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

 Tűzoltó-parancsnokság

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

                   ITT VAN A SZÉP KARÁCSONY 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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2017. december 1-én a 
Nagyigmánd Önkor-
mányzati Tűzoltó-pa-
rancsnokság 125 éves 
fennállásának és az új 
tűzoltólaktanya ünnepé-
lyes átadásának alkalmá-
ból rendezett ünnepségét 
tartottuk. Sokan elfogad-
ták meghívásunkat, itt 
köszönthettük Fülep Zol-
tán tűzoltó ezredest, a 
Belügyminisztérium Or-
szágos Katasztrófavédel-
mi Főigazgatóság Tűzol-
tósági Főosztályának 
osztályvezetőjét, Németi 
László tűzoltó ezredest, 
a Komárom-Esztergom 
Megyei katasztrófavé-
delmi Igazgatóság igaz-
gatóját, Kállai Istvánt, a 
Magyar Tűzoltó Szö-
vetség Komárom-Esz-
tergom Megyei elnök-
ségének képviseleté-
ben, az Önkéntes Tűzol-
tóságok Országos Szö-
vetségének elnökét Ba-
log László urat, testvér-
településünk Hausleiten 
község hivatalos küldött-
ségét és a hausleiteni 
Önkéntes Tűzoltóság 
tagjait, testvértelepülé-
sünk Naszvad község hi-
vatalos küldöttségét, a 
szlovákiai Füss község 
hivatalos küldöttségét, a 
Hivatásos Tűzoltó Pa-
rancsnokságok képvise-
lőit, az Önkormányzati 
Tűzoltó-parancsnoksá-
gok vezetőit, tagjait, az 
Önkéntes Tűzoltó Egye-
sületek parancsnokait, a 
környező települések ön-
kormányzati vezetőit, 
képviselőit. Ünnepsé-

günk elején meghallgat-
hattuk Dunár Evelin elő-
adásában Szigeti András, 
Tűzoltók című költemé-
nyét. A folytatásban 
Hajduné Farkas Erika 
polgármester asszony 
köszöntő, átadó beszéde 
a következőképpen 
hangzott.

„Tisztelt Hölgyeim 
és Uraim! 
Kedves vendégeink!

Nagy tisztelettel köszön-
töm Önöket a 
Nagyigmándi Önkor-
mányzati Tűzoltó-pa-
rancsnokság 125 éves 
fennállásának és az új 
tűzoltólaktanya ünnepé-
lyes átadásának alkalmá-
ból rendezett ünnepsé-
günkön.

A településünk lakossága 
már 125 évvel ezelőtt fel-
ismerte, hogy a tűz táma-
dását, pusztítását csak 
szervezett erővel, önzetle-
nül segíteni akaró, s min-
dig tettre kész bajtársak-
kal lehet megfékezni.
A fenyegető veszély, az em-
berek biztonságának növe-
lése érdekében néhány bá-
tor honfi kezdeményezésére 
alakult meg a Nagyigmándi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let 1892. augusztus 30-án. 
Ekkor a községünkben 343 
lakóépület volt,- ma több 
mint 1200.
A 36 taggal megalakult 
egyesület felszerelését 
akkor 1 db kézifecskendő, 
2 db targoncafecskendő, 
1 db fa-lajt és 1 db szer-
kocsi képezte. 

A kimagasló cselekede-
tek, az újra és újra 
bebizonyosuló sikerek, a 
történelem viharaiban is 
mindig tetterővel bővel-
kedő itt élő emberek lelki-
állapota, a korok változá-
saiban is kényszerítő erő-
ként hatott az egyesület 
működésében és fennma-
radásában. Az ügy szere-
tete, a közösséget szol-
gálni akarás adta át a fel-
adatokat nemzedékről 
nemzedékre, gyakorta 
apáról-fiúra, ifjúnak és 
élete delében lévőknek. 
A 125 éves múltról, az 
egyesület életében történt 
eseményeikről, felnőtt,- 
illetve ifjúsági versenye-
ikről, a szerzett elismeré-
seikről, rendezvényeikről, 
a mindenkori vezetőikről, 
tagjaikról bizony hossza-
san lehetne elismeréssel 
szólni.
A Nagyigmándi Önkor-
mányzat finanszírozásá-
val 1992-ben könyv jelent 
meg az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület történetéről.  
Nagy István népművelő-
könyvtáros kutatásának 
feldolgozása és írása ál-
tal. A könyvben az olvasó 
a korhű dokumentumok 
és fényképek bemutatásá-
val az egyesület 100 éves 
múltjáról teljes képet kap.
A hosszú évek során a te-
lepülésünk tűzvédelmé-
ben, műszaki mentésében 
elkötelezett tűzoltóink és  
a folyamatosan korszerű-
södő technikai,- műszaki 
eszközök lehetővé tették, 
hogy a Nagyigmánd 

(Folytatás a következő oldalon)

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

Dunár Evelin szavalt

Hajduné Farkas Erika polgármester aszony
mondott ünnepi átadó beszédet
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Nagyközség Önkormány-
zat Képviselő-testület-
ének és az Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület tagjainak 
közös döntése által 1998.
október 15-vel megala-
kuljon a  Nagyigmánd 
Önkéntes Tűzoltóság né-
ven működő köztestület.
A Tűzoltóságunk 2000. 
január elsejével a Bel-
ügyminisztériumtól önál-
ló működési területet ka-
pott Nagyigmánd, 
Kisigmánd, Csém közsé-
gek közigazgatási terüle-
tére vonatkozóan. Majd 
ezt követően 2001 évtől 
Tárkány és Szákszend, 
2004-től Bana, 2006-tól 
Kocs községekben látjuk 
el a mentő tűzvédelmi fel-
adatokat. 
2006.december hónaptól 
Csép tűzvédelmét is 
Nagyigmánd látja el, 
ugyanezen időponttól vi-
szont Banát Ácshoz csa-
tolták. 2017-től Bábolna 
és Bana települések mű-
szaki mentésében és tűz-
oltásában is segítséget 
nyújtunk.
Jogszabályi változások 
értelmében az Önkéntes 
Tűzoltóság 2012. június 
22- től  Nagyigmánd Ön-
kormányzati Tűzoltó-pa-
rancsnokság néven végzi 
mentő,- tűzvédelmi fel-
adatait. 
2002. december 17-én 
ünnepélyes keretek közt 
került átadásra a Belügy-
minisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóságától pályázat 
útján elnyert 11 millió fo-
rintértékű technikai esz-
közök: a korszerű híradó-
pult, számítógépek, lég-

zőkészülék, láncfűrész, 
áramfejlesztő, mentő ál-
arc, távhőmérő, búvárszi-
vattyú. 
2006. szeptember 27-én 
került átadásra a 4000 li-
teres, Mercedes típusú 
gépjárműfecskendő. A si-
keres pályázat eredmé-
nyeként a közel 100 mil-
lió Ft értékű gépjármű 
pályázati összegét, a 19 
millió Ft-ot a Nagyigmánd 
Nagyközség Önkormány-
zata biztosította. 
A bábolnai IKR Rt., és a 
Nypro Hungary Kft is je-
lentős támogatást nyúj-
tott. 
1892-től a tűzoltóság 
megalakulásától a tűzol-
tó parancsnoki feladato-
kat:
Konkoly Thege Lajos, 
Szánthó Géza, Máthé La-
jos, Maráz Imre, Fikner 
Márton, Németh Ferenc, 
Vörös József, Nagy Ist-
ván, 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 asz-
szony  
2011-től  jómagam látom 
el ezt a tisztséget.
- Adminisztrációs munká-
kat hosszú éveken át né-
hai 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 kapcso-
lat alakult ki  alsó auszt-
riai Hausleiteni Tűzoltó 
Egyesülettel.
Településünk mindenkori 
vezetői, elöljárói számá-
ra 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 műkö-
dik.
Az Ácsi úton elhelyezkedő 
jelenlegi tűzoltó lakta-
nyánk már nem felel meg 
az előírt jogszabályoknak 
sem méretében, sem belső 
kialakításában annak el-
lenében, hogy önkor-
mányzatunk folyamato-
san alakította, újította. A 
telek mérete nem tette le-
hetővé a bővítést sem. Így 
más területben kellett 
gondolkodni, ahol na-
gyobb méretű laktanyát 
lehet építeni és a vonulás 
is gyorsabbá válik.
Próbáltunk pályázati erő-
forrást szerezni új tűzol-
tólaktanya építésére, de 
sajnos támogatást nem 
nyertünk. 
A 2015. évi fejlesztési 
terv összeállításakor Ön-
kormányzatunk képvise-
lő-testülete támogatta azt 
az elképzelésemet, hogy 
az önkormányzat költség-
vetése terhére biztosítson 
forrást arra, hogy az ön-
kormányzati tűzoltó pa-
rancsnokságunk a tevé-
kenységük elismertségé-

hez méltó új, minden 
igényt kielégítő létesít-
ményben kerüljön elhe-
lyezésre a település kö-
zéppontján a József Attila 
utcában 8136–os főközle-
kedésű út mellett.
A kiválasztott helyszínen 
önkormányzatunk egy la-
kóingatlannal rendelke-
zett melyet a 2010-es ár-
víz után leromlott álla-
potban vásárolt meg. A 
létesítmény elhelyezésé-
hez több ingatlanra volt 
szükségünk ezért az itt ta-
lálható ingatlanok meg-
vásárlását indítottuk el. 
Először az itt  elhelyezke-
dő plusz egy lakótelket 
kellett felvásárolnunk és 
rajta elhelyezkedő lerom-
lott állagú épületet lebon-
tani. 
Ezzel egyidőben a lakó-
telkek mögött lévő „kor-
látozott funkciójú mező-
gazdasági terület” beso-
rolású a helyi szóhaszná-
latban káposztás kertek-
nek nevezett területeket 
vásároltuk fel, melyek 
rengeteg nadrágszíj par-
cellából álltak, és megle-
hetősen rendezetlen tulaj-
doni viszonyokkal rendel-
keztek. 
Ez idő alatt a területre 
vonatkozó tanulmányter-
vek elkészítése is megtör-
tént.
2015. év végére sikerült a 
tervezett földterületeket 
megvásárolnunk, ezzel 
párhuzamosan módosíta-
nunk kellett a település 
rendezési tervét is, annak 
érdekében, hogy a mező-
gazdasági művelésből ki-
vont terület építésre al-

(Folytatás a következő oldalon)
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kalmas övezeti besorolást 
kapjon.
2016. év elején megtör-
tént az ingatlan-nyilván-
tartásba történő bejegy-
zése az egy helyrajzi szám 
alá összevont építési te-
rületnek. 
Ekkor már készíttettük a 
tűzoltó laktanya építési 
engedélyezési terveit is, 
melyet 2016. áprilisában 
nyújtottunk be engedélye-
zésre. 2016 június végén 
kaptuk meg a jogerős épí-
tési engedélyt. Páhy Lász-
ló vezető tervező irányí-
tásával július közepére az 
összes szakági kivitelezé-
si tervek elkészültek, így 
elindíthattuk a létesít-
ményre vonatkozó közbe-
szerzési eljárást. 
A tervezői költségvetések 
alapján becsült érték nagy-
ságrendjére tekintettel 
nyílt közbeszerzési eljárást 
kellett lefolytatnunk, mely-
nek keretében az ország 
minden szegletéből érdek-
lődtek a munka iránt, azon-
ban pályázatot már csak 9 
cég nyújtott be. 
A törvényileg szabályo-
zott kritériumoknak meg-
felelően ezek közül az 
egri székhelyű Euro 
Campus Kft. pályázata 
bizonyult a nyertesnek.
Az eredményhirdetést kö-
vető szerződéskötési mo-
ratórium lejártával 2016. 
szeptember 14-én létre-
jött önkormányzatunk és 
a fővállalkozó kivitelező 
között a vállalkozási szer-
ződés, megkezdődhetett a 
kivitelezési munka. 
A munkálatok műszaki el-
lenőrzési tevékenységével 
a Kiss és Társa Tervező-

iroda Bt-t bíztuk meg, aki 
az összes szakági műszaki 
ellenőri feladatok elvég-
zésére vállalkozott.
Sajnos a fővállalkozó 
kezdetben nagy nehézsé-
gek árán tudta az alvál-
lalkozói gárdáját össze-
szedni és munkára bírni, 
így az első másfél hónap-
ban érdemi munkavégzés 
nem történt.
Ezt követően kezdődtek 
meg a földmunkák, majd 
november közepén a kút-
alapozási munkák.
A hideg és csapadékos 
időjárás a későbbiekben 
már nem tette lehetővé a 
szakszerű munkavégzést, 
így a 2016. évben munka-
végzés már nem történt. 
2017. februárjában, 
ahogy az időjárási viszo-
nyok engedték, megkez-
dődött az alapozási mun-
kálatok befejező részét 
képező talpgerenda rács 
építése. Ekkor kezdett lát-
ványossá válni az építke-
zés, hiszen a szerkezet-
építés föld feletti munká-
latai már vonzották az 
arra járók tekintetét, és 
napról napra egyre job-
ban érzékelhetővé vált, 
hogy ütemes munkavég-
zés folyik.
A fővállalkozó kivitelező-
vel folytatott koordináci-
ós megbeszéléseink heti 
rendszerességivé váltak, 
és megkezdődött a téli 
időszak miatti lemaradás 
felszámolása. Eltekintve 
a néhány esetben létrejö-
vő apróbb súrlódástól és 
akadályozástól, /több 
munkafolyamat együttes 
végzése miatt/ megálla-
píthattuk, hogy a kivitele-

ző és alvállalkozói a mó-
dosított ütemterv szerint 
végezték a munkájukat. A 
fővállalkozóval kötött 
vállalkozási szerződés 
kétszer került módosítás-
ra. 
Először elszámolás-tech-
nikai jellegű módosításra 
került sor, a közbeszerzé-
si törvény változásával 
összefüggésben, az alvál-
lalkozói teljesítések el-
számolási módja tekinte-
tében. 
Másodszor a műszaki 
szükségességből és a 
megrendelői igények 
megváltozásából eredő 
pótmunkák elszámolható-
sága és határidő módosí-
tása miatt.
A szerkezetépítési munká-
kat követő szakipari mun-
kák megkezdésével egy 
időben, megbízást adtunk 
a belsőépítészeti munkák 
megtervezésére a tatabá-
nyai Credo-Art Bt. veze-
tőjének, Andruk Marian-
nak a létesítmény bútoro-
zási- és belsőépítészeti 
terveinek elkészítésére. 
A tervek ismeretében az-
tán pályázatot írtunk ki 
ezek megvalósítására. 
A pályázat nyertese a 
nagyigmándi illetőségű 
és székhelyű asztalos 
vállalkozó – Haris Fe-
renc – lett, akinek a keze 
munkáját dicsérik az 
épületben látható egyedi 
gyártású bútorok és fal-
burkolatok. 
Ezen gyártási és beépíté-
si munkákkal gyakorlati-
lag az építési munkák 
végső határidejére ő is 
elkészült, így ezen ünne-
pélyes megnyitóra már 

teljes egészében használ-
ható és beköltözhető lé-
tesítményt tudunk az ön-
kormányzati tűzoltó-pa-
rancsnokság részére át-
adni.
Az épület környezetében 
található térburkolatok 
és parkolók építési mun-
káit az eredeti vállalkozá-
si szerződés keretein be-
lül még az Euro Campus 
Kft. készítette, de a terep-
rendezési munkákat az e 
területen csapadékvíz el-
vezető csatornarendszert 
építő Gombos Földgép 
Kft-vel készíttettük el, a 
parkosítási és növényte-
lepítési munkákat, vala-
mint az épület finom ta-
karítását a Falugondnok-
ságunk dolgozói végez-
ték.
 Az épület és környékének 
villanyszerelési munkáit 
Bauer Márton villanysze-
relő vállalkozó végezte.
És most néhány adat a meg-
valósult létesítményről:
Az épület kétszintes fej-
épületből, 3 szerállásból, 
tömlőszárítóból, raktár-
okból áll.
A földszinten híradóügye-
let, oktatóterem, étkező, 
mosókonyha, öltöző, vi-
zesblokk, pihenő, szerál-
lások, raktár, palacktöltő, 
aggregátor helyiség, kar-
bantartó műhely, tömlő-
szárító található. 
Az emeleten iroda, pihe-
nők, edzőterem, iratár és 
vizesblokk, valamint a 
kazánházi gépészeti he-
lyiség lett kialakítva.
Az épület beépített alapte-
rülete:               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 ösz-
szes költsége az ingatlan 
vásárlásokkal együtt 221 
millió Ft-ba került, melyet 
önkormányzatunk saját 
erőből valósított meg.
Végezetül szeretném meg-
köszönni mindazoknak a 
vállalkozásoknak akik a 
beruházások során mun-
kájukat a legjobb tudásuk 
szerint végezték, melynek 
eredményeként települé-
sünk, egy 21 századi szín-
vonalú épülettel gyarapo-
dott, mely hosszú időre 
egy gyönyörű színfoltja 
lesz a településünknek.
Szeretném megköszönni 
Pécsváradi Attila úrnak 
Kisigmánd település pol-
gármesterének a napok-
ban nyújtott 200 000,-Ft-
os  támogatásukat.
 Szákszend község polgár-
mesterének László Kálmán 
úrnak a szintén 200.000 
Ft-os támogatásukat.
És most nagy örömmel 
adom át az új tűzoltólakta-
nyát a Nagyigmándi Ön-
kormányzati Tűzoltó-pa-
rancsnokság tűzoltóinak.

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

ni nemes feladatát és 
őrizze meg szépségét.”
A folytatásában a 
Nagyigmánd Önkor-
mányzati Tűzoltó-pa-

rancsnokság zászlajára 
szalagot kötöttek:
Szijj Ferencné 
Nagyigmánd Nagyköz-
ség Díszpolgára családja 
nevében, a Magyar Tűz-
oltó Szövetség országos 
elnöksége nevében 
Scheffer László, a Komá-
rom-Esztergom Megyei 
elnöksége nevében Kállai 
István, a szlovákiai Füss 
község polgármestere 
Farkas Károly úr, 
Kisigmánd község pol-
gármestere Pécsvárady 
Attila úr, Tárkány község 
polgármestere Mészáros 
Tamásné asszony.
A Nagyigmándi Önkor-
mányzati Tűzoltó-pa-
rancsnokság 125 éves 
fennállásának alkalmából 
Fülep Zoltán tűzoltó ez-
redes az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság emléklapját adta 
át Nyitrai Sándor tűzoltó 
parancsnoknak.
Az ünnepi átadó jó alka-
lom volt kitüntetések át-
adására. Az Önkéntes 
Tűzoltóságok Országos 
Szövetségének elnöke 
Balog László úr „Az Ön-

(Folytatás a következő oldalon)

Szijj Ferencné Nagyigmánd Nagyközség Díszpolgára 
családja nevében kötött szalagot a zászlóra

Pécsvárady Attila Kisigmánd polgármestere 
a település nevében kötött szalagot a zászlóra

Meghívott vendégek
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kéntes Tűzoltóságok Or-
szágos Szövetsége a tűz-
oltóság érdekében vég-
zett több éves áldozatos, 
példamutató munkájának 
elismeréseként ÖTOSZ 
Kiskereszt polgári tago-
zat arany fokozatát adta 
át Hajduné Farkas Erika 
polgármester asszonynak 
mint a tűzoltóság elnöké-
nek, ezüst fokozatát adta 
Pásztor Tibornénak, aki a 
titkári teendőket látja el. 

A tűzoltó tagozat Kiske-
reszt ezüst fokozatát adta 
át dr. Füles Zoltán jegyző 
úrnak, aki tűzoltó egyen-
ruhában ott állt a tűzoltók 
között, hiszen tűzoltó is.
Az ünnepségen elismeré-
sük jeleként emléktárgyat 
adtak át Nyitrai Sándor 
tűzoltó parancsnoknak  a 
Komárom-Esztergom 
Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság nevé-
ben Németi László tűzol-

tó ezredes, Vabrik Zoltán 
a Váli Önkormányzati 
Tűzoltóság parancsnoka 

és  Alfred Franzel a 
Hausleiteni Önkéntes 
Tűzoltóság nyugállomá-
nyú parancsnoka. A Tűz-
oltóság ünnepélyes át-
adására az épület előtt ke-
rült sor. 
Hajduné Farkas Erika 
polgármester asszony, 
Fülep Zoltán igazgató úr, 
Németi László ezredes úr 
a nemzeti színű szalag 
átvágásával jelképesen 
átadták az új Tűzoltólak-
tanyát a Nagyigmánd 

Önkormányzati Tűzoltó-
parancsnokság tagjai-
nak. Majd pedig Hajduné 
Farkas Erika polgármes-
ter asszony a Tűzoltóság 
épületének kulcsait is át-
adta Nyitrai Sándornak a 
Nagyigmánd Önkor-
mányzati Tűzoltó-pa-
rancsnokság parancsno-
kának.
Az átadón Simonics Péter 
római katolikus plébános 
úr megszentelte és Sugár 
Tamás református lelki-
pásztor úr pedig megáldot-
ta a Tűzoltóság épületét.
Az ünnepség a művelő-
dési házban folytatódott, 

ahol Hajduné Farkas Eri-
ka polgármester asszony 
ajándéktárggyal köszönte 
meg mindazon szemé-
lyeknek a munkáját, akik 
a tervezésben, kivitele-
zésben, a beruházás lebo-
nyolításában az önkor-
mányzat segítségére vol-
tak. Fülep Zoltán  tűzoltó 
ezredesnek, a Belügymi-
nisztérium Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság Tűzoltósági Fő-
osztály osztályvezetőjé-
nek,  Németi László tűz-
oltó ezredes úrnak a Ko-
márom-Esztergom Me-

gyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgatójá-
nak, Hántai Ferenc tűzol-
tó őrnagy úrnak a Komá-
romi Hivatásos Tűzol-
tó-parancsnokság vezető-
jének, a hausleiteni Ön-
kéntes Tűzoltóságtól 
Alfred Franzelnek, a 
szlovákiai Füss község 
Tűzoltó parancsnokának  
Fábik Attilának, Nyitrai 
Sándornak a Nagyigmánd 
Önkormányzati Tűzoltó-
parancsnokság parancs-
nokának, Czeglédi Fe-
renc alpolgármester úr-
nak Nagyigmánd Nagy-

(Folytatás a következő oldalon)

Hajduné Farkas Erika polgármester asszony 
mint a tűzoltóság elnöke vette át kitüntetését

Pásztor Tiborné a tűzoltóság titkára 
vette át kitüntetését

Dr. Füles Zoltán jegyző úr, 
mint  tűzoltó  vette át kitüntetését
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község Díszpolgárának, 
Szijj Ferencné képviselő 
asszonynak, Nagyigmánd 
Nagyközség Díszpolgá-
rának, Dr. Müller Mária 
képviselő asszonynak, 
Bedecs János képviselő 
úrnak, Róth Csaba képvi-
selő úrnak, Nagy László 
képviselő úrnak, Dr. Fü-
les Zoltán jegyző úrnak, 
Páhy László tervező mér-
nök úrnak, Euro-Campus 
Kft.-től Pap Szabolcs úr-
nak,  Kiss László műsza-
ki ellenőr úrnak, Andruk 
Marianna belsőépítész 

úrhölgynek, Békási János 
építési- és beruházási iro-

davezető úrnak, Lukács 
Jácint falugondnok úr-

nak, Bauer Márton vil-
lanyszerelő szakember 
úrnak, Haris Ferenc asz-
talos mester úrnak, Nagy 
István nyugalmazott mű-
velődési ház igazgató úr-
nak hiszen ő írta meg a 
100 éves történetét a Tűz-
oltóságnak és Bartus 
Gyulának a Tűzoltóság-
volt elnökének.

A rendezvény ebéddel és 
kötetlen beszélgetéssel 
zárult.            

 Pné Gy.E.

A Tűzoltóság nyílt napot tart a következő napokon: 
2017. december 28-án és 2018. január 6-án 9-16 óráig, annak érde-
kében, hogy lakótársaink megtekinthessék az új épületet.

Hajduné Farkas Erika polgármester asszony átadta 
a Tűzoltóság kulcsát Nyitrai Sándor parancsnok úrnak

Simonics Péter katolikus plébános megszentelte, 
SugárTamás református lelkész megáldotta az épületet

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

Tűzoltóink a meghívott vendégekkel
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Önkormányzati hírek
A képviselő-testület 
októberben hozott 
fontosabb döntései-
ről:
A képviselő-testületi ülé-
sen elsőként elfogadásra 
került a polgármesteri be-
számoló a lejárt határide-
jű határozatok végrehaj-
tásáról és a két ülés kö-
zött történt fontosabb 
eseményekről. E napiren-
di ponton belül született 
döntés a következőkről. 
A Nagyigmándi Pápay 
József Általános Iskola 
Szülői Munkaközössége 
részére, Mikulás-napi 
rendezvényük lebonyolí-
tásához, 100.000 Ft tá-
mogatást biztosítanak.
A Nagyigmánd Önkor-
mányzati Tűzoltó Pa-
rancsnokság részére           
1 000 000 Ft. támogatást 
állapítottak meg. A támo-
gatási összeget a tartalék-
alap terhére biztosították.
A Bábolnai Mentőállo-
más részére a 2db GPS 
vásárlásához támogatást 
állapítottak meg. A támo-
gatási összeget a tartalék-
alap terhére biztosították.
Képviselő-testülete még 
júniusban kérte a döntés-
hozókat, hogy a 
Nagyigmándi Pápay Jó-
zsef Általános Iskolá-
ban tervezett B típusú 
tornaterem helyett, a 
szabványoknak megfele-
lő, kézilabda mérkőzések 
lebonyolítására is alkal-
mas tornaterem épüljön. 
Folyamatos tárgyalások 
eredményeként Nagyig-
mánd Nagyközség Ön-
kormányzat Képviselő-

testülete a tatabányai tan-
kerület által a 
Nagyigmándi Pápay Jó-
zsef Általános Iskolához 
építendő tornaterem ki-
alakításával kapcsolatban 
szándéknyilatkozatot tett, 
hogy a „B” jelű torna-
csarnok építése miatti 
költségnövekedés finan-
szírozásában részt vesz. 
Az „A” jelű tornaterem-
hez képest mintegy 650 
m2-nyi alapterület növe-
kedés miatt jelentkező 
182 millió Ft finanszíro-
zását vállalta 2018-2020 
évek között.
Nagyigmánd Nagyköz-
ség Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az önkor-
mányzat 2017. I. félévi 
gazdálkodásáról szóló 
beszámolóját elfogadta.
Lakatosné Dián Krisztina 
nagyon részletes beszá-
molót készített a 
Nagyigmándi Területi 
Szociális Gondozási 
Központ és az azt fenn-
tartó társulás 2017. évi 
működéséről, a képvise-
lő-testület elfogadta a be-
számolót, valamint kife-
jezte elismerését a lelkiis-
meretes munkáról és a la-
kosság gondozásáról. 
Nagyigmánd Nagyköz-
ség Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az önkor-
mányzat 2018. évi belső 
ellenőrzési tervét meg-
tárgyalta és elfogadta.
Rendeletalkotás szociá-
lis célú tűzifa elosztásá-
val kapcsolatos helyi 
szabályokról. Nagyig-
mánd Nagyközség Ön-
kormányzat Képviselő-

testülete adásvételi szer-
ződést 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 tartalék-
alap terhére biztosította.
Civil támogatási kére-
lem elbírálásáról is hatá-
roztak az elöljárók.
A Nagyigmándi Hor-
gász Egyesület részére, 
halasításra a 2.000.000 Ft 
támogatást állapítottak 
meg a civil keret terhére. 
A Nagyigmánd Nagyköz-
ség Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 120.000 
Ft támogatást állapított 
meg karácsonyi előadás 
céljára, a civil keret ter-
hére. A Magos Művelő-
dési Házban az óvodás és 
alsó tagozatos gyerme-
kek, a Csavarszínház 
előadásában A buták 
versenye című mesejá-
tékot tekinthették meg.
Nagyigmánd Nagyköz-
ség Önkormányzat Kép-
viselő-testülete megren-
delte a tűzoltó laktanya 
épülethez felállítandó 2 
db zászlórúd elkészítését 
és beépítését a Karne-
ol’07 Bt. (8500 Pápa, 
Vály Ferenc utca 18.) 
vállalkozótól 129.300 Ft 
+ Áfa vállalkozási díjért.
Megrendelte a tűzoltó 
laktanya épület lépcsőhá-
zi dekorációját képező 
fotótapétázás kivitelezés-
ét az Exit Reklámstúdió 
(2890 Tata, Ady Endre 
utca 38.) és Képex Fotó-
stúdió (2890 Tata, Ady 

Endre utca 38.) vállalko-
zóktól összesen 101.000,- 
Ft + ÁFA vállalkozási dí-
jért. A képviselő-testület 
jóváhagyta a tűzoltó lak-
tanya tereprendezés pót-
munkájaként a törmelék 
elszállítási és hulladékle-
rakási díjat 449.020 Ft + 
ÁFA összegben, a kivite-
lező Gombos Földgép 
Kft. (2854 Dad, Dózsa 
György utca 41.) részére 
megtérítette.
Nagyigmánd Nagyköz-
ség Önkormányzat Kép-
viselő-testülete megren-
delte a tűzoltó laktanya 
épület északi homlokza-
tának felirati betűkkel 
történő ellátását a 
Mammie Zecker Kft. 
(4032 Debrecen, Károli 
Gáspár út 388.) vállalko-
zótól 52.000 Ft + Áfa vál-
lalkozási díjért. Megren-
delték a tűzoltó laktanya 
épületvillamos pótmun-
káit, azok többletköltsé-
gét jóváhagyta 619.560,- 
Ft + ÁFA összegben. Azt 
a kivitelező W.Bauer-Vill 
Kft. (2942 Nagyigmánd, 
Kossuth Lajos utca 14.) 
részére megtérítette.
Nagyigmánd Nagyközség 
Önkormányzat      Képvi-
selő-testülete a    Szendi-
éri tározó árapasztójának  
iszaptalanítását 183.500,-  
+27% Áfa  összegben a ki-
vitelező Gombos Földgép 
Kft. (2854 Dad, Dózsa 
György utca 41.) vállalko-
zótól megrendelte
A hivatal épületének fű-
téskorszerűsítéssel ösz-
szefüggő kiegészítő 
munkái:

(Folytatás a következő oldalon)
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Nagyigmánd Nagyközség 
Önkormányzat Képvise-
lő-testülete megrendelte a 
Nagyigmándi Közös Ön-
kormányzati Hivatal épü-
let fűtéskorszerűsítése 
pótmunkáinak elvégzését 
a Ta-Bán Csőszerelő Bt. 
(2942 Nagyigmánd, Kan-
dó Kálmán utca 11.) vál-
lalkozótól összesen 
820.785,- Ft + Áfa vállal-
kozási díjért. 

Nagyigmánd Nagyköz-
ség Önkormányzat 
K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 
megrendelte a Nagyig-
mándi Közös Önkor-
mányzati Hivatal épü-
let kazánházának építő-
mesteri felújítási mun-
káit a B&F Solid-Bau 
Kft. (2942 Nagyig-
mánd, Kurtasor u. 3.) 
és Horváth Gábor 
(2881 Ászár, Győri u. 

36.) vállalkozóktól 
627.532,- Ft + ÁFA 
vállalkozási díjért. 
Nagyigmánd Nagyközség 
Önkormányzat Képvise-
lő-testülete megrendelte a 
sporttelepre telepítendő 
kiszolgáló faház alapozá-
sának és padozatépítésé-
nek munkáit a B&F Solid-
Bau Kft. (2942  
Nagyigmánd, Kurtasor u. 
3.) vállalkozótól 220.929,- 

Ft + ÁFA vállalkozási dí-
jért. Az összeg átcsoporto-
sítását elrendelte a költ-
ségvetés tartalékából. 

Nagyigmánd Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-
testülete az önkormányzat 
és intézményei dolgozói 
részére a bruttó bér       
100%-ának megfelelő ju-
talom kifizetését engedé-
lyezte.

Nagyigmánd újtelep nem 
tartozik a kiemelt turiszti-
kai övezetek közé, és 
ezen belül a Kandó Kál-
mán utca különösen nem 
az, nem csak turisztikai 
attrakció, de az utcára 
néző lakóház sincs a Vak 
Bottyán utcától a vasútál-
lomásig.  Talán éppen 
ezért turisták hiányában 
az utcán át közlekedő la-
kótársaink azok, akik 
nem bízzák idegenekre a 
település belterületének 
összeszemetelését. Mind-
ez józanésszel felfogha-
tatlan, hogy a nyáron 
megépült út mellett miért 
kell napról napra több 

szemétnek pihennie az 
útárokban.  Sörös dobo-
zok, energiaitalok és üdí-
tők, de megjelentek a kis-
üveges „rakéták” is a he-
lyi űrprogram képviselői-
ként. Vajon mi lehet az 
oka annak, hogy ezeket a 
vélhetően menetközben 
elfogyasztott italos dobo-
zokat gazdájuk nem bírta 
tovább „cipelni”? Önma-
gukban a teher nem ma-
gyarázat, és remélem az 
sem, hogy a szemetelők 
nem ebben az utcában 
laknak. Településünk 
tisztasága nekünk lakók-
nak kell, hogy a legfonto-
sabb legyen, hiszen ez 

különböztet meg bennün-
ket, embereket a baromfi-
udvar állataitól. A szemét 
a közterületeken az egész 
településről állít ki bizo-
nyítványt, nem arról a né-
hány emberről, aki szét-
szórta. A szemetet alkal-
manként össze tudják 
szedni a közmunkások, 
de szerencsére települé-
sünkön 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 mel-
lékutcákban sem, hiszen 

ugyanolyan káros, és 
ugyanúgy össze kell 
szedni. Ha valaki buliból 
hazafelé még elkortyol 
egy doboz sört, akkor le-
gyen 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 ut-
cában is.

dr. Füles Zoltán 
jegyző

Az a szemét…..

Önkormányzati 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 

Anyakönyvi hírek
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Befejeződött a Nagyig-
mándi Horgásztó, vízte-
rületi nyilvántartás sze-
rint a Szendi-éri tározó, 
vízminőségi javító prog-
ramja, melyet Dr. Hegyi 
Árpád, halászati szakértő 
az alábbiakban foglalt 
össze:
2016 tavaszán kezdődött 
a Nagyigmándi Horgász-
tó biológia megtisztítása.  
A kezelések célja a nagy 
szerves anyag tartalmú 
üledék, illetve az üledék-
ben keletkező gázok tér-
fogatának csökkentése, 
valamint a víz minőségé-
nek javítása volt. A mik-
robiológiai termékkel 
való vízkezelés teljesen 
biztonságos minden terü-
leten. Egyrészt csak a ter-
mészetben is előforduló 
hasznos, génmódosítás 
nélküli baktériumokat és 
gombákat tartalmaz, 
másrészt a termékben túl-
nyomó többségben anae-
rob (oxigén nélküli) kö-
rülmények között élő 
szervezetek vannak, így 
az oxigénhiányos állapo-
tot nem idéz elő. 
A két tenyészidőszak 
(2016, 2017) során elvég-
zett kezelések a 
Nagyigmándi Horgásztó-
ban a tóvíz fizikai, kémi-
ai tulajdonságai folyama-
tosan javultak, az 

algásodás is a normalizá-
lódott. Az algák közül a 
vízvirágzást okozó, to-
xintermelő cianobak-
tériumok aránya lényege-
sen csökkent még az iga-
zán extrém meleg időjá-
rás ellenére is. Az algák 
visszaszorítását az orto-
foszfát-ion csökkenésé-
vel tudtuk elérni, amely a 
kijuttatott készítmény 
eredménye volt. A hazai 
felszíni vizek általános 
problémája a magas pH 
érték, amely a szabad am-
mónia képződésének ki-
fejezetten kedvez. A ke-
zelések hatására a pH ér-
ték fokozatosan csökkeni 
kezdett és a nyári hóna-
pokban sem tudott magas 
értéket elérni, így a káros 
idegméreg kialakulására 
nem volt lehetőség. A pH 
érték mellett a nitrogén-
formák koncentrációi 
(nitrit, nitrát, ammónium) 
is csökkentek, így az ala-
csonyabb ammónium-
ionból ugyancsak nem 
alakulhatott ki az ammó-
nia.
Az üledék vastagsága lé-
nyegesen változott a két 
éves munka eredménye-
képpen. Az üledék vas-
tagságában több mint 15 
cm-es csökkenést tud-
tunk regisztrálni, amely, 
ha a vízterület nagyságát 
is figyelembe vesszük 
több mint 13.000 m3 üle-
déket jelent. 
Az üledék vastagsága 
mellett talán lényegesebb 
az üledék szerves anya-
gának alakulása, hiszen a 
szerves anyag bomlásá-

 Események, hírek a Nagyigmándi Horgász Egyesület életében

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

(Folytatás a következő oldalon)



ból (rothadás) tudnak 
leginkább a nemkívána-
tos gázok kialakulni oxi-
gén elvonás mellett. A 
szerves anyag mennyisé-
gének alakulása is igen 
kedvező volt, hiszen a 
13%-ról több mint a felé-
re 6%-ra csökkent, amely 
hosszútávon kedvező a 
vízi élővilágra. Ez a 
csökkenés látszólag nem 
túl nagy, de amennyiben 
az üledék vastagságát is 
figyelembe vesszük, ak-
kor a területről több mint 
3.000 m3 szerves anyag 
táródott fel és épült be a 
vízi ökoszisztémába. 
Örülünk az elért eredmé-
nyeknek és amennyiben 
a Nagyigmándi Horgász 
Egyesület anyagi lehető-
ségei engedik, a követke-
ző évben a 2. tó vízminő-
ségét szeretnék javítani.
Felhívom a horgásztár-
sak figyelmét, hogy a 
2017. évi Állami Hor-

gászjegy és Fogási Napló 
valamint a Szendi- Éri 
tározóra kiváltott éves te-
rületi engedély 2018. ja-
nuár 31-ig érvényes, te-
hát eddig az időpontig le-
het horgászni az említett 

okmányokkal. Egyúttal 
kérem, hogy 2018. febru-
ár 1-vel adják le irodánk-
ba a helyesen kitöltött és 
összesített Fogási Napló-
kat. Új engedélyeket 
csak a régi engedélyek 

leadását követően adunk 
ki. Az új engedélyek ki-
adásának tervezett kez-
dési időpontja 2018. feb-
ruár 7. A 2018. évre vo-
natkozó MOHOSZ tari-
fákat még nem kaptuk 
meg, amennyiben ez ren-
delkezésünkre áll meg-
küldjük horgásztársaink-
nak. 
Bízom benne, hogy de-
cemberben és január-
ban lesz még néhány 
jégmentes napunk, 
amikor próbálkozha-
tunk a horgászattal. 
Köszönöm minden ked-
ves támogatónknak az 
idei évben nyújtott se-
gítséget, békés boldog 
karácsonyt és sikeres, 
fogásokban gazdag új-
évet kívánok mind-
annyiunknak!

Dr. Kádár András 
elnök
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A meleg, nyári estéket idézi ifj. Viola Ervin
augusztusi ponty fogása

Közös Önkormányzati Hivatal:  556-490

Nagyigmándi Pápay József Ált. Iskola:          356-577

Nagyigmándi Kincseskert Óvoda:      356-582

Magos Művelődési ház:    356-123

Magos Könyvtár:     556-492

Területi Szociális Gondozási Központ:   

      356-685

Család- és Gyermekjóléti Szolg.:  356-980

I. sz. orvosi rendelő     356-565

II. sz. orvosi rendelő:    356-579

Fogorvosi rendelő:              356-684

Védőnői Szolgálat:             356-981

Komáromi orvosi ügyelet: 

344-770

Polgárőrség:  30/621-0424

Tűzoltóság: 105 ill. 

356-800

Mentők:   104

Rendőrség:  107

Körzeti megbízott: 30/298-6792

Közérdekű telefonszámok 



Mint minden esztendő-
ben, úgy idén is fokoza-
tosan öltözött őszi dísz-
be az óvodánk udvara. A 
rövidülő nappalokat el-
lensúlyozta kicsit az ér-
lelő napot magukban 
hordozó, vidámságra 
ösztönző tökök s az 
egyéb őszi termések lát-
ványa.
Mindig örömmel tölt el, 
hogy a szívesen segítő 

szülők által hozott ku-
korica, tők, dió, mogyo-
ró, paprika, szalmabála 
stb., a kreatív Hagyo-
mányőrző Munkaközös-
ségünk munkája által 
otthonosabbá, falusia-
sabbá teszi udvarunkat. 
Van ebben valami, a rég-
múltból fölsejlő életér-
zés is, hogy jó volt a be-
takarítás, lesz télire való 
elemózsia embernek, ál-
latnak egyaránt. 
A régiségben Szent Már-
ton napja jelentette, 
hogy az ősz bizony nem-
sokára télbe fordul. 
Mindenki törekedett el-
végezni, befejezni a ha-

tárban, kertben lévő 
munkákat és iparkodtak 
az állatok szállásának 
téliesítésével is. Nem 
csak a gyermekek örö-
mére helyeztek az istál-
lók környékére vicsorgó 
töklámpást, hanem a sö-
tétség terjedésével a lap-
pangó, rontó gonosz el-
riasztására.
Középkorban keresendő 
a lámpagyújtás szokása 
is, hiszen királyi rende-
letre, csak Szent Márton 
napjával gyújthattak 
gyertyákat az iparos kö-
zösségek, céhek műhe-
lyeiben.
Ahogy a nyári szertelen-
ségből egyre jobban ha-
lad az idő az őszbe, sö-
tétebb időszakba, ma-

napság is érezhető, hogy 
jó a családokon belül az 
együtt alkotás. Születtek 
is szép, ötletes művek a 
tökfaragó versenyre, 
melyeket nagyon szíve-
sen nézegettünk. Jókat 
derültünk a mai rohanó 
világunk lenyomatát 
tükröző tököcskéken, pl. 
a „hajam az égnek áll” 
sugallatú remekművön.
Népünk mindig is tisz-
telte Szent Mártont, hi-
szen Szűz Mária mellett 
az országunk társpatró-
nusa. Sok szokás fűző-
dik névünnepéhez, s na-
gyon sok ének, vers szól 
róla, történetéről, csele-
kedeteiről, árulkodó li-
báiról. 

Szent Márton napjával zártuk az őszi időszakot

(Folytatás a következő oldalon)
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Márton napi játékok

Libatömés

"Száz liba egy sorban..."
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Az idei esztendőben mi is 
inspiráltuk a szülőket, 
ugyanis rímfaragó ver-
senyt hirdettünk. Szület-
tek rövidebb, egy-egy 
szokást kiemelő rímek és 
hosszabb, rengeteg isme-
retet magába foglaló köl-
temények is. 
Szent Márton-napi ün-
nepségünkön kapták meg 
jutalmukat a tökfaragók, 
rímfaragók a lámpások-
kal szépen kivilágított 
óvoda udvaron. A gyer-
mekek versei, énekei után 
pedig tettünk a faluban 
egy szép nagy sétát kis 
lámpásainkkal, mécsese-
inkkel. A hosszan kígyó-

zó sor megállásra késztet-
te kicsit a korunk rohanó-
it, hiszen az autósoknak 
is meg kellett várni, amíg 
a menet átkelt az úton. A 
látvány, s a lóháton fel-
bukkanó Szent Mártont 
idézők bizonyára kárpó-
tolták a várakozókat. Az 
ovi udvarára visszatérve 
nagyon jól esett a libazsí-
ros kenyér, meleg tea, 
sült tök, pogácsa, patto-
gatott kukorica és a több-
féle sütemény is.
Sokan dolgoztak ren-
dezvényünk sikeréért, 
köszönjük a szíves köz-
reműködést. Köszönjük 
Horváth Juditnak a mó-

kás játékokat, a konyhai 
dolgozóknak, a szülők-
nek a Márton napi fi-
nomságokat; Varga Jó-
zsefnek a hangosításban 
nyújtott segítségét, a  
Polgárőrségnek, Falu-
gondnokságnak a a ren-
dezvény lebonyolítását. 

A Szent Márton alakját 
megszemélyesítő lova-
soknak: Mezei Reginá-
nak és Kosztolyányi Esz-
ternek a közreműködést. 
A Gabi Méterárunak a dí-
jazás támogatását.

Pőcze Lászlóné
óvodapedagógus

Fábiánné Nemes Katalin:

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.

A legkisebb óvodásaink a Süni csoportosok

Fehérlófia csoport

Lámpás felvonulás
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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

A Napocska csoportosok

Pillangó csoportosok

Micimackó csoportosok

Óvodai hírek
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    Az őszi szünet kelle-
mes napjai után novem-
ber derekán ismét meg-
pezsdült az élet az iskolá-
ban.
  Az egészséges életmód, 
az egészség megőrzése - 
bár egész évben jelen van 
az iskolai munkában -, 
ezen a bizonyos héten kü-
lönös hangsúlyt nyert. 
Pedagógus kollégák, tá-
mogatók, valamint ven-
dég előadók segítségével 
olyan hetet szerveztünk, 
amely remélhetőleg elül-
tet néhány pozitív gondo-
latot a nebulók fejében az 
egészséges életmóddal 
kapcsolatban. Hiszen 
tudjuk, a fenti fogalom 
nem a betegség hiányát 
jelenti, hanem ez ennél 
sokkal komplexebb do-
log.
  Nézzük a változatos 
programokat!
  Hétfő reggel az előre be-
harangozott zöldség- és 
gyümölcsszobrok sorban 
érkeztek a kiállításra. Az 
iskola aulája gyümölcsil-
lattal és fantasztikus al-
kotásokkal telt meg. Soha 
ilyen sokrétű nem volt 
még! Rengetek fotó ké-
szült, amelyek bejárták a 
legkülönbözőbb fórumo-
kat. Külön köszönet a 
szülőknek a közös mun-
káért! A szigorú zsűri 
Szabó Gábor 1.b és Nagy 
Nimród 6.a osztályos ta-
nulók alkotásait találta a 
legjobbnak. II. helyezett: 
Kaufman Eszter 5.b osz-
tályos tanuló alkotása 
lett. Külső partnereink, 
akik e-mailben szavaztak 

Ve n c z l i k 
Petra 1.a 
oszt. tanuló 
P ingv ines 
tálját talál-
ták a leg-
j o b b n a k , 
Petra szá-
mára a Veg-
Ház kft. 
ajándékot is 
küldött.
  A délelőtt 
folyamán a 
végzős di-
ákjaink ér-
dekes tippe-
ket, hasznos 
tanácsokat 
k a p t a k 
Vi n c z é n é 
Balla Mária 
kolléganőnk 
tolmácsolá-
sában a ser-
d ü l ő k o r i 
bőrproblé-
mák kezelé-
se terén. 
Marika ké-
sőbb aerobic 
óra kereté-
ben mozgat-
ta meg a ne-
gyedik évfo-
lyamot. 
  A 8.b osz-
tály a bábol-
nai mentőál-
lomásra lá-
togatott. El-
gondolkod-
tató, hogy 
több gyerek 
fejében ek-
kor vert gyökeret az a 
gondolat, hogy később 
ezen foglalkozást sajátít-
sa el. 

  Kedden a kiállításunk 
receptkönyvekkel gyara-
podott. Ebben a verseny-
ben Kaufman Eszter 5.b 
osztályos tanuló nyert, 

második lett Páz-
mándi Nóra 6.b és a 
3.b osztály recept-
könyve, a 4.a osztály 
pedig a harmadik he-
lyet szerezte meg.
  Hogyan vigyázok az 
egészségemre? cím-
mel pedig a gyerme-
kek rajzaiból állt ösz-
sze egy szép kiállítás. 
A zsűri: Gergely Ve-
ronika 6.b, Gulyás 
Sára 4.b és Pogrányi 
Eszter 7.a osztályos 
tanuló rajzait tartotta 
a legjobbnak.
  Szerdán Dr. Gál Vik-
tor fogorvos bővítette 
a másodikosok isme-
reteit a fogápolással 
kapcsolatban. Tanuló-
ink szomorúan vették 
tudomásul, hogy saj-
nos csak a cápáknak 
nő életük végéig új 
fog az állkapcsuk-
ban… 
Péntekné Róth Eszter 
védőnő a test tisztán-
tartását állította gór-
cső alá az ötödikesek 
számára.
  Csütörtökön Dr. 
Szijjné Szabó Csilla 
az emberi szervezet-
ben megbújó élőskö-
dőkről beszélt a har-
madikosoknak. Eme 
bizarr élőlények 
némi borzongás vál-
tottak ki a hallgatók-
ból.
  Pénteken egészség-
percekkel tágítottuk 

az ismereteket az iskola-
rádióban, közben a szü-
netek lehetőséget adtak 
többféle kóstolóra is. Tá-

Egészségnevelési hét az iskolában

Nagy Nimród 6.a - Zöldség- és 
gyümölcsszobrok I. hely

Szabó Gábor 1.b - 
Zöldség- és gyümölcsszobrok I. hely

(Folytatás a következő oldalon)
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mogatóink jóvoltából a 
Voropa Pékség ízletes, 
teljes kiőrlésű lisztből ké-
szült kenyereit és az isko-
lagyümölcs szállítójától, 
a Vega Ház Kft. vezetőjé-
től, Dulai Ágnestől ka-
pott friss zöldségeket és 
gyümölcsöket kóstolhat-
ták meg tanulóink. Ezen a 
napon a leadott szavaza-
tok alapján értékeltük a 
kiállítás darabjait. Termé-
szetesen csakis egészsé-
ges nyeremények formá-
jában.
  Iskolánk is bekapcsoló-
dott az „Európai Mézes 
Reggeli” rendezvényso-
rozatba. Mikle György, a 
Turul Méhész Egyesület 
tagja szemléletes előadás 
után valamennyi alsós ta-
nulónk vajas-mézes ke-
nyeret kóstolhatott külön-
féle mézfajták felsora-
koztatásával.
  A számos érdekes és öt-
letes program mellett az 
iskolában működő kony-
ha is igyekezett támoga-

tást nyújtani 
az egészség-
védelmi hét 
céljának el-
éréséhez. 
  Az étlapot 
mindenkor az 
e g é s z s é g e s 
táplá lkozás 
szelleme len-
gi körül, ez 
most sem 
volt másként. 
A gyerekek-
nek a meg-
szokott mó-
don biztosí-
tották a napi 
friss zöldsé-
geket és gyü-
m ö l c s ö k e t , 
tej formájá-
ban ügyeltek 
a napi kalci-
umbevitelre. 
Az egészsé-
ges napi só és 
cukor szükségletet szem 
előtt tartva készítették el 
az ételeket, amelyeket 
rostokban és fehérjében 

gazdag alapanyagok-
ból állítottak össze. 

  Szeretném külön 
megköszönni a pe-
dagógusok, szülők, 
támogatók, és segí-
tők fáradságot nem 
ismerő munkáját, 
mely nélkül nem 
jött volna létre a 
sokrétű, progra-
mokban gazdag, 
tartalmas egészség-
nevelési hét! Külön 
köszönet az aktív, 
mindenben részt 
vevő szorgos gye-
rekeknek!

Páliné 
Balogh Ildikó

munkaközösség-
vezető

Venczlik Petra 1. a osztályos tanuló 
kompozíciója

Kaufman Eszter 5. b osztályos 
tanuló a legjobb 
receptkönyvvel

Zöldség- és gyümölcskóstoló

Zöldség- és gyümölcsszobrok kiállítása
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   A pályaválasztás sors-
döntő feladat szülőnek és 
diáknak egyaránt.
November 10-én délelőtt 
iskolánk ebben igyeke-
zett segíteni a pályaorien-
tációs nap megrendezésé-
vel. A rendezvény célja 
volt az is, hogy közelebb-
ről megismerjék tanuló-
ink a környezetükben 
élők foglalkozását, mun-
káját.
    A kisgyermek lételeme 
a játék. Ezt tartottuk szem 
előtt, mikor összeállítot-
tuk az alsós tanulók prog-
ramját. Forgószínpadsze-
rűen, 20 perces váltással, 
játékos feladatokat oldot-
tak meg, mesefilmet néz-
tek, dalt tanultak és a vé-
dőnő gyakorlati bemuta-
tóján vettek részt. Sok 
kisgyermek álma, hogy 
rendőr vagy tűzoltó le-
gyen. Az ő munkájukat 
testközelből ismerhették 
meg a tanulók. A nap zá-
rásaként közösen, jó 
kedvvel énekeltük el a 
délelőtt tanult dalt.
A felső tagozatosok a pá-
lyaválasztással foglalko-
zó osztályfőnöki órák 
mellett, külső helyszíne-
ken ismerkedhettek meg 
a következő szakmákkal, 
vállalkozásokkal:
   Az 5.a osztályosok Gás-
pár Sándorék gazdaságát, 
gépeit, állatait tekintették 
meg, az 5.b osztály a Mó-
nika virágüzletbe látoga-
tott el.
   A 6.a osztály Nagy La-
jos hentesnél a húsfeldol-
gozás menetével, a 6.b a 
Voropa Pékség sütőmű-
helyében Lányi István 

Péter pék se-
gítségével a 
kenyérsütés 
technikájával 
ismerkedett. 
A gyerekek 
maguk is 
gyúrha t t ak 
cipókat, ka-
l á c s o k a t , 
amelyek ké-
sőbb az üz-
letben el-
adásra kerül-
tek. Az ebből 
származó be-
vételt Erős 
Szilvia a pék-
ség képviseletében a kö-
vetkező héten adta át az 
osztályfőnöknek, nagy 
örömet okozva ezzel az 
osztálynak.  
   A TIMX kft. a 7.a osz-
tály tanulói számára tette 
lehetővé, hogy kamion-
szerviz, kamionbontó és 
logisztikai részlegét meg-
nézhessék, a 7.b Pogrányi 
Zsolt és felesége dísznö-
vénykertészetében kapott 
hasznos tanácsokat.
   A pályaorientációs nap 
alkalmából a 8. osztályo-
sok Tatabányán a Pálya-

választási kiállításon tet-
tek látogatást a Földi Imre 
Sportcsarnokban. Me-
gyénkből minden iskola 
képviseltette magát a kiál-
lításon; tájékoztató anya-
gokkal, prospektusokkal, 
tanácsadással várták az is-
kolák iránt érdeklődő to-
vábbtanuló gyerekeket.
   A kiállításon tanulóink 
próbára tehették ügyessé-
güket, rátermettségüket is 
egyes iskolák kiállító-
standjainál. (Frizura ké-
szítése, kalács készítése, 
hegesztő, forrasztó szi-
mulátorok.)

Reméljük a kiállítás hoz-
zájárult ahhoz, hogy di-
ákjaink a számukra leg-
megfelelőbb iskolát vá-
lasszák a továbbtanulás-
hoz.
  Ezúton is szeretnénk 
megköszönni támogató-
inknak, hogy segítsé-
günkre voltak, fogadták 
tanulóinkat, lehetővé tet-
ték számukra, hogy bete-
kintést nyerjenek egy – 
egy szakma szépségébe 
és nehézségébe egyaránt.

Páliné Balogh Ildikó
munkaközösség-vezető

Pályaorientációs nap az iskolában

1. b osztály ismerkedik a rendőrök munkájával

8. osztály a pályaválasztási kiállításon, Tatabányán



18• Igmándi Hírnök 2017. decemberIskolai hírek

Legyen a zene mindenkié!
  Talán ez a közis-
mert Kodály idézet 
indította útjára ezt 
a remek kezdemé-
nyezést, amelynek 
részesei lehettek 
4-6.évfolyamos di-
ákjaink.
  Tatabányán a Vér-
tes Agorája adott 
helyszínt a Hang-
szert a kézbe or-
szágjáró hangszer-
kiállításnak, hang-
szersimogatónak. 
A rendezvény a  
Nemzeti Kulturális 
Alap Cseh Tamás 
Programjának tá-
mogatásával és a 
Hangszeresek Or-
szágos Szövetsé-
gének szervezésé-
ben valósult meg. 
A fiatal korosztály 
figyelmét szerették 
volna ráirányítani a zené-
lésre és a könnyűzene ta-
nulásra. A program célja 
volt, hogy a rendezvény-
re látogató fiatalok minél 
több hangszerrel és zenei 
eszközzel megismerked-
jenek, azokat kipróbál-

hassák és sokan távozza-
nak úgy, hogy a jövőben 
szeretnének zenélni.
   Iskolánkból száz tanuló 
vett részt az országjáró 
könnyűzenei programso-
rozat tatabányai állomá-
sán. A közel 350 négyzet-
méteres kiállítótérben öt 

témakörben - gitár és 
basszusgitár, dob és ütő-
hangszerek, billentyűs és 
klasszikus hangszerek, 
elektronikus zenei eszkö-
zök, hang- és stúdiótech-
nika - száznál több kipró-
bálható hangszer és esz-
köz várta diákjainkat.

  A hangszeres kiállító-
tér öt jól elkülönülő 
szekciójában avatott 
szakemberek adták a 
hangszereket a gyere-
kek kezébe, segítve 
őket a helyes hangszer-
fogásban.
  Miközben a kiállító-
térben csoportunk 
egyik fele a hangszere-
ket kipróbálta, a turnus 
másik része rendhagyó 
énekórán vett rész, 
ahol a főszerep - be-
vonva a gyerekeket - a 
világ különböző része-
iről származó hangsze-
reké volt.       Diákja-
inknak felejthetetlen él-
ményt jelentett ez a dél-
előtt. Köszönjük a Vér-
tes Agorája szervezőjé-
nek, Fatuska Máténak a 
segítségét, valamint a 
Pápay József  Általános 

Iskoláért Közalapítvány tá-
mogatását, amely a gyere-
kek útiköltségének biztosí-
tásával ingyenessé tette 
számunkra ezt a rendez-
vényt!

Páliné Balogh Ildikó
énektanár

A Nagyigmádi Pápay József Általános Iskolában is járt a Mikulás

Gitár-próba

Az első próbálkozás
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Kicsik és na-
gyok legna-
gyobb örömére 
idén is ellátoga-
tott hozzánk a 
Mikulás, decem-
ber 5-én, sötéte-
dés után járta be 
a falut 
lovashintóján, 
lelkes krampu-
szokkal az olda-
lán. Mielőtt 
megkezdte útját, 
ellátogatott a 
K é z i m u n k a 
Szakkör teadél-
utánjára, ahol sütemény-
nyel várták a szakkor tag-
jai, természetesen ked-
vességükért szaloncukor-
ral jutalmazta meg az asz-
szonyokat a Mikulás.

A Pápay és Szent István 
utcai kereszteződésben 
volt az első találkahely a 
gyermekekkel, aztán a 
Hősök terén a bolthoz ér-
kezett a hintó, majd a 
Millenniumi kopjafához 

várták Őt, végül pedig 
vasútállomás mellett is 
megállt a Télapó. A csí-
pős hideg ellenére mind-
egyik megállóhelynél 
sok-sok lelkes kisgyer-
kőc és szülei várták a Mi-

kulást. Az idén is 
járt a forró tea a Mi-
kulásra várakozók-
nak, ami nagyon jól 
esett a hidegben. 
Szaloncukor is ju-
tott bőven a gyer-
mekeknek, még a 
krampuszok is meg-
jutalmazták a bátor 
kicsiket, akik nem 
féltek tőlük, remél-
jük jutott minden 
apróságnak belőle 
és jövőre is együtt 
várjuk a Mikulást!
Köszönjük a Miku-

lás segítőinek, a lovaknak 
és gazdájuknak hogy le-
hetővé tették a gyerme-
kek számára ezt a felejt-
hetetlen délutánt! 

P-né Gy. E.

Újra nálunk járt a Mikulás

Adventi játszóház a Magos Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében

Hintóval érkezett a Mikulás
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Adománygyűjtés tizenötödik alkalommal

Adventi gyertyagyújtás községünk Betleheménél
Árgyélus Néptáncegyüttes karácsonyi összeállítása

Az Árgyélus Néptáncegyüttes 
minden tagja részt vett  a műsorban

László Kata és Attila 
karácsonyi koncertjén

Hajduné Farkas Erika polgármester,
 Szabó Réka, Evellei PetraHorsa Borbála furulyázott 

Ismét Nagyigmándon üdvözölhettük a Franz Fürst-
ről elnevezett hausleiteni adománygyűjtés szerve-
zőjét Bernard Grundschober urat. 
Immár tizenötödik alkalommal az osztrák testvérte-
lepülésünk, Hausleitenben szerveztek adomány-
gyűjtést a Nagyigmándon rosszabb sorban élő gyer-
mekek javára. Grundschober úr ajándékokkal meg-
rakodva érkezett településünkre, ahol a gyermekjó-
léti szolgálat által szervezett karácsonyi ünnepségen 
adják át az osztrák meglepetéseket.
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  December 2-án izgatot-
tan gyülekeztek gyerme-
keink a református iskolá-
ban. Adventi és karácso-
nyi ajándék és díszkészí-
tés alkalma volt délután. 
Helyi tanítónők és gyüle-
kezeti tagok vezetésével 
kerülhettek ki szebbnél 
szebb dolgok hittanosaink 
keze alól. Ezek egy részét 
hazavitték otthonaik díszí-
tésére, másik része pedig 
maradt, hogy ezzel támo-
gassák a karácsonyi vásá-
runkat. Köszönjük 
Bedecsné Dián Annamá-
ria, Csonka Edit, Kozáriné 
Jámbor Aranka, Körmen-

di Beáta és Pékné Kocsis 
Katalin segítségét a szer-
vezésben és lebonyolítás-
ban.
December 3-án tartottuk a 
már hagyománnyá vált 
adventi hangversenyün-
ket. Az előző évekhez ha-
sonlóan versekkel, prózá-
val, énekkel és zenével 
szolgáltak az alkalmon 
gyülekezetünk fiatalabb 
és idősebb tagjai. Ez év-
ben a Könnyűzenei Női 
Kórus kezdte énekszóval 
a szolgálatot, majd a hitta-
nos gyermekek egy cso-
portja következett szép 
versekkel, valamint Tóth 

Tímea és Vincze Lujza 
énekével (köszönet a fel-
készítésért Körmendi Be-
átának, Mészáros Piroská-
nak és Pékné Kocsis Kata-
linnak). Séra Evelin csel-
lón játszott, majd Balla 
Mária szavalatát hallhat-
tuk. Pőcze Mária hegedű 
darabja után a Református 
Kórus zárta a sort, benne 
Hérics Józsefné szavalatá-
val.
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 persely-
pénze hittanos gyermeke-
ink programjainak támo-
gatását fogja szolgálni, 
míg a vásár bevétele a 
gyülekezeti élet alkalmait 
és a kisiskola felújításá-
nak alapját erősíti. Az 
előbbi 42.000 Ft, az utób-
bi 183.000 Ft volt.
Szeretnénk köszönetet 
mondani ez úton is mind-
azoknak, akik bármilyen 
formában segítették és tá-
mogatták a rendezvények 
megtartását, lebonyolítá-
sát.

Adventi játszóház, hangverseny és vásár

Játszóház

Hangverseny
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Külön köszönöm Hajduné 
Farkas Erika polgármes-
ter asszonynak, Nagyig-
mánd Nagyközség Dísz-
polgárának, Szijj 
Ferencné képviselő asz-
szonynak Nagyigmánd 
Nagyközség Díszpolgá-
rának, a Szociális, Műve-
lődési és Sport  Bizottság 
elnökének, a megjelent 
képviselőknek, Hajdu Fe-
renc úrnak, csapatunk 

legfőbb támogatójának.
Minden kedves megje-
lentnek köszönöm, hogy 
elfogadta meghívásunkat.

Egyesületünk nagy válto-
zásokon ment át, az edzők 
terén, a szakmai munka 
és a kitűzött célok terén. 
Az értékelést a legkiseb-
bekkel kezdeném. A nyár-
tól az ovisok edzéseit 
Orbánné Szabó Judit ve-

zette. A kicsik nagy lelke-
sedéssel vetették bele 
magukat a játékba, ezt 
igazolja, hogy ebben az 
U7-es korosztályban 20 
igazolt játékosa van az 
egyesületünknek. A gye-
rekek 4 Bozsik tornán és 
1 intézményi tornán vet-
tek részt, melyeken szép 
eredményeket értek el. 
Sportegyesületünk két 
esetben is rendezőként 
vett részt a tornák lebo-
nyolításában. Nincs is an-
nál nagyobb élmény, mint 

a sportpályánk gyönyörű 
környezetében látni a 
környékbeli csapatok 
csillogó szemű kis focis-
táit. Judit köszönöm, 
hogy ilyen nagy tenni 
akarással irányítgatod a 
kezdő reménységeket. 
Látszik, hogy szíveden 
viseled a gyerekek min-
dennapjait, közösségi fej-
lődésüket és azon dolgo-
zol, hogy megszeressék 
ezt a sportot és az egyesü-
letünket. December hato-

Sportévzáró
Ismét eltelt egy év. Egybegyűlt a 
Nagyigmándi KSK minden labdarúgója, 

edzője, a szurkolók, hogy méltóképpen le-
zárjuk a mögöttünk hagyott évet.

(Folytatás a következő oldalon)

Mohácsi Antal a felnőtt csapat edzője 
látványos értékelést prezentált

Gucsi Tamás a ifi csapat edzője  értékelt

Hajduné Farkas Erika 
polgármester asszony 

bejelentette az új tornacsarnok tervezetét
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dikán az edzésen megje-
lent a Mikulás is, aki mé-
zeskalácsot és mindenfé-
le finomságot osztott a 
gyerekeknek, amit edző-
jük saját kezűleg készí-
tett.
Külön köszönöm Hor-
váth István ifjúsági lab-
darúgónak, hogy magára 
vállalta a Mikulás szere-
pét.
Legkisebb focistáink 
ugyan nincsenek itt az 
évzárón, de több mint 40 
kisgyermek hétről-hétre 
látogatja a labdarúgó 
edzéseket és szerepelnek 
a korosztályos csapatok-
ban.
Az U9-es korosztályunk, 
Mészáros Róbert tanár úr 
vezetésével 12 fővel 
kezdte meg a szezont. 
U9-es csapataink 4 alka-
lommal szerepeltek ősz-
szel a Bozsik fesztiválo-
kon, az U11 és U13-as 
csapataink pedig 5-5 al-
kalommal a Bozsik torná-
kon. Ezen a tornán nin-
csenek helyezések mégis 
eredményesek voltak a 
gyerekek, hiszen  a kör-
zeti, alközponti csapatok 
ellen minden korcsoport-
ban tisztességesen helyt-
álltak. Célunk a foci meg-
szerettetése a gyerekek-
kel, a rendszeres testmoz-
gás biztosítása, az alapve-
tő technikák, képességek 
fejlesztése, hogy kötődje-
nek ehhez a sportághoz 
és a klubhoz.
A labdarúgás iránti ér-
deklődés fenntartása 
ugyanakkor nem kis 
munkát ad az edzőknek. 
Az évek elteltével, 1-2 
korcsoportban hiányosan, 

vagy alig tudtak kiállni a 
csapatok. Dolgoznunk 
kell azon, hogy ne csak 
az edzéseken legyenek 
ott a gyerekek, hanem 
vállalják a hétvégi tor-
nákkal járó plusz terhe-
ket, kötelezettségeket. Jó 
az  együttműködésünk az 
iskolával, hiszen pályáin-
kat használhatják a test-
nevelés órán, az iskola 
pedig a tornacsarnokot 
adja az egyesületi foglal-
kozásokhoz. 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 buz-
dítják gyermeküket,  sőt a 
Bozsik tornák helyszíné-
re a szállításban is kész-
ségesen segítenek. 
Az U9-es korosztályunk 
Mészáros Róbert tanár úr 
vezetésével, 12 fővel 
kezdte meg a szezont.
Az U11-es korosztályunk 
pedig Bodányi Péter ta-
nár úr irányításával, 13 
fővel kezdte meg az őszi 
időszakot.
A Bozsik tornák legidő-
sebb korosztályában, az 
U13-ban Orbán Zsolt 
szakosztályvezető úr ve-
zette a csapatot 4 tornán, 
ahol 10 fővel álltak helyt 
kisebb-nagyobb siker-
rel.
Köszönöm Mészáros 
Róbert tanár úr, Bodányi 
Péter tanár úr és Orbán 

NKSK hírek

(Folytatás a következő oldalon)

Fábián László a legszorgalmasabb focistánk

A szezon legjobb kapusa: Orbán Dominik

A szezon legjobb játékosa: Glázer Gábor
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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 labdarúgó-
volt, többek között a 
Győr, a Haladás, a Sop-
ron és a Nyíregyháza csa-
pataiban játszott. Szeret-
ném megköszönni edzőnk 
Lahos Sándor féléves 
munkáját.
Mindkét csapatunk a ki-
emelt csoportban szere-
pel. Az U14-es korosz-
tályban 15 fős csapatunk 
a bajnokságban a 10. he-
lyen. Az U16-os korosz-
tályban 14 igazolt labda-
rúgóval rendelkező csa-
patunk a 9. helyen áll fél 
távnál. A fiúk – lányok – 
nagy lelkesedéssel fogad-
ták az új edzőt és a nyá-
ron többször 20-30 fő is 

részt vett az edzéseken. 
Sajnos egy alkalommal 
hiányosan állt ki csapa-
tunk, létszámban ugyan 
megvagyunk, de volt idő-
szak, hogy a játékosokat 
úgy kellett összekapkod-
ni, hogy le tudjuk játszani 
a mérkőzéseinket. Szeret-
ném, hogy minden játé-
kos tegye a dolgát. Mind-
két csapatunkba további 
játékosokat kell leigazol-
nunk.
Ehhez kapcsolódóan sze-
retném megkérni isko-
lánk tanárait és egyesüle-
tünk edzőit is, hogy az 
esetleges iskolai rendez-
vények – például kirán-
dulások – kapcsán szoro-
sabban működjenek 
együtt, hogy amennyiben 
időpontot kell módosíta-
nunk, azt időben meg 
tudjuk tenni. 
Most pedig rátérnék az if-
júsági csapat értékelésé-
re. A csapat 18 fővel, új 

edzővel kezdte meg a 
menetelést. Játékos pá-
lyafutása befejezésével 
– nagy örömünkre – 
Gucsi Tamás elvállalta a 
kapusaink és az ifjúsági 
csapat felkészítését. A 
fiúk nagyon jól kezdték 
a szezont és sokáig ér-
mes helyen álltak a táb-
lázaton. A végét kicsit 
elrontották, de sok 
edzéssel és fegyelmezett 
hozzáállással nem lehe-
tetlen a dobogó elérése 
az év végén. A mostani 
hatodik helyről felfelé 
vezet az út.
Rátérnék a felnőtt csa-
pat értékelésére. A fel-
készülést továbbra is 
Mohácsi Antal edző úr-
ral kezdte meg a csapat 
és szerettük volna meg-
célozni az élmezőnyt a 
csapatunkkal, de sajnos 
ez nem sikerült. A 16 
fős megyei első osztá-
lyú bajnokságban – idő-

közben a TÁT visszalé-
pésével 15 csapatra 
csökkent a létszám – 
így mi a 11. helyen zár-
tuk a félévet. 
Köszönöm Mohácsi An-
talnak és minden edzőnek 
a munkát.
A házi díjainkat Hajduné 
Farkas Erika polgármes-
ter asszony és Orbán 
Zsolt szakosztályvezető 
úr adta át.
A szezon legjobb kapu-
sa: Orbán Dominik. A 
szezon legjobb játéko-
sa: Glázer Gábor. A sze-
zon legszorgalmasabb 
játékosa: Fábián Lász-
ló. Korosztályonként a 
legtöbb gólt szerző játé-
kosaink: U14-ben Né-
meth Balázs 3 góllal, 
U16-ban Horváth Ben-
ce 13 góllal, U19-ben 
Rózsás Tamás 28 góllal, 
aki az összetett rangsor-

(Folytatás a következő oldalon)

Németh Mihály az eddigi edzői munkája elismerésével
Mészáros Miklós az Igmánd SC elnöke megköszönte

 Ballabás Melinda elnök asszony munkáját
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ban is az előkelő har-
madik helyen áll, fel-
nőtt csapatunkban pe-
dig Hévízi Tamás 7 gól-
lal. 
Hálánkat és megbecsülé-
sünket szeretnénk kife-
jezni egy kis ajándékkal 
Gucsi Tamásnak, köszön-
jük, hogy játékoddal se-
gítetted csapatunkat, 
hogy játékos pályafutá-
sod befejezésével tovább-
ra is egyesületünknél ma-
radtál és a fiatalok részé-
re átadod a tudásod. A 
sok szép védésedre pedig 
különösen büszkék va-
gyunk.
Szeretném továbbá meg-
köszönni Németh Mi-

hálynak – volt edzőnknek 
- az áldozatos munkát, 
amit csapatunkért tett, re-
méljük továbbra is segít 
bennünket, mint elnöksé-
gi tag.

Szeretnék még köszöne-
tet mondani polgármes-
ter asszonyunknak és a 
képviselő testületnek a 
rengeteg segítségért és 
támogatásért, idén az ön-
kormányzat 4 800 000 
Ft-al támogatta csapa-
tunkat. 

Külön szeretném még 
megköszönni a sportcent-
rum területén felállított 
faházat, amely által kul-
turáltabb körülmények 
között működhet a büfé 
és itt fogadhatjuk mint a 
hazai, mint a vendég 
szurkolókat.

Továbbá Bakos Istvánné 
Marikának és dr. Füles 
Zoltán jegyző úrnak a 
közgyűlések zökkenő-
mentes levezetését.

Köszönettel tartozunk 
Hajdu Ferenc úrnak és a 

Jabil Kft. ügyvezető-
igazgatójának Bondor 
András úrnak a TAO tá-
mogatásért.

 Ifj. Bedecs Jánosnak és a 
rendezőknek hogy min-
den egyes hazai mérkőzé-
sünk rendben lezajlott.
Köszönjük Nagy Lajos 
hentesmesternek a sok fi-
nomságot, amivel hozzá-
járult a csapatok étkezte-
téséhez. 

Lukács Jácintnak és a falu-
gondnokság dolgozóinak 
kiemelkedő munkájukat.

Köszönet Prostek Ta-
másné Editnek, Lukácsné 
Farkasdi  Anitának  nem 
csak a mai napért, hanem 
a sok éve tartó segítsé-
gért, valamint mindenki-
nek aki csak egy kicsit is 
tett azért hogy ez a közös-
ség jól működjön.
Köszönjük továbbá Zakor 
Józsefnek, a Komáromi 
HÍD Szövetkezet vezető-
jének, hogy sportegyesü-
letünket támogatta          
150 000 Ft-al, melyből 
egy televíziót vásároltunk 
a klubszobába, így építve 
a közösséget, csapategy-
séget a mérkőzések és az 
edzések utáni közös tévé-
zéssel, meccsnézéssel. 
Szeretném külön megkö-
szönni Kozicz Lillának és 
a konyhán dolgozó lá-
nyoknak a finom vacsorát 
-, az előttünk álló ünnepek-
re pedig mindenkinek ál-
dott, békés karácsonyt és 
boldog új évet kívánok.

Találkozunk 2018-ban. 

Hajrá Nagyigmánd!

Ballabás Melinda
elnök
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A leggyorsabban szeretne 

értesülni a helyi rendezvényekről?

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

címre és felkerül a helyi eseményekről 
értesülők címlistájára!

Ha valakinek tudomása van  olyan köz-
érdeklődésre számot tartó információ-
ról vagy eseményről, amelyet szívesen 
látna az Igmándi Hírnökben, ossza meg 
lakótársaival és írja meg a muvhaz.
nagyigmand @gmail.com címre!

Házi gólkirályunk:
Rózsás Tamás



Az elmúlt hónap eseményei képekben

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

Katica csoport a Mikulással

A 2. a közösen tekintette meg a zöldség- 
és gyümölcsszorbrokat

Csavarszínház mesejátékán az óvodások 
és iskolánk alsó tagozata

Tűzoltóink

Horváth Emese a Mikulással

Katalin bál szépe Szentirmay Anna

50 éves találkozó - A  Nagyigmándi Általános Iskola 
1967-ben végzett 8. B osztálya számára
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