki a 
gyerekek a modelleken.
A 27 jelentkező diák tar-
talmas délutánon vehetett 
részt, ahol a látványos kí-
sérleteknek köszönhető-
en kedvet kaphattak a ter-
mészettudományos tan-
tárgyak „játszva” tanulá-
sához, esetleg a tudomá-
nyos életpályához.
Köszönjük kolléganőink 
munkáját!

 Diákönkormányzat

Kutatók délutánja a Pápayban

Ég a cukor

A légnyomás  hatásainak vizsgálata

Rovarvizsgálat mikroszkóppal

Iskolai hírek
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   Kétféle ember 
létezik a Földön: 
az egyik, aki sze-
reti a rovarokat, 
a másik, aki irtó-
zik tőlük. Re-
méljük, hogy ta-
nulóink megsze-
rették a rovaro-
kat, hiszen egy 
igazán színvona-
las kiállítás ré-
szesei lehettek az elmúlt 
hetek során iskolánkban. 
Az állatok világnapja al-
kalmából, az idei tanév-
ben dr. Szijjné Szabó Csil-
la tanárnő sokszínű rovar-
kiállítást szervezett az 
5.-6. osztályos tanulókkal 
karöltve. 
  A tanulók a rovarfajokról 
illusztrációkat, leírásokat, 
rajzokat készítettek. A ki-
állításon különféle rova-
rokat szemlélhettek a láto-
gatók, többek között vizs-
gálhattak orrszarvúboga-
rat, májusi cserebogarat, 
mezei tücsköt, káposzta-
lepkét, imádkozó sáskát, 
fekete dongót, ganajtúró 
bogarat, konyhai csótányt, 

közönséges nünükét, kék 
acsát, számos darázsfajt, 
méheket, legyeket, külön-
böző lepkefajokat. A tanu-
lók sok információt tud-
hattak meg a rovarvilág ti-
tokzatos életéről a kiállí-
tott fajokhoz illesztett cik-
kekből, leírásokból, vala-
mint az információs táb-
lákról. Tudásukról egy 
13+1 –es Totó kitöltésével 
számot is adhattak. 
  A gyerekek nagy örömé-
re, két héten keresztül 
minden szünet alkalmával 
használhatták a mikro-
szkópokat. A tanárnő min-
den nap más és más pre-
parált érdekességgel várta 
tanítványait. A „nagyítók” 
alatt ízelítőt kaptak külön-

féle szárnytípusokról, 
szájszervekről, preparált 
ízelt lábakról, összetett 
szemekről. A rovarfajok 
számát egyes tudósok 3 
millióra becsülik Földün-
kön, ebből igyekeztünk 
ízelítőt adni iskolánk ta-
nulói számára.

Karsai Bálint
igazgató

Variációk hat lábra, azaz rovarkiállítás a Pápayban!

Szárnytípusok vizsgálata mikroszkóppal

Dr. Szijjné Szabó Csilla tanárnő és az 5.a osztály a kiállításon

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Kóvári Sándornak 

az iskolai eszközök javításáért.

Iskolai hírek
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   Iskolánk pedagógiai 
programjának egyik fon-
tos eleme a környezeti 
nevelés. Ennek kereté-
ben célunk az, hogy ta-
nulóink kapcsolódjanak 
be közvetlen környeze-
tük értékeinek megőrzé-
sébe, gyarapításába. 
Életmódjukban a termé-
szet tisztelete, a felelős-
ség, a környezeti károk 
megelőzésére való törek-

vés váljék meghatározó-
vá. Szerezzenek szemé-
lyes tapasztalatokat az 
együttműködés, a kör-
nyezeti konfliktusok kö-
zös kezelése és megoldá-
sa terén. 
   A fenti célok elérése 
érdekében intézmé-
nyünk már második éve 
kapcsolódott be az or-
szágos „TESZEDD! Ön-
kéntesen a tiszta Ma-

gyarországért!” akcióba. 
Ennek keretében a tanu-
lók településünk köz-
ponti helyeit, (emlék-
művek, játszóterek, 
sportpálya, iskola, óvo-
da és környéke...) járták 
be, figyelmesen végig 
pásztázva az útvonalat, 
miközben összegyűjtöt-
ték a talált szemetet. A 
munka elvégzéséhez 
eszközként az akció 

szervezőitől zsákokat, 
gumikesztyűket kap-
tunk.
   Az összegyűjtött hulla-
dékot a szervezők szállít-
tatták el, nem volt nehéz 
dolguk, mivel a falu iga-
zán tisztának, rendezett-
nek mondható az év min-
den szakában.

Karsai Bálint
igazgató

Egy óra környezetünk tisztaságáért

Telik az 1.b –sek zsákja Nagy munkában az 5.a osztály

Csoportkép az akció végén
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Az idei tanévben csatla-
koztunk az Európai Diák-
sport Napjához a hagyo-
mányos Kölyök Atlétikai 
csapatversenyek megren-
dezésével.
Az időjárás is kedvezett. 
Szeptember 29-én csodás 
napsütésben iskolánk első 
hat évfolyamából össze-
sen 100 tanuló verseny-
zett: 1-3. osztályosok 6 
perces futásban, ügyessé-
gi váltóban, ugrókötele-
zésben, békaugrásban, 
célba dobásban; a 4-6. 
osztályosok sprint/gát vál-
tóban, 1000 méteres álló-
képességi futásban, hár-
masugrásban, rúdugrás-
ban, medicinlabda dobás-
ban.
Az alsóbb osztályosok 
versenyében a piros csa-
pat, felsőbb évfolyamo-
sok között a kék csapat 
győzedelmeskedett.

Kiemelkedő egyéni telje-
sítmények is születtek:

Medicinlabda dobásban:
Fiúk:     
Bódizs Máté 6.b  900 cm 
Kiss Milán 5.a     880 cm    
Nagy Hunor 6.b  880 cm 

Lányok:
Janovszky Csenge 6.b 880 cm
Gergely Sára 6.a   780 cm
Szíjj Andrea 6.b    740 cm

Távolsági rúdugrásban:
Fiúk:  
Bódizs Máté 6.b 
Németh Balázs 5.a
Greveletye Krisztofer 6.a
Lányok:
Janovszky Csenge 6.b

1000 m-es állóképességi 
futásban:
Fiúk:  
Varga Róbert 6.b 3:29 
Németh Balázs 5.a  3:48 

Bartal Mihály 4.b 4:06 
Fekete Ádám 4.b 4:09
Lányok:
Szakál Zsóka 6.b  3:40
Páhi Írisz 4.b 4.00
Szentirmay Eszter 5.b  
4:00

Ugrókötélhajtásban 
15mp alatt:
Fiúk:  
Sarus Gergő 3.b 30 
Lányok:
Jelinek Jázmin 2.b  31

6 perces állóképességi 
futásban
Fiúk:  
Hajdu Milán 1.a 10 kör 
Fülöp Máté 2.b 10 kör 
Szijj Viktor 3.a 10 kör 
László Ádám 2.a 9 kör 
Sarus Gergő 3.b 9 kör 
Svincsók Andor 3.b 9 kör
Lányok:
Mukics Leila 2.a 9 kör
Petermann Róza 2.b 8 kör
Jelinek Jázmin 2.b 8 kör
Varga Luca 2.a 8 kör
Szabó Virág 3.b 8 kör

Győztes csapatok tagjai:
Piros csapat: 
Holbik Máté 1.a
Vörös Balázs 1.a
Szabó Gábor 1.b
Varga Luca 2.a 
Jelinek Jázmin 2.b
Orbán Anna 2.b
Aranyosi Marcell 3.a
Fazekas Kevin 3.a
Strublik György 3.b
Svincsók Andor 3.b

Kölyök Atlétika

Távolsági rúdugrás

6 perces állóképességi futás

Ugrálókötelezés



26 • Igmándi Hírnök 2017. október-novemberIskolai hírek

Kék csapat:
László Alexandra 4.a
Vízkeleti Ákos 4.a
Páhi Írisz 4.b
Szilágyi Erik 4.b
Németh Balázs 5.a

Szentirmay Eszter 5.b
Geleszka Luca 6.a
Geleszka Zita 6.a
Janovszky Csenge 6.b
Nagy Hunor 6.b

A verseny lebonyo-

lításában 25 felnőtt 

összehangolt mun-

kájára volt szükség, 

köszönjük a segítsé-

güket.

Csonka Edit
munkaközösség - vezető

Célbadobás

Hármasugrás

Forma 1 – váltófutás

Sprint, gátváltó

Tisztelt Résztvevők, kedves Barátaim! 
Ezúton szeretném megköszönni részvételeteket a november 3-án megtartott “ 
Nagyigmándi 1956-osok” összejövetelén. Érzésem szerint nagyon jó hangulatú 
este volt, hálás vagyok mindenkinek, aki eljött. Tisztelettel és szeretettel emlé-
keztünk társainkra, akik már nem lehetnek Velünk és sajnálattal vettük tudo-
másul, hogy néhányan a lehetőség ellenére is távol maradtak. Remélem, hogy a 
kezdeményezés valóban hagyományteremtő lesz falunkban más korosztályok 
számára is. Köszönöm a faluvezetés hozzáállását a helyszín biztosításával és 
szervezés lebonyolításával kapcsolatban. Jövőre ismételünk! 
                                                                             Köszönettel: Nagy-Baka István
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2017. október 14-én 
Nagyigmánd Nagyköz-
ség Önkormányzat Kép-
viselő-testülete vendégül 
látta szépkorú lakótársa-
inkat a Magos Művelő-
dési Házban. 

Hajduné Farkas Erika 
polgármester asszony 
köszöntötte ünnepi be-
szédében a megjelent 
vendégeket, melyben 
megfogalmazta, mit is 
jelent az idős emberek 
iránt érzett tisztelet. El-
mondta, hogy elfogadá-
sunk, támogatásunk, 
tiszteltünk és szeretetünk 
kinyilatkoztatása ez és 
annak az érzésnek az át-
adása, hogy értékeljük 
bölcsességüket, segíteni 
akarásukat és szeretjük 
őket az év minden nap-
ján. Megható szavaival 

arra emlékezte-
tett, hogy meg 
kell hajolnunk a 
sokszor fáradt-
sággal és bánat-
tal teli munkás 
évek előtt, me-
lyek mindegyi-
ke a jövő nem-
zedékének épü-
lésére szolgált, 
fizikai, lelki és 
szellemi érte-
lemben egy-
aránt.
A folytatásban 
ünnepi műsorra 
került sor, első-
ként a 
K i n c s e s k e r t 
Óvoda Katica 
csoportja verses, 
dalos előadásá-
nak örülhetett a közön-
ség. Az ünnepségen a 
vendégek szórakoztatá-

sára a Könnyűzenei Női 
Kórus, a Harmónia Tánc-
stúdió, az Árgyélus 
Néptáncegyüttes és a 
Kamara Csoportja is fel-
lépett.
Az ünnepi műsor zárása-
ként  az Őszikék Nyug-
díjas Klub tagjai közül 
Mogyorósi Jánosné, Vö-
rös Lászlóné és Bojtor 
Sándor szavaltak a kö-
zönségnek szívhez szóló 
verseket.
A programsorozat zárá-
saként az önkormányzat 
vendéglátására került sor 
a terített asztaloknál, a 
remek vacsorához pedig 
a Vidám Fiúk zenekar 
biztosította a jó hangula-

Idősek Napja a Magosban

Árgyélus Néptáncegyüttes

Hajduné Farkas Erika
polgármester mondott 

ünnepi beszédet

Katica csoport

Harmónia Táncstúdió

Könnyűzenei Női Kórus

(Folytatás a következő oldalon)



tot és a remek mu-

zsikát. Külön 

öröm volt látni, 

hogy sokan tánc-

cal ünnepelték 

meg ezt az alkal-

mat.

Minden kedves 

szervezőnek kö-

szönjük, hogy ál-

dozatos munká-

jukkal tették ismét 

feledhetetlenné az 

évnek ezt a napját 

és a fellépőknek 

köszönjük, hogy 

az idei évben is 

ilyen színvonalas 

programokkal ör-

vendeztették meg 

községünk idős 

lakosait. 

Hagyományaink 

szerint Hajduné 

Farkas Erika pol-

gármester asszony a 

képviselő-testület nevé-

ben, otthonában kö-

szöntötte településünk 

két legidősebb lakóját, 

Nyitrai Ferencné Tüsi 

nénit, településünk leg-

idősebb asszonyát, va-

lamint Lukovics József 

urat, nagyközségünk 

legidősebb férfi lakóját. 

Ezúton is kívánjuk idős 

lakótársainknak, hogy 

szeretetben, békesség-

ben éljék napjaikat. 

A Magos Művelődési 

Ház színházterme és a 

színpadhoz vezető hát-

só folyosó az elmúlt 

időszakban megszépült, 

hiszen a Falugondnok-

ság emberei szépen ki-

festettek, a színpad pe-

dig új függönyöket ka-

pott. A munkálatokhoz 

segítséget kaptunk az 

Anód Pólus Bt.-től, 

olyan állványt biztosí-

tottak a számunkra, 

amivel a hatalmas bel-

magasság nem okozott 

nehézséget.

Idősek Napján a közön-

ség és a fellépők is, az 

ünnepségen láthatták 

először a változásokat 

és reméljük mindenki-

nek tetszett, amit látott! 

P-né Gy.E.
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Jó volt a hangulat

Nyitrai Ferencné Tüsi néni

Lukovics József bácsi
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A Tatai Református Egy-
házmegyében 5 gyüleke-
zet- Ács, Szőny, Császár, 
Szend, Kocs,- adott gá-
lyarab prédikátorokat. A 
reformáció fél évezredes 
évfordulója alkalmából 
két túra keretében keres-
hettük fel az érintett gyü-
lekezeteket, s tiszteletün-
ket tehettük az emlékhe-
lyeiken. Az első emlék-
túra május 6-án Ács és 
Szőny között zajlott, 86 
résztvevővel.
A második emléktúrára 
szeptember 16-án került 
sor. A császári református 
templomtól indultak a 
résztvevők- köztük a tele-
pülésünk lelkes kis csapa-

ta is. Az éjszaki és a reg-
geli eső sok helyen nehéz-
zé tette a gyaloglásunkat, 
de hála a jó Istennek a 
szendi református temp-

lomhoz már napsütéses 
időben érkezhettünk. 
Majd kicsit megpihenve a 
kocsi református templom 
felé vettük utunkat. A 18,5 

km-es távot vidáman, 
beszélgetéssel sike-
rült teljesítenünk.(én 
külön is köszönöm a 
„csapattársaknak” a 
sok-sok biztatást, ami 
átsegített a nehéz pil-
lanatokon). Úgy az 
induló, mint a fogadó 
állomásokon szeretet-
tel, terített asztalokkal 
fogadtak bennünket. 
Köszönjük a szerve-
zőknek, a gyülekeze-
tek vezetőinek, tagjai-
nak, hogy ilyen szép 

élményben lehetett ré-
szünk. Isten áldja Őket!    

Pásztor Tiborné 

   Több mint tíz éve már, 
hogy először beszéltünk 
gyülekezeti tagokkal, pres-
biterekkel arról, hogy majd 
az 500. évfordulóra milyen 
emléktáblát készíttetünk, 
és hova helyezzük majd 
azt. Teljes volt az egyetér-
tés abban, hogy ugyan 
olyan színű és méretű kö-
vet helyezünk majd el, 
mint a 400. évfordulós, az-
zal szimmetrikusan átel-
lenben, a bejárat másik ol-
dalára.
  Akkor mindez olyan tá-
volinak tűnt, de az idő re-
pül, s eljött a nap. Megtelt 
a templom ünneplőkkel, 
köztük a pozbai (Felvidék) 
testvérgyülekezetünk tag-
jaival. Szijj Ferencné pres-
biterasszony és Vörös 
László főgondnok lelep-
lezték az emléktáblát, 

mely a kerület 
ú tmuta tása i 
alapján ké-
szült. Hallhat-
tunk két gyö-
nyörű verset 
Kóvári Ale-
xandra és 
Vincze Lujza 
hittanos diá-
kok tolmácso-
lásában, s elér-
zékenyültünk 
Dukon András 
pozbai lelki-
pásztor kö-
szöntő szava-
in, melyből 
áradt a szeretet és kötődés 
gyülekezetünk iránt.
  Emlékfákat is ültettünk, 
kettőt. Egy hársfát Vörös 
László nagyigmándi fő-
gondnok és Mente Róbert 
pozbai gondok ültettek el, 

egy tavasszal Pozbán elül-
tetett hársfa párjaként, ez-
zel fejezve ki az évforduló 
napján is összetartozásun-
kat. Nem sokkal arrébb 
egy almafát ültettek el 
Pogrányi József presbiter 
és unokája, Kádár Bence 

hittanos diák. Lu-
therhez kötődve, a 
reformáció generá-
ciókon átívelő örök-
ségének hivatott em-
léket állítani ez utób-
bi fácska.
  Jó volt együtt lenni, 
emlékezni és meg-
mártózni a reformáció 
örökségében. Az 501. 
évbe lépve pedig fon-
tos tovább lépni, ke-
zünket az eke szarvára 
téve előre nézni, és 
építkezni. Építeni az 
Isten Egyházát, hogy 
annak Magyar Refor-

mátus szárnya is minél szeb-
ben ragyogva dicsőítse Isten 
nagyságát, és irántunk való 
kegyelmét, és Jézus Krisz-
tust, aki tegnap és ma és 
mindörökké ugyan az.

Sugár Tamás

Reformáció 500 Nagyigmándon

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

Sugárné Damó Márta lelkész, Pásztor Tiborné, 
Pogrányi Józsefné, Kozáriné Jámbor Aranka,
 Szijj Ferencné, Nagy Lajosné

Emléktábta

Református hírek
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Tavaly az utolsó, szá-
momra nagyon fontos 
nyitrai verseny előtt 
mindkét erősítőm meg-
hibásodott. Javításukra 
itthon senki nem vál-
lalkozott, ismerősök 
segítségével Angliá-
ban találtam megfelelő 
szakembert, aki ké-
sőbb német barátjához 
juttatta el a felszere-
lést, ott fejezték be a 
javítást. A bosszúság 
és a több hónapos 
kényszerpihenő mel-
lett ez jelentős, nem 
várt anyagi kiadást is 
jelent számomra. Így a 
tél folyamán bőven 
volt tennivalóm, több 
átalakítást is végrehaj-
tottam hangrendszere-
men.
Ennek a munkának 
meg is lett a várt ered-

ménye: a 2017-es ver-
senyidényt áprilisban 
Balatonfüreden új or-
szágos csúccsal kezd-
tem. Serlegeim számát 
tovább gyarapítottam 
Sárbogárdon, majd Ta-
másiban. Szlovákiában 
Pőstyén és Lég, majd 
október 7-8-án Nyitra 
adott otthont az idei 
versenyeknek. 
Az év legnagyobb él-
ménye számomra az 
volt, hogy áprilisban 
néhány barátommal 
együtt részt vehettem a 
Németország déli ré-
szén, a svájci határhoz 
közel, Friedrichs-
hafenben megrende-
zett „Tuning World 
Bodensee 2017” elne-
vezésű nagy hagyomá-
nyú rendezvényen és 
az ennek keretében 

megrendezett három-
szoros pontértékű dB 
Drag versenyen. Erre 
az eseményre kis csa-
patunk két jól felsze-
relt autót nevezett. Mi-
vel ez egy három na-
pon át tartó verseny-
zést jelentett, így bará-
taim megkértek, tart-
sak velük és segítsek 
az ottani munkálatok-
ban. Fárasztó, ugyan-
akkor eredményes há-
rom napot zártunk: 
első és második helye-
zést értünk el két külön 
kategóriában. Mivel 
ezen a versenyen lehe-
tett megszerezni az Eu-
rópa-ba jnokságban 
való induláshoz szük-
séges pontokat, így ők 
már indulhatnak az Eu-
rópa-finálén Olaszor-
szágban.

Külön megtiszteltetés 
és öröm volt számomra 
hogy találkozhattam 
ennek a sportnak a „ki-
találójával”, az ameri-
kai Wayne Harrisszel 
és Yiannis Lekkas fő-
bíróval, akivel közös 
fotót is készítettünk. 
Rengeteg technikai fo-
gást láttam, építési ta-
pasztalatokat szerez-
tem itt, melyeket majd 
saját rendszeremen is 
alkalmazni szeretnék.
Ezúton is köszönetet 
mondok az önkor-
mányzattól kapott 
2017. évi támogatá-
sért, amelynek köszön-
hetően fontos alkatré-
szeket, vezetékeket, 
eszközöket, anyagokat 
tudtam beszerezni, il-
letve nagy segítséget 
jelentett az utazási ki-

adások fedezésé-
ben is.
Ismét jön a tél, a 
töprengések, ter-
vezgetések, át-
alakítások, fej-
lesztések, a meg-
szerzett tapaszta-
latok felhasználá-
sának az ideje, 
majd az izgalom-
mal teli várako-
zás a 2018-as év 
első megmérette-
tésére.

Láncz János

Még hangosabban!
Sikerek, gondok és nagy élmények a 2017-es évben

Wayne Harriszel, a dB Drag versenyek „atyjával” 
a „Tuning World Bodensee 2017” rendezvényen

Sport hírek



Az elmúlt két hónap eseményei képekben

Nyugdíjas Pedagógusok Napja az iskolában

Halottak napján 
a katolikus temetőben
Fotó: Mogyorósi Norbert

4-6. évfolyam résztvevői a Kölyök Atlétikán

Mogyorósi Jánosné, Vörös Lászlóné, 
Bojtor Sándor szavaltak az Idősek Napján

Hajduné Farkas Erika polgármester, 
Veres Zoltán megyei jegyző, Bedecs János képviselő

Kaufman Krisztián 
160 cm hosszú, 
35 kg-os harcsát 
fogott, mellyel 
vezeti az idei 
rekordlistát, 
harcsa 
kategóriában


