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Az új Tűzoltóság átadóján 125 éves fennállását is
ünnepelte a Nagyigmánd Önkormányzati
Tűzoltó-parancsnokság

ITT VAN A SZÉP KARÁCSONY
Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.
Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhítat
minden szívet átitat.
Dsida Jenő

Nagyigmánd Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testülete
és Hajduné Farkas Erika
polgármester asszony nevében
kívánunk Önöknek
áldott, békés karácsonyt
és sikerekben gazdag új esztendőt!
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Az új Tűzoltóság átadóján 125 éves fennállását is ünnepelte a
Nagyigmánd Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság
2017. december 1-én a
Nagyigmánd
Önkormányzati
Tűzoltó-parancsnokság 125 éves
fennállásának és az új
tűzoltólaktanya ünnepélyes átadásának alkalmából rendezett ünnepségét
tartottuk. Sokan elfogadták meghívásunkat, itt
köszönthettük Fülep Zoltán tűzoltó ezredest, a
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzoltósági
Főosztályának
osztályvezetőjét, Németi
László tűzoltó ezredest,
a Komárom-Esztergom
Megyei katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját, Kállai Istvánt, a

Dunár Evelin szavalt

Hajduné Farkas Erika polgármester aszony
mondott ünnepi átadó beszédet

Magyar Tűzoltó Szövetség Komárom-Esztergom Megyei elnök- günk elején meghallgat- A településünk lakossága
ségének képviseleté- hattuk Dunár Evelin elő- már 125 évvel ezelőtt felben, az Önkéntes Tűzol- adásában Szigeti András, ismerte, hogy a tűz támatóságok Országos Szövetségének elnökét Balog László urat, testvértelepülésünk Hausleiten
község hivatalos küldöttségét és a hausleiteni
Önkéntes
Tűzoltóság
tagjait, testvértelepülésünk Naszvad község hivatalos küldöttségét, a
szlovákiai Füss község
hivatalos küldöttségét, a
Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságok képviselőit, az Önkormányzati
Tűzoltó-parancsnokságok vezetőit, tagjait, az
Önkéntes Tűzoltó Egyesületek parancsnokait, a
környező települések önkormányzati
vezetőit,
képviselőit.
Ünnepsé-

dását, pusztítását csak
szervezett erővel, önzetlenül segíteni akaró, s mindig tettre kész bajtársakkal lehet megfékezni.
A fenyegető veszély, az emberek biztonságának növelése érdekében néhány bá„Tisztelt Hölgyeim
tor honfi kezdeményezésére
és Uraim!
alakult meg a Nagyigmándi
Kedves vendégeink!
Önkéntes Tűzoltó EgyesüNagy tisztelettel köszön- let 1892. augusztus 30-án.
töm
Önöket
a Ekkor a községünkben 343
Nagyigmándi
Önkor- lakóépület volt,- ma több
mányzati
Tűzoltó-pa- mint 1200.
rancsnokság 125 éves A 36 taggal megalakult
felszerelését
fennállásának és az új egyesület
akkor
1
db
kézifecskendő,
tűzoltólaktanya ünnepélyes átadásának alkalmá- 2 db targoncafecskendő,
ból rendezett ünnepsé- 1 db fa-lajt és 1 db szerkocsi képezte.
günkön.
Tűzoltók című költeményét. A folytatásban
Hajduné Farkas Erika
polgármester
asszony
köszöntő, átadó beszéde
a
következőképpen
hangzott.

A kimagasló cselekedetek, az újra és újra
bebizonyosuló sikerek, a
történelem viharaiban is
mindig tetterővel bővelkedő itt élő emberek lelkiállapota, a korok változásaiban is kényszerítő erőként hatott az egyesület
működésében és fennmaradásában. Az ügy szeretete, a közösséget szolgálni akarás adta át a feladatokat
nemzedékről
nemzedékre,
gyakorta
apáról-fiúra, ifjúnak és
élete delében lévőknek.
A 125 éves múltról, az
egyesület életében történt
eseményeikről, felnőtt,illetve ifjúsági versenyeikről, a szerzett elismeréseikről, rendezvényeikről,
a mindenkori vezetőikről,
tagjaikról bizony hosszasan lehetne elismeréssel
szólni.
A Nagyigmándi Önkormányzat finanszírozásával 1992-ben könyv jelent
meg az Önkéntes Tűzoltó
Egyesület történetéről.
Nagy István népművelőkönyvtáros kutatásának
feldolgozása és írása által. A könyvben az olvasó
a korhű dokumentumok
és fényképek bemutatásával az egyesület 100 éves
múltjáról teljes képet kap.
A hosszú évek során a településünk tűzvédelmében, műszaki mentésében
elkötelezett tűzoltóink és
a folyamatosan korszerűsödő technikai,- műszaki
eszközök lehetővé tették,
hogy a Nagyigmánd
(Folytatás a következő oldalon)
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Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjainak
közös döntése által 1998.
október 15-vel megalakuljon a Nagyigmánd
Önkéntes Tűzoltóság néven működő köztestület.
A Tűzoltóságunk 2000.
január elsejével a Belügyminisztériumtól önálló működési területet kapott
Nagyigmánd,
Kisigmánd, Csém községek közigazgatási területére vonatkozóan. Majd
ezt követően 2001 évtől
Tárkány és Szákszend,
2004-től Bana, 2006-tól
Kocs községekben látjuk
el a mentő tűzvédelmi feladatokat.
2006.december hónaptól
Csép tűzvédelmét is
Nagyigmánd látja el,
ugyanezen időponttól viszont Banát Ácshoz csatolták. 2017-től Bábolna
és Bana települések műszaki mentésében és tűzoltásában is segítséget
nyújtunk.
Jogszabályi változások
értelmében az Önkéntes
Tűzoltóság 2012. június
22- től Nagyigmánd Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság néven végzi
mentő,- tűzvédelmi feladatait.
2002. december 17-én
ünnepélyes keretek közt
került átadásra a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságától pályázat
útján elnyert 11 millió forintértékű technikai eszközök: a korszerű híradópult, számítógépek, lég-
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zőkészülék, láncfűrész,
áramfejlesztő, mentő álarc, távhőmérő, búvárszivattyú.
2006. szeptember 27-én
került átadásra a 4000 literes, Mercedes típusú
gépjárműfecskendő. A sikeres pályázat eredményeként a közel 100 millió Ft értékű gépjármű
pályázati összegét, a 19
millió Ft-ot a Nagyigmánd
Nagyközség Önkormányzata biztosította.
A bábolnai IKR Rt., és a
Nypro Hungary Kft is jelentős támogatást nyújtott.
1892-től a tűzoltóság
megalakulásától a tűzoltó parancsnoki feladatokat:
Konkoly Thege Lajos,
Szánthó Géza, Máthé Lajos, Maráz Imre, Fikner
Márton, Németh Ferenc,
Vörös József, Nagy István, és
1985 óta, 32 éve Nyitrai
Sándor parancsnok látja
el.
- A tűzoltóság elnökei:
1971-től Karikó István
1984-től Bartus Gyula
1991-től Szeidl Imre
1998-től Szijj Ferencné
volt polgármester as�szony
2011-től jómagam látom
el ezt a tisztséget.
- Adminisztrációs munkákat hosszú éveken át néhai Erős Erzsébet látta el,
több mint 20 éve Pásztor
Tiborné végzi.
Az Önkéntes Tűzoltó
Egyesületünk 1979-ben
meghívást kapott az
ausztriai Stockerauban
rendezett nemzetközi tűz-

oltóversenyre, ahol máig
tartó eredményes kapcsolat alakult ki alsó ausztriai Hausleiteni Tűzoltó
Egyesülettel.
Településünk mindenkori
vezetői, elöljárói számára fontos volt és fontos
mai is, hogy az itt és a
környező településen élő
emberek biztonságban,
nyugalomban élhessenek,
de ezt csak úgy érhetjük
el, ha a településünkön
technikailag jól felszerelt
és magas szinten képzett,
elkötelezett tűzoltókkal
működő tűzoltóság működik.
Az Ácsi úton elhelyezkedő
jelenlegi tűzoltó laktanyánk már nem felel meg
az előírt jogszabályoknak
sem méretében, sem belső
kialakításában annak ellenében, hogy önkormányzatunk folyamatosan alakította, újította. A
telek mérete nem tette lehetővé a bővítést sem. Így
más területben kellett
gondolkodni, ahol nagyobb méretű laktanyát
lehet építeni és a vonulás
is gyorsabbá válik.
Próbáltunk pályázati erőforrást szerezni új tűzoltólaktanya építésére, de
sajnos támogatást nem
nyertünk.
A 2015. évi fejlesztési
terv összeállításakor Önkormányzatunk képviselő-testülete támogatta azt
az elképzelésemet, hogy
az önkormányzat költségvetése terhére biztosítson
forrást arra, hogy az önkormányzati tűzoltó parancsnokságunk a tevékenységük elismertségé-
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hez méltó új, minden
igényt kielégítő létesítményben kerüljön elhelyezésre a település középpontján a József Attila
utcában 8136–os főközlekedésű út mellett.
A kiválasztott helyszínen
önkormányzatunk egy lakóingatlannal rendelkezett melyet a 2010-es árvíz után leromlott állapotban vásárolt meg. A
létesítmény elhelyezéséhez több ingatlanra volt
szükségünk ezért az itt található ingatlanok megvásárlását indítottuk el.
Először az itt elhelyezkedő plusz egy lakótelket
kellett felvásárolnunk és
rajta elhelyezkedő leromlott állagú épületet lebontani.
Ezzel egyidőben a lakótelkek mögött lévő „korlátozott funkciójú mezőgazdasági terület” besorolású a helyi szóhasználatban káposztás kerteknek nevezett területeket
vásároltuk fel, melyek
rengeteg nadrágszíj parcellából álltak, és meglehetősen rendezetlen tulajdoni viszonyokkal rendelkeztek.
Ez idő alatt a területre
vonatkozó tanulmánytervek elkészítése is megtörtént.
2015. év végére sikerült a
tervezett földterületeket
megvásárolnunk, ezzel
párhuzamosan módosítanunk kellett a település
rendezési tervét is, annak
érdekében, hogy a mezőgazdasági művelésből kivont terület építésre al(Folytatás a következő oldalon)
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kalmas övezeti besorolást
kapjon.
2016. év elején megtörtént az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése az egy helyrajzi szám
alá összevont építési területnek.
Ekkor már készíttettük a
tűzoltó laktanya építési
engedélyezési terveit is,
melyet 2016. áprilisában
nyújtottunk be engedélyezésre. 2016 június végén
kaptuk meg a jogerős építési engedélyt. Páhy László vezető tervező irányításával július közepére az
összes szakági kivitelezési tervek elkészültek, így
elindíthattuk a létesítményre vonatkozó közbeszerzési eljárást.
A tervezői költségvetések
alapján becsült érték nagyságrendjére
tekintettel
nyílt közbeszerzési eljárást
kellett lefolytatnunk, melynek keretében az ország
minden szegletéből érdeklődtek a munka iránt, azonban pályázatot már csak 9
cég nyújtott be.
A törvényileg szabályozott kritériumoknak megfelelően ezek közül az
egri székhelyű Euro
Campus Kft. pályázata
bizonyult a nyertesnek.
Az eredményhirdetést követő szerződéskötési moratórium lejártával 2016.
szeptember 14-én létrejött önkormányzatunk és
a fővállalkozó kivitelező
között a vállalkozási szerződés, megkezdődhetett a
kivitelezési munka.
A munkálatok műszaki ellenőrzési tevékenységével
a Kiss és Társa Tervező-
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iroda Bt-t bíztuk meg, aki
az összes szakági műszaki
ellenőri feladatok elvégzésére vállalkozott.
Sajnos a fővállalkozó
kezdetben nagy nehézségek árán tudta az alvállalkozói gárdáját összeszedni és munkára bírni,
így az első másfél hónapban érdemi munkavégzés
nem történt.
Ezt követően kezdődtek
meg a földmunkák, majd
november közepén a kútalapozási munkák.
A hideg és csapadékos
időjárás a későbbiekben
már nem tette lehetővé a
szakszerű munkavégzést,
így a 2016. évben munkavégzés már nem történt.
2017.
februárjában,
ahogy az időjárási viszonyok engedték, megkezdődött az alapozási munkálatok befejező részét
képező talpgerenda rács
építése. Ekkor kezdett látványossá válni az építkezés, hiszen a szerkezetépítés föld feletti munkálatai már vonzották az
arra járók tekintetét, és
napról napra egyre jobban érzékelhetővé vált,
hogy ütemes munkavégzés folyik.
A fővállalkozó kivitelezővel folytatott koordinációs megbeszéléseink heti
rendszerességivé váltak,
és megkezdődött a téli
időszak miatti lemaradás
felszámolása. Eltekintve
a néhány esetben létrejövő apróbb súrlódástól és
akadályozástól,
/több
munkafolyamat együttes
végzése miatt/ megállapíthattuk, hogy a kivitele-

ző és alvállalkozói a módosított ütemterv szerint
végezték a munkájukat. A
fővállalkozóval
kötött
vállalkozási
szerződés
kétszer került módosításra.
Először elszámolás-technikai jellegű módosításra
került sor, a közbeszerzési törvény változásával
összefüggésben, az alvállalkozói teljesítések elszámolási módja tekintetében.
Másodszor a műszaki
szükségességből és a
megrendelői
igények
megváltozásából eredő
pótmunkák elszámolhatósága és határidő módosítása miatt.
A szerkezetépítési munkákat követő szakipari munkák megkezdésével egy
időben, megbízást adtunk
a belsőépítészeti munkák
megtervezésére a tatabányai Credo-Art Bt. vezetőjének, Andruk Mariannak a létesítmény bútorozási- és belsőépítészeti
terveinek elkészítésére.
A tervek ismeretében aztán pályázatot írtunk ki
ezek megvalósítására.
A pályázat nyertese a
nagyigmándi illetőségű
és székhelyű asztalos
vállalkozó – Haris Ferenc – lett, akinek a keze
munkáját dicsérik az
épületben látható egyedi
gyártású bútorok és falburkolatok.
Ezen gyártási és beépítési munkákkal gyakorlatilag az építési munkák
végső határidejére ő is
elkészült, így ezen ünnepélyes megnyitóra már
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teljes egészében használható és beköltözhető létesítményt tudunk az önkormányzati tűzoltó-parancsnokság részére átadni.
Az épület környezetében
található térburkolatok
és parkolók építési munkáit az eredeti vállalkozási szerződés keretein belül még az Euro Campus
Kft. készítette, de a tereprendezési munkákat az e
területen csapadékvíz elvezető csatornarendszert
építő Gombos Földgép
Kft-vel készíttettük el, a
parkosítási és növénytelepítési munkákat, valamint az épület finom takarítását a Falugondnokságunk dolgozói végezték.
Az épület és környékének
villanyszerelési munkáit
Bauer Márton villanyszerelő vállalkozó végezte.
És most néhány adat a megvalósult létesítményről:
Az épület kétszintes fejépületből, 3 szerállásból,
tömlőszárítóból, raktárokból áll.
A földszinten híradóügyelet, oktatóterem, étkező,
mosókonyha, öltöző, vizesblokk, pihenő, szerállások, raktár, palacktöltő,
aggregátor helyiség, karbantartó műhely, tömlőszárító található.
Az emeleten iroda, pihenők, edzőterem, iratár és
vizesblokk, valamint a
kazánházi gépészeti helyiség lett kialakítva.
Az épület beépített alapterülete:
425,31 m2
Hasznos alapterület föld(Folytatás a következő oldalon)
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szinten:
364,84 m2
Hasznos alapterület az
emeleten:
126,96 m2
Az épület beruházás ös�szes költsége az ingatlan
vásárlásokkal együtt 221
millió Ft-ba került, melyet
önkormányzatunk saját
erőből valósított meg.
Végezetül szeretném megköszönni mindazoknak a
vállalkozásoknak akik a
beruházások során munkájukat a legjobb tudásuk
szerint végezték, melynek
eredményeként településünk, egy 21 századi színvonalú épülettel gyarapodott, mely hosszú időre
egy gyönyörű színfoltja
lesz a településünknek.
Szeretném megköszönni
Pécsváradi Attila úrnak
Kisigmánd település polgármesterének a napokban nyújtott 200 000,-Ftos támogatásukat.
Szákszend község polgármesterének László Kálmán
úrnak a szintén 200.000
Ft-os támogatásukat.
És most nagy örömmel
adom át az új tűzoltólaktanyát a Nagyigmándi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság tűzoltóinak.

Meghívott vendégek
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Szijj Ferencné Nagyigmánd Nagyközség Díszpolgára
családja nevében kötött szalagot a zászlóra

Pécsvárady Attila Kisigmánd polgármestere
a település nevében kötött szalagot a zászlóra

Használják egészséggel,
és kérem, hogy vigyázzanak rá, hogy e szép épület
még hosszú ideig tudja
minden gond nélkül ellát-

ni nemes feladatát és
őrizze meg szépségét.”
A
folytatásában
a
Nagyigmánd
Önkormányzati
Tűzoltó-pa-
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rancsnokság zászlajára
szalagot kötöttek:
Szijj
Ferencné
Nagyigmánd Nagyközség Díszpolgára családja
nevében, a Magyar Tűzoltó Szövetség országos
elnöksége
nevében
Scheffer László, a Komárom-Esztergom Megyei
elnöksége nevében Kállai
István, a szlovákiai Füss
község
polgármestere
Farkas
Károly
úr,
Kisigmánd község polgármestere Pécsvárady
Attila úr, Tárkány község
polgármestere Mészáros
Tamásné asszony.
A Nagyigmándi Önkormányzati
Tűzoltó-parancsnokság 125 éves
fennállásának alkalmából
Fülep Zoltán tűzoltó ezredes az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság emléklapját adta
át Nyitrai Sándor tűzoltó
parancsnoknak.
Az ünnepi átadó jó alkalom volt kitüntetések átadására. Az Önkéntes
Tűzoltóságok Országos
Szövetségének
elnöke
Balog László úr „Az Ön(Folytatás a következő oldalon)
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Hajduné Farkas Erika polgármester asszony
mint a tűzoltóság elnöke vette át kitüntetését

tó ezredes, Vabrik Zoltán
a Váli Önkormányzati
Tűzoltóság parancsnoka
és
Alfred Franzel a
Hausleiteni
Önkéntes
Tűzoltóság nyugállományú parancsnoka. A Tűzoltóság ünnepélyes átadására az épület előtt került sor.
Hajduné Farkas Erika
polgármester
asszony,
Fülep Zoltán igazgató úr,
Németi László ezredes úr
a nemzeti színű szalag
átvágásával jelképesen
átadták az új Tűzoltólaktanyát a Nagyigmánd

Pásztor Tiborné a tűzoltóság titkára
vette át kitüntetését

A tűzoltó tagozat Kiskereszt ezüst fokozatát adta
át dr. Füles Zoltán jegyző
úrnak, aki tűzoltó egyenruhában ott állt a tűzoltók
között, hiszen tűzoltó is.
Az ünnepségen elismerésük jeleként emléktárgyat
adtak át Nyitrai Sándor
tűzoltó parancsnoknak a
Komárom-Esztergom
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nevében Németi László tűzol- Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság
tagjainak. Majd pedig Hajduné
Farkas Erika polgármester asszony a Tűzoltóság
épületének kulcsait is átadta Nyitrai Sándornak a
Nagyigmánd
Önkormányzati
Tűzoltó-parancsnokság parancsnokának.
Az átadón Simonics Péter
római katolikus plébános
úr megszentelte és Sugár
Tamás református lelkipásztor úr pedig megáldotta a Tűzoltóság épületét.
Dr. Füles Zoltán jegyző úr, Az ünnepség a művelőmint tűzoltó vette át kitüntetését dési házban folytatódott,

kéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége a tűzoltóság érdekében végzett több éves áldozatos,
példamutató munkájának
elismeréseként ÖTOSZ
Kiskereszt polgári tagozat arany fokozatát adta
át Hajduné Farkas Erika
polgármester asszonynak
mint a tűzoltóság elnökének, ezüst fokozatát adta
Pásztor Tibornénak, aki a
titkári teendőket látja el.

ahol Hajduné Farkas Erika polgármester asszony
ajándéktárggyal köszönte
meg mindazon személyeknek a munkáját, akik
a tervezésben, kivitelezésben, a beruházás lebonyolításában az önkormányzat segítségére voltak. Fülep Zoltán tűzoltó
ezredesnek, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzoltósági Főosztály osztályvezetőjének, Németi László tűzoltó ezredes úrnak a Komárom-Esztergom Me-

gyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatójának, Hántai Ferenc tűzoltó őrnagy úrnak a Komáromi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetőjének, a hausleiteni Önkéntes
Tűzoltóságtól
Alfred Franzelnek, a
szlovákiai Füss község
Tűzoltó parancsnokának
Fábik Attilának, Nyitrai
Sándornak a Nagyigmánd
Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság parancsnokának, Czeglédi Ferenc alpolgármester úrnak Nagyigmánd Nagy(Folytatás a következő oldalon)
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Ünnepi hírek

község Díszpolgárának,
Szijj Ferencné képviselő
asszonynak, Nagyigmánd
Nagyközség Díszpolgárának, Dr. Müller Mária
képviselő
asszonynak,
Bedecs János képviselő
úrnak, Róth Csaba képviselő úrnak, Nagy László
képviselő úrnak, Dr. Füles Zoltán jegyző úrnak,
Páhy László tervező mérnök úrnak, Euro-Campus Hajduné Farkas Erika polgármester asszony átadta
Kft.-től Pap Szabolcs úr- a Tűzoltóság kulcsát Nyitrai Sándor parancsnok úrnak
nak, Kiss László műszaki ellenőr úrnak, Andruk úrhölgynek, Békási János davezető úrnak, Lukács
Marianna
belsőépítész építési- és beruházási iro- Jácint falugondnok úr-

Simonics Péter katolikus plébános megszentelte,
SugárTamás református lelkész megáldotta az épületet
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nak, Bauer Márton villanyszerelő szakember
úrnak, Haris Ferenc asztalos mester úrnak, Nagy
István nyugalmazott művelődési ház igazgató úrnak hiszen ő írta meg a
100 éves történetét a Tűzoltóságnak és Bartus
Gyulának a Tűzoltóságvolt elnökének.
A rendezvény ebéddel és
kötetlen beszélgetéssel
zárult.
Pné Gy.E.

Hajduné Farkas Erika polgármester asszony,
Fülep Zoltán igazgató úr, Németi László ezredes úr

Tűzoltóink a meghívott vendégekkel

A Tűzoltóság nyílt napot tart a következő napokon:
2017. december 28-án és 2018. január 6-án 9-16 óráig, annak érdekében, hogy lakótársaink megtekinthessék az új épületet.
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Önkormányzati hírek
A képviselő-testület
októberben
hozott
fontosabb döntéseiről:
A képviselő-testületi ülésen elsőként elfogadásra
került a polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekről. E napirendi ponton belül született
döntés a következőkről.
A Nagyigmándi Pápay
József Általános Iskola
Szülői Munkaközössége
részére,
Mikulás-napi
rendezvényük lebonyolításához, 100.000 Ft támogatást biztosítanak.
A Nagyigmánd Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság
részére
1 000 000 Ft. támogatást
állapítottak meg. A támogatási összeget a tartalékalap terhére biztosították.
A Bábolnai Mentőállomás részére a 2db GPS
vásárlásához támogatást
állapítottak meg. A támogatási összeget a tartalékalap terhére biztosították.
Képviselő-testülete még
júniusban kérte a döntéshozókat,
hogy
a
Nagyigmándi Pápay József Általános Iskolában tervezett B típusú
tornaterem helyett, a
szabványoknak megfelelő, kézilabda mérkőzések
lebonyolítására is alkalmas tornaterem épüljön.
Folyamatos tárgyalások
eredményeként Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete a tatabányai tankerület
által
a
Nagyigmándi Pápay József Általános Iskolához
építendő tornaterem kialakításával kapcsolatban
szándéknyilatkozatot tett,
hogy a „B” jelű tornacsarnok építése miatti
költségnövekedés finanszírozásában részt vesz.
Az „A” jelű tornateremhez képest mintegy 650
m2-nyi alapterület növekedés miatt jelentkező
182 millió Ft finanszírozását vállalta 2018-2020
évek között.
Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. I. félévi
gazdálkodásáról szóló
beszámolóját elfogadta.
Lakatosné Dián Krisztina
nagyon részletes beszámolót
készített
a
Nagyigmándi Területi
Szociális
Gondozási
Központ és az azt fenntartó társulás 2017. évi
működéséről, a képviselő-testület elfogadta a beszámolót, valamint kifejezte elismerését a lelkiismeretes munkáról és a lakosság gondozásáról.
Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi belső
ellenőrzési tervét megtárgyalta és elfogadta.
Rendeletalkotás szociális célú tűzifa elosztásával kapcsolatos helyi
szabályokról. Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete adásvételi szerződést kötött a Vértesi
Erdészeti és Faipari Zrt.vel a tűzifa vásárlására és
szállítására,
bruttó
2.540.889 Ft összegben.
A szükséges önerőt bruttó
460.629 Ft-ot a tartalékalap terhére biztosította.
Civil támogatási kérelem elbírálásáról is határoztak az elöljárók.
A Nagyigmándi Horgász Egyesület részére,
halasításra a 2.000.000 Ft
támogatást állapítottak
meg a civil keret terhére.
A Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 120.000
Ft támogatást állapított
meg karácsonyi előadás
céljára, a civil keret terhére. A Magos Művelődési Házban az óvodás és
alsó tagozatos gyermekek, a Csavarszínház
előadásában A buták
versenye című mesejátékot tekinthették meg.
Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megrendelte a tűzoltó laktanya
épülethez felállítandó 2
db zászlórúd elkészítését
és beépítését a Karneol’07 Bt. (8500 Pápa,
Vály Ferenc utca 18.)
vállalkozótól 129.300 Ft
+ Áfa vállalkozási díjért.
Megrendelte a tűzoltó
laktanya épület lépcsőházi dekorációját képező
fotótapétázás kivitelezését az Exit Reklámstúdió
(2890 Tata, Ady Endre
utca 38.) és Képex Fotóstúdió (2890 Tata, Ady

Endre utca 38.) vállalkozóktól összesen 101.000,Ft + ÁFA vállalkozási díjért. A képviselő-testület
jóváhagyta a tűzoltó laktanya tereprendezés pótmunkájaként a törmelék
elszállítási és hulladéklerakási díjat 449.020 Ft +
ÁFA összegben, a kivitelező Gombos Földgép
Kft. (2854 Dad, Dózsa
György utca 41.) részére
megtérítette.
Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megrendelte a tűzoltó laktanya
épület északi homlokzatának felirati betűkkel
történő
ellátását
a
Mammie Zecker Kft.
(4032 Debrecen, Károli
Gáspár út 388.) vállalkozótól 52.000 Ft + Áfa vállalkozási díjért. Megrendelték a tűzoltó laktanya
épületvillamos pótmunkáit, azok többletköltségét jóváhagyta 619.560,Ft + ÁFA összegben. Azt
a kivitelező W.Bauer-Vill
Kft. (2942 Nagyigmánd,
Kossuth Lajos utca 14.)
részére megtérítette.
Nagyigmánd Nagyközség
Önkormányzat
Képviselő-testülete a Szendiéri tározó árapasztójának
iszaptalanítását 183.500,+27% Áfa összegben a kivitelező Gombos Földgép
Kft. (2854 Dad, Dózsa
György utca 41.) vállalkozótól megrendelte
A hivatal épületének fűtéskorszerűsítéssel ös�szefüggő
kiegészítő
munkái:

(Folytatás a következő oldalon)
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Nagyigmánd Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testülete megrendelte a
Nagyigmándi Közös Önkormányzati Hivatal épület
fűtéskorszerűsítése
pótmunkáinak elvégzését
a Ta-Bán Csőszerelő Bt.
(2942 Nagyigmánd, Kandó Kálmán utca 11.) vállalkozótól
összesen
820.785,- Ft + Áfa vállalkozási díjért.

Önkormányzati hírek
Nagyigmánd Nagyközség
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megrendelte a Nagyigmándi Közös Önkormányzati Hivatal épület kazánházának építőmesteri felújítási munkáit a B&F Solid-Bau
Kft. (2942 Nagyigmánd, Kurtasor u. 3.)
és
Horváth
Gábor
(2881 Ászár, Győri u.

36.)
vállalkozóktól
627.532,- Ft + ÁFA
vállalkozási díjért.
Nagyigmánd Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testülete megrendelte a
sporttelepre telepítendő
kiszolgáló faház alapozásának és padozatépítésének munkáit a B&F SolidBau
Kft.
(2942
Nagyigmánd, Kurtasor u.
3.) vállalkozótól 220.929,-
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Ft + ÁFA vállalkozási díjért. Az összeg átcsoportosítását elrendelte a költségvetés tartalékából.
Nagyigmánd Nagyközség
Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat
és intézményei dolgozói
részére a bruttó bér
100%-ának megfelelő jutalom kifizetését engedélyezte.

Az a szemét…..
Nagyigmánd újtelep nem
tartozik a kiemelt turisztikai övezetek közé, és
ezen belül a Kandó Kálmán utca különösen nem
az, nem csak turisztikai
attrakció, de az utcára
néző lakóház sincs a Vak
Bottyán utcától a vasútállomásig. Talán éppen
ezért turisták hiányában
az utcán át közlekedő lakótársaink azok, akik
nem bízzák idegenekre a
település belterületének
összeszemetelését. Mindez józanésszel felfoghatatlan, hogy a nyáron
megépült út mellett miért
kell napról napra több

szemétnek pihennie az
útárokban. Sörös dobozok, energiaitalok és üdítők, de megjelentek a kisüveges „rakéták” is a helyi űrprogram képviselőiként. Vajon mi lehet az
oka annak, hogy ezeket a
vélhetően menetközben
elfogyasztott italos dobozokat gazdájuk nem bírta
tovább „cipelni”? Önmagukban a teher nem magyarázat, és remélem az
sem, hogy a szemetelők
nem ebben az utcában
laknak.
Településünk
tisztasága nekünk lakóknak kell, hogy a legfontosabb legyen, hiszen ez

különböztet meg bennünket, embereket a baromfiudvar állataitól. A szemét
a közterületeken az egész
településről állít ki bizonyítványt, nem arról a néhány emberről, aki szétszórta. A szemetet alkalmanként össze tudják
szedni a közmunkások,
de szerencsére településünkön nekik is tudnánk
ennél fontosabb munkát
adni, hiszen rengeteg
szép gondozandó része
van Nagyigmándnak.
Arra kérek mindenkit,
hogy ne szemeteljen ne
csak a főutcán, de a mellékutcákban sem, hiszen

ugyanolyan káros, és
ugyanúgy össze kell
szedni. Ha valaki buliból
hazafelé még elkortyol
egy doboz sört, akkor legyen annyi önkontrollja,
hogy a dobozt nem az
árokpartra dobja félre,
hanem legalább otthon a
saját szemetesébe teszi.
Higgyék el így is lehet
élni, és talán mindenki
szívesebben sétálna vagy
biciklizne a családjával
akár a Kandó Kálmán utcában is.
dr. Füles Zoltán
jegyző

Anyakönyvi hírek
Lakótársaink,
akiktől végső búcsút vettünk:
Kiss Gyula (1940), Varga Lajos (1941)
Nyugodjanak békében!
Pásztor Tiborné
anyakönyvvezető

KÖSZÖNET NYÍLVÁNITÁS
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk,
Varga Lajos búcsúztatásán megjelentek,
sírjára virágot helyeztek, gyászunkban
őszinte szívvel osztoztak.
Gyászoló Család
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Események, hírek a Nagyigmándi Horgász Egyesület életében

Befejeződött a Nagyigmándi Horgásztó, vízterületi nyilvántartás szerint a Szendi-éri tározó,
vízminőségi javító programja, melyet Dr. Hegyi
Árpád, halászati szakértő
az alábbiakban foglalt
össze:
2016 tavaszán kezdődött
a Nagyigmándi Horgásztó biológia megtisztítása.
A kezelések célja a nagy
szerves anyag tartalmú
üledék, illetve az üledékben keletkező gázok térfogatának csökkentése,
valamint a víz minőségének javítása volt. A mikrobiológiai
termékkel
való vízkezelés teljesen
biztonságos minden területen. Egyrészt csak a természetben is előforduló
hasznos, génmódosítás
nélküli baktériumokat és
gombákat
tartalmaz,
másrészt a termékben túlnyomó többségben anaerob (oxigén nélküli) körülmények között élő
szervezetek vannak, így
az oxigénhiányos állapotot nem idéz elő.
A két tenyészidőszak
(2016, 2017) során elvégzett
kezelések
a
Nagyigmándi Horgásztóban a tóvíz fizikai, kémiai tulajdonságai folyamatosan
javultak,
az

A Szendi-éri tározó a vízkezelési program végén
Kaufman Krisztián 7,70 kg-os süllője
is feliratkozott
a házi rekord listára

Ritka vendég nálunk a csuka,
ezért a fotózást követően visszanyerte szabadságát

algásodás is a normalizálódott. Az algák közül a
vízvirágzást okozó, toxintermelő
cianobaktériumok aránya lényegesen csökkent még az igazán extrém meleg időjárás ellenére is. Az algák
visszaszorítását az ortofoszfát-ion csökkenésével tudtuk elérni, amely a
kijuttatott
készítmény
eredménye volt. A hazai
felszíni vizek általános
problémája a magas pH
érték, amely a szabad ammónia képződésének kifejezetten kedvez. A kezelések hatására a pH érték fokozatosan csökkeni
kezdett és a nyári hónapokban sem tudott magas
értéket elérni, így a káros
idegméreg kialakulására
nem volt lehetőség. A pH
érték mellett a nitrogénformák
koncentrációi
(nitrit, nitrát, ammónium)
is csökkentek, így az alacsonyabb
ammóniumionból ugyancsak nem
alakulhatott ki az ammónia.
Az üledék vastagsága lényegesen változott a két
éves munka eredményeképpen. Az üledék vastagságában több mint 15
cm-es csökkenést tudtunk regisztrálni, amely,
ha a vízterület nagyságát
is figyelembe vesszük
több mint 13.000 m3 üledéket jelent.
Az üledék vastagsága
mellett talán lényegesebb
az üledék szerves anyagának alakulása, hiszen a
szerves anyag bomlásá(Folytatás a következő oldalon)
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ból (rothadás) tudnak
leginkább a nemkívánatos gázok kialakulni oxigén elvonás mellett. A
szerves anyag mennyiségének alakulása is igen
kedvező volt, hiszen a
13%-ról több mint a felére 6%-ra csökkent, amely
hosszútávon kedvező a
vízi élővilágra. Ez a
csökkenés látszólag nem
túl nagy, de amennyiben
az üledék vastagságát is
figyelembe vesszük, akkor a területről több mint
3.000 m3 szerves anyag
táródott fel és épült be a
vízi ökoszisztémába.
Örülünk az elért eredményeknek és amennyiben
a Nagyigmándi Horgász
Egyesület anyagi lehetőségei engedik, a következő évben a 2. tó vízminőségét szeretnék javítani.
Felhívom a horgásztársak figyelmét, hogy a
2017. évi Állami Hor-

A meleg, nyári estéket idézi ifj. Viola Ervin
augusztusi ponty fogása

gászjegy és Fogási Napló
valamint a Szendi- Éri
tározóra kiváltott éves területi engedély 2018. január 31-ig érvényes, tehát eddig az időpontig lehet horgászni az említett

okmányokkal. Egyúttal
kérem, hogy 2018. február 1-vel adják le irodánkba a helyesen kitöltött és
összesített Fogási Naplókat. Új engedélyeket
csak a régi engedélyek

leadását követően adunk
ki. Az új engedélyek kiadásának tervezett kezdési időpontja 2018. február 7. A 2018. évre vonatkozó MOHOSZ tarifákat még nem kaptuk
meg, amennyiben ez rendelkezésünkre áll megküldjük horgásztársainknak.
Bízom benne, hogy decemberben és januárban lesz még néhány
jégmentes
napunk,
amikor próbálkozhatunk a horgászattal.
Köszönöm minden kedves támogatónknak az
idei évben nyújtott segítséget, békés boldog
karácsonyt és sikeres,
fogásokban gazdag újévet kívánok mindannyiunknak!
Dr. Kádár András
elnök

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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Szent Márton napjával zártuk az őszi időszakot

Mint minden esztendőben, úgy idén is fokozatosan öltözött őszi díszbe az óvodánk udvara. A
rövidülő nappalokat ellensúlyozta kicsit az érlelő napot magukban
hordozó,
vidámságra
ösztönző tökök s az
egyéb őszi termések látványa.
Mindig örömmel tölt el,
hogy a szívesen segítő
Libatömés

Márton napi játékok

szülők által hozott kukorica, tők, dió, mogyoró, paprika, szalmabála
stb., a kreatív Hagyományőrző Munkaközösségünk munkája által
otthonosabbá, falusiasabbá teszi udvarunkat.
Van ebben valami, a régmúltból fölsejlő életérzés is, hogy jó volt a betakarítás, lesz télire való
elemózsia embernek, állatnak egyaránt.
A régiségben Szent Márton napja jelentette,
hogy az ősz bizony nemsokára télbe fordul.
Mindenki törekedett elvégezni, befejezni a ha-

tárban, kertben lévő
munkákat és iparkodtak
az állatok szállásának
téliesítésével is. Nem
csak a gyermekek örömére helyeztek az istállók környékére vicsorgó
töklámpást, hanem a sötétség terjedésével a lappangó, rontó gonosz elriasztására.
Középkorban keresendő
a lámpagyújtás szokása
is, hiszen királyi rendeletre, csak Szent Márton
napjával
gyújthattak
gyertyákat az iparos közösségek, céhek műhelyeiben.
Ahogy a nyári szertelenségből egyre jobban halad az idő az őszbe, sötétebb időszakba, ma-

napság is érezhető, hogy
jó a családokon belül az
együtt alkotás. Születtek
is szép, ötletes művek a
tökfaragó
versenyre,
melyeket nagyon szívesen nézegettünk. Jókat
derültünk a mai rohanó
világunk
lenyomatát
tükröző tököcskéken, pl.
a „hajam az égnek áll”
sugallatú remekművön.
Népünk mindig is tisztelte Szent Mártont, hiszen Szűz Mária mellett
az országunk társpatrónusa. Sok szokás fűződik névünnepéhez, s nagyon sok ének, vers szól
róla, történetéről, cselekedeteiről, árulkodó libáiról.
(Folytatás a következő oldalon)

"Száz liba egy sorban..."
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Óvodai hírek

Az idei esztendőben mi is
inspiráltuk a szülőket,
ugyanis rímfaragó versenyt hirdettünk. Születtek rövidebb, egy-egy
szokást kiemelő rímek és
hosszabb, rengeteg ismeretet magába foglaló költemények is.
Szent Márton-napi ünnepségünkön kapták meg
jutalmukat a tökfaragók,
rímfaragók a lámpásokkal szépen kivilágított
óvoda udvaron. A gyermekek versei, énekei után
pedig tettünk a faluban
egy szép nagy sétát kis
lámpásainkkal, mécseseinkkel. A hosszan kígyó-

zó sor megállásra késztette kicsit a korunk rohanóit, hiszen az autósoknak
is meg kellett várni, amíg
a menet átkelt az úton. A
látvány, s a lóháton felbukkanó Szent Mártont
idézők bizonyára kárpótolták a várakozókat. Az
ovi udvarára visszatérve
nagyon jól esett a libazsíros kenyér, meleg tea,
sült tök, pogácsa, pattogatott kukorica és a többféle sütemény is.
Sokan dolgoztak rendezvényünk sikeréért,
köszönjük a szíves közreműködést. Köszönjük
Horváth Juditnak a mó-

Fábiánné Nemes Katalin:
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Lámpás felvonulás

kás játékokat, a konyhai
dolgozóknak, a szülőknek a Márton napi finomságokat; Varga Józsefnek a hangosításban
nyújtott segítségét, a
Polgárőrségnek, Falugondnokságnak a a rendezvény lebonyolítását.

A Szent Márton alakját
megszemélyesítő lovasoknak: Mezei Reginának és Kosztolyányi Eszternek a közreműködést.
A Gabi Méterárunak a díjazás támogatását.
Pőcze Lászlóné
óvodapedagógus

A legkisebb óvodásaink a Süni csoportosok

Mikulás
Kedves, öreg Mikulás,
nagyon vártunk Téged.
Egy év eltelt, és Te itt vagy,
Ahogy megígérted.
Télre tavasz, nyárra ősz jött,
megérkeztél hozzánk.
Csodáljuk az ajándékot,
amit nekünk hoztál.
Megígérjük, jók leszünk majd,
csak te gyere újra.
Azt kérjük, hogy jövőre
havat is hozz a puttonyodba!
Hógolyózni, szánkózni
szeretünk a hóban.
Így várnánk mi Téged,
még ennél is jobban.
Fehérlófia csoport
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Pillangó csoportosok

A Napocska csoportosok
Micimackó csoportosok

A konyhán dolgozókat is meglátogatta a Mikulás

Haris Ferenc asztalosmesternek
óvodás gyermekeink nevében köszönjük a folyamatos
javításokat és az udvari játékok helyreállítását.
Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete karácsonyi ajándékaként
az óvodásaink és iskolánk alsó tagozatos diákjai a Csavarszínház előadásában
a "Buták versenye" című mesejátékát tekinthették meg a Magosban

Iskolai hírek
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Egészségnevelési hét az iskolában
Az őszi szünet kellemes napjai után november derekán ismét megpezsdült az élet az iskolában.
Az egészséges életmód,
az egészség megőrzése bár egész évben jelen van
az iskolai munkában -,
ezen a bizonyos héten különös hangsúlyt nyert.
Pedagógus kollégák, támogatók, valamint vendég előadók segítségével
olyan hetet szerveztünk,
amely remélhetőleg elültet néhány pozitív gondolatot a nebulók fejében az
egészséges életmóddal
kapcsolatban.
Hiszen
tudjuk, a fenti fogalom
nem a betegség hiányát
jelenti, hanem ez ennél
sokkal komplexebb dolog.
Nézzük a változatos
programokat!
Hétfő reggel az előre beharangozott zöldség- és
gyümölcsszobrok sorban
érkeztek a kiállításra. Az
iskola aulája gyümölcsillattal és fantasztikus alkotásokkal telt meg. Soha
ilyen sokrétű nem volt
még! Rengetek fotó készült, amelyek bejárták a
legkülönbözőbb fórumokat. Külön köszönet a
szülőknek a közös munkáért! A szigorú zsűri
Szabó Gábor 1.b és Nagy
Nimród 6.a osztályos tanulók alkotásait találta a
legjobbnak. II. helyezett:
Kaufman Eszter 5.b osztályos tanuló alkotása
lett. Külső partnereink,
akik e-mailben szavaztak

Ve n c z l i k
Petra
1.a
oszt. tanuló
Pingvines
tálját találták a legjobbnak,
Petra számára a VegHáz
kft.
ajándékot is
küldött.
A délelőtt
folyamán a
végzős diákjaink érdekes tippeket, hasznos
tanácsokat Nagy Nimród 6.a - Zöldség- és
k a p t a k gyümölcsszobrok I. hely
Vi n c z é n é
Balla Mária
kolléganőnk
tolmácsolásában a serdülőkori
bőrproblémák kezelése
terén.
Marika később aerobic
óra keretében mozgatta meg a negyedik évfolyamot.
A 8.b osztály a bábolnai mentőállomásra látogatott. Elgondolkodtató, hogy Szabó Gábor 1.b több gyerek Zöldség- és gyümölcsszobrok I. hely
fejében ekKedden a kiállításunk
kor vert gyökeret az a
receptkönyvekkel gyaragondolat, hogy később
podott. Ebben a versenyezen foglalkozást sajátítben Kaufman Eszter 5.b
sa el.
osztályos tanuló nyert,

második lett Pázmándi Nóra 6.b és a
3.b osztály receptkönyve, a 4.a osztály
pedig a harmadik helyet szerezte meg.
Hogyan vigyázok az
egészségemre? címmel pedig a gyermekek rajzaiból állt ös�sze egy szép kiállítás.
A zsűri: Gergely Veronika 6.b, Gulyás
Sára 4.b és Pogrányi
Eszter 7.a osztályos
tanuló rajzait tartotta
a legjobbnak.
Szerdán Dr. Gál Viktor fogorvos bővítette
a másodikosok ismereteit a fogápolással
kapcsolatban. Tanulóink szomorúan vették
tudomásul, hogy sajnos csak a cápáknak
nő életük végéig új
fog az állkapcsukban…
Péntekné Róth Eszter
védőnő a test tisztántartását állította górcső alá az ötödikesek
számára.
Csütörtökön Dr.
Szijjné Szabó Csilla
az emberi szervezetben megbújó élősködőkről beszélt a harmadikosoknak. Eme
bizarr
élőlények
némi borzongás váltottak ki a hallgatókból.
Pénteken egészségpercekkel tágítottuk
az ismereteket az iskolarádióban, közben a szünetek lehetőséget adtak
többféle kóstolóra is. Tá(Folytatás a következő oldalon)
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mogatóink jóvoltából a
Voropa Pékség ízletes,
teljes kiőrlésű lisztből készült kenyereit és az iskolagyümölcs szállítójától,
a Vega Ház Kft. vezetőjétől, Dulai Ágnestől kapott friss zöldségeket és
gyümölcsöket kóstolhatták meg tanulóink. Ezen a
napon a leadott szavazatok alapján értékeltük a
kiállítás darabjait. Természetesen csakis egészséges nyeremények formájában.
Iskolánk is bekapcsolódott az „Európai Mézes
Reggeli” rendezvénysorozatba. Mikle György, a
Turul Méhész Egyesület
tagja szemléletes előadás
után valamennyi alsós tanulónk vajas-mézes kenyeret kóstolhatott különféle mézfajták felsorakoztatásával.
A számos érdekes és ötletes program mellett az
iskolában működő konyha is igyekezett támoga-

Iskolai hírek

2017. december

tást nyújtani Venczlik Petra 1. a osztályos tanuló
az egészség- kompozíciója
védelmi hét
céljának eléréséhez.
Az étlapot
mindenkor az
egészséges
táplálkozás
szelleme lengi körül, ez
most
sem
volt másként.
A gyerekeknek a megszokott módon biztosították a napi
friss zöldségeket és gyümölcsöket,
tej formájában ügyeltek
a napi kalciumbevitelre.
Az egészséges napi só és
cukor szükségletet szem
előtt tartva készítették el
az ételeket, amelyeket
rostokban és fehérjében

gazdag alapanyagokból állítottak össze.

Szeretném külön
megköszönni a pedagógusok, szülők,
támogatók, és segítők fáradságot nem
ismerő munkáját,
mely nélkül nem
jött volna létre a
sokrétű,
programokban
gazdag,
tartalmas egészségnevelési hét! Külön
köszönet az aktív,
mindenben
részt
vevő szorgos gyerekeknek!
Páliné
Balogh Ildikó
munkaközösségvezető

Kaufman Eszter 5. b osztályos
tanuló a legjobb
receptkönyvvel

Zöldség- és gyümölcsszobrok kiállítása

Zöldség- és gyümölcskóstoló
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Pályaorientációs nap az iskolában
A pályaválasztás sorsdöntő feladat szülőnek és
diáknak egyaránt.
November 10-én délelőtt
iskolánk ebben igyekezett segíteni a pályaorientációs nap megrendezésével. A rendezvény célja
volt az is, hogy közelebbről megismerjék tanulóink a környezetükben
élők foglalkozását, munkáját.
A kisgyermek lételeme
a játék. Ezt tartottuk szem
előtt, mikor összeállítottuk az alsós tanulók programját. Forgószínpadszerűen, 20 perces váltással,
játékos feladatokat oldottak meg, mesefilmet néztek, dalt tanultak és a védőnő gyakorlati bemutatóján vettek részt. Sok
kisgyermek álma, hogy
rendőr vagy tűzoltó legyen. Az ő munkájukat
testközelből ismerhették
meg a tanulók. A nap zárásaként közösen, jó
kedvvel énekeltük el a
délelőtt tanult dalt.
A felső tagozatosok a pályaválasztással foglalkozó osztályfőnöki órák
mellett, külső helyszíneken ismerkedhettek meg
a következő szakmákkal,
vállalkozásokkal:
Az 5.a osztályosok Gáspár Sándorék gazdaságát,
gépeit, állatait tekintették
meg, az 5.b osztály a Mónika virágüzletbe látogatott el.
A 6.a osztály Nagy Lajos hentesnél a húsfeldolgozás menetével, a 6.b a
Voropa Pékség sütőműhelyében Lányi István

Péter pék segítségével a
kenyérsütés
technikájával
ismerkedett.
A gyerekek
maguk
is
gyúrhattak
cipókat, kalácsokat,
amelyek később az üzletben
eladásra kerültek. Az ebből
származó be1. b osztály ismerkedik a rendőrök munkájával
vételt
Erős
választási kiállításon tet- Reméljük a kiállítás hozSzilvia a pékség képviseletében a kö- tek látogatást a Földi Imre zájárult ahhoz, hogy diMe- ákjaink a számukra legvetkező héten adta át az Sportcsarnokban.
osztályfőnöknek, nagy gyénkből minden iskola megfelelőbb iskolát váörömet okozva ezzel az képviseltette magát a kiál- lasszák a továbbtanuláslításon; tájékoztató anya- hoz.
osztálynak.
Ezúton is szeretnénk
A TIMX kft. a 7.a osz- gokkal, prospektusokkal,
tanácsadással
várták
az
ismegköszönni
támogatótály tanulói számára tette
lehetővé, hogy kamion- kolák iránt érdeklődő to- inknak, hogy segítségünkre voltak, fogadták
szerviz, kamionbontó és vábbtanuló gyerekeket.
A
kiállításon
tanulóink
tanulóinkat, lehetővé tetlogisztikai részlegét megnézhessék, a 7.b Pogrányi próbára tehették ügyessé- ték számukra, hogy beteZsolt és felesége dísznö- güket, rátermettségüket is kintést nyerjenek egy –
vénykertészetében kapott egyes iskolák kiállító- egy szakma szépségébe
standjainál. (Frizura ké- és nehézségébe egyaránt.
hasznos tanácsokat.
A pályaorientációs nap szítése, kalács készítése,
Páliné Balogh Ildikó
alkalmából a 8. osztályo- hegesztő, forrasztó szimulátorok.)
munkaközösség-vezető
sok Tatabányán a Pálya-

8. osztály a pályaválasztási kiállításon, Tatabányán
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Legyen a zene mindenkié!
Talán ez a közismert Kodály idézet
indította útjára ezt
a remek kezdeményezést, amelynek
részesei lehettek
4-6.évfolyamos diákjaink.
Tatabányán a Vértes Agorája adott
helyszínt a Hangszert a kézbe országjáró hangszerkiállításnak, hangszersimogatónak.
A rendezvény a
Nemzeti Kulturális
Alap Cseh Tamás
Programjának támogatásával és a
Hangszeresek Országos Szövetségének szervezésében valósult meg.
A fiatal korosztály
figyelmét szerették
volna ráirányítani a zenélésre és a könnyűzene tanulásra. A program célja
volt, hogy a rendezvényre látogató fiatalok minél
több hangszerrel és zenei
eszközzel megismerkedjenek, azokat kipróbál-

A hangszeres kiállítótér öt jól elkülönülő
szekciójában avatott
szakemberek adták a
hangszereket a gyerekek kezébe, segítve
őket a helyes hangszerfogásban.
Miközben a kiállítótérben
csoportunk
egyik fele a hangszereket kipróbálta, a turnus
másik része rendhagyó
énekórán vett rész,
ahol a főszerep - bevonva a gyerekeket - a
világ különböző részeiről származó hangszereké volt.
Diákjainknak felejthetetlen élményt jelentett ez a délelőtt. Köszönjük a Vértes Agorája szervezőjének, Fatuska Máténak a
Gitár-próba segítségét, valamint a
Pápay József Általános
témakörben - gitár és
Iskoláért
Közalapítvány tábasszusgitár, dob és ütőhangszerek, billentyűs és mogatását, amely a gyereklasszikus hangszerek, kek útiköltségének biztosíelektronikus zenei eszkö- tásával ingyenessé tette
zök, hang- és stúdiótech- számunkra ezt a rendeznika - száznál több kipró- vényt!
Páliné Balogh Ildikó
bálható hangszer és eszénektanár
köz várta diákjainkat.

Az első próbálkozás

hassák és sokan távozzanak úgy, hogy a jövőben
szeretnének zenélni.
Iskolánkból száz tanuló
vett részt az országjáró
könnyűzenei programsorozat tatabányai állomásán. A közel 350 négyzetméteres kiállítótérben öt

A Nagyigmádi Pápay József Általános Iskolában is járt a Mikulás
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Újra nálunk járt a Mikulás
Kicsik és nagyok
legnagyobb örömére
idén is ellátogatott hozzánk a
Mikulás, december 5-én, sötétedés után járta be
a
falut
lovashintóján,
lelkes krampuszokkal az oldalán.
Mielőtt
megkezdte útját,
ellátogatott
a
Kézimunka
Szakkör teadélutánjára, ahol sütemén�nyel várták a szakkor tagjai, természetesen kedvességükért szaloncukorral jutalmazta meg az as�szonyokat a Mikulás.

kulást. Az idén is
járt a forró tea a Mikulásra várakozóknak, ami nagyon jól
esett a hidegben.
Szaloncukor is jutott bőven a gyermekeknek, még a
krampuszok is megjutalmazták a bátor
kicsiket, akik nem
féltek tőlük, reméljük jutott minden
apróságnak belőle
és jövőre is együtt
várjuk a Mikulást!
Köszönjük a MikuA Pápay és Szent István várták Őt, végül pedig
lás
segítőinek,
a lovaknak
utcai kereszteződésben vasútállomás mellett is
volt az első találkahely a megállt a Télapó. A csí- és gazdájuknak hogy legyermekekkel, aztán a pős hideg ellenére mind- hetővé tették a gyermemegállóhelynél kek számára ezt a felejtHősök terén a bolthoz ér- egyik
kezett a hintó, majd a sok-sok lelkes kisgyer- hetetlen délutánt!
P-né Gy. E.
Millenniumi kopjafához kőc és szülei várták a MiHintóval érkezett a Mikulás

Adventi játszóház a Magos Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében
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Adománygyűjtés tizenötödik alkalommal
Ismét Nagyigmándon üdvözölhettük a Franz Fürstről elnevezett hausleiteni adománygyűjtés szervezőjét Bernard Grundschober urat.
Immár tizenötödik alkalommal az osztrák testvértelepülésünk, Hausleitenben szerveztek adománygyűjtést a Nagyigmándon rosszabb sorban élő gyermekek javára. Grundschober úr ajándékokkal megrakodva érkezett településünkre, ahol a gyermekjóléti szolgálat által szervezett karácsonyi ünnepségen
adják át az osztrák meglepetéseket.

Adventi gyertyagyújtás községünk Betleheménél
László Kata és Attila
karácsonyi koncertjén

Árgyélus Néptáncegyüttes karácsonyi összeállítása

Az Árgyélus Néptáncegyüttes
minden tagja részt vett a műsorban

Horsa Borbála furulyázott

Hajduné Farkas Erika polgármester,
Szabó Réka, Evellei Petra
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Adventi játszóház, hangverseny és vásár
December 2-án izgatottan gyülekeztek gyermekeink a református iskolában. Adventi és karácsonyi ajándék és díszkészítés alkalma volt délután.
Helyi tanítónők és gyülekezeti tagok vezetésével
kerülhettek ki szebbnél
szebb dolgok hittanosaink
keze alól. Ezek egy részét
hazavitték otthonaik díszítésére, másik része pedig
maradt, hogy ezzel támogassák a karácsonyi vásárunkat.
Köszönjük
Bedecsné Dián Annamária, Csonka Edit, Kozáriné
Jámbor Aranka, Körmen-

Hangverseny

di Beáta és Pékné Kocsis
Katalin segítségét a szervezésben és lebonyolításban.
December 3-án tartottuk a
már hagyománnyá vált
adventi hangversenyünket. Az előző évekhez hasonlóan versekkel, prózával, énekkel és zenével
szolgáltak az alkalmon
gyülekezetünk fiatalabb
és idősebb tagjai. Ez évben a Könnyűzenei Női
Kórus kezdte énekszóval
a szolgálatot, majd a hittanos gyermekek egy csoportja következett szép
versekkel, valamint Tóth

Játszóház

Tímea és Vincze Lujza
énekével (köszönet a felkészítésért Körmendi Beátának, Mészáros Piroskának és Pékné Kocsis Katalinnak). Séra Evelin csellón játszott, majd Balla
Mária szavalatát hallhattuk. Pőcze Mária hegedű
darabja után a Református
Kórus zárta a sort, benne
Hérics Józsefné szavalatával.
A hangversenyt követően
megtartottuk az adventi
vásárunkat a református
iskolában. Ez az alkalom
is jól sikerült, lehetőséget
adva az adventi és kará-

csonyi dísztárgyak és
ajándékok vásárlására.
A hangverseny perselypénze hittanos gyermekeink programjainak támogatását fogja szolgálni,
míg a vásár bevétele a
gyülekezeti élet alkalmait
és a kisiskola felújításának alapját erősíti. Az
előbbi 42.000 Ft, az utóbbi 183.000 Ft volt.
Szeretnénk
köszönetet
mondani ez úton is mindazoknak, akik bármilyen
formában segítették és támogatták a rendezvények
megtartását, lebonyolítását.
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Sportévzáró
Ismét eltelt egy év. Egybegyűlt a
Nagyigmándi KSK minden labdarúgója,
edzője, a szurkolók, hogy méltóképpen lezárjuk a mögöttünk hagyott évet.
Külön köszönöm Hajduné
Farkas Erika polgármester asszonynak, Nagyigmánd Nagyközség Díszpolgárának,
Szijj
Ferencné képviselő as�szonynak Nagyigmánd
Nagyközség Díszpolgárának, a Szociális, Művelődési és Sport Bizottság
elnökének, a megjelent
képviselőknek, Hajdu Ferenc úrnak, csapatunk

legfőbb támogatójának.
Minden kedves megjelentnek köszönöm, hogy
elfogadta meghívásunkat.
Egyesületünk nagy változásokon ment át, az edzők
terén, a szakmai munka
és a kitűzött célok terén.
Az értékelést a legkisebbekkel kezdeném. A nyártól az ovisok edzéseit
Orbánné Szabó Judit ve-

Hajduné Farkas Erika
polgármester asszony
bejelentette az új tornacsarnok tervezetét
Gucsi Tamás a ifi csapat edzője értékelt

Mohácsi Antal a felnőtt csapat edzője
látványos értékelést prezentált

zette. A kicsik nagy lelkesedéssel vetették bele
magukat a játékba, ezt
igazolja, hogy ebben az
U7-es korosztályban 20
igazolt játékosa van az
egyesületünknek. A gyerekek 4 Bozsik tornán és
1 intézményi tornán vettek részt, melyeken szép
eredményeket értek el.
Sportegyesületünk
két
esetben is rendezőként
vett részt a tornák lebonyolításában. Nincs is annál nagyobb élmény, mint

a sportpályánk gyönyörű
környezetében látni a
környékbeli
csapatok
csillogó szemű kis focistáit. Judit köszönöm,
hogy ilyen nagy tenni
akarással irányítgatod a
kezdő
reménységeket.
Látszik, hogy szíveden
viseled a gyerekek mindennapjait, közösségi fejlődésüket és azon dolgozol, hogy megszeressék
ezt a sportot és az egyesületünket. December hato(Folytatás a következő oldalon)
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A szezon legjobb kapusa: Orbán Dominik

Fábián László a legszorgalmasabb focistánk

A szezon legjobb játékosa: Glázer Gábor

dikán az edzésen megjelent a Mikulás is, aki mézeskalácsot és mindenféle finomságot osztott a
gyerekeknek, amit edzőjük saját kezűleg készített.
Külön köszönöm Horváth István ifjúsági labdarúgónak, hogy magára
vállalta a Mikulás szerepét.
Legkisebb
focistáink
ugyan nincsenek itt az
évzárón, de több mint 40
kisgyermek hétről-hétre
látogatja a labdarúgó
edzéseket és szerepelnek
a korosztályos csapatokban.
Az U9-es korosztályunk,
Mészáros Róbert tanár úr
vezetésével 12 fővel
kezdte meg a szezont.
U9-es csapataink 4 alkalommal szerepeltek ős�szel a Bozsik fesztiválokon, az U11 és U13-as
csapataink pedig 5-5 alkalommal a Bozsik tornákon. Ezen a tornán nincsenek helyezések mégis
eredményesek voltak a
gyerekek, hiszen a körzeti, alközponti csapatok
ellen minden korcsoportban tisztességesen helytálltak. Célunk a foci megszerettetése a gyerekekkel, a rendszeres testmozgás biztosítása, az alapvető technikák, képességek
fejlesztése, hogy kötődjenek ehhez a sportághoz
és a klubhoz.
A labdarúgás iránti érdeklődés
fenntartása
ugyanakkor nem kis
munkát ad az edzőknek.
Az évek elteltével, 1-2
korcsoportban hiányosan,
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vagy alig tudtak kiállni a
csapatok.
Dolgoznunk
kell azon, hogy ne csak
az edzéseken legyenek
ott a gyerekek, hanem
vállalják a hétvégi tornákkal járó plusz terheket, kötelezettségeket. Jó
az együttműködésünk az
iskolával, hiszen pályáinkat használhatják a testnevelés órán, az iskola
pedig a tornacsarnokot
adja az egyesületi foglalkozásokhoz. A tanulók
képviselik a községet,
mint az elmúlt héten
Naszvadon, ahol második
lett az U13-as csapat és
Bábolnán kupagyőztes az
U9-es csapat a Mikulás
tornákon.
Meg kell köszönnünk
még azoknak a szülőknek
a támogatásukat, akik a
rendszeres edzésre buzdítják gyermeküket, sőt a
Bozsik tornák helyszínére a szállításban is készségesen segítenek.
Az U9-es korosztályunk
Mészáros Róbert tanár úr
vezetésével, 12 fővel
kezdte meg a szezont.
Az U11-es korosztályunk
pedig Bodányi Péter tanár úr irányításával, 13
fővel kezdte meg az őszi
időszakot.
A Bozsik tornák legidősebb korosztályában, az
U13-ban Orbán Zsolt
szakosztályvezető úr vezette a csapatot 4 tornán,
ahol 10 fővel álltak helyt
kisebb-nagyobb sikerrel.
Köszönöm
Mészáros
Róbert tanár úr, Bodányi
Péter tanár úr és Orbán
(Folytatás a következő oldalon)
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Németh Mihály az eddigi edzői munkája elismerésével

Zsolt szakosztályvezető
áldozatos munkáját.
És most rátérnék az U14
és U16-os korosztályunk
értékelésére.
A 2017-es őszi szezonban
csapatinkat egy új edző,
Lahos Sándor készítette
fel. Ő NB I-es labdarúgóvolt, többek között a
Győr, a Haladás, a Sopron és a Nyíregyháza csapataiban játszott. Szeretném megköszönni edzőnk
Lahos Sándor féléves
munkáját.
Mindkét csapatunk a kiemelt csoportban szerepel. Az U14-es korosztályban 15 fős csapatunk
a bajnokságban a 10. helyen. Az U16-os korosztályban 14 igazolt labdarúgóval rendelkező csapatunk a 9. helyen áll fél
távnál. A fiúk – lányok –
nagy lelkesedéssel fogadták az új edzőt és a nyáron többször 20-30 fő is

részt vett az edzéseken.
Sajnos egy alkalommal
hiányosan állt ki csapatunk, létszámban ugyan
megvagyunk, de volt időszak, hogy a játékosokat
úgy kellett összekapkodni, hogy le tudjuk játszani
a mérkőzéseinket. Szeretném, hogy minden játékos tegye a dolgát. Mindkét csapatunkba további
játékosokat kell leigazolnunk.
Ehhez kapcsolódóan szeretném megkérni iskolánk tanárait és egyesületünk edzőit is, hogy az
esetleges iskolai rendezvények – például kirándulások – kapcsán szorosabban
működjenek
együtt, hogy amennyiben
időpontot kell módosítanunk, azt időben meg
tudjuk tenni.
Most pedig rátérnék az ifjúsági csapat értékelésére. A csapat 18 fővel, új
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Mészáros Miklós az Igmánd SC elnöke megköszönte
Ballabás Melinda elnök asszony munkáját

edzővel kezdte meg a
menetelést. Játékos pályafutása befejezésével
– nagy örömünkre –
Gucsi Tamás elvállalta a
kapusaink és az ifjúsági
csapat felkészítését. A
fiúk nagyon jól kezdték
a szezont és sokáig érmes helyen álltak a táblázaton. A végét kicsit
elrontották,
de
sok
edzéssel és fegyelmezett
hozzáállással nem lehetetlen a dobogó elérése
az év végén. A mostani
hatodik helyről felfelé
vezet az út.
Rátérnék a felnőtt csapat értékelésére. A felkészülést továbbra is
Mohácsi Antal edző úrral kezdte meg a csapat
és szerettük volna megcélozni az élmezőnyt a
csapatunkkal, de sajnos
ez nem sikerült. A 16
fős megyei első osztályú bajnokságban – idő-

közben a TÁT visszalépésével 15 csapatra
csökkent a létszám –
így mi a 11. helyen zártuk a félévet.
Köszönöm Mohácsi Antalnak és minden edzőnek
a munkát.
A házi díjainkat Hajduné
Farkas Erika polgármester asszony és Orbán
Zsolt szakosztályvezető
úr adta át.
A szezon legjobb kapusa: Orbán Dominik. A
szezon legjobb játékosa: Glázer Gábor. A szezon legszorgalmasabb
játékosa: Fábián László. Korosztályonként a
legtöbb gólt szerző játékosaink: U14-ben Németh Balázs 3 góllal,
U16-ban Horváth Bence 13 góllal, U19-ben
Rózsás Tamás 28 góllal,
aki az összetett rangsor(Folytatás a következő oldalon)
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Házi gólkirályunk:
Rózsás Tamás

ban is az előkelő harmadik helyen áll, felnőtt csapatunkban pedig Hévízi Tamás 7 góllal.
Hálánkat és megbecsülésünket szeretnénk kifejezni egy kis ajándékkal
Gucsi Tamásnak, köszönjük, hogy játékoddal segítetted
csapatunkat,
hogy játékos pályafutásod befejezésével továbbra is egyesületünknél maradtál és a fiatalok részére átadod a tudásod. A
sok szép védésedre pedig
különösen büszkék vagyunk.
Szeretném továbbá megköszönni Németh Mi-
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tartozunk Köszönet Prostek Tahálynak – volt edzőnknek Köszönettel
- az áldozatos munkát, Hajdu Ferenc úrnak és a másné Editnek, Lukácsné
Farkasdi Anitának nem
amit csapatunkért tett, recsak a mai napért, hanem
méljük továbbra is segít
a sok éve tartó segítsébennünket, mint elnökségért, valamint mindenkigi tag.
nek aki csak egy kicsit is
tett azért hogy ez a közösSzeretnék még köszöneJabil Kft. ügyvezető- ség jól működjön.
tet mondani polgármesigazgatójának
Bondor
ter asszonyunknak és a András úrnak a TAO tá- Köszönjük továbbá Zakor
Józsefnek, a Komáromi
képviselő testületnek a mogatásért.
HÍD Szövetkezet vezetőrengeteg segítségért és
jének, hogy sportegyesütámogatásért, idén az önletünket
támogatta
kormányzat 4 800 000
150 000 Ft-al, melyből
Ft-al támogatta csapa- Ifj. Bedecs Jánosnak és a egy televíziót vásároltunk
tunkat.
rendezőknek hogy min- a klubszobába, így építve
den egyes hazai mérkőzé- a közösséget, csapategységet a mérkőzések és az
Külön szeretném még sünk rendben lezajlott.
megköszönni a sportcent- Köszönjük Nagy Lajos edzések utáni közös tévérum területén felállított hentesmesternek a sok fi- zéssel, meccsnézéssel.
Szeretném külön megköfaházat, amely által kul- nomságot, amivel hozzájárult a csapatok étkezte- szönni Kozicz Lillának és
turáltabb körülmények
a konyhán dolgozó látéséhez.
között működhet a büfé
nyoknak a finom vacsorát
és itt fogadhatjuk mint a
-, az előttünk álló ünnepekre pedig mindenkinek álhazai, mint a vendég
dott, békés karácsonyt és
szurkolókat.
boldog új évet kívánok.
Továbbá Bakos Istvánné
Találkozunk 2018-ban.
Marikának és dr. Füles
Hajrá Nagyigmánd!
Zoltán jegyző úrnak a Lukács Jácintnak és a falugondnokság dolgozóinak
Ballabás Melinda
közgyűlések
zökkenőkiemelkedő munkájukat.
elnök
mentes levezetését.
Szerkesztőség:
2942 Nagyigmánd,
Fácán utca 2/A
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Az elmúlt hónap eseményei képekben
Csavarszínház mesejátékán az óvodások
és iskolánk alsó tagozata

A 2. a közösen tekintette meg a zöldségés gyümölcsszorbrokat

Katica csoport a Mikulással
Horváth Emese a Mikulással

50 éves találkozó - A Nagyigmándi Általános Iskola
1967-ben végzett 8. B osztálya számára
Fotó: Bukta József
Álló sor: Fikner Piroska Katalin, Hartmann Margit,
Alpári Julianna, Lentulai János, Nyitrai Éva, Major István,
Szijj Sándor, Pogrányi István, Darázs Ilona, Kollár János,
Cs. Takács Imre, Kozári József, Dr. Hermann Sándor,
Mészáros Margit,
Ülő sor: Varga Judit, Nagy Magdolna, Hérics Rozália,
Knoll Károly, Szijj Béla, Véber Julianna, Horváth Margit,
Karikó Irén, Somogyi Zsuzsanna

Tűzoltóink

Katalin bál szépe Szentirmay Anna

Gergely Sára, Ónodi Luca, Takács Róbert
adventi gondolatokat osztottak meg velünk

