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Nagyigmándi Lovaskör huszárbandériumának tagjai felvonultak az ünnepség kezdetén

Március 15-én délelőtt a Vértanúk terén gyűltünk össze ünnepelni a nagyközség fiataljaival,
s idősebbjeivel.
A nemzeti ünnep alkalmából
szervezett megemlékezések sorát
a Himnusz közös eléneklésével
kezdtük. Az ünnepség nyitányaként a Nagyigmándi Lovaskör
huszárai vonultak fel a téren,
majd Ghyczy-puszta felé vették
az irányt, ahol a megemlékezések
zárásaként koszorúztak.
A folytatásban Sugárné Damó
Márta szavalata következett, Vass
Albert Magyar miatyánk című versét hallhattuk tőle, majd Hajduné
Farkas Erika polgármester asszony
ünnepi beszédére került sor:
Tisztelt Hölgyem és Uraim!
Kedves Fiatalok!
Minden ünnep, megemlékezés
kísérlet. Kísérlet a múlt, a velünk
történt események megragadására. Nem tudom, hogy megfi(Folytatás a következő oldalon)

Hajduné Farkas Erika
mondott megemlékező beszédet
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te volna, de Ő mindig megmentette a
hadat. Megszökött a leglehetetlenebb
kelepcékből.
Az első váci szökése fel a bányavárosba s a második az orosz hadak roppant
tömkelegéből Miskolc felé. Megszökik
Tokajnál s kikerüli Komáromnál és
utolsó útján is éppen érkezik meg kerülő úton a Berettyó mellett Debrecen
s Szeged felé…
Aradon
sem
akar tizenötezer
embert lemészároltatni,
mert
szüksége van az
emberre a hazának. S leteszi
a fegyvert az
oroszok kezébe.
Megvető szavakkal illeti az osztrák hadsereget, Sugárné
amelyet mindig Damó Márta
tönkre csépelt,
bárhol is talál- váról, a harmadik beteget jelentett.
kozott vele: az (…)
osztrák hadsere- Alighanem szükségtelen a további maÜnneplő közösség a Vértanúk terén
get, amelyet soha gyarázat: ezek után, ezen előzmények
ismeretében érthető Haynaunak a maAz ember különleges teremtmény min- úgy senki meg nem alázott, mint Ő.
gyar honvédtisztek vérét kívánó bos�És
ezzel
örök
és
végzetes
sebet
üt
az
dennél jobban képes a valóság érzékeszúvágya.
osztrák
hatalom
szívébe.”
lésére, és így arra, hogy megismerje
Elmondhatjuk tehát, amit olyan ritkán
Móricznak
igaza
van.
Egy
dologban
az igazságot. Mert az ember nemcsak
fizikai, hanem erkölcsi lény is egyben. azonban téved: az osztrák sérelmek mondhatunk el a magyar történelem
– és különösen a XX. századi magyar
Ugyanakkor érzékszerveinek foglya is, sora nem itt és nem ezzel kezdődött.
(Folytatás a következő oldalon)
Visszafelé
forgatva
az
1848/49
törhiszen a körülötte levő világot csak a
ténetét:
1848
tasaját nézőpontjából képes szemlélni.
Nemzeti ünnepeink, így a március 15. vaszán a magyar
ezt a megismerés másokkal és mással honvédség a tavahelyettesíthetetlen felelőséget rója ránk. szi hadjárat ütköMi, magyarok tudjuk, mert megtanul- zeteiben kisöpörte
tuk, milyen az, amikor a szabadsá- az osztrák császári
gunkkal együtt a megismerés lehetősé- seregeket Magyargét is elveszik tőlünk. Mi tudjuk, mert ország területéről.
a saját bőrünkön megtapasztaltuk, (…)
amit Németh László fogalmazott meg Tovább haladva
talán a legérthetőbben: „ egy néphez visszafelé: 1848.
is sok múlt fabrikálható – de csak egy decemberében Eraz , amelyik hozzá tartozik, amelyikből délyben fordult a
ösztönzést, tanulságot és lelket merít- hadiszerencse a
het, és jaj neki, ha ebből kiforgatják.” magyar honvédség Önkormányzatunk
javára.
(…)
Bem József tábor- vezetői koszorúztak
Tisztelt Hölgyem és Uraim!
nok alig két hét
Nincs olyan magyar ember, aki ne tud- alatt, 1848. dená, hogy 1849. augusztus 13-án Gör- cember 25-re, kagey Artúr honvédtábornok, hadügymi- rácsony napjára
visszafoglalta Koniszter, Világosnál leteszi a fegyvert.
Móricz Zsigmond Görgey Artúrról lozsvárt. (…)
szóló gyönyörű írásában így ír a nagy Bem József és a
magyar
honvéhadvezérről:
„(…) Leteszi a fegyvert, de hogy teszi dek győzelme nem
le. Leteszi, mint katona, s mint a po- maradt következlitika analfabétája. Leteszi, mert nem mények nélkül: a
szereti a vért feláldozni, ha van me- császári-királyi
nekülésre lehetőség. Hiszen, ha hősi tábornokok egyike
harcban el akarta volna veszteni a gutaütést kapott, Pozbai református testvértelepülés
hadseregét, számtalanszor megtehet- másik leesett a lo- képviselői is megkoszorúzták az emlékművet
(Folytatás az előző oldalról)

gyelték-e, de ilyenkor az emlékezéssel
együtt különösen érzékenyek vagyunk
az igazságra. Nem véletlenül, hiszen
az ünnep, az emlékezés lényegéhez
tartozik a tisztaság, a megtisztulás.
Márpedig a megtisztulás nincs az
igazsággal való szembenézés nélkül.
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(Folytatás az előző oldalról)

történelem - eseményeiről: a magyar
honvédség európai mércével is mérve megsemmisítő győzelmet aratott

Ünnepi hírek
tetteket hajtsanak
végre? Vajon mi a
magyar elszántság
magyarázata?
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Katolikus temetőben is megemlékeztünk
a mártír lelkészekről

Tisztelt
Hölgyeim
és Uraim!
Ha megakarjuk
Az ünnepi műsor szereplői
érteni a szabadságharc magyar
sikereinek titkát,
tovább kell haladnunk az időben visszafelé.
A
forradalom
eseményei közül
mindenekelőtt és
elsősorban ahhoz, amelyikről
Kossuth Lajos
így ír: „ Nem
minden ez mi az
egész
nemzete
jövőjét magába
Zúgó Néptáncegyüttes
foglalná, hanem
alapja a jövő kifejlődésünknek.”
Vajon
miről
szólnak ezek a
mondatok? Nem
másról, mint az
áprilisi
törvényekről.
És bár korszakfordulókat aligha
lehet egy naphoz
kapcsolni, mégis
1848 és a magyarság történelmében ilyen korÜnneplő közösség a pusztában szakforduló ez a
nap.
Az áprilisi töraz ellenfelén, Habsburg Birodalom vények szentesítésével ezen a napon
seregén. Bosszantóan és vérlázítóan győzött a forradalom. Ezen a napon
megsemmisítőt ahhoz képest, hogy a beérett a reformkor gyümölcse, hiszen
magyar hadsereg korábban önállóan amit negyed évszázad alatt nem sikeévszázadok óta nem is létezett. Tiszt- rült, azt ezen a napon mind elértük:
jei a császáriakhoz képest alulképzet- Felszámoltuk a jobbágyságot, megtek voltak, és a katonáknak a már zaj- teremtettük a népképviseleti alapon
ló háborúban alig több mint fél évük választott, Pesten székelő parlamentet
és az annak felelős, független magyar
volt a felkészülésre.
De vajon mi adott erőt a magyar hon- kormányt, bevezettük a köztehervisevédeknek, hogy ilyen bámulatos hadi- lést, eltöröltük az ősiséget, a papi tizedet, megvalósítottuk a vallásszabad-

ságot, kimondtuk az uniót Erdéllyel,
megalkottuk a sajtótörvényt.
A polgári Magyarország ezen a napon született meg, nem véletlenül írja
róla Csorba László történész: „Szent
Istvántól napjainkig ekkor fordult a
legnagyobbat a magyar történelem
kereke.”
Tisztelt Ünneplő Közösség!
Mi következik mindebből? A magyar
szabadság csúcspontja ez a nap: április 11. Ami előtte történt, az azért
történt, hogy a polgári Magyarország
megszülessen. Ami utána történt, az
pedig azért történt, hogy a polgári
Magyarország megmaradjon.
A magyar honvédsereg európai mércével mérve is bámulatos, emberfeletti
teljesítménye, amely kiváltotta a császár bosszúját és Haynau vérszomját,
a polgári Magyarország megteremtésével magyarázható. Annál is inkább,
mert az áprilisi törvényeket az uralkodó is szentesítette. - Azaz: a magyar
szabadságharc a törvényes, szabad
Magyarországot védte az önkénnyel
szemben.
A császári bakancsok egy, az uralkodó
által is elfogadott alkotmányos Magyarországot tiportak, a cári seregek
egy felelős - az uralkodó által is elfogadott – magyar kormány és parlament által irányított országot gázoltak
le 1848/49-ben (…)
Az ünnepségen az általános iskola
hetedik osztályos tanulóinak műsorát
láthatták a megemlékezők, a műsort
Kőrösligetiné Nagy Erzsébet tanárnő
és Bukta József tanár úr állították ös�sze.
Az ünnep alkalmából a Vértanúk
terén álló Szikszay-Manszbarth Emlékművet koszorúzták meg a helyi ifjúság, az önkormányzat, a történelmi
egyházak, a helyi szervezetek képviselői és meghívott vendégeink, Popovics
György a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke és Manszbarth
Antal csákberényi plébános családjá(Folytatás a következő oldalon)

Az iskolások és a hagyományőrzők közös műsora
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(Folytatás az elõzõ oldalról)
nak leszármazottai. A Szózat zárta a
megemlékezést a téren, majd a római
katolikus temetőben folytatódtak az
ünnepi események.
Sugár Tamás református lelkipásztor
emlékezett a Nagyigmándon 1849-ben
mártírhalált halt csákberényi lelkészek
sírjánál. A hagyomány szerint felhangzottak a Boldog asszony anyánk és a
Perelj Uram kezdetű énekek is a temetőben, majd az emlékezők elhelyezték
virágaikat a mártír papok sírjainál.
A katolikus temető után Szentmihálypusztán zárult az ünneplések sora
Ghyczy József '48-as honvédhadnagy

2014. február-március
síremlékénél.
A
Himnusz követően az
általános iskola diákja Tégi Bence szavalt,
majd Nagy Sándor
képviselő úr mondott
beszédet, emlékezve
az 1848-49-es eseményekre és Ghyczy
Józsefre.
A
megemlékezés
zárásaként a Nagyigmándi Lovaskör huszárai koszorúzták
meg Ghyczy hadnagy
sírját.

Szentmihálypusztai temetőben
Nagy Sándor képviselő úr
mondott beszédet

Farsang a nyugdíjas klubban
Farsangi hangulatban
telt a délután

Az etei nyugdíjasok is eljöttek

Az Őszikék Nyugdíjas Klub tagjai február 8-án tartották jelmezes báljukat. A bálra meghívták az etei nyugdíjas klub
tagjait egy közös szórakozásra. Voltak jó páran akik jelmezt öltöttek, ezzel emelték a jó hangulatot. Az éjszakába nyúló,
vacsorával egybekötött zenés mulatságon mindenki jól érezte magát.				
Bojtor Sándorné
Isten éltesse sokáig az ünnepeltet

Januárban ünnepelte 80. születésnapját
Richter Jánosné Rózsika néni, szakköri körben,
ünnepi tisztelettel felköszöntötték.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetemet fejezem ki ezúton is Hajduné Farkas Erikának nagyközségünk polgármester as�szonyának, Márkus Jánosnénak a Kézimunka
Szakkör vezetőjének, Pásztor Tibornénak, Takács
Sándornénak, a Kézimunka Szakkör tagjainak,
hogy lehetővé tették 70. születésnapom szakköri megünneplését. Továbbá köszönöm a kedves
szavakat, gondolatokat, verseket, jókívánságokat,
gyönyörű virágokat és az elmaradhatatlan ünnepi
tortát.
Tisztelettel: Vörös Jolán

Berekfürdői kedvezményes üdülésre még lehet jelentkezni
Üdülés: 2014. június 19-től-július 06-ig tart.
Jelentkezni: a 06 34/356-030-as vezetékes telefonon, vagy a 06 20 326 4209-es mobil számon lehet.
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Mátyás-napján a Magosban
Február 22-én Jégtörő Mátyás napja
előtt két nappal ismét megtelt a Magos
Művelődési Ház. A 15 éve megrendezett hagyományos népművészeti fesztiválunkra, nagy örömünkre olyan
sokan gyűltek össze, hogy időnként
nehéz volt tovajutni a házban.
Településünk legnagyobb hagyományőrző eseménye az idei évben is nagy
érdeklődés mellett zajlott le. Összejöttek a megye és a távolabbi környék
gyermek- és felnőtt néptánccsoportjai,
de voltak itt citerások, népzenekarok,
dalkörök is, sokan visszatérő vendég-

Tizenötödször néptáncfesztivál
vendégek. Németh Dénes és
Zenekara
az
első alkalommal
mutatkoztak be
mint fesztiválzenekar, de szerencsére nagyon
nagy rutinnal,
hatalmas tudással, fáradhatatlanul zenéltek
mindenki nagy
megelégedésére.

Tárkányi Hóvirág Népdalkör

Zúgó Néptáncegyüttes
Szigetközi Csutora Hagyományápoló Egyesület

Naszvadi Búzavirág Éneklőcsoport

Lendületes táncokat láthattak

Nagykéri Mórinca Citerazenekar

ként. Jöttek Tatáról, Kocsról, Komáromból, és a távolabbi Budajenőről,
Szigetközből, de a Felvidékről is.
Harmincnégy fellépő csoport, negyvenkettő fellépését nézhették meg a

Nagy örömünkre ismét eljöttek
naszvadi barátaink
hozzánk,
akiket
minden évben külön örömmel fogadunk. A Naszvadi
Csemadok szervezet hagyományőrzői: a Viza és a
Sustya citerazenekar, a Búzavirág
Éneklőcsoport férfi és női tagsága is
fellépett, a fiatalabb korosztályt képviselték testvértelepülésünkről a Pet�tyem táncegyüttes és Szabó Julcsi, aki
népdalokat énekelt.

A napot Hajduné Farkas Erika polgármester asszony nyitotta meg, kiemelve a hagyományápolás napjainkban is meglévő fontosságát. Ezt
követően az igmándi Kis Árgyélus
Néptáncegyüttes óvodás csoportja
kezdte meg a fellépések sorát, teljes
telt ház tapsolt legkisebbjeinknek. Az
óvodások Táncolkodó címmel adták
elő Dr. Malomsokiné Varga Nóra művészeti vezető koreográfiáját. Őket az
Igmándi Hagyományőrző Egyesület
táncosai követtek moldvai játékokat
és táncokat láthattunk tőlük. Ebből
a csoportból még ketten szólóban is
megmutatkoztak Kovács Blanka népdalokat énekelt, Kovács Emese pe(Folytatás a következő oldalon)
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többek között a Kovács Blanka énekelt
Tatai Református gimnázium
táncosai,
felléptek a visszatérők között a
várgesztesi német nemzetiségi hagyományőrző fiatalok,
a
Komáromi
Garabonciás
Táncegyüttes, a
martosi hagyo-

dig furulyán adott elő. Az Árgyélus
Néptáncegyüttes két ügyes szólótáncosa Pőcze Petra és Malomsoki Máté
is megmutatta ügyességét. Gyermekcsoportjaink sorát az Árgyélus iskolásai zárták Üvegcsárdás című előadásukkal.
A fellépésekkel együtt elindult a
délelőtti játszóházak programja. A
Kincseskert Óvoda pedagógusai – elmondásuk szerint – nagy örömmel jöttek el újfent az eseményre játszóházat
tartani. A Magos galériájának másik
Az ügyes lányok
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Bányász Dalkör, a Monostori
Dalárda, a Budajenői Pántlika Gyermek Néptánccsoport
és még sokan mások.
A színpadi fellépések sorát
nehéz volna teljességgel felsorolni, de mindenképpen
meg kell említeni, hogy a fellépő gyerekek és felnőttek arcán a kezdeti izgalom után az
öröm jelei mutatkoztak meg.
Nagyon örültek a 15. alkalomra, a kézimunka szakkör
által készített hímzett keszkenőnek is a fellépők, s ez már
elegendő volt a szervezőknek
– megérte a sok munka.
(Folytatás a következő oldalon)

Fesztiválzenekarunk Németh Dénes és Zenekara

Árgyélus Néptáncegyüttes
Aranykocsi Néptáncegyüttes

Az Őszikék Nyugdíjas Klub tagjai
egész nap kenték a zsíros kenyeret

oldalán az Igmándi Hagyományőrzők
várták kikapcsolódni a vendégeket. A
földszinti konyhában is folyt a munka,
és a már hagyománnyá vált igmándi
zsíros kenyérnek idén is nagy keletje
volt. Az Őszikék Nyugdíjas Klub as�szonyai fáradhatatlanul kenték egész
nap a kenyeret.
Itt voltak velünk a délelőtt folyamán

mányőrzők és a
nagykéri citerások a Felvidékről, a tárkányi
Hóvirág Népdalkör, a kocsi Aranykocsi
Néptáncegyüttes, Tatabányai

Táncházban
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tását:
Árgyélus
és Kis Árgyélus
Néptáncegyüttes
vezetői és a táncos
gyermekek
szülei,
Zúgó
Néptáncegyüttes
vezetője és tagjai,
Igmándi Hagyományőrző Közhasznú Egyesület,
Kincseskert Óvoda, Nagyigmándi
Őszikék
Nyugdíjas
Klub,
Nagyigmándi Kézimunka Szakkör,
Nagyigmándi Polgárőr Egyesület,
Magos Művelődési Ház dolgozói,
Nagyigmándi Falugondnokság, Wass
Albert Művelődési Központ (Kisbér).
A Kincseskert
Óvoda
játszóháza

A színpadi program lezárultával nem
ért véget a fesztivál. Németh Dénes és
Zenekara táncháza várt mindenkit a
Magos aulájában.
Estébe nyúlóan zárult a program,
aki ott volt, bizton élményekkel távozott, aki nem volt, annak majd jövőre
lesz lehetősége, hogy átérezze a falusi
fesztivál örömteli hangulatát.
A szervezők ezúton mondanak köszönetet mindazoknak, akik támogatásukkal hozzájárultak ahhoz,
hogy egy jó hangulatú fesztivál kerekedjék a Magos Művelődési Házban az idei Mátyás nap alkalmából:
Nagyigmánd Nagyközség
Önkormányzata, Hajduné Farkas Erika,
Szijj Ferencné, Nagy Lajos, Bauerné
Molnár Éva, Nagy Sándor Sanyek,
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Prostek Tamásné, Magyar Agrár és
Vidékfejlesztési Kamara.
Külön köszönetet mondunk mindazoknak, akik munkájukkal segítették a fesztivál sikeres megvalósí-

Félév zárása az Árgyélus Néptáncegyüttesnél
Előző évekhez hasonlóan a Mátyás- napi Tavaszváró Néptáncfesztivál utáni első próbánkon a Tipegők, Kis Árgyélus-és Árgyélus Néptáncegyüttes
tagok átvehették félévi bizonyítványaikat, mely
tanúskodik arról, hogy az első félév követelményeinek eleget tettek. Tortázással ünnepeltük meg a sikeres fellépést.
Köszönet Kaufmann Ferencnének (Cini néni) a finom süteményért.
Árgyélus Néptáncegyüttes

Farsang az óvodában
A farsang vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig,
a nagyböjt kezdetéig tartó
időszak elnevezése, amelyet
hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok,
népünnepélyek
jellemeznek. A kereszténység előtti
időkből származó farsangi
mulatságokat az „erkölcsös”
16. és 17. században nem
eredete, hanem bujaságot
szimbolizáló szokásai mi-

att tiltották.
A farsang
csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar nevén
„a farsang farka”. Ez a farsangvasárnaptól húshagyó
keddig tartó utolsó három
nap, ami nagy mulatságok
közepette, valójában télbúcsúztató is.
Ilyen nagy mulatozást tart a
Nagyigmándi Kincseskert
(Folytatás a következő oldalon)

Pillangó csoport
Napocska csoport

Micimackó csoport
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Óvoda apraja - nagyja is minden év
februárjában. Idén sem volt ez másként 2014. február 14-én óvodánk
összes csoportja farsangi mulatozást
rendezett a gyermekek örömére. Minden csoportban lázas készülődés előzte meg ezt a jeles eseményt, ahol az
óvó nénik elmondták, hogy miért is
ünnepeljük a farsangot, sok szép éneket és verset tanítottak a gyerekekkel.
A Napocska, Micimackó és a Katica
csoportok gyermekei együtt ünnepelték a farsangot. A gyermekek alig
várták, hogy egymásnak bemutathassák az ötletesebbnél ötletesebb maskarákat és ezután önfeledten mulatozzanak, hiszen erről szólt ez a nap. A
Katica csoport nagycsoportosai vidám
lakodalmas színjátékkal örvendeztették meg a Napocska és Micimackó
csoportos gyermekeket. Ezt követően
minden csoport a saját csoportszobájában versenyekkel, énekekkel, tánccal
varázsoltak vidám farsangi délelőttöt.
A Fehérlófia csoport tagjai gombák-

Óvodai hírek

2014. február-március

nak öltöztek és szüleik
társaságában adták elő
a tanult mondókákat,
verseket,
énekeket.
Voltak gyerekek, akik
a maguk által készített, megálmodott jelmezben érkeztek. A
Pillangó csoport óvodásai mackókká változtak a farsang napján. A dalok és versek
mellett a jelmezükhöz
híven mackós mondóFehérlófia csoport
kákkal és énekekkel
örvendeztették meg a legkisebbeket, portjukban folytatták a farsangolást.
a Süni csoportosokat. Ezután minden A konyha szorgos szakács nénijei figyermek átöltözött az otthon megter- nom süteményekkel és limonádéval
vezett jelmezébe és így szórakoztak édesítették meg a gyermekek napjait.
tovább. A Süni csoport gyermekei A farsang zárásaképpen Ágoston Aniötletesebbnél-ötletesebb ruhákba búj- ta zenés műsora szolgált meglepetéstak és ők is számot adtak tudásukról. ként a gyerekeknek, amelyen együtt
Megszeppenve bár, de annál nagyobb énekelhetett, táncolhatott az óvoda
örömmel szerepeltek a Pillangó cso- összes gyermeke, ezzel méltóképpen
portosok előtt, rövid verseket, mondó- lezárva a farsang időszakát.
Magyarics Anasztázia
kákat, énekeket adva elő. Ezt követően
és Parizek Tamásné
mindkét csoport
óvónők
tagjai a saját csoÁgoston Anita farsangi műsora

Süni csoport

Különleges ünnep a Kincseskert Óvodában
2014. február 7-én Komáromban a
Monostori Erődben első alkalommal került megrendezésre a Komáromi Járás Jótékonysági Gálája. A
gála fővédnöke: Czunyiné dr. Bertalan

Judit kormánymegbízott,
országgyűlési
képviselő as�szony volt. A

Molnárné Dr. Taár Izabella járási hivatalvezető asszony
gratulált óvodánknak a nyereményhez

Czunyiné Dr Bertalan Judit személyesen adta át
a nyereményt a gyerekeknek

jótékonysági
gála
bevételével a Komáromi Járás egyik
óvodáját támogatták.
A rendezvény szer-

vezője a járási hivatalvezető asszony
Molnárné dr. Taár Izabella.
A gála műsorát a komáromi járás 7
településének kulturális csoportjai ad(Folytatás a következő oldalon)
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ták, melyben a nagyigmándi Könnyűzenei Női kórus és a Harmónia Táncstúdió is szerepelt.
A járás óvodái közül első alkalommal
a Nagyigmándi Kincseskert Óvoda
nyerte meg a támogatást, melynek
mindannyian nagy örültünk.
Az összeg ünnepélyes átadására
2014. március 6-án délelőtt 10 órakor
került sor az óvoda tornaszobájában.
A vendégek köszöntése és az óvoda
bemutatása után elsőként a Micimackó csoport gyermekei kedves kis dalos játékfűzéssel örvendeztették meg a
meghívottakat. Óvodánk legnagyobbjai, a Katica csoportosok lakodalmas
műsorára került sor. Tréfás dalaikkal,
verseikkel mosolyt csaltak a vendégek arcára. Az átadó ünnepségen részt

vett
Hajduné
Átadó ünnepség szereplői az óvodában
Farkas
Erika
Nagyigmánd
Nagyközség
polgármestere, a
képviselő testület tagjai közül
Czeglédi Ferenc,
Szijj Ferencné,
Mészáros Miklós.
Aranyosi
István Csém, Dr.
Horváth Klára
Bábolna, Sáhóné
Horváth Márta
Bana, Marschall
Ferenc Mocsa, Pécsváradi Attila üzletvezetője Csécsei Sándor 400 kg
Kisigmánd polgármestere. Az intéz- lisztet ajánlott fel óvodánknak. A nyeményvezetők közül Karsai Bálint, reményt boldogan fogadták gyerekek
Dián
Krisztina, és felnőttek, hiszen ezáltal tovább
Csécsei Sándor átadja az óvodának a 400 kg lisztet
Prostek Tamásné és gyarapszik óvodánk. Az ősz folyamán
Czeglédi Ferencné két udvari játékunk selejtezésre került,
óvodánk egykori így a nyeremény összegét játékok vásárlására fordítjuk. Gyermekeink alig
óvodavezetője.
Molnárné dr. Taár várják már, hogy birtokba vehessék az
Izabella köszönő új játékokat, naponta kérdezik, mikor
szavai után a jóté- jönnek meg már a játékok. Várhatólag
konysági bál be- március végén kerül sor az udvari játévételét Czunyiné kok beépítésére és átadására.
Köszönetet szeretnénk mondani
dr. Bertalan Judit
mindazon
támogatóknak, akik részt
adta át a gyerevettek
a
jótékonysági
bál megszerkeknek. A nyeremény felajánlott vezésében és felajánlásukkal ebben
összege 934.300 az évben a Nagyigmándi Kincseskert
Ft. A GoodMills Óvodát támogatták.
Galgánné Varga Erzsébet
Malomipari Zrt.
óvodavezető

Gergely-járás
2014.
március 12-én a
nagyigmándi
Kincseskert
Óvodában ismét
megtartottuk a
már hagyomán�nyá vált Gergely-járást.
A 17. századtól
a Gergely-járás
célja nemcsak az
adománygyűjtés volt, hanem
az iskolába verbuválás is. Ezt a
hagyományt az
iskolával közösen
őrizzük már évek
óta. Idén is a 8. osztályos diákok
közül került ki Gergely pápa és vitézei
is.
Ez évben Gergely-pápát Viola Ervin
személyesítette meg.
Nagycsoportosaink nagy izgalommal
készültek idén is e napra, verseket,
dalokat, tanultak, melyeket a pápa
kérésére elő is adtak. Ezután minden

Gergely járás

nagycsoportos óvodás megkapta a
nevére kiállított, aláírt és lepecsételt
menetlevelet, mely feljogosította őket
arra, hogy ellátogassanak az iskolába.
Még óvodásaink belebújtak kabátjaikba, addig –megköszönve a szíves
verbuválást- a konyhás nénik által sütött friss pogácsával kínáltuk meg a 8.
osztályos diákokat. Felsorakoztunk az
udvaron, s énekszó közepette indul-

tunk útnak. Óvodásainkat az 1.a
és 1.b osztály
tanító nénijei és
diákjai várták.
Nagy örömmel
kapcsolódtak be
az órai munkába. Nem maradt
el a tanító nénik
dicsérete sem,
hiszen az óra
végén kis ajándékkal kedveskedtek vendégeiknek. Mi sem
mentünk
üres
kézzel. A tanító
néniknek egyegy szál virággal, az elsősöknek kis
színezőkkel köszöntük meg a szíves
fogadtatást.
Szeretnénk megköszönni mindazok
munkáját, akik segítségükkel lehetővé tették, hogy óvodásaink számára
felejthetetlen emléket nyújtson ez a
nap.
Hagyományőrző Munkaközösség
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Óvodai beiratkozás
Értesítem a Kedves Szülőket, hogy Nagyigmándi
Kincseskert Óvodába a beiratkozás:

2014. május 13-14-én (kedden-szerdán),
8-16 óráig
lesz az óvodavezetői irodában.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- TAJ kártyája,
- lakcím kártyája,
- a szülő személyazonosító és lakcím kártyája.
Várjuk a 2011. szeptember 1.-2012. augusztus 31.
között született gyerekeket és azokat is, akik már
ezt megelőzően betöltötték 3. életévüket, de még
nem jártak óvodába.
Nagyigmánd, 2014. március 10.
Galgánné Varga Erzsébet
óvodavezető

Óvodásainkkal közösen emlékeztünk a Vértanúk terén

Mátyás napra elkészült a moldvai mesénk
A Keleti Kárpátok
gerincén túl élő moldvai csángómagyarok
néprajza,nyelve,énekei felbecsülhetetlen
kultúrtörténeti kincs
a magyarság számára. Etnikai elszigeteltségük következtében évszázados

hagyományokat
őriznek. Olyan emlékeket, amelyek a
Kárpátmedencén
belül élő magyaroknál már nem,
vagy csak töredékesen léteznek.

A
romlatlan
gyermeki
lelkekben sikerült
felidéznünk az
ősi kultúra szívdobbanásszerű
megtartó erejét.

Őrizzük és ápoljuk a magyar múlt ezen
megmaradt értékeit, amelyeket a végtelenül mostoha körülmények között
élő csángómagyarok szívós ragaszkodása mentett meg számunkra,ami nekünk már nagyon mélyen eltemetve,
csupán néha sejlik föl a szívünkben.

Születésnapot ünnepelt
az Igmándi Hagyományőrző Egyesület Néptánccsoportja
Két esztendős lett a kis csapat. Mindenki érezhette,
hogy jó együtt dolgozni.
Eredményeink magukért beszélnek.
Gyermekeink sokszor bizonyítottak: 2012. aratókoszorú átadása Kisigmándon,
2013. Mátyás nap, húsvéti
fellépés a Gyermekjóléti Szolgálat rendezvényén,

idősek köszöntése Bábolnán, tavaszi bemutatkozás
a Pápay József iskola tanulóinak, országos nyári
tábor Fonyódligeten, őszi
táncház az iskolában, október 6-i műsorban szereplés
Magyarország Köztársasági Elnök előtt, adventi műsorban léptünk fel Rédén és
elkészült a moldvai koreográfiánk a 15. Mátyás napra.
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„Itt a farsang, áll a bál…”
Szijj Ferencnét, községünk
díszpolgárát.
A bált iskolánk dolgozói retro tánccal nyitották
meg. A hangszórókból
áradt a jobbnál jobb zene,
így táncparkett gyorsan
megtelt a táncos lábú jelmezesekkel. Akinek energiapótlásra volt szüksége,
az a büfében töltekezhetett
a finom sütikkel és szendvicsekkel. Köszönjük az
ügyes kezű anyukáknak,
hogy gondoskodtak róAz 1. a osztályos kikiáltó
lunk.
Üres kézzel senki sem táöltözik és úgy vár- vozott, hiszen minden jelmezes ajánja a maskarába öl- dékcsomagot kapott. No és ha Fortutözött diákokat.
na kegyeltje volt, még a tombolán is
Az idei tél kegyes nyert.
volt hozzánk, de Hogy mennyire volt sikeres a télbúbiztos, ami biztos csúztatónk, majd a következő hónapok
alapon, alsós tanu- igazolják, de hogy a farsangi bálon jól
lóinkkal elbúcsúz- éreztük magunkat, az már biztos.
Farsang az iskolában
tattuk a telet. Síp- Köszönjük mindazok munkáját, akik
pal, dobbal kísért hozzájárultak rendezvényünk sikeréFarsang időszakában mindig felpezsversikékkel
„űztük
a világ végire”.
hez.
dül az élet az iskola falain belül: díszítA
tél
ment,
a
vendégek
sorra érkeztek.
Szakál Henriett
jük a termeket, folyosókat. A farsangi
Gyermekönkormányzat vezetője
bál napjára a tornaterem is ünneplőbe A nézők között üdvözölhettük polgármesterünket, Hajduné Farkas Erikát és
Farsangi kavalkád

Rendhagyó történelem óra
A már több éve kialakult
hagyománynak
megfelelően – ezúttal február 7-én
– Sugár Tamás református
lelkész úr volt a vendégünk,
aki a hatodik osztályosok
tudását gazdagította a reformáció témakörében.
A tanulók megismerkedhettek Luther Márton fordulatokban bővelkedő életének
kiemelkedő eseményeivel,
a reformáció létrejöttének
okaival, előzményeivel, az
új egyházak nézeteivel, te-

vékenységeivel, más jelentős
képviselőivel, köztük Kálvin
Jánossal.
E mellett arról is sokszínű
képet kaptak, hogy ez az új
vallási irányzat milyen jelentősen hozzájárult a kultúra és
a művelődés fejlődéséhez is.
A lelkész úr karakteres, izgalmas előadását a gyerekek
őszinte kíváncsisággal, érdeklődéssel hallgatták végig.
Köszönjük az előadást!
Nagyné Telekes Andrea
történelem tanár

Rendhagyó történelem óra
Sugár Tamással

Alapítványi támogatások
A Pápay József Általános Iskoláért
Közalapítvány Kuratóriuma 2014. február 3-i és március 12-i ülésén határozatot hozott a következő iskolai programok
támogatásáról. Az alapítvány erre a célra 836.700 Ft-ot használt fel a személyi
jövedelemadó 1%-ának felajánlásából
és a korábbi évek megtakarításából.
A fejlesztésre járó gyermekek számára szervezett nyári programhoz támogatás (Öreg-hegy) 30.000,- Ft
A 2. évfolyamosok budapesti kirándulásának támogatásához 25.700,- Ft.

A 4.a osztály erdei iskolai programjának támogatásához (Bakonybél)
Résztvevőnként 10.000,- Ft, összesen:
160.000,- Ft.
Az 5.a osztály erdei iskolai programjának támogatásához (Bakonyszentlászló
- Vinye) Résztvevőnként 10.000,- Ft,
összesen. 190.000,- Ft.
Az 5.b osztály erdei iskolai programjának (június 23-26. Tihanyban) támogatásához. Résztvevőnként 10.000,Ft-, összesen: 170.000,- Ft.
A 6.b osztály budapesti kirándulásának támogatásához 21.000,- Ft.

A 8.a osztály 4 napos nyári táborának
támogatásához (Császáron a Henryx
City Western Farm) Résztvevőnként
5000,- Ft/fő, összesen: 100.000,- Ft.
A 8.b osztályos gyermekek 3 napos
nyári kirándulásának támogatásához
(Egerbe)
Résztvevőnként: 10.000,- Ft/fő, ös�szesen: 140.000,- Ft.
Az alapítvány ezúton is megköszöni a
számlánkra érkezett korábbi felajánlásokat és várja a további támogatásokat.
Karsai Bálint
elnök

n)
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Bálint napi bál
Az általános iskola szülői
munkaközösségének szervezésében idén is megrendezésre került az immár hagyománnyá vált Bálint napi
jótékonysági batyus bál. A
szülők részéről ez alkalmat
megelőző aktív, lelkes, fáradtságot nem kímélő szervezés és előkészület meghozta gyümölcsét: teltházas
estének nézhettünk elébe.
A megérkezett vendégek
pezsgős
fogadása
után
Nyitrai Judit iskolatitkár nyitóbeszédét hallhattuk, majd
a tanári tánckar által előadott
Retro Disco kellően megalapozta a bál hangulatát.
A hajnalig tartó fergeteges mulatság
talpalávaló zenéjét a Party Pop Band
szolgáltatta.
Éjfél után - a szerencsésebbek örömére - a tombolahúzásra felajánlott
ajándéktárgyak, utalványok kerültek
kisorsolásra, köztük a fődíjat jelentő
két személyes négy csillagos wellness
hétvégével.
A bál ez évben is a támogatói felajánlásokból, a megvásárolt belépőjegyekből és tombolaszelvényekből nagyon
szép bevételt eredményezett, ezzel is
segítve a rendezvény céljának megvalósulását: az iskolába járó gyermekeknek a különböző rendezvények
alkalmával még emlékezetesebb, élményekben gazdagabb programokban lehessen részük. S hogy ezt hogy
sikerül megvalósítani legközelebb a
gyereknap után számolunk be. Annyi
biztos elöljáróban: kicsik és nagyok
egyaránt jól fognak szórakozni.
A Szülői Munkaközösség nevében ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik tárgyi vagy anyagi
támogatásukkal hozzájárultak mindez
megvalósításához!
Szülői Munkaközösség Vezetői

ifj. Nagy Sándor
Igmándi nyomda
Illés Csabáné
IMEG-M Bt.
Jáde kozmetika
Kádár András
Kincseskert Óvoda
Knoll Zsolt és családja
Lakatos István
Magos Művelődési Ház
Major Róbert
Malomsoki Zsolt
Matics Éva
Mészáros Mária
Mészárosné Alvincz Éva
Mikle György
Móczár cukrászda
Mónika virág
Nagy Lajos
Nagy László
Nagy Sándor
Nagyigmándi Pápay József
Általános Iskola
Németh Anikó
Ónodi Tamás
Ozsváth Jenő Szilveszter
Pálmási Jenőné
Pázmándiné Harka Anita
Péter Julianna
Petermann Lajos
Pogrányi Henrik
Pogrányi Józsefné
Polgárőrség
Pruzsinszki Erika
Reni Mini ABC
Róth Csaba
Soós József
Szabó Vegyeskereskedés
Szabóné Német Erika
Szász Erika
Szentirmay Károly
Szentirmayné Varga Eszter
Szíjj Ferencné
Takácsné Felker Renáta
Toldiné Tű Annamária
Vasbolt - Vitrans Hungária Kft.
Vidovics Anetta

Nyitótánc

KÖSZÖNET Támogatóinknak:
Aranyosi Angéla
Bábolna Cafe
Bajcsai Edit
Bajcsai Mária
Bajcsai Róbert
Bálint cukrászda
Ballabás Melinda
Balogh Sándor
Bauer Márton
Bódizsné Rózsa Szilvia
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
Coop ABC
Császári pékség
Csonka Gábor
Czunyi Nóra
Darázs Ildikó
Dr. Győry Magdolna
Dr. Malomsokiné Varga Nóra
ELDO-MIX italdiszkont
Electro System Kft.
Feigl Attila
Fikner Piroska
Galgánné Varga Erzsébet
Hajduné Farkas Erika
Haris Ferenc
Horváth ABC
Horváth Melinda
Hováth Anikó
Jó volt a hangulat

Bálintokat köszöntötték
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Önkormányzati hírek
Február hónapban négy alkalommal hívta a testület
tagjait tárgyalásra Hajduné
Farkas Erika polgármester
asszony.
Február 5-ei ülésen elsőként az önkormányzat
2014. évi költségvetése I.
fordulójának a megtárgyalására került sor. A testület
tagjai a hivatal által elkészített beszámolót részletesen áttanulmányozta, majd
kérte, hogy a II. fordulóra
készített költségvetés a kért
kiegészítésekkel, javításokkal kerüljön előterjesztésre
A képviselő-testület elfogadta a 2014. évre szóló
munkatervét. A munkaterv
szerint tizennégy alkalommal ül össze a testület ebben
az évben.
Módosításra került az ülésen
a Komárom és Környéke
Önkormányzati Társulás
társulási megállapodása
is.
A képviselő-testület jóváhagyta a nagyközség 2014.
évi rendezvénynaptárát,
mely az újság mellékletét
képezi.
Az elmúlt évben elindított
közterület-figyelő kamerarendszer kameráinak
felszerelése megtörtént, a
rendszer folyamatos működéséhez csak a központnak
helyet adó épület (buszpályaudvar) végleges elkészülte szükséges.
A kamerák felszerelését
követően merült még fel
javaslat újabb térfigyelő kamerák felszerelésére, mivel
ezeket az eredeti terv nem
tartalmazta. Ennek részben oka, hogy az alapterv
a most folyó beruházások
előtt készült, valamint, hogy
olyan beruházást indított el
a testület, amelynek megfigyeléséről szükséges lenne
gondoskodni. Ezen felül a
teljesebb védelem érdekében még néhány pontra célszerűnek tartotta a testület,
hogy kamerák kerüljenek
kihelyezésre. Ennek érdekében döntött úgy a testület,
hogy a közterület-figyelő
kamerarendszer bővítésére,
valamint a buszpályaudvar
és a sporttelep felügyeletére kamerákat szereltet fel

a Négy N Kft. (8000 Székesfehérvár, Sziget utca 2.)
vállalkozóval 3.449.325,Ft+áfa vállalkozói díjért.
A Millenniumi Emlékpark játszótéri eszközeinek beszerzésére zártkörű
ajánlattételi eljárást indított
a testület. Ajánlatadásra a
ZÖFE Kft. (1119 Budapest,
Thán K. u. 3-5.), - az IPSGyermekszem Kft. (2083
Solymár, Fecske u. 18..) és a
Sulitech Kft. (8002 Székesfehérvár, Pf.: 141 ) kérte.
Az ajánlatoknak tartalmaznia kellett a kivitelezési
munkák anyag- és díjköltségeit, a vállalt kivitelezési
határidőt, a vállalkozó által
biztosított garanciális- és
fizetési feltételeket, a referenciák felsorolását, valamint az esetleges egyedi
vállalkozói feltételeket. A
benyújtási határidő 2014.
február 17.
A február 19-ei ülésen az
Emlékpark játszóterének felújítási munkái kivitelezésére
kiírt pályázat nyertesévé az
IPS-Gyermekszem
Kft.
ajánlattevőt nyilvánította a
testület. Az ellenszolgáltatás
összege: 3.570.860,- Ft + áfa
= 4.534.992,- Ft (bruttó).
Ahhoz,
hogy
a
Nagyigmándi
Sportkör
pályázaton részt vehessen
szükséges volt a testületnek
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatról döntést hoznia.
A képviselő-testület, mint
a Nagyigmánd 131 hrsz-ú
sporttelep 1/1 arányú tulajdonosa hozzájárult ahhoz,
hogy a Nagyigmándi Községi Sportkör a látvány-csapatsportok támogatásának
adókedvezménye sporttelep
felújítási program (továbbiakban: TAO program)
keretében nyertes pályázat
esetén, az ingatlanon sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást megvalósítson. Mint
tulajdonos hozzájárult ahhoz, hogy a Sportkör a megvalósuló felújítást legalább
5 éven keresztül a Magyar
Labdarúgó Szövetség által
jóváhagyott sportfejlesztési
programnak, a látvány-csapatsport támogatásra vonatkozó jogszabályoknak és az
eredeti rendeltetésnek meg-

felelően használja és hasznosítsa. Mint tulajdonos
hozzájárul továbbá ahhoz,
hogy az ingatlanra a felújítás megvalósításától számított 5 év határozott időre az
igénybe vett támogatás mértékéig jelzálogjog kerüljön
bejegyzésre a Magyar Állam javára. Kötelezettséget
vállalt arra, hogy a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése érdekében a
Sportkörrel együttműködik,
a bejegyzéshez szükséges
tulajdonosi nyilatkozatokat
megteszi, és a rendelkezésére bocsátja.
Február 12-ei rendkívüli
ülésről:
A képviselő-testület a
nagyigmándi
Területi Szociális Gondozási
Központ épületének belső felújítási és átalakítási
munkáinak kivitelezésére
kiírt közbeszerzési pályá-

a költségvetési törvény felhatalmazása alapján a Belügyminiszter írt ki. (2014.
(I.31.) BM rendelet). Az
elmúlt években erre a pályázatra előbb a kamerarendszer majd a sportöltöző
építésével pályázott az önkormányzat, sajnos sikertelenül.
Döntés született az ülésen arról, hogy pályázatot
nyújt be az önkormányzat
a Kincseskert Óvoda energetikai korszerűsítésére. A
pályázat összes elszámolható bruttó költsége 27 200
849,-Ft. A szükséges önerőt
5 440 170-Ft-ot biztosítja.
A pályázat keretében a korábban már előkészített,
az óvodai működési költségek csökkentését célzó
napelemes rendszer került
benyújtásra. Az óvoda tetőszerkezetére 84 db napelem kerülne felszerelésre a
szükséges kiegészítésekkel

Szerződés aláírása a Gondozási Központ felújításáról

zat nyertesévé a WF Kft.
(2900 Komárom, Laktanya
köz 9.) ajánlattevőt nyilvánította. Az ellenszolgáltatás összege:23.850.364,Ft+ Áfa = azaz bruttó
30.289.962,-Ft. Az épület
belső átalakításának kivitelezési munkáit a WF Kft.
megkezdte.
A Kincseskert Óvoda energetikai korszerűsítése:
Ebben az évben is meghirdetésre került az egyes önkormányzati feladatokhoz
kapcsolódó fejlesztési támogatás pályázata, melyet

és inverterrel. A fejlesztés
eredményeként évi 20 ezer
KW óra villamos energia
termelésére lenne lehetőség, mely megfelel az intézmény éves villamos energia
felhasználásának.
Február 19-ei képviselőtestületi ülésről:
Elfogadásra került a szociális térítési díjak megállapításáról szóló rendelet:
Nagyigmánd Nagyközség
Önkormányzat Képviselőtestületének
(Folytatás a következő oldalon)

14• Igmándi Hírnök
(Folytatás az előző oldalról)

1/2014. (II.24.) önkormányzati rendelete a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak megállapításáról:
Nagyigmánd Nagyközség
Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) b) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A személyes gondoskodást nyújtó ellátások Sztv.
115. § (1) bekezdése alapján számolt intézményi térítési díja
a) napi egyszeri étkeztetés
esetén 770,- Ft/fő/nap
b) napi kétszeri étkezés esetén 830,- Ft/fő/nap
c) nappali ellátást nyújtó
idősek klubja esetén a csak
napközbeni
tartózkodást
igénybe vevőknél 2.900,Ft/fő/nap
d) nappali ellátást nyújtó Idősek Klubja esetén a
napközbeni tartózkodást és
étkezést igénybe vevőknél
1.635,- Ft/nap
e) házi segítség nyújtás esetén 825,- Ft/óra
2.§ A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjából napi
egyszeri étkeztetés esetén
az alábbi mentesség és kedvezmények biztosíthatók:
a) 0 – 28.500,- Ft közötti
jövedelem esetén ingyenes,
b) 28.501,- Ft – 42.750,- Ft
közötti jövedelem esetén
62,3% díjkedvezmény,
c) 42.751,- Ft – 85.500,- Ft
közötti jövedelem esetén
50% díjkedvezmény,
d) 85.501,- Ft feletti jövedelem esetén 35,7% díjkedvezmény állapítható meg.
3.§ A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjából napi
kétszeri étkeztetés esetén
az alábbi mentesség és kedvezmények biztosíthatók:
a) 0 – 28.500,- Ft közötti
jövedelem esetén ingyenes,
b) 28.501,- Ft – 42.750,- Ft
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közötti jövedelem esetén
55,42% díjkedvezmény,
c) 42.751,- Ft – 85.500,- Ft
közötti jövedelem esetén
40,96% díjkedvezmény,
d) 85.501,- Ft feletti jövedelem esetén 24,1% díjkedvezmény állapítható meg.
4. § Az étkeztetés kiszállításának díja 0,- Ft/nap.
5.§ A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjából házi
segítségnyújtás esetén az
alábbi mentesség és kedvezmények biztosíthatók:
100% díjkedvezmény.
6.§ A nappali ellátás intézményi térítési díjából nem
hajléktalan személyek részére 100% díjkedvezmény
állapítható meg.
7.§ Az Idősek Klubja nappali ellátás és étkeztetés
együttes intézményi térítési díjából az
alábbi mentesség és kedvezmények biztosíthatók:
a) 0 – 28.500,- Ft közötti
jövedelem esetén ingyenes,
b) 28.501,- Ft – 42.750,- Ft
közötti jövedelem esetén
82,26% díjkedvezmény,
c) 42.751,- Ft – 85.500,- Ft
közötti jövedelem esetén
76,45% díjkedvezmény,
d) 85.501,- Ft feletti jövedelem esetén 69,72% díjkedvezmény
állapítható
meg.
8.§ (1) E rendelet 2014.
március 1-én lép hatályba.
(2)
Hatálybalépésével
egyidejűleg hatályát veszti
az 5/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet.
Hajduné Farkas Erika sk.
polgármester
dr. Füles Zoltán sk.
jegyző
A rendelet kihirdetve: 2014.
február 24.
dr. Füles Zoltán sk.
jegyző
A képviselő-testülete a
szavazatszámláló bizottsági tagokat az alábbiak
szerint választotta meg:
1. Szavazókör : Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (Kossuth L. u. 3. )
Tagok:
Zsebőné Pálmási Veronika
Bauer Márton
Kelemenné Pósán Edit

Póttag:
Pékné Kocsis Katalin
Prostek Tamásné
		
2. Szavazókör: A régi orvosi váróhelyiség (Bajcsy-Zs.
u. 2.)
Tagok:
Halász Lászlóné
Mildner Katalin
Korinek Miklós
Póttag: Horváth Jánosné
Bedecsné Dián Annamária
3. Szavazókör: Vadászcsárda (Vak Bottyán u. 17.)
Tagok:
Kéringerné Lentulai Magdolna
Mikle György
Horváthné Maráz Márta
Póttag:
Németh Anikó
Németh Attila
4. Szavazókör : Szőkepuszta (Orvosi rendelő)
Tagok:
Illés Csaba
Menyhárt Andrea
Molnár Zoltán
Póttag:
Téginé Szabó Erzsébet
Takács Sándorné
Pályázati kiírás intézményvezetői munkakörre:
A 182/2013. (XI. 20.) sz.
képviselő-testületi határozat
a Magos Művelődési Ház és
Könyvtár intézményvezetői
pályázatát eredménytelennek nyilvánította, mivel a
pályázati kiírásnak megfelelő érvényes pályázat nem
érkezett.
Ennek következtében a
Magos Művelődési Ház
és Könyvtár intézménybe
Prostek
Tamásné
nagyigmándi pályázót közösség szervezői munkakörbe határozott időre, egy
évre, 2014. december 1-ig
kinevezésre került.
Az eredménytelenség miatt
a pályázatot újra ki kell írni
a 150/1992. (XI.20.) Korm.
rendelet 7.§ (10) bekezdés
szabálya szerint.
Az alábbi pályázati kiírás
került elfogadásra:
Nagyigmánd Nagyközség
Önkormányzat Képviselőtestülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. tv. 20/A. §
alapján pályázatot hirdet a
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Nagyigmándi Magos Művelődési Ház és Könyvtár
intézményvezetői álláshelyére az alábbiak szerint.
Nagyigmánd Nagyközség
Önkormányzat képviselőtestülete pályázatot hirdet
a „Nagyigmándi Magos
Művelődési ház és Könyvtár” közművelődési intézmény
intézményvezetői
álláshelyére
Az ellátandó munka és
beosztás: közművelődési
intézmény intézményvezetői munkaköre, magasabb
vezetői beosztás
Vezetői megbízás időtartama: határozott időre 2014.
október 01-től - 2019. szeptember 30-ig szól.
Munkakörhöz tartozó, illetve vezetői megbízással
járó lényeges feladatok:
• A képviselő-testület által
jóváhagyott éves rendezvény naptár alapján a nagyközség kulturális életét gazdagító, hagyományos nagy
rendezvények, rendezvénysorozatok, művészeti bemutatók, kiállítások, nemzeti
és helyi ünnepekhez kötődő
rendezvények szervezése,
• az intézmény marketing
tevékenységének növelése
által a település ismertségének és elismertségének
további növelése, ennek érdekében kiadványok megjelentetése,
• az intézményi adottságok
kihasználásával az amatőr
művészeti csoportok és a
helyi civil szervezetek segítése,
• az intézmény és a lakosság kapcsolatának ápolása,
a látogatottság növelése, az
innovatív közművelődési tartalmak feltárása azok meghonosítása, a kulturális és a
közösségi közszolgáltatások
színvonalának növelése,
• a finanszírozási források
mértékét figyelembe vevő
intézményi gazdálkodás, a
fenntartói forrásokat kiegészítő pályázati és szponzori
támogatások elnyerése,
• az Igmándi Hírnök című
havi lap szerkesztői feladatainak ellátása.
• az intézményhez tartozó könyvtár működtetése,
szakmai irányítása.
(Folytatás a következő oldalon)
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(Folytatás az előző oldalról)

Pályázati feltételek:
- Főiskola- felsőfokú közművelődési végzettség és
szakképzettség, vagy nem
szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,
- a kulturális szakemberek
szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről
és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I.14.)
MKÖM rendelet szerint
akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi- gazdasági,
államháztartási ismereteket
is nyújtó közművelődési intézmény-vezető tanfolyam
eredményes elvégzését igazoló okirat,
- felsőfokú közművelődési
végzettségének és szakképzettségének vagy szakvizsgájának megfelelő feladatkörben szerzett legalább 5
éves szakmai gyakorlat,
- kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat tételi
eljárás lefolytatása
A pályázat elbírálásánál
előnyt jelent:
- hasonló munkakörben
szerzett vezetői gyakorlat,
- idegen nyelv ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget/ket
igazoló okiratok másolata,
- intézmény vezetésére vonatkozó program, a nagyközségi
rendezvényekre
vonatkozó jövőbeli koncepció,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat arról, hogy a
pályázat anyagát a képviselő-testület megismerheti,
valamint nyilatkozat arról,
hogy a nyílt ülésen történő
elbíráláshoz a pályázó hozzá járul-e.
Illetmény és egyéb juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény alapján meghatározott
illetmény, vezetői pótlék. A
megbízás a Közalkalmazottak jogállásáról szóló tör-
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vény és törvény végrehajtására kiadott 150/1992. (XI.
20.) sz. Kormányrendelet
alapján magasabb vezetői
beosztásnak minősül.
A fenntartó a pályázati eljárásban biztosítja, hogy a
pályázat iránt érdeklődők
a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást
megkapják, továbbá az intézményt megismerhessék.
A pályázatok benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (KSZK)
internetes oldalán közzétételtől számított 180. nap
24.00 órája.
A pályázat benyújtásának
módja:
A pályázatot zárt borítékban egy eredeti és egy
másolati példányban kell
benyújtani. Hiánypótlásnak helye nincs. Postai
úton Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata
(2942 Nagyigmánd, Kossuth L. u. 2.) címére történő megküldésével, kérjük a borítékon feltüntetni
„Pályázat a Nagyigmándi
Magos Művelődési ház és
könyvtár intézmény intézményvezetői álláshely
betöltésére”. Személyesen: Hajduné Farkas Erika
polgármesternél. Postai
küldemény esetén a postára adás napja, lekésőbb
a benyújtási határidő utolsó napja lehet. A képviselő-testület mint fenntartó
a benyújtott pályázatokat
2014. szeptember 30-ig
elbírálja.
A pályázat elbírálásának
rendje:
A véleményező és döntésre javaslatot tevő testületek ülésükre az érvényesen pályázókat személyes
meghallgatásra meghívhatják. A pályázatokról és
az intézményvezetői megbízásról a benyújtási határidő lejártát követő 30.
napon belül Nagyigmánd
Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete dönt. A pályázók
meghallgatására a képviselő-testület az Szociális,
Művelődési és Sportbizottságot kéri fel.

A Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és
működési
szabályzatát
2013. év áprilisában hagyták jóvá a képviselő-testületek (Nagyigmánd, Csém)
A kormányhivatal 2014.
évi ellenőrzési tervében
kiemelten szerepel a belső
kontroll rendszer vizsgálata az önkormányzatoknál
(Nagyigmándi hivatalnál ezt
vizsgálta az elmúlt évben
az Állami Számvevőszék).
A nagyigmándi szervezeti
és működési szabályzatban
ugyan szerepel a belső ellenőrzés, azonban részben
a megváltozott társulás,
részben új jogszabályok miatt szükséges kiegészíteni
az SZMSZ 10.5 „A hivatal
szervezeti egységeinek ellenőrzési feladatai” című
rész (5) bekezdését, mellyel
a képviselő-testület tagjai
egyet értettek.
Az autóbusz pályaudvar
építésének befejező munkái között – a Vértes Volán
forgalomtechnikai szakembereivel folytatott egyeztetés eredményeként – az
épületet körülvevő útburkolat szegélyezésének korrekciójára volt szükség. A nagyon rossz állapotban lévő
szegélyeket az épület körül,
mintegy 77 m hosszban cserélni kellett. A pályaudvar
útburkolat szegélyezésének
felújítási munkáit az épület
kivitelezője, a WF Kft-t.
végezte el a testületi döntésnek megfelelően, bruttó
622.301,- Ft értékben.
A pályaudvar útépítési
munkáinak kivitelezésére
zártkörű versenytárgyalást
kiírásáról döntött a testület.
A versenytárgyalás keretében ajánlatadásra kérte fel:
COLAS Út Zrt-t. Nyugatmagyarországi Területi Igazgatóság 2890 Tata, Környei
u. 24.- a Gombos Földgép
Kft 2854 Dad, Dózsa Gy. u.
41/A., és a Varga és Társa
Út és Mélyépítő Kft.-t 2890
Tata, Pálffy utca 19/A.
A képviselő-testület tagjai
az ülésen döntöttek abban
is, hogy Csém községben
a védőnői szolgálat feladatainak ellátását a településünk védőnői lássák el a
következő
időszakban.

Igmándi Hírnök • 15
Február 26-án tartott testületi ülésről:
Elfogadásra került az Önkormányzat 2014.évi költségvetése.
A rendeletet
közzé tesszük, a mellékletei megtekinthetőek a település honlapján www.
nagyigmand.hu
Nagyigmánd Nagyközség
Önkormányzat Képviselőtestületének
2/2014. (III.03.) sz.
önkormányzati rendelete
Nagyigmánd Nagyközség
Önkormányzatának
2014. évi
költségvetéséről
Nagyigmánd Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik,
a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat –és hatásköreiről
szóló 1991.évi XX. törvény
138.§ (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
tv.23.§ (1) bekezdésben
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2014.
évi költségvetéséről szóló
2013. évi CCXXX.törvény
előírásaira, illetve azok
végrehajtására vonatkozó
rendeletekre figyelemmel,
a szükséges egyeztetések
után a 2014. évi költségvetésről és végrehajtási feladatairól az alábbi rendelet
alkotja:
1.§ (1) A képviselő-testület
az önkormányzat kiadásainak
fedezetéül szolgáló bevételek
főösszegét 594 140 000 Ftban határozza meg.
(2) Az (1) bekezdésben
szereplő bevételek közül
a felhalmozási célú bevételek összegét 67 312 000
Ft-ban, míg a működési
célú bevételek összegét
526 828 000 Ft-ban állapítja
meg. A kötelező feladatok
bevétele 584 526 000 Ft a
nem kötelező feladatok bevétele 9 614 000 Ft államigazgatási bevételek 0 Ft.
(3) A tárgyévi bevételek és
kiadások különbözeteként a
költségvetési hiány összege
az alábbiak szerint került
megállapításra:
(Folytatás a következő oldalon)
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költségvetési bevételek:
557 501 000 Ft
költségvetési kiadások:
594 140 000 Ft.
A hiány összege:
36 639 000 Ft, melyet belső
finanszírozásból a pénzmaradvány biztosít.
(4) A képviselő-testület az
önkormányzat finanszírozási műveleteket nem tartalmazó összes költségvetési
kiadását 594 140 000 Ftban határozza meg. Ennek
összegéből a felhalmozási
célú kiadások összege 202
337 000 Ft, a működési
célú kiadások összege 391
803 000 Ft.
A kötelező feladatok kiadásai 559 969 000 Ft, a nem
kötelező feladatok kiadásai
34 171 000 Ft, az államigazgatási kiadások 0 Ft.
(5) A költségvetés működési célú egyenlege
135 025 000 Ft, felhalmozási
célú egyenleg – 135 025 000
Ft.
(6) A kiemelt bevételi előirányzatok: működési támogatások 149 306 000 Ft,
felhalmozási célú támogatások
21 059 000
Ft, közhatalmi bevételek
327 450 000 Ft, működési
bevételek
50 072 000
Ft, felhalmozási célú átvett
pénzeszközök 9 614 000
Ft, finanszírozási bevételek
36 639 000 Ft.
A kiemelt kiadási előirányzatok: személyi juttatás 92
115 000 Ft, munkaadókat
terhelő járulékok
25
279 000 Ft, dologi kiadások 101 785 000 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 11
585 000 Ft, egyéb működési
célú kiadások19 724 000 Ft,
egyéb felhalmozási célú kiadás 3 000 Ft, beruházások
102 468 000 Ft, felújítások
96 869 000 Ft., működési
célú pénzeszköz átadás 141
315 Ft.
2.§ (1) Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata és
intézményeinek működési
és felhalmozási bevételeit intézményi bontásban
az 1. melléklet mutatja be,
amely nem tartalmazza az
intézmények finanszírozási
halmozott bevételeit. A bevételek és kiadások kiemelt

Önkormányzati hírek
előirányzatonként kötelező,
önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti
bontását a 3. és a 4. melléklet szemlélteti.
(2) Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata és
intézményeinek működési
és felhalmozási kiadásait
forrásonkénti intézményi
bontásban a 2. melléklet
mutatja be.
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú
mérlegét az 5. melléklet,
közigazgatási mérlegét a 6.
melléklet tartalmazza.
3.§ Az önkormányzat által irányított költségvetési
szervek engedélyezett létszámadatait a 7. melléklet
tartalmazza, amely magába
foglalja a közfoglalkoztatottak létszámát is. Az önkormányzat felújítási és
beruházási kiadásait a 9.
melléklet tartalmazza.
4.§ A Képviselő-testület
az önkormányzat általános
(működési) tartalékát 5 000
Ft-ban állapítja meg, a céltartalék 0 Ft.
5.§ Az Önkormányzat részére nincs megállapított
Európai Uniós támogatással
megvalósuló program, így a
8. melléklet nemlegesen került bemutatásra.
6.§ Az önkormányzat pénzmaradvány igénybevételét a
10. melléklet tartalmazza.
7.§ A képviselő-testület
nem tervez olyan fejlesztési
célokat, amelyek megvalósításához, Magyarország
gazdasági
stabilitásáról
szóló, 2011. évi CXCIV
törvény 3.§ (1) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
8.§. (1)A polgármester 1
000 000 Ft értékhatárig
dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja
a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a
polgármesternek biztosítja az
átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének a jogát a
következők szerint: az önkormányzati gazdálkodás során
a szabad értékpapír vásárlás,
illetve pénzintézeti lekötése
útján hasznosíthatja.
9.§ Az önkormányzat irányítása alá tartozó költség-

vetési szerv a költségvetési
elszámolási számláján lévő
pénzeszközeit az önkormányzat által meghatározott hitelintézetnél (számlavezető bank) nyitott
pénzforgalmi számlán kezeli Nagyigmánd Nagyközség
Önkormányzat számlavezető bankja a Pannon Takarék
Bank Zrt.
10.§
(1) A Képviselőtestület a költségvetési források gyarapítása céljából
elrendeli:
a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő
növelését,
b) az intézményi működési
bevételek növelését.
(2) A 2014. évi költségvetési keret szigorú gazdálkodást rendel el, az alábbiak
szerint:
a) fokozottabban és eredményesebben kell érvényesülnie a hatékonyabb és takarékosabb intézkedéseknek,
b) a bevételek növelése érdekében az önkormányzat
és a költségvetési szervei
kötelesek minden szükséges
intézkedést megtenni.
11.§ Az intézményekben
folyó szakmai tevékenység
bővítésének feltétele, hogy
a döntéshozatalra irányuló
kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban
– hatékonyságot, eredményességet és költségtakarékosságot elemezve – kell
bemutatni a tárgyévre vonatkozóan, illetve több évre
kiható változások esetén
legalább két évre előre becsülve, az új tevékenység
megvalósításának személyi és tárgyi feltételeit és a
rendelkezésre álló anyagi
forrásokat.
12.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép
hatályba,
rendelkezéseit
2014. január 1.-től kell alkalmazni.
Dr. Füles Zoltán sk.
jegyző
Hajduné Farkas Erika sk.
polgármester
A rendelet kihirdetve:
Nagyigmánd, 2014. március 3.
Dr. Füles Zoltán
Jegyző sk.

2014. február-március
A képviselő-testülete a Területi Szociális Gondozási
Központ belső teherhordó
szerkezeteinek megerősítésével kapcsolatos, a helyi
védettség alatt álló épület
összeomlását veszélyeztető
állapot elhárításához szükséges munkálatok elvégzésére vállalkozási szerződést
kötött a B&F Solid-Bau
Kft-vel 1.974.731,-Ft+Áfa
összegben.
Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról:
Megjelent
a
Belügyminisztérium
10/2014.
(II.19.).számú rendelete az
adósságkonszolidációban
részt nem vett települési
önkormányzatok fejlesztési
támogatásáról. A rendelet
alapján támogatás nyújtható be a település belterületén út, járda építésére, felújítására, karbantartására,
vízelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására, településrendezési tervek készítésére, olyan önkormányzat
tulajdonában lévő épület
felújítására, fejlesztésére,
energetikai korszerűsítésére, amely igazgatási tevékenységet, kulturális, szociális, egészségügyi ellátást
szolgál. Az önkormányzatunk már ezeknek a jó részét
megoldotta saját erőből. A
rendelet értelmében a 2001
és 3000 fő lakosságszám
közötti települések esetében
44 millió Ft-ra nyújtható be
támogatás.
Képviselő-testület döntött
arról, hogy az adósságkonszolidációban részt nem vett
települési önkormányzatok fejlesztési támogatására
pályázatot nyújt be a település belterületén út, járda
építésére, az önkormányzati
tulajdonban lévő épület felújítására 44 millió Ft támogatási összegre. Az igényelt
támogatáshoz kapcsolódó
beruházás, fejlesztés részletes indoklásában a Területi
Szociális Gondozási Központ belső teljes felújítását,
a Köztársaság utca aszfalt
burkolatának
felújítását,
(az útfelület letakarításával,
padkanyeséssel, a felesleges
(Folytatás a következő oldalon)
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föld elszállításával, AC 11
jelű aszfalt kopóréteg építésével, átlag 5 cm vastagságban, bitumenemulziós
alápermetezéssel és 1-1 m
szélességű nemesített padka
építéséve l5 cm vastagságban. Az utca hossza: 228 m,
aszfaltburkolat szélessége:
3,5 m, a burkolat felülete:

Önkormányzati hírek
1008 m2 ) és a Bajcsy-Zsilinszky
térburkolóköves
járda építését szerepeltettük.( A Községmajor köztől
kiindulóan 653 m hosszban,
1,5 m szélességben. Az új
járda a meglévő töredezett
járda elbontását követő törmelék elszállítással, földmunkával, zúzottkő ágyazattal, kerti szegélyekkel,
Semmelrock Citytop kombi

térkő burkolattal készül).
Millenniumi Emlékpark
felújítási munkái:
Képviselő-testület a Millenniumi Emlékpark játszóterének felújítási munkái közül a járda és térburkolatok,
valamint a parkosítási munkák kivitelezésével a B&F
SOLID-BAU Kft-t (2942
Nagyigmánd, Kurta-sor 3.)
bízta meg.
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Az ellenszolgáltatás összege: 921.331,- Ft + Áfa.
A napirendi pontokat előzetesen a Pénzügyi, Műszaki
és Fejlesztési Bizottság,
illetve a Szociális, Művelődési és Sportbizottság
megtárgyalta és a szükséges módosító javaslataikat,
véleményeiket megtették a
képviselő-testület felé.

Változások a választójog gyakorlásában
Április 6-án ismét Országgyűlési képviselő választásokat tartanak hazánkban.
A választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény
határozza meg a választási
eljárás szabályait, amelyek
több ponton lényegesen
módosultak a korábbi évek
gyakorlatához képest. Természetesen nem kívánok
a jogszabály ismertetésére
teljes terjedelmében vállalkozni, de annak érdekében,
hogy minden választópolgár gyakorolhassa választójogát, néhány momentumot
szeretnénk kiemelni, illetve
a helyi sajátosságokról tájékoztatni minden érintettet.
A szavazókörök elhelyezéséül szolgáló helyiségek
címe megtalálható a Nemzeti Választási Iroda által
küldött értesítőn, de mivel
változtak a négy évvel ezelőttihez képest, ezért itt is
közöljük őket:
1. sz. szavazókör:
Nagyigmánd, Kossuth L. u.
3. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
2. sz. szavazókör:
Nagyigmánd, Bajcsy-Zs. u.
2. Régi orvosi rendelő
3. sz. szavazókör:
Nagyigmánd, Vak B. u. 17.
Vadászcsárda
4.
sz. szavazókör:
Nagyigmánd, Szőkepuszta
orvosi rendelő

Településenként
egy
szavazókört
minimum
akadálymentesíteni kellett,
nálunk az 1-3-as számú szavazókörök mind akadálymentesítettek.
Ha valaki a választás napján
nem lakóhelyén tartózkodik,
úgy átjelentkezéssel kell élnie arra a településre ahol
szavazni kíván. Minden településen legalább egy szavazókört ki kellett jelölni
az átjelentkezéssel szavazni
kívánók számára, ahol - és
csak ott - szavazhat az állampolgár. Nagyigmándon
az átjelentkezéssel szavazók fogadására a 2. sz. szavazókör van kijelölve. Az
átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014.
április 4-én 16.00 óráig meg
kell érkeznie a Helyi Választási Irodához, ugyaneddig az időpontig lehet módosítani vagy visszavonni
az átjelentkezési kérelmet.
Aki ezt elmulasztja, akkor
sem tud lakóhelyén szavazni, ha mégsem utazott el
aznap. Átjelentkezési kérelmet papíralapon a lakóhely
szerinti Helyi Választási
Irodához kell benyújtani,
de lehetőség van interneten
vagy ügyfélkapun keresztül
is kezdeményezni az átjelentkezést. Az átjelentkezéssel szavazók esetében új
szabály, hogy ők a lakóhely

szerinti szavazólapon szavazhatnak, mely szavazatokat eltérő színű borítékba
kell helyezni, és a lakóhelyük szerint illetékes, erre kijelölt szavazatszámláló bizottság számlálja meg őket.
Lényegesen
megváltoztak a mozgóurnával történő szavazás szabályai. A
mozgóurna iránti kérelmet
a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában
egészségi állapota, vagy
fogyatékossága,
illetve
fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.
A mozgóurna iránti kérelemnek legkésőbb 2014.
április 4-én 16.00 óráig
kell megérkeznie a Helyi
Választási Irodához, a szavazás napján legkésőbb
15.00 óráig kell megérkeznie a Szavazatszámláló
Bizottsághoz. A mozgóurna iránti kérelem nyomtatványa letölthető a www.
valasztas.hu honlapról. A
mozgóurna iránti kérelem
csak írásban nyújtható be. A
mozgóurnát igénylő választópolgárt fel kell venni a
mozgóurnát igénylő választópolgárok névjegyzékébe,
és törölni kell a szavazóköri
névjegyzékből. A törvényi
szabályok egyértelműek,
a mozgóurnás szavazásra
csak ezek szigorú megtartásával kerülhet sor,

ezért felhívom az érintett nagyigmándi lakosok
figyelmét, hogy időben
nyújtsák be kérelmüket.
Az állampolgárok két szavazólapot kapnak, az egyiken
jelöltre szavazhatnak, a másikon pártlistára. Aki nemzetiségi hovatartozását az
Országgyűlési választásra is
kiterjedően is regisztráltatta
nem pártlistára, hanem nemzetiségi listára szavazhat.
A szavazóhelyiségekben a
szavazás napján 6.00-19.00
óráig lehet szavazni. A szavazólap átvételét a választópolgár a kinyomtatott
szavazóköri névjegyzéken
sajátkezű aláírásával igazolja. Aki, az átvétel aláírását
megtagadja, az nem szavazhat. Újdonság, hogy lehetőségük van a fogyatékkal élő
választópolgároknak választójoguk gyakorlása érdekében Braille-írással ellátott
szavazósablon igénybevételére, ezt előre kell jelezni
a Helyi Választási Irodánál
2014. március 22-én 16.00
óráig.
A választásokkal kapcsolatos további információk
megtalálhatóak a www.
valasztas.hu honlapon, választással kapcsolatos kérdéseikre a hivatal ügyfélfogadási idejében a Helyi
Választási Iroda munkatársai kézséggel válaszolnak.

Küldjön egy e-mailt a muvhaz.nagyigmand@gmail.com címre
és felkerül a helyi eseményekről értesülők címlistájára!

www.mmhk.hu

A leggyorsabban szeretne értesülni a helyi rendezvényekről?
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Anyakönyvi hírek
Örömteli eseményekről:
Településünk első újszülöttje:

Az elmúlt számunkban már tájékoztatást adtunk arról,
hogy településünk első kis újszülötte Kocsis Dóra és
Gyűrűsi Gábor kislánya Kitti Anna 2014.január 7-én
született. A kis Kitti Annát és a kedves szülőket otthonukban köszöntötte és nyújtotta át az önkormányzat
ajándékát Hajduné Farkas Erika polgármester asszony,
Péntekné Róth Eszter védőnő és Pásztor Tiborné anyakönyvvezető.
Településünk első újszülöttje
Mészáros Miklósék 50. házassági évfordulója

Karikó József 90. születésnapjáról

Megérkeztek:
Január 31-én Krizsán Erzsébet és Nagy Ignác Tibor
kisfia Ignác Tibor
Február 4-én Szajkó Judit és Varga Jácint
kisfia Botond
Február 16-án Danyi Réka és Szabó Árpád
kislánya Alexa

Patonai Sándorék 50. házassági évfordulóján

Aranylakodalmat ültek:
„Lassan elszállnak az évek,
Fekete hajadból hófehér lett!
Nem változom: szívem érted él!
Aranylakodalmat ülünk,
Egymásért dobog a szívünk.
Ötven év. Köszönöm én.”
- Február 5-én Mészáros Miklós urat és kedves feleségét,
Tomonicz Magdolna asszonyt köszöntötte településünk
vezetője és a hivatal anyakönyvvezetője 50. házassági
évfordulójuk alkalmából.
- Február 8-án Fischl András urat és kedves feleségét
Semsei Erzsébet asszonyt köszönthették e örömteli évforduló alkalmából, majd március 15-én a Víg Molnár
vendéglőben kedves családjuk, rokonaik körében ünnepelte e jeles évfordulót Patonai Sándor úr és kedves
felesége Horváth Erzsébet asszony. Az önkormányzat
vezetője, Hajduné Farkas Erika polgármester asszony is
meleg szavakkal köszöntötte a jubiláló párt.
A szeretetben, békességben eltöltött ötven évről, csak
elismeréssel, tisztelettel szólhatunk a kedves idős házaspárok esetében. Kívánjuk hogy szeretetben, egészség-

ben még sok boldog, nyugodt évet tudjanak szeretteik
körében eltölteni.
- Karikó József úr, Nagyigmándról elszármazott, Ötvenhatos Bajtársunk 2014. február 5-én ünnepelte 90. születésnapját. Jóska Bácsit az önkormányzat nevében, a
komáromi otthonában köszöntötte Hajduné Farkas Erika
polgármester asszony és a hivatal anyakönyvvezetője.
Kívánjuk Jóska Bácsinak, hogy szeretetben, békességben
még sok évet tudjanak együtt eltölteni kedves feleségével, gyermekeik, unokáik, mindannyiunk örömére.

Akiktől búcsúztunk:

Németh István, Roll Lászlóné, Kovács József, Varga László, Gecse József, Talabér Sándorné,- lakótársainktól.
Nyugodjanak békében!
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Szeretettel
meghívjuk

SZÍNDOBBANÁS
című kiállításunk
és közösen
szerkesztett
könyvünk
bemutatójára
Magos Művelődési ház
Nagyigmánd, Fácán u 2/A

2014. április 5.
Szombat 17.00

A kiállítást megnyitja:
Hajduné Farkas Erika,
polgármester asszony
Közreműködik:
Pék György gitár,
Csinger Bence gitár,
Nagy Éva ének
A kiállítás megtekinthető:
2014. április 19-ig
nyitva tartásról információ
kérhető az alábbi telefonszámon:
+ 36 20 203 1057

A megnyitó után, 19 órai kezdettel Tom Lumen másfél órás koncertjét láthatjuk
Tom bámulatos koncertjeit
élménydús előadásmód, virtuóz gitárjáték és jókedv jellemzi. Egyedülálló, dinamikus produkciója hazánkban
és a határokon kívül is egyre
népszerűbb. Hangulatos, szórakoztató és interaktív gitárestjeit a nemzetközi szakma
és a közönség mellett a média is figyelemmel kíséri. Az
egyik legkiválóbb akusztikus
hangszer erősítő gyártó, az
AER Amps művésze, a koncert kristálytiszta hangzását a
cég biztosítja. Különleges elektroakusztikus gitárján előadott műso-

rát elsősorban lendületes dalok jellemzik, melyeket időnként egy-egy
romantikus melódia vált fel. Izgal-

mas, egyéni hangzásvilágú
saját szerzeményei mellett
neves külföldi előadók
(Queen, Nat King Cole, The
Beatles, Billy Idol, Michael
Jackson) kedvelt számait
is megszólaltatja. A Seven
Breaths után Tom most új
lemezt készít, jónéhány új
dal lesz majd hallható a készülő korongról is, ahogy
már megszokhattuk, a dalokhoz kapcsolódó érdekes
sztorikat is megismerhetjük.
Szeretettel várunk mindenkit!
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Szereposztás
• Az őszinte Paulino, magántanár
Pápai Ferenc,
• Az erényes Perelláné			
Süveg Szilvia,
• Perella, hajóskapitány			
Kovács Olivér,
• Szereplők:				
Haltrich Györgyi,
Poroszlay Sándor,
Veszelka Anikó, Viktor Dániel,
Árgyelán Botond, Csizmadia Edina,
Gerencsér Dániel, Györök Ádám
• Rendező, díszlettervező, dramaturg:
László Tibor
• Fordító:
Heltai Jenő
• A rendező munkatársa:
Pápai Ferenc
Pirandelló a XIX. század végének,
a XX. század elejének legismertebb
olasz szerzője. Ez a vígjátéka egy
fergeteges tempójú, igazi vérbő,
olasz komédia váratlan fordulatokkal. Ezeket „lelőnénk", ha a történetet elmesélnénk.
Tehát csak annyit, hogy egy szerelmi
háromszög történet, ahol az egyik fél
a tanár, aki nem tűri az alakoskodást,
ő az Ember, van egy hajóskapitány,
aki szabad és szabados életet él, ő az
Állat, és a háromszög harmadik sarka
a kapitány felesége, aki szolid úrinő,
vagyis az Erény. A játékban persze
kiderül, hogy senki sem az, ami, és
az egész világunk hazugságokkal és
elhallgatásokkal és gyarló, de szeretni való emberekkel van teli.

Felhívás kiállítási anyagok gyűjtésére

A Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára 2014
szeptemberében önálló kiállítás megrendezésével készül az első világháború kitörésének 100. évfordulójára.
A levéltári anyag gazdagítása miatt és
azért, hogy a kiállítás látványos, személyes élményt nyújtó legyen minden
korosztály számára, a családok birtokában lévő tárgyi és írásos emléket is
szeretnénk felhasználni. Ehhez kérjük
mindazoknak a segítségét, akik rendelkeznek az első világháború idejéből
származó családi fényképekkel, a keleti
és a déli frontokon harcoló családtagok
által hazaküldött levelekkel, háborús relikviákkal, illetve a hadifogság idejéből
származó emlékekkel, vagy az otthon
maradottak által megőrzött felhívásokkal, plakátokkal, élelmiszerjegyekkel
stb., jelentkezzenek a Magyar Nemzeti
Levéltár Komárom-Esztergom Megyei

Levéltárának Esztergom, Vörösmarty
utca 7. szám alatti épületében. Telefonszám: (33) 500-405; E-mail: info@
kemarchiv.hu
A gyűjtés 2014. február 3 – május 31.
között munkanapokon 8-tól 16 óráig
történik a Levéltárban. A fényképeket
és a dokumentumokat természetesen
csak kölcsönkérjük, a digitalizálást
(szkennelést) követően azokat rögtön
visszaadjuk a tulajdonosaiknak. A Levéltár tervezi, hogy a tulajdonosok a számukra kedves és fontos dokumentumaikról, illetve tárgyaikról, és az azokhoz
fűződő személyes, vagy családi emlékeikről a kiállítás megnyitóján megosszák
gondolataikat a közönséggel.
Szíves segítségüket és közreműködésüket előre is köszönjük!
Csombor Erzsébet Igazgató
MNL
Komárom-Esztergom Megyei Levéltár

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

Közérdekű
telefonszámok
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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A Magyarock Dalszínház nagysikerű előadása a Magosban
Légy jó mindhalálig

Hegyközségi borverseny hagyomány szerint
Az Ászári Körzet Hegyközsége idei
évben is megmérette a nagyigmándi
borokat a helyi borverseny megszervezésével március első szombatján.
Az eseményen részt vett Hajduné
Farkas Erika polgármester asszony és
Czeglédi Ferenc alpolgármester úr is.
A szakma részéről a közös bírálatot
Kis Bertalan ászári borász vezette.
A borosgazdák harmincnyolc borral
neveztek az eseményre, amelyek közül
a legtöbb éremdíjazásban részesült. A
közös bírálat összesítése után nyolc

bort minősítettek Kiss Bertalan borász vezette a bírálatot
aranyérem kategóriásnak, tizennyolc bort ezüst
és nyolc bormintát bronzérmesnek.
A hegyközség
vezetői támogatók
jóvoltából
az oklevél mellé
egy-egy a szakmai munkát seKóstolás közben

Körmendi Szilárd
két bora is
aranyat nyert

Oláh Sándor rizlingszilváni bora aranyat nyert

gítő ajándékkal
kedveskedtek az
éremdíjazott borok gazdáinak, és
a nőnap közeledtével a szervezésben résztvevő és
vendégként megjelent hölgyeket
egy-egy virággal
köszöntötték.
A díjak kiosztása után vacsorával zárult az

esemény, amely arra
is adott lehetőséget,
hogy a gazdák egymás érmes borait is
megkóstolják.
A bírálat utáni
eredmények alapján
elmondható,
hogy
jó borok termettek
az elmúlt évben a
nagyigmándi gazdák
lankáin, több közülük a körzeti borversenyre is eljutott.

Szabó Tibor bora
ezüst érmet nyert
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Eredmények
Sorszám
Borfajta			
Gazda neve		
Minta száma Évjárat Összesített Érem
											
Pontszám
1
VEGYES FEHÉR			
KÖRMENDI SZILÁRD		
9
2013 16,11 OKLEVÉL
2
VEGYES FEHÉR			
PŐCZE ZOLTÁN		
24
2013 16,35 OKLEVÉL
3
VEGYES FEHÉR			
RÓTH ISTVÁN		
27
2013 16,37 OKLEVÉL
4
VEGYES FEHÉR			
NAGY AMIRA LUCA		
34
2013 16,38 OKLEVÉL
5
VEGYES FEHÉR			
KOVÁCS ZOLTÁN		
16
2013 16,69 BRONZ
6
RIZLINGSZILVÁNI			
HAJDU FERENC		
18
2013 16,81 BRONZ
7
ZWEIGELT KÉKFRANKOS CUVE OLÁH SÁNDOR		
12
2013 16,95 BRONZ
8
OTHELLO				
RÓTH ATTILA			
28
2013 16,95 BRONZ
9
RIZLINGSZILVÁNI			
KÖRMENDI SZILÁRD
10
2013 17,41 BRONZ
10
VEGYES FEHÉR			
NAGY LOLA SZORAJA
35
2013 17,42 BRONZ
11
VEGYES FEHÉR			
GALGÁN ATTILA		
22
2013 17,48 BRONZ
12
ROSE					
JNÉ. MÉSZÁROS ERZSÉBET 31
2013 17,48 BRONZ
13
KÉKFRANKOS ROSE			
KÖRMENDI SZILÁRD
5
2013 17,59 EZÜST
14
ZALAGYÖNGYE			
GÁSPÁR SÁNDOR		
37
2013 17,64 EZÜST
15
VEGYES VÖRÖS			
PŐCZE ZOLTÁN		
26
2013 17,72 EZÜST
16
OTHELLO				
SZŐKE JÓZSEFNÉ EKE ARANKA
										
38
2013 17,75 EZÜST
17
EZERJÓ				
VÖRÖS LÁSZLÓ		
17
2013 17,84 EZÜST
18
BIANCA				
HAJDU FERENC		
19
2013 17,84 EZÜST
19
EZERJÓ				
VARGA LAJOS		
20
2013 17,94 EZÜST
20
VEGYES FEHÉR			
JUHÁSZ GÉZA		
32
2013 17,94 EZÜST
21
OLASZRIZLING			
ANDRES MIKLÓS		
6
2013 17,98 EZÜST
22
EZERJÓ				
VARGA LAJOS		
25
2013 18,00 EZÜST
23
VEGYES FEHÉR			
VÖRÖS LÁSZLÓ		
15
2013 18,05 EZÜST
24
EZERJÓ				
DR. SZIJJ FERENC		
3
2013 18,18 EZÜST
25
VEGYES FEHÉR			
BAJCSAI FERENC		
29
2013 18,19 EZÜST
26
VEGYES FEHÉR			
SZABÓ KÁROLY		
21
2013 18,20 EZÜST
27
VEGYES FEHÉR			
OLÁH SÁNDOR		
14
2013 18,22 EZÜST
28
OTHELLO				
BOGNÁR GÁBOR		
36
2013 18,4
EZÜST
29
ZWEIGELT 				
KÖRMENDI SZILÁRD
11
2013 18,40 EZÜST
30
RIZLINGSZILVÁNI			
SZABÓ TIBOR			
33
2013 18,43 EZÜST
31
ZWEIGELT OPORTÓ ROSE		
KÖRMENDI SZILÁRD
2
2013 18,57 ARANY
32
RIZLINGSZILVÁNI			
TARRÓ PÉTER		
23
2013 18,64 ARANY
33
VEGYES FEHÉR			
SZIJJ FERENC			
1
2013 18,70 ARANY
34
JUBILEUM 75				
CSIDEI ÁKOS			
30
2013 18,75 ARANY
35
KUNLEÁNY				
VÖRÖS JÁNOSNÉ		
4
2013 18,79 ARANY
36
EZERJÓ				
VÖRÖS JÁNOSNÉ		
7
2013 18,80 ARANY
37
CSERSZEGI FŰSZERES		
KÖRMENDI SZILÁRD
8
2013 18,81 ARANY
38
RIZLINGSZILVÁNI			
OLÁH SÁNDOR		
13
2013 19,05 ARANY

Felújított, rendben tartott ház
berendezéssel együtt eladó
vagy kiadó
Érdeklődni a 356-667 telefonszámon,
vagy személyesen a Nagyigmánd
Dózsa György út 21. szám alatt lehet.
Szerkesztőség:
2942 Nagyigmánd, Fácán utca 2/A
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Fedettpályás Országos Bajnokság Budapesten a Syma Csarnokban
A Magyar Atlétikai Szövetség Szenior Bizottsága ismételten megrendezte a fedett pályás országos
bajnokságot a budapesti Syma
Csarnokban (március 15-én), a hagyományos olimpiai versenyszámokból.

75 éves korcsoport:
Mészáros Miklós 1.OB aranyat és 2
OB ezüst érmet szerzett.
A következő időszakban, az április
26-tól induló többfordulós Országos
Magyar Szabadtéri Bajnokságra kell
koncentrálni, készülni. Szeretnénk,
hogy az eddigi hagyományokhoz méltóan tudjuk képviselni sportkörünket,
illetve településünket.

A rendkívüli rossz idő, a vihar rányomta a bélyegét a verseny hangulatára, de így is jó hazai és nemzetközi
mezőnyök jöttek össze.
Sajnos az Igmánd SC-t csak két fő
képviselte ( sérülések, családi és egyéb
események, stb. közrejátszottak).

Reméljük a pálya használhatósága
rendben lesz a továbbiakban.
Nagyigmánd, 2014. március 18.		
Mészáros Miklós
ISC elnöke

65 éves korcsoport:
Bartos Miklós 2 OB. negyedik helyezést ért el.

Tisztelt Szurkolók, Sportbarátok! Kedves Olvasók!
A Nagyigmándi KSK felnőtt csapata
megkezdte a tavaszi szezont, ami felemásan sikeredett.
A tavaszi szezonban a hazai mérkőzéseinek a Csémi sportegyesület ad otthont, mivel megkezdődött az öltöző
felújítása.
A Környei, idegenbeli győzelem után
újra felcsillant a remény arra, hogy
csapatunk a megye 1. osztályban maradhat.
A hazai mérkőzésen, sajnos kikaptunk
a rutinosabb Oroszlány csapatától,
ami veszélybe sodorta a bennmaradás
reményét.
Ezúton is szeretnénk kérni kedves
szurkolóinkat, hogy a mérkőzéseinkre
minél többen látogassanak ki szurkolni és biztatni csapatunkat.
A téli szünetben több, tehetséges fiatal
igazolt szakosztályunkhoz, akiknek
ezúton sikeres szereplést kívánunk!
Érkezők: Horváth Dániel (Komárom),
Németh Barnabás (Koppánymonostor),
Zvér Dezső (Bana), Szalai Tibor
(Kisigmánd),
Himmler
Levente
(Kisigmánd), Szalai Ádám (Bana),
Széles Gábor (Kisigmánd) Farkas
Balázs (Kisigmánd) Partali Patrik
(TASK)
Távozók: Oláh Balázs (Nemesvámos),
Csiszár Richárd (Ménfőcsanak), Kekk
Hermann (Mocsa), Letenyei Máté
(Szákszend), Kaluha Tamás (Bábolna)
Környe - Nagyigmánd 1-3 (0:1)
Játékvezető: Faragó Miklós
Nagyigmánd: Horváth D.M.-Surapka
R.-Riklik T.-Hajdu G.(Czeglédi L.)Szabó B.

(Széles G.)-Szalai
T.-Németh
B.Zvér D.-Csiszár
B.-Pintér I.-Viola
Z.
Gólszerzők: Kiss
M.Z. Ill. Zvér
D.(2); Csiszár B.
Sárga
Lap:
Surapka R.; Riklik
T.; Németh B.
Mészáros István/
Nagyigmánd/: Sportszerű mérkőzésen, végre győzni tudtunk
17. forduló 2014.03.09. 14.30 Csém
Nagyigmánd - Oroszlány 2-5 (1:5)
Játékvezető: Barta Szabolcs
Nagyigmánd: Horváth D..-Holbik
J.-Riklik T.-Pintér I.-Viola Z. (Nagy
M.)-Szalai T.-

Csiszár B.-Hajdu G.-Szabó B.(Czeglédi
L.)-Zvér D.-Bercsi B.(Széles G.)
Gólszerzők: Zvér D.;Szalai T. Ill. Földi B.; Hideg R.; Zsidó T.(2); Horváth
S.D.
Sárga Lap: Csiszár B.

Mészáros István /Nagyigmánd/: Nem
tudtuk megismételni múlt heti teljesítményünket. Az Oroszlány kihasználta első
félidei hibáinkat és megérdemelten nyert.
Ifjúsági csapatunk (U19) biztatóan
kezdte tavaszi szezont. Fiataljaink
becsülettel küzdöttek a náluk idősebb
ellenfelekkel. Szereplésükhöz kitartó
munkát kívánunk!
Környe U-19 - Nagyigmánd U-19
0-0
Játékvezető: Gyalogos Péter
Nagyigmánd:
Farkas M.(Billig
B.)-Gerencsér
D.-Farkas B.-Viola Z.-Dibusz D.Balogh D.(Fábián
L.)Szalai
Á.Partali
I.P.Csiszár Zs.-Farkas
J.-Sándor K.
Sárga Lap: Farkas J.
Piros Lap: - . Farkas B.
17. forduló 2014.03.09. 12.30 Csém
Nagyigmánd U-19 - Oroszlány U-19
0-6 (0:3)
(Folytatás a következő oldalon)

2014. február-március
(Folytatás az előző oldalról

Játékvezető: Erős Dávid
Nagyigmánd: Farkas M.-Surapka
R.-Gerencsér D.-Viola Z.-Dibusz D.Balogh D.Szalai
Á.-Partali
I.P.-Csiszár
Zs.(Bokros Zs.)-Farkas J.(Bokros P.)Sándor K.
Sárga Lap: Farkas J.;Surapka R. Ill. 2014.02.01. Bábolna Futsal U-13 Selejtező B-csoport
Bábolna - Bana 3-1
Nagyigmánd
Környe
6-1
Gólszerzők:Horváth Z.(5);Molnár D.
Nagyigmánd
Bábolna
2-3
Gólszerző:Horváth Z.(2)
Bana
Nagyigmánd
3-4
Gólszerzők:Horváth Z.(3);Strublik M.
Nagyigmánd - Súr 6-1 Gólszerzők:
Horváth Z.(4);Strublik M.;Molnár D.
A B-csoport végeredménye:
1.Bábolna
4 4 0 0 19-3 12p
2.Nagyigmánd 4 3 0 1 18-8 9p
3.Bana
4 2 0 2 9-9 6p
4.Környe
4 1 0 3 3-13 3p
5.Súr
4 0 0 4 3-19 0p
Góllövőlista:
1. Horváth Zoltán. /Nagyigmánd/ 14
gól
2. Sárközi M.Gy. /Bábolna/ 6 gól
3.Panák M. /Bábolna/ 6 gól

Sport hírek
2014.01.25. Bábolna Futsal U-11
Selejtező B-csoport
Eredmények:
Nagyigmánd - Tata 1-3
Gólszerző: Horváth B.Zs.
Nagyigmánd - Komárom 3-3
Gólszerzők: Horváth M.D.; Horváth
B.Zs.(2)
Bana - Nagyigmánd 3-6 Gólszerzők: Horváth M.D.; Horváth B.Zs.(3);
Nagy O.; László M.
Nagyigmánd
Kisbér
4-0
Gólszerzők:Nokta B.; Horváth B.Zs.
(2); Nagy O.
A B-csoport végeredménye:
1. Tata
4 4 0 0 19- 4 12p
2. Nagyigmánd 4 2 1 1 14- 9 7p
3. Komárom
4 1 2 1 10- 8 5p
4. Bana
4 1 1 2 14-13 4p
5. Kisbér
4 0 0 4 1-24 0p
Góllövőlista:
1. Gelencsér R.Zs. /Tata/ 14 gól
2. Horváth Bence.Zs. /Nagyigmánd/ 8
gól
3. Juhász R. /Komárom/ 4 gól
2014.02.08. Bábolna Futsal Selejtező B-csoport
Eredmények:
Nagyigmánd - Komárom 1-3
Gólszerző: Horváth I.
Nagyigmánd - Tóth József UFC 2-8
Gólszerzők: Fábián L.;Sándor K.
Bana - Nagyigmánd 2-2

Eladó
Nagyigmánd Ifjúmunkás út 4. számú
házban,

felújított 3 szobás+2 félszobás,
2 fürdőszobás lakás.
Azonnal beköltözhető, érdeklődni lehet a
20/4808384 ill.20/4808449 telefonszámon
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Gólszerző: Horváth I.(2)
Nagyigmánd
Ászár
7-2
Gólszerzők:Sándor
K.(3);Horváth
I.(3);Soha M.Zs.(öngól)
A B-csoport végeredménye:
1.Komárom
4 4 0 0 19-4 12p
2.Tóth József UFC 4 3 0 1 18-13 9p
3.Nagyigmánd
4 1 1 2 12-15 4p
4. Ászár
4 1 0 3 10-22 3p
5. Bana
4 0 1 3 7- 12 1p
Góllövőlista:
1 .Vörös J./Tóth József UFC/ 15 gól
2. Horváth I./Nagyigmánd/ 6 gól
2. Lencse B./Komárom/ 6 gól
2. Fülöp P./Komárom/ 6 gól
A téli Futsal bajnokságon, Bábolnán
három korosztály képviselte egyesületünket. Az elért eredmények bizakodásra ad okot a jövőt tekintve az
utánpótlás nevelésünkben. Minden
korosztályból a góllövő lista élén szerepel egyesületünk játékosa. Kitartó
munkájukat dicséret illeti.
Utánpótlás csapatainkat az a megtiszteltetés érte, hogy az MLSZ támogatásával, részt vehettek a Győrben
tartott: Magyarország – Finnország
barátságos mérkőzésen. Sokak számára nagy öröm volt élőben, közelről
látni nemzeti tizenegyünket. Feledhetetlen élmény volt mindenki számára.

Az elmúlt két hónap képekben
Katica csoport farsangja

Farsangi nyitótánc

Iskolás farsang 2. a osztályos szereplői
Czunyiné Dr Bertalan Judit sorsolta ki óvodánkat
a Járási Jótékonysági Gálán

Nőnap a Kézimunka Szakkörben
Nőnap az Őszikék Nyugdíjas Klubban

Gombás Ádám a Magyarock Dalszínház szereplői közt

Nemzeti ünnepünk műsorának szereplői

VÉRADÁS április 17-én 14-18 óráig a Magos Művelődési Házban.

