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Autóbuszállomás ünnepélyes átadója
Hajduné Farkas Erika polgármester asszony
mondott köszöntő-átadó ünnepi beszédet

Tartalomból
Autóbuszállomás ünnepélyes átadója
			
1-5. oldal
Önkormányzati hírek
6-12. oldal
Nagy Judit és Szász Erika Színdobbanás
című közös kiállítása a Magosban
			
13. oldal
Gyermekjóléti hírek
14-15. oldal
Óvodai hírek
16-19. oldal
20. oldal
Néptáncos hírek
Iskolai hírek
21-24. oldal
25. oldal
Református hírek
Anyakönyvi hírek
26-27. oldal
A kézimunka szakkör életéből
27-28. oldal
			
Lakossági fórumot tartott a Monsanto
			
28. oldal
Sport hírek
30-34. oldal

2014. május 8-án Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete ünnepélyes keretek között átadta az utazó közönségnek, a település
lakosságának az Autóbuszállomást, a
Rendőrségnek és a Polgárőr Egyesületnek az irodáikat, valamint a térfigyelő
kamerarendszer is átadásra került. Az
ünnepségre sokan elfogadták meghívásunkat, itt köszönthettük Czunyiné
Dr. Bertalan Judit Országgyűlési képviselő asszonyt, Dr. Túros András urat
az Országos Polgárőr Szövetség elnökét, Farkas Gábor rendőr ezredest,
rendőr főtanácsost a Komárom-Esztergom Megyei Rendőrfőkapitányság
vezetőjét, Milus Gábor rendőr alezredest, rendészeti igazgató urat, Szegedi
Zsolt urat, a Vértes Volán Zrt. Helyközi Személyszállítási Üzletág Vezetőjét,
Molnárné Dr. Taár Izabella asszonyt
a Komáromi Járási Hivatal vezetőjét,
Dr. Bolehradsky Szilveszter rendőr
alezredest, Komárom Városi Rendőrkapitányság vezetőjét, Bárdos Zoltán
urat a Komárom-Esztergom Megyei
Polgárőr Szövetség elnökét.

Hajduné Farkas Erika polgármester
asszony köszöntő, átadó beszéde a
következőképpen hangzott.
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Vendégeink!
Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket
a
felújított
Nagyigmándi
Autóbuszállomás, a Rendőrség, a
Polgárőr Egyesületünk irodájának, és
a Térfigyelő kamera rendszer ünnepélyes átadása alkalmából.
Ünnep a mai nap a településünk életében, hiszen egy európai színvonalú
multifunkcionális épülettel és a biztonságérzetünket javító térfigyelő kamerarendszerrel gyarapodott.
Nagyigmánd Nagyközség központjában lévő Autóbuszállomás épületének
állaga mára oly mértékben leromlott,
hogy az eredeti funkcióját sem volt képes ellátni. A Településképi szempontból pedig a legenyhébb kifejezés, hogy
hagyott némi kívánnivalót maga után.
A 2013-as év településfejlesztési feladatainak összeállításakor vetődött
(Folytatás a következő oldalon)
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fel először a gondolat, hogy az épület
felújításra kerüljön.
Ekkor fogalmazódott meg, hogy a
buszváró funkció mellet kiváló és végleges helyet tudnánk biztosítani az
épületben a polgárőrség és a rendőrség részére is, mindemellett a Térfigyelő kamerarendszer központjának
ide telepítésével a folyamatos megfigyelését is biztosítani tudjuk. Innen az
elnevezés a multifunkcionális felújítás,
mely jelentős átalakítást is takar.
Az eredeti lapos tetős épületet az
AGROMER Vállalat Komárom Megyei Kirendeltsége által készített tervek alapján Nagyigmánd Nagyközségi
Tanács építette 1980-ban.
Az akkori tervek alapján hármas tagolású épület készült, melynek az egyik
harmadában gyermek- és felnőtt váróhelyiségek, a másik harmadában egy
gépkocsivezetői tartózkodó helyiség,
illetve az utazóközönséget kiszolgáló

Horváth László
7. a osztályos tanuló szavalt

Sokan eljöttek a megnyitóra

szociális blokk kapott helyet.
E két épületrész
között fedett, de két
oldalról nyitott várakozóhelyet építettek. Ezt a későbbiekben üvegfalak
és ajtók beépítésével zárttá tették.
Az évek során sajnos az épület gépészeti és villamos
berendezései is elhasználódtak, és a
több esetben rongálások következtében a minimális komfortot sem biztosítottak az utazó közönség részére.
Az elhatározást tettek követték: az
épülettel szemben támasztott igények
átgondolását követően megbízást
adtunk a Deltart Építéstervező Kft. –
Páhy László vezető tervező- részére
az építési, engedélyezési, majd kiviteli tervek elkészítésére. Az épületgépészeti kiviteli terveket a tatabányai
Vel-Therm Bt. – Velencei Zoltán- készítette. Az épületvillamossági szereléseket Bauer Márton helyi vállalkozó
végezte.

Farkas Gábor rendőr ezredes,
rendőr főtanácsos
a Komárom-Esztergom Megyei
Rendőrfőkapitányság vezetője

Dr. Túros András az Országos Polgárőr
Szövetség elnöke és ifj. Bedecs János

Simonics Péter plébános úr
megszentelte és Sugár Tamás
lelkipásztor megáldotta az épületet

A tervek elkészülését követően a viszonylag hosszúra nyúlt engedélyezési eljárás
miatt csak 2013 szeptemberében tudtuk
elindítani a közbeszerzési eljárást – a
Sugallat Kft. közreműködésével.
Ezen eljárás keretében az ajánlatevő
kivitelezők közül a komáromi WF Kft.
ajánlatát találta a legkedvezőbbnek
önkormányzatunk képviselő-testülete. A szerződéskötést követően sajnos
már a bizonytalan téli időszak kezdetén, 2013 október végén indulhatott
(Folytatás a következő oldalon)
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az épületet körülölelő peron szegélykö- ron elbontásra került, helyette tartós
vezetének nyomvonalát, ezzel együtt le- és esztétikus megjelenésű térburkolahetővé téve az alacsony padlójú buszok tot építtettünk.
zavartalan használhatóságát is.
A belső tér elrendezését újonnan épített
Ekkor határoztuk el, hogy a pályaud- válaszfalakkal kellett kialakítanunk, új
var már eléggé elhasználódott, kátyú- padló- és oldalfal burkolatok kerültek
zás nyomait viselő, nyomvályúsodott kialakításra. Minden tekintetben megaszfaltos térburkola- újult az épületgépészeti rendszere is
Az átadást szinbolizáló nemzeti színű szalag átvágása
tát új aszfaltszőnyeg- az épületnek, a víz és szennyvízcsagel lássuk el.
torna hálózatot a megváltozott belső
E munkák kivitelezését elrendezéshez kellett igazítanunk, a
a Colas Út Zrt. rövid fűtést vegyes rendszer alkalmazásával
határidővel, az autó- – padló-és radiátoros fűtéssel oldottuk
busz közlekedés mini- meg.
mális megzavarásával A hőtermelő berendezés korszerű, zárt
végezte el, néhány égésterű kondenzációs fali gázkészünappal a létesítmény lék lett, mellyel az energiatakarékos
átadása előtt.
üzemeltetés is biztosított.
Miközben az építési Az energiatakarékosságot tartottuk
és szakipari munkák a szem előtt az épületvillamossági szebefejeződésükhöz kö- relvények beépítésekor is, amikor auzeledtek gondolnunk tomatikusan működő mozgás- és fényA kezdeti nehézségek közé tartozik az kellett a használhatóság és az esztétika érzékelős lámpatesteket választottunk
a belső terek megvilágítására.
is, hogy mind az építtetőnek, mind a összhangjára is.
Az épületben az alapfunkción kívül /
kivitelezőnek első olyan munkája kezdődött meg, melyhez már az elektroni- Ennek megteremtése érkus építési naplóvezetési kötelezettség dekében megbízást ad- Hajduné Farkas Erika
tunk a „2013 Év lakbe- polgármester asszony
társult.
De ezt is megoldottuk és megtanultuk. rendezője” címet elnyert invitálta a vendégeket
Az elmúlt tél időjárása kegyeibe fo- belső építész hölgynek
gadta az építőket, a keményebb hide- – Andruk Mariannának,
gek már a téliesítést követően érkez- aki a Községi Rendelőtek, ekkor már a fűthető belső térben intézet belső építészeti
terveivel és megvalósutudtak dolgozni.
Az épület felújításával, átalakításá- lásával már elnyerte a
val párhuzamosan néhány olyan előre tetszésünket, és aki mint
nem látható problémával is meg kel- látható, itt is nívós ötlelett küzdenünk, mint például a terület tekkel, tervekkel járult
csapadékvíz elvezető rendszerének hozzá e beruházás megkitisztításával, illetve új csapadékvíz valósításához.
csatorna szakasz építésével. Ezeket a Az Ő általa megálmomunkákat a falugondnokságunk szak- dott gondolatokat – egy
embereivel és a közmunkások hathatós helyi asztalos vállalkozók között kiírt zártkörű Polgárőr Egyesület irodája
segítségével végeztük el.
Az épület környezetét is igyekeztünk versenytárgyalást követőszépíteni, a parkosítást, a területet kö- en- Tarró Péter asztalos
rülölelő támfal és korlátok festését, vállalkozó öntötte formámázolását szintén a saját dolgozóink- ba. Az Ő keze munkáját
kal végeztük el. Megújultak az épület dicséri a bútorzat kialakítása.
körüli térvilágító lámpatestek is.
Annak érdekében, hogy megkönnyítsük Az átalakítás során szinaz autóbuszokra történő fel,- és leszál- te csak az alapozás, a
lást, kismértékben át kellet alakítanunk teherhordó főfalak és a
födém az ami
megmaradt a
Az első megbeszélés az új
régi épületből.
polgárőr irodában
A korábban lapos tetős épület
dinamikus épülettömeget eredményező magas tetőt kapott. utas váró és kiszolgáló helyiségei melA homlokzatra és a belső lett/ helyet kapott még a 14. éve a teletérbe is teljesen új, hőszi- pülésünk lakosainak a megelégedéségetelő üvegezésű nyílászáró re működő helyi Polgárőr Egyesület,
szerkezeteket építettünk be, és a Rendőrség körzeti megbízottja is,
hőszigeteléssel és nemesva- melyek egy közös előtérből közelíthekolattal láttuk el a homlok- tők meg.
zati falfelületeket. A régi pe(Folytatás a következő oldalon)
meg a kivitelezési munka. Önkormányzatunknak a beruházás lebonyolításában az építői műszaki ellenőrzési
feladatok ellátásában a kisbéri Átrium
Márka Bt. – Mogyorósi László – nyújtott segítséget.

Az iskolások és a hagyományőrzők közös műsora
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Mindkettő önálló vizesblokkal rendelkezik.
A polgárőrség helyiségében az irodai berendezések mellett egy a teljes
állomány részére megfelelő tárgyaló
asztalt is elhelyeztünk, valamint egy
teakonyhai pult is beépítésre került.
A rendőrségi helyiség az előírásoknak
megfelelő biztonsági fokozatú bejárati ajtóval és az ablakok betörés elleni
védelemét biztosító védőfóliázással
készültek el.
Ebbe a helyiségbe került letelepítésre
a településünkön kiépített térfigyelő
kamerarendszer központja is.
Köszönjük a Vértes Volán műszaki
szakembereinek, azt, hogy az autóbusz- közlekedést érintő tanácsaikkal,
útmutatásaikkal hozzájárultak a létesítmény megvalósulásához, valamint
az itt megforduló összes gépkocsivezetőnek köszönjük, azt, hogy türelemmel
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is segítette önkormányzatunkat az a képviselő – testület a 2014. február
Archi- Tata Kft. Az előkészületi mun- 5-i ülésén döntött arról, hogy további
kák és az áramszolgáltatói engedélyek 8 db. kamerát szereltet fel a kivitelező
birtokában az elmúlt év októberében Négy N Kft. –vel e stratégiai helyekkezdődtek meg a helyszíni kivitelezé- re.
si munkák.
Így a településünk épületeinek, tereA terv szerint telepítendő kamerák inek, útszakaszainak a biztonságát, a
meglévő épületekre, vagy villany osz- lakosság védelmét, az elkövetkezendő
lopra kerültek, de voltak olyan helyek is, Rendőrségi iroda
ahol újonnan kellett
oszlop és tartószerkezetet és elektromos
megtáplálást is kiépítenünk.
Már ez év februárjában a beruházás eljutott abba a készültségbe, hogy a kamerák
működőképesek voltak és a beléjük integrált memóriakártyára
időszakokban 22 db. kamera figyeli.
Ezzel a beruházással a településünkön történő szabálysértések, rongálások, és egyéb jogellenes magatartások
visszaszorítását, illetve megelőzését
várjuk, növelve a településünk lakosainak biztonság érzetét.
A térfigyelő kamera rendszer kiépítésének összköltsége: 21.568.000,-Ft.
Együttesen a mai napon átadásra kerülő beruházások összköltsége
70.913.000,-Ft., melyet önkormányzatunk saját erejéből valósított meg.
Végezetül szeretném megköszönni
mindazoknak a vállalkozásoknak akik
a beruházások során munkájukat a legjobb tudásuk szerint végezték, mely-

és megértéssel alkalmazkodtak az építés közbeni forgalmi nehézségekhez.
Ugyancsak köszönjük az utazóközönségnek, hogy türelemmel és megértéssel voltak az építés alatt, hiszen a téli
időszakot ideiglenes megállóhelyeken
voltak kénytelenek átvészelni.
Az épület felújításának összköltsége a
parkosítással együtt: 49.345.000,-Ft.
A térfigyelő kamerarendszer építésére
2012 - ben pályázat igénybe vételével
próbálkozott önkormányzatunk képviselő-testülete, a két sikertelen pályázat
után döntött arról, hogy a saját erejéből valósítja meg a beruházást, így a
2013- as fejlesztési tervében biztosította az ehhez szükséges forrást.
A már rendelkezésünkre álló tervek
alapján közbeszerzési eljárást folytattunk le, és a kiértékelést követően a
Négy N Kft. – vel kötött szerződést az
Önkormányzatunk.
Már az ajánlatok kiértékelésében,
majd azt követően a kivitelezésben

adatrögzítést is végeztek.
Ekkor azonban még a kialakítás alatt lévő rendőrségi helyiség készültsége
nem tette lehetővé a központi szerver telepítését.
Mára az elkészült épületben, ideális körülmények
között beüzemelésre és kipróbálásra került az eredetileg tervezett és megépített
rendszer, mely a településünk 14 közterületét és bekötő útját tartja megfigyelés alatt.
Az üzemi próbák során derült ki, hogy vannak még
olyan útszakaszok és az ez
évben épülő létesítmények,
mint a Nagyigmándi Sportegyesület
sportöltőzője, és a Területi Gondozási
Központ épülete, melyek megfigyelése, tovább javítaná a biztonságot, ezért

nek eredményeként településünk, egy
21. századi színvonalú épülettel gyarapodott, mely hosszú időre egyik gyö(Folytatás a következő oldalon)
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nyörű színfoltja lesz a településünknek.
És most nagy Örömmel adom át az
Autóbuszállomást, a térfigyelő kamerarendszert, a településünk lakosságának,
az utazó közönségnek, a Polgárőr Egyesületünknek és a Rendőrségnek.
Használják egészséggel, és kérem,
hogy vigyázzanak rá, hogy e szép
épület még hosszú ideig szolgálhassa
mindannyiunkat.”
A folytatásban Farkas Gábor rendőr ezredes, rendőr főtanácsos a
Komárom-Esztergom
Megyei
Rendőrfőkapitányság vezetője is tetszését, elismerését fejezte ki beszédében a
rendőrség és a polgárőrség irodáinak
magas színvonalú felszereltségéhez, az
igényesen megvalósított több funkciót
betöltő épülethez. Dr. Túros András úr
az Országos Polgárőr Szövetség elnöke
pedig megköszönte önkormányzatunknak, hogy Nagyigmándon nem mostoha gyerekként kezelik a polgárőrséget.

A nemzeti színű szalag ünnepélyes és a polgárőr irodákat. Természetesen
átvágásával Hajduné Farkas Erika pol- ezek az irodák mára már zárva vannak
gármester asszony, Czeglédi Ferenc al- a nagyközönség előtt. Igazán sokan
polgármester úr, Czunyiné Dr. Bertalan megtisztelték jelenlétükkel önkormányJudit Országgyűlési képviselő asszony, zatunkat és csak csodálni tudták, hogy
Dr. Túrós András úr az
Országos Polgárőr Szövetség elnöke, Farkas
Gábor ezredes, rendőr
főtanácsos a KomáromEsztergom
Megyei
Rendőrfőkapitányság
vezetője és Szegedi
Zsolt a Vértes Volán Zrt.
Helyközi Személyszállítási Üzletág vezetője
adták át a felújított autóbusz-állomást a helyi Minden oldalról megcsodálták az épületet
Polgárőr Egyesületünknek, rendőrség körzeti megbízottjának, mit tudtak kihozni ebből az épületből.
az utazóközönségnek és a településünk Büszkék lehetünk rá, hogy ez az épület
lakóinak.
Nagyigmándon van, és reméljük, hogy
Az átadó után egész nap, még meg- mindenki magáénak érzi annyira, hogy
nézhették az érdeklődők a rendőrségi meg is őrizze szépségét!

Versenytárgyalási felhívás
Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata 2014. május 14-i ülésén döntött önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésének elrendeléséről a
102/2014. (V.14.) képviselő-testületi
határozat alapján, és versenytárgyalás
útján értékesíti a kizárólagos tulajdonát képező következő ingatlanokat:
Cím					
Nagyigmánd, Jókai u. 9. 		
Nagyigmánd, Ördög-hegy		
Egyéb feltételek:
A 122 hrsz-ú ingatlant beépítési kötelezettséggel értékesíti az önkormányzat, vásárlójának vállalnia kell, hogy
az ingatlanon lakóházat épít. Az építési engedélyt az ingatlan adásvételi
szerződés kötésétől számított 1 éven
belül kell beszereznie és bemutatnia
az önkormányzatnál, az építmény elkészültét a használatbavételi engedély
bemutatásával kell igazolnia az adásvételi szerződés megkötésétől számított
4 éven belül. A beépítés kötelezettség
biztosítására az ingatlanra az adásvételi szerződés aláírásától számított 4
évre opciós jogot jegyeztet be.
A 122 hrsz-ú ingatlant terheli a
Nagyigmánd belterület 118/2, 118/3,
118/4, 118/5 hrsz-ú ingatlanokat illető
átjárási szolgalmi jog évente 4 napra.
A versenytárgyalás
helye: Nagyigmándi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme
ideje: 2014. június 4. szerda 10.00 óra
Az értékesítésre kerülő ingatlanok megtekinthetőek 2014. június 4-én (szerdán) 8.30 órakor, találkozó a közös
önkormányzati hivatal dísztermében.
Az árverésen való részvétel feltételei:

Jelentkezni 2014. június 2-án 16.00
óráig írásban a Nagyigmándi Közös
Önkormányzati Hivatalnál lehet. A versenytárgyaláson való részvétel feltétele, hogy a pályázó a megvásárolni kívánt ingatlan kikiáltási árának 10%-át
bánatpénzként befizessen Nagyigmánd
Nagyközség Önkormányzata PanHrsz.		
122		
1803		

tokába és tulajdonába.
Az adásvételi szerződés tervezetét az
önkormányzat megküldi az MNV Zrt.
részére, hogy törvényben rögzített elővásárlási jogának gyakorlásáról nyilatkozzon. Az MNV Zrt. nyilatkozatának
önkormányzat részére történő megérkezésétől számított 15 napon belül

Művelési ág
Térmérték
Beépítetlen terület 1234 m2
kert		
1327 m2		

non Takarék Nagyigmándi Fiókjánál
vezetett 63200054-11023658 számú
bankszámlájára. Az árverésre való jelentkezéshez csatolni kell a befizetési
bizonylat másolatát. Az árverés után a
bánatpénz 8 napon belül mindazok számára visszafizetésre kerül, akik részt
vettek a versenytárgyaláson, de nem
szerezték meg az ingatlan tulajdonjogát. A befizetett bánatpénz a nyertessel
való szerződéskötéskor foglaló címén a
vételárba beszámításra kerül.
A versenytárgyalás lebonyolítása:
A versenytárgyalást Nagyigmánd
Nagyközség Önkormányzat Jegyzője vezeti, a kikiáltási árat követően az
ingatlan vételára 20.000,-Ft-tal emelkedik. Negatív licit nincs. A résztvevő
a versenytárgyalást vezető által elmondott összeg elfogadását kézfelemeléssel
jelzi, a legmagasabb összeget kínáló vevővel köt szerződést az önkormányzat.
Az önkormányzat fenntartja magának a
jogot, hogy nem hirdet győztest.
Az ingatlan adásvétele:
A versenytárgyalás nyertesével való
szerződéskötés csak a teljes vételár
kiegyenlítése után történik meg, ezt
követően kerül az ingatlan a vevő bir-

Kikiáltási ár
Bruttó: 1.410.462,-Ft
100.000,-Ft

kerül sor a végleges szerződéskötésre.
Amennyiben az MNV Zrt. elővásárlási jogát gyakorolni kívánja, úgy a kapott foglalót az önkormányzat 8 napon
belül visszautalja a pályázónak.
A vételárat egyösszegben az értesítéstől
számított 15 napon belül kell befizetni
az önkormányzat számlájára. A nyertessel való szerződéskötés legkésőbb a
vételár befizetésétől számított 8 napon
belül történik. Ha az árverés nyertese
lakáscélú hitelt kíván felvenni a vételár kifizetéséhez a hitelügyintézés ideje
nem számít bele a szerződéskötési határidőbe az első pénzintézet vonatkozásában. A hitel ügyintézés megindítását
a pénzintézetnek írásban igazolnia kell
a versenytárgyalás napjától számított 8
napon belül. Amennyiben a szerződéskötés vagy a vételár megfizetése a vevő
érdekkörébe felmerülő okból meghiúsul úgy a vevő a bánatpénzt, illetve a
foglaló összegét elveszíti. Az ingatlan
adásvételével kapcsolatban felmerülő
valamennyi költség, illetve a szerződés
elkészíttetése a vevőt terheli.
A pályázati felhívás teljes terjedelmében a www.nagyigmand.hu honlapon
megtalálható
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A képviselő-testület a mun- Az ételek speciális alapanya- Támogatási kérelmekről is sának bővítése érdekében.
katerv szerinti soron követ- gokat igényelnek, így fel döntött a testület:
A közcélú villamoshálózatkező ülését március 19-én kellett kutatni, hogy bizton- - 100.000,- Ft összeggel ra történő csatlakozási alaptartotta a Nagyigmándi Kö- sággal honnét lehet megren- támogatta Grummel Péter díja: 507.600,-Ft+áfa.
zös Önkormányzati Hivatal delni azokat az élelmiszer nagyigmándi sportoló 2014 Második napirendként tárdísztermében.
alapanyagokat amelyek tanú- évi extrém akadályfutását.
gyalta a testület az önkorElsőként a -tájékoztató a sítvánnyal is rendelkeznek. - Patonai József nagyigmán- mányzat által támogatott
lejárt határidejű határo- Külön helységet kell bizto- di vállalkozó előzetesen tá- önszerveződő közösségek,
zatok végrehajtásáról és sítani a főzéshez, valamint új jékoztatta az önkormányzat civilszervezetek, közalapíta két ülés között történt edényzetet vásárolni, mely- vezetőit, hogy 2014. február ványok tájékoztatóit.
fontosabb eseményekről- ben csak az ő ételüket főzik. 03. napján kezdeményezésé- Bojtorné Tóth Mária a Nyugdíszóló polgármesteri tájé- A polgármester asszony re és támogatásával, alakuló jas Klub vezetője, Somogyiné
koztató került elfogadásra. hosszas utánjárás után azt a közgyűlésen létrehozták a Zeke Tünde a Harmónia TáncE napirendi ponton belül megoldást javasolta a képvi- „Nagyigmándi
Lovaskör stúdió művészeti vezetője, a
döntött a testület arról, hogy selő-testület felé, hogy saját Sportegyesület”-et. Az ülé- Zúgó Néptáncegyüttes művéa felújított Területi és Szo- maguk állítsák elő a kony- sen kérésére a Nagyigmándi szeti vezetője Keltay Gábor és
ciális Gondozási Központ hán az ételeket mert így a név használatához hozzájá- együttes vezetője Molnárné
épületére az átadásakor gyermekek mindennap friss rultak a képviselők.
Talabér Irén, az Árgyélus és a
emléktáblát helyez el.
ételeket fogyaszthatnak, és Együttműködési megálla- Kis Árgyélus Néptáncegyüttes
Az emléktábla 50x70 cm-es ugyan azt az ételeket ehetik, podás:
együttesvezető,- művészeti
fekvő, fekete 3 cm-es gránit- mind a többi gyermek, csak Együttműködési megállapo- vezetője és Szentirmay Tamás
lap, melynek költsége a tábla- a speciális étrendjüknek dást kötött az önkormány- a Nagyigmándi Gazdakör elfelirattal együtt: 147.119,- Ft. megfelelő alapanyagokból zat,- a középiskolai tanulók nöke részletes tájékoztatást
A táblára a következő felírat, készülnek. Mivel a sza- 50 órás közösségi szolgálat adtak az elmúlt évben végzett
kerül:
kácsnők nem rendelkeznek teljesítésének érdekében,- munkáikról, működésükről.
„Ebben az épületben mű- diétás szakácsnői végzett- a Kisbéri Bánki-Táncsics A testület tagjai a beszámolóködött 1872-től 1929. de- séggel, ahhoz, hogy a spe- Gimnázium Szakközépisko- kat elfogadta. Köszönetüket
cember 31-ig a Gesztesi ciális étrendet a gyermekek la, Szakiskola és Általános fejezték ki a civil szervezetek
járás Nagyigmándi Magyar számára tudják biztosítani Iskolával. Amennyiben a vezetőinek, tagjainak az önKirályi Járásbíróságának dietetikus szakembert kel- tanulók az önkormányza- kormányzati rendezvényeken
székhelye.
lett alkalmazni.
tot jelölik meg a közössé- való aktív közreműködésüAz épületet felújíttatta: Na- A polgármester asszony a gi szolgálattal összefüggő kért, segítő támogatásukért,
gyigmánd Nagyközség Ön- környékben lévő egészség- tevékenységük
ellátására színvonalas fellépéseikért,
kormányzat Képviselő-tes- ügyi intézményeket meg- az önkormányzat vezetői és mindazon szereplésükért
tülete, 2014.”
kereste és végül sikerült a figyelmet fordítanak arra, is mellyel öregbítik, színeHatározat született a glu- komáromi Kosdiné Tóth hogy mindegyiküknek el- sítik a település hírnevét orténmentes közétkeztetés- Judit dietetikust felkérnie, fogadható munkát tudjanak szághatáron belül és azon
ről is:
aki, havi 15.000,-Ft díjazás biztosítani. (pl: szociális,- túl. Együttes vélemény, hogy
Az óvodából jelezték az ellenében vállalta, hogy a művelődési ágazatban, falu- programokban nagyon gazönkormányzat felé, hogy speciális étkeztetéssel kap- gondnokságnál.)
dag a település, hiszen sok
vannak gyerekek, akiknél csolatos feladatokat az ő irá- Sporttelep áramellátásá- eseményről tudtak beszámolglutén-szenzitív enteropat- nyításával az óvoda konyhá- nak bővítése érdekében ni a civil szervezetek. A szép
hia betegséget diagnoszti- jában meg tudják valósítani. az önkormányzat képvise- munkákhoz csak gratulálni
záltak. Így a gyermekek az A speciális étkeztetés (ételal- lő-testülete szerződést köt lehet.
óvodában főzött ételekből lergiás gyermekek ellátása) az E.ON Észak-dunántúli Az önkormányzat 2014.
nem fogyaszthatnak, nekik a Nagyigmándi Kincseskert Áramhálózati Zrt-vel a Na- évi fejlesztési feladatait az
külön speciális étrendet kell Óvoda konyháján 2014. áp- gyigmánd 131-es hrsz.-on alábbiak szerint határozta
biztosítani.
rilis 1-től beindult.
lévő sporttelep áramellátá- meg a testület:
I. A költségvetési rendeletben szereplő beruházások
1. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése
18 381 000
A térfigyelő kamerarendszer az elmúlt évben kezdődött meg, de számla kifizetésére az elmúlt évben nem 4 380 643
került sor, ezért a teljes összeg kifizetése az idei évet terheli. A februárban megrendelt újabb kamerák 22 761 643
összegét is feltüntettük.
2. Gondozási Központ külső és belső felújítása
Az elmúlt évben megkezdett beruházásból két számla ezt az évet érinti. Itt szerepel az épület állékonysága 17 576 800
érdekében történt beavatkozás költsége és a teljes belső felújítás költsége. Itt szerepeltetjük a garázsok 2 507 908
felújításának anyagköltségeit is. Az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatá- 30 289 962
930 000
sára ezt a beruházást sikerült elfogadtatnunk a Kincstárral, 30 millió Ft támogatásra számítunk. A külső
51 304 670
felújításra elnyert Leader pályázat összege 21 059 160-Ft.
3. Autóbusz pályaudvar multifunkcionális felújítása
000
Az idei évre húzódik át a beruházás valamennyi számlájának kifizetése. Szükséges a csapadékvíz-el- 32 954
600 000
vezető hálózat felújítása, valamint a szegély építése és a buszpályaudvar környezetének aszfaltozása, a
630 000
kandeláberek felújítása.
5 803 000
140 000
40 127 000
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4. Sportöltöző építése
83 820 000
Tartalmazza a terveknek megfelelő sportöltöző megépítését, azonban nem tartalmazza a környezetének
rendezését.
267 000
5. 1 db Stihl FS 410 típusú motoros fűkasza beszerzése
I. Összesen:
198 280 313
II. Pályázattal támogatott tervezett beruházások
1. Millenniumi Emlékpark játszótér felújítása
A játszótéri eszközök, ütéscsillapítók, utcabútorok és térburkolatok költsége. Az ár tartalmazza a képviselő-testület által kért ivókút létesítésének költségeit is. Saját erő 1.600.000,-Ft.

6 600 000

2. Ovifoci pályaépítés
(7x13 m nagyságú, műfüves pálya, a speciális ovi-sport program részére, annak eszközeivel és képzési
rendszerével együtt.) Az építéshez 30% önerőt kell biztosítani, melynek összege: 2.850.000,-Ft.

9 500 000

3. Kincseskert Óvoda energetikai korszerűsítése
20 505 179
Az óvoda tetőzetére 84 db napelem kerülne felszerelésre, melyekkel az intézmény éves elektromos energia szükségletét elő lehet állítani. A vállalt önerő 4.101.036,-Ft.
4. Járda építés a Bajcsy-Zs. utcában
11 100 000
Az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatására ezt a beruházást sikerült elfogadtatnunk a Kincstárral. Önerőt nem igényel.
5. Köztársaság utca burkolatának felújítása
2 900 000
Az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatására ezt a beruházást sikerült elfogadtatnunk a Kincstárral. Önerőt nem igényel. Az utca hozza 288 fm, szélessége 3 m, AC-11 jelű aszfaltkopó réteget kap átlag 5 cm vastagságban. Az út mellett 1-1 m szélességben nemesített padka készül.
50 605 179
II. Összesen:
III. Egyéb fejlesztések
1.Vasút utca vasútállomás -Tárkányi út közötti szakaszának burkolat szélesítése és megerősítése
23 326 496
Fokozott teher- és autóbusz forgalom következtében megrongálódott. A szükséges tervek az elmúlt évben
elkészültek, az engedély idén megszerezhető, ha a terület tulajdonjogát a vasúttól megszerezzük.
2. Bajcsy-Zs. utca 4. szám alatti társasház homlokzati hőszigetelése
2.1 Tetőfelújítás és padlástéri hőszigetelés
Az elmúlt évben megkezdődött az épület felújítása, a nyílászáró cserék már készen vannak, a párkányok
a homlokzati hőszigetelés vastagságát figyelembe véve készültek el. A homlokzat felújítás előtt az elhasználódott síkpala tetőfedés eltávolításra kerülne, a tetőszerkezet megerősítését követően cserépfedés kerül
a házra. A padlástéri födém hőszigetelését kőzetgyapot lemezzel oldjuk meg.
3. Sportpályához vezető út aszfaltozása, parkoló építés
Az új öltöző megépítése alkalmából az évek óta tervezett út is megvalósulhat, a sportöltözőhöz előírt 8+1
szilárd burkolatú parkolóval együtt.
4. Sporttelep kerítés építése
Szükséges 538 fm kerítés építés építése, melyből az MLSZ 220 fm kerítés építésének 70%-át támogatja
a TAO keretében a sportegyesület részére.(Ezt a támogatást a sportkör kapja, nem az önkormányzat) A
fennmaradó 318 fm 100%-ban az önkormányzat költsége lenne.

5 885 000
5 993 000

11 878 000
3 618 250
1 348 400
4 966 650
4 038 600

5. Buszmegállók (utasvárók) telepítése - 8 db
A 8136 számú főút felújítását követően a fedett várakozóhely nélküli buszmegállókba javasoljuk telepíteni előzetes helyszíni egyeztetést követően.

8 000 000

6. Szabadtéri színpad fedése
Régi terv a szabadtéri színpad fölé tető építése, mellyel nyári rendezvényeink biztonságosabb lebonyolítása érdekében tehetnénk.

4 200 000

7. Zárt felépítményű tehergépjármű vásárlása a falugondnokság részére
A falugondnokság járművei közül a Fiat 16 éves, műszaki állapota már rég nem megfelelő, üzembenntartása túl költséges, javítása nem gazdaságos. Helyette egy fiatalabb hasonló járművet vásárolnánk.

1 500 000

III. Összesen:
I-III. Összesen:

57 909 746
306 795 238
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Az önkormányzat 2014.
évi közbeszerzési terve is
jóváhagyásra került az ülésen.
Tervezési szerződés kötése
a Credo-Art Bt-vel:
Az autóbusz-állomás, a Nagyigmándi Területi Szociális Gondozási Központ, a
sportöltöző belsőépítészeti
és lakberendezési munkáinak tervezését a CredoArt Belsőépítészeti Bt-vel
(2800 Tatabánya, Szelim
u. 7.) végeztette el a testület. A tervezési díj összege
600.000,- Ft.
Millenniumi Emlékpark
játszóterének ivóvízellátása, ivókút telepítése:
Az Emlékpark játszóterének
vízellátási- és ivókút telepítési munkáinak elvégzését is
támogatták a testület tagjai.
A kút saját erőből történő
beszerzését és a földmunkát
követő gépészeti szerelési
munkákat a Komáromi WF
Kft-t. végezte. Az ellenszolgáltatás összege: 490.000,Ft (bruttó).
Buszpályaudvar
épület
bútorzat gyártójának kiválasztása:
A
nagyigmándi
autóbusz-állomás pályaudvar
bútorzatának gyártási és
beépítési munkáira kiírt
pályázat nyertesévé Tarró
Péter (2942 Nagyigmánd,
Ifjúmunkás út. 1. ) egyéni
vállalkozót,
ajánlattevőt
nyilvánította a testület. Az
ellenszolgáltatás összege
bruttó 2.800.000 - Ft. A vállalkozó a szükséges munkát
elvégezte, a bútorok beépítésre kerültek.
Nagyigmánd Sportjáért
Közalapítvány megszüntetése.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Nagyigmánd Sportjáért Közalapítvány kizárólagos alapítója a
közalapítványt megszünteti,
mivel a közfeladat ellátásának biztosítása más módon,
illetőleg más szervezeti
keretben
hatékonyabban
megvalósítható. Az önkormányzat a megszűnő közalapítvány vagyonát hasonló célra a Nagyigmándi
Községi Sportkör támogatására fordítja.

Önkormányzati hírek
Április 10-én rendkívüli
ülésen döntött a testület,
hogy az önkormányzat tulajdonában lévő autóbuszállomás épületében kialakított Körzeti Megbízott
irodát ingyenes használatba adja a Komárom Városi
Rendőrkapitányság részére.
Közterületi padok, hulladéktárolók vásárlása.
Döntés született 2 db „Pécsi” típusú közterületi pad
és 9 db „Jászberényi” típusú közterületi hulladéktároló megvásárlásáról, a
Városszépítő Kft. (5100
Jászberény, Ady E. u. 25.)
gyártótól 376.900,-Ft+27%
Áfa áron.
A képviselő-testület április
23-ai üléséről:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között történt fontosabb
események
napirenden
belül,- A Pápay József Általános
Iskola igazgatója, Karsai
Bálint kérésére az önkormányzat 62.000,-Ft-os értékű tisztítószer, illetve a
május havi versenyeikhez
25.000,-Ft értékben édesség, üdítő, ásványvíz vásárlását támogatta.
- a képviselő-testület az Igmánd S.C. versenyzőinek a
hazai és a nemzetközi versenyein való részvételükhöz
200.000,-Ft önkormányzati
támogatást nyújtott.
Konrád Krisztián világ,Európa fekve nyomó bajnok hazai és a nemzetközi
versenyein való részvételéhez pedig150.000,-Ft önkormányzati támogatásról
döntött.
- Az önkormányzat 2013.
évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet,
a 2013. évi költségvetés
teljesítésének jóváhagyásáról és pénzmaradványa
elszámolásáról szóló beszámoló is elfogadásra került.
- Rendeletalkotás a céljelleggel nyújtott önkormányzati pénzügyi támogatások rendjéről.
Megváltozott az államháztartáson kívülre történő
forrásátadás szabályozott-

sága az új Államháztartási
törvény életbe lépésével.
Kimondott cél, hogy a
közpénz civilszervezetekhez, magánszemélyekhez
csak támogatási szerződés
alapján, elszámolási kötelezettséggel kerüljön ki. A
támogatások megítélésével
kapcsolatos eljárás formalizáltabb lesz, erősen koncentrál a bejegyzett, nem
átmeneti jelleggel működő
civilszervezetekre. A településen az elmúlt évben
megalakult civil „ernyőszervezet” (Nagyigmándi
Közösségekért Egyesület)
hiánypótló jelleggel jött
létre, ugyanis a keretei közt
működő csoportok egyike
sem lenne jogosult önkormányzati támogatásra a jövőben.
A kötelezően megalkotandó
szabályozás el fogja választani a működő egyesületeket
és a működő civil szervezeteket. A jövőben az adminisztrált lét sokkal meghatározóbb lesz a ténylegesen
végzett szervezeti munkánál,
ami esetenként konfliktusteremtő tényező lehet.
Nagyigmánd Nagyközség
Önkormányzat Képviselőtestületének
5/2014 (IV.28.)
önkormányzati rendelete
az államháztartáson
kívülre történő forrás
átadásáról, a civil
szervezetek pénzügyi
támogatásának rendjéről
Nagyigmánd Nagyközség
Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország
helyi
önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 6.§ (4) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ (1) Az Önkormányzat a
helyi demokrácia megvalósításában partneri kapcsolatok kialakítására törekszik
a község polgáraival és önszerveződő közösségeivel.
(2) Az Önkormányzat elismeri és megbecsüli a civi-

2014. április-május
lek és civil szervezetek (a
továbbiakban : Civil szervezet)helyi közéletre gyakorolt hatását, és támogatja
a kultúra, a közművelődés,
a hagyományok ápolása, az
oktatás-nevelés, a szociális
és karitatív tevékenység, az
arra rászorulók megsegítése, az egészséges életmód, a
sportolás feltételeinek megteremtése, a természeti és
épített környezet megóvása, a közrend és vagyonvédelem, az esélyegyenlőség
megteremtése terén végzett
tevékenységét.
(3) Az Önkormányzat, anyagi lehetőségeitől függően,
azonos feltételek mellett
pénzügyileg is támogatja
az önkormányzat közigazgatási területén működő,
tevékenységét kifejtő – az
önkormányzat céljait elősegítő – civil szervezetek
programjait és működését.
2. § (1) A civil szervezetek
támogatására a Képviselőtestület az éves költségvetéséről szóló rendeletében
Civil Keret elnevezéssel a
működési célú támogatás
előirányzatot állapít meg (a
továbbiakban: Civil Keret).
(2) A Civil keretből vissza
nem térítendő támogatás
nyújtható pályázati eljárás
alapján. E rendelet szabályai szerint támogatás pályázaton kívüli egyedi kérelmek és döntések alapján
is nyújtható.
(3) A civil szervezetek részére támogatás nyújtható:
a) működési kiadásaik finanszírozásához,
b) a szervezet által szervezett rendezvények, programok megvalósításához,
c) a szervezet által benyújtott pályázatok önrészének
biztosításához,
d) hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával, működtetésével
kapcsolatos
kiadások fedezéséhez.
(4) A civil szervezet működési kiadásainak finanszírozásához különösen az alábbi
célok érdekében részesíthető támogatásban:
a) a székhely, működési
hely fenntartásával és működtetésével
kapcsolatos
költségek,
(Folytatás a következő oldalon)
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b) irodatechnikai berendezések, a civil szervezet működéséhez szükséges egyéb
eszközök és tartozékaik
beszerzése, bérlése, karbantartása, javítása,
c) kommunikációs költségek, honlap szerkesztése és
fenntartása, kiadványok beszerzése,
d) a civil szervezet működéséhez szükséges adminisztrációs, ügyintézési tevékenységgel kapcsolatos
költségek – kivéve a munkabért és közterheit, valamint a megbízási díjakat,
e) a tagság, a partnerek, a
segítők
kapcsolattartását
szolgáló belföldi utazások
útiköltsége, szállásdíja,
f) a civil szervezet bemutatását és tevékenységének
megismertetését célzó általános tájékoztatási és marketing költségek,
g) a civil szervezet tagjait
érintő – a létesítő okiratba
foglalt cél szerinti tevékenységhez kapcsolódó –
képzés költsége, útiköltség
és szállásdíj.
(5) Működési kiadásnak
csak az a költség, ráfordítás tekinthető, amely a civil
szervezet létesítő okiratában meghatározott célok
megvalósítását közvetlenül
szolgálja.
(6) A civil szervezet szervezésében
megvalósuló
rendezvények, programok
finanszírozásához támogatás különösen tiszteletdíj
kifizetésére, fogyóeszköz,
papír, írószer beszerzésére,
szolgáltatás igénybevételére, úti- és szállásköltség
megfizetésére nyújtható.
(7) A civil szervezetek által benyújtott pályázatok
önrészéhez biztosított támogatást az önkormányzat
csak akkor utalja át a pályázónak, ha a szervezet a
program megvalósításához
szükséges támogatás elnyerését a támogatási szerződés
bemutatásával igazolja.
(8) A civil szervezet hazai
és nemzetközi kapcsolataik
ápolásával, működtetésével
kapcsolatban különösen a
megvalósuló
programok
úti-, étkezési- és szállásköltsége támogatható, melynek

Önkormányzati hírek
feltétele, hogy a támogatást
kérő civil szervezet csatolja a hazai vagy nemzetközi
szervezet által kibocsátott
együttműködési nyilatkozatot, meghívót vagy rendezvény-, versenyfelhívást.
3.§(1) A civil szervezet akkor részesíthető támogatásban, ha közvetlen politikai
tevékenységet nem folytat,
és a támogatást olyan pártpolitikától mentes, közfeladat ellátására kívánja
fordítani, amely a község
lakosságának érdekeit szolgálja.
(2) Az intézményekhez kötődő alapítványok, egyesületek kizárólag abban
az esetben részesülhetnek
programtámogatásban, ha
az adott programmal az intézményi kötelező feladat
megszervezésén, finanszírozásán túl a lakosság életminőségének javítását célozzák.
(3) Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely a korábban az
Önkormányzat által részére
nyújtott támogatásáról határidőben nem számolt el.
(4) Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény 30. § (1) bekezdése
szerinti beszámoló, valamint közhasznú szervezet
esetén a közhasznúsági jelentés, kötelező könyvvizsgálat esetén könyvvizsgálói
záradék letétbe helyezésére
és közzétételére irányuló
kötelezettségének nem tett
eleget.
(5) Támogatás kizárólag
annak a civil szervezetnek
nyújtható, amely igazolja,
hogy
a) nincs lejárt köztartozása,
b) a törvényszék nyilvántartásában szerepel.
(6) A támogatás iránti kérelmet és a pályázatot a Közös
Önkormányzati Hivatalban
ügyfélfogadási időben személyesen, vagy postai úton
lehet benyújtani.
4.§ (1) A civil szervezet
pénzügyi támogatásáról a
képviselő-testület a benyúj-

tást követő rendes ülésén
dönt.
(2) A jegyző döntéshozatalt
követően a támogatottat 15
napon belül írásban értesíti.
(3) Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely:
a) a benyújtott támogatás
iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot
szolgáltatott;
b) az előző években megkötött támogatási szerződésben foglalt feltételeket
megszegte, különösen, ha a
támogatást a szerződésben
megjelölt céltól eltérően
használta fel, vagy szerződéses kötelezettségét határidőben nem teljesítette, és
emiatt a támogató a támogatási szerződéstől elállt.
(4) A képviselő-testület a
támogatást a kérelemben
vagy a pályázatban megjelöltnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.
5.§ A jegyző a civil szervezetet határidő kitűzésével egyszeri alkalommal
hiánypótlásra szólítja fel,
amennyiben a kérelem vagy
a pályázat tartalmilag vagy
formailag nem felel meg jelen rendelet előírásainak.
6.§ A támogatottal a jelen
rendelet 1. melléklete szerinti támogatási szerződést
az Önkormányzat nevében
a polgármester köti meg, a
jegyző jogi ellenjegyzése
mellett, amely tartalmazza:
a) a támogatás felhasználásának célját és határidejét,
b) a támogatás átutalásának
módját,
c) a támogatás elszámolásának módját és határidejét,
d) az elszámolás önkormányzat általi ellenőrzésének módját és határidejét.
7.§ (1)A támogatási szerződés aláírását követően az
Önkormányzat a támogatás
összegét a civil szervezet
számlájára 15 munkanapon
belül átutalja.
(2)
A támogatás kizárólag csak a támogatási szerződésben foglalt támogatási
célra használható fel.
(3)
A civil szervezet a
támogatás összegének felhasználásáról a támogatási
szerződésben meghatározott módon és az ott megha-
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tározott határidőig köteles
elszámolni.
(4) A támogatott a támogatás felhasználásáról, a
támogatási szerződés és a
gazdálkodásukra vonatkozó
előírások, azaz a számviteli törvény és a vonatkozó
rendeletek szerint kötelesek számot adni, a pályázathoz csatolt költségvetés
alapján részletezett, eredeti
számlával igazolt, másolati számlák leadásával.
Az eredeti számlán fel kell
tüntetni a következő szöveget: „Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának
../…(…) rendelete szerinti
önkormányzati támogatás
felhasználására elszámolva
…… Ft …. évben”
(5) Amennyiben a civil szervezet a támogatás összegét
a támogatási szerződésben
meghatározott határidőig
nem, vagy nem rendeltetésszerűen használja fel, illetve
arról a megadott határidőig nem számol el, a jegyző
kezdeményezi a támogatás
azonnali visszafizetésének
előírását.
8. § (1) Az Önkormányzata a községben működő
és székhellyel rendelkező
civil szervezetek szakmai
programjának támogatására pályázatot ír ki minden
költségvetési évben, az éves
költségvetésről szóló rendelet elfogadását követő 15
napon belül.
(2) Szakmai program: a
község lakosságának biztosított rendezvény, vagy rendezvény sorozat, mely során
a civil szervezet megmutathatja saját tevékenységét,
és ebben a lakosság minél
szélesebb körű részvételére
lehetőséget biztosít.
(3) A szakmai programok
támogatása során előnyt élvez:
a) gyermek és ifjúság nevelése területén végzett tevékenység
b) tömegeket megmozgató
rendezvények szervezése.
(4) A pályázaton azon egyesületek vehetnek részt,
amelyeket a törvényszék
legalább három éve nyilvántartásba vett, az alapszabályuknak, illetve alapító
(Folytatás a következő oldalon)
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okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen
folytatják, és székhelyük
Nagyigmánd Nagyközségben van.
(5) Egy civil szervezet egy
támogatási célra egy pályázatot adhat be.
9.§ (1) A pályázat a jelen
rendelet 2. melléklete szerinti támogatási kérelem
nyomtatványon a pályázati
kiírásban szereplő határidőben nyújtható be egy eredeti példányban. A pályázati
adatlaphoz csatolni szükséges:
a) a Szakmai program tételes leírását,
b) részletes költségvetést,
mely tartalmazza a megvalósításhoz szükséges bért
és ezek járulékait, a dologi kiadásokat (pl. szállítás,
utaztatás, bírói díjak, versenyengedély, szövetségi
díj, nevezési díj, nyomda
költség)
c) a pályázatért felelős személy megnevezését, nyilatkozatát a vállalt feladatról,
d) a civil szervezet képviselőjének aláírását, ennek jogosultságát igazoló iratot.
(2) A pályázati felhívást
az Önkormányzat hivatalos honlapján és az önkormányzat
hirdetőtábláján
kell megjelentetni.
10.§ (1) Ez a rendelet 2014.
április 28-án lép hatályba.
(2) 2014. évben a pályázatot
a képviselő-testület április
30. napig írja ki.
Hajduné Farkas Erika sk.
polgármester
Dr. Füles Zoltán sk.
jegyző
A rendelet kihirdetve:
2014. április 28.
Dr. Füles Zoltán sk.
jegyző
A képviselő-testület pályázatot ír ki a településen
működő civil szervezetek
számára a 2014. évi önkormányzati támogatás elnyerésére az alábbiak szerint:
Nagyigmánd Nagyközség
Önkormányzata pályázatot
hirdet a településen megvalósuló kulturális, művelődési, történelmi, ha-

Önkormányzati hírek
gyományismereti, folklór,
környezetvédelmi,
sport
programok megvalósulásának támogatására.
A pályázat kiterjed a környezet- és természetvédelem,
nemzetközi
kapcsolatok,
idegenforgalom, nemzetiségi, kulturális (közművelődés, színház, művészetek,
tudományos tevékenység),
oktatási, sport, egészségügyi
és szociális, környezetvédelem, állatvédelem, közrend,
közbiztonság, vagyonvédelem témákban az alábbi feltételekkel.
A támogatás formája:
vissza nem térítendő
Pályázók köre: Civil szervezetek, társadalmi szervezetek, jogi személyek, jogi
személyiség nélküli társaságok, civil közösségek, önszerveződő közösségek.
Pályázati feltételek:
Egy pályázó egy témában
egy pályázatot nyújthat be
2014. május 1. – 2014. december 31. közötti időszakban megvalósuló, valamint
a községhez kötődő programokra/fejlesztésekre.
Pályázatok benyújtása:
A pályázatot egy eredeti és
egy másolati példányban
kell benyújtani zárt borítékban „Társadalmi szervek,
civilek támogatása pályázat” jeligével (zárójelben
a téma megjelölésével) –
pl.:környezet- és természetvédelem, nemzetközi kapcsolatok, idegenforgalom,
európai integráció, nemzetiségi, kulturális (közművelődés, színház, művészetek,
tudományos tevékenység),
oktatás, sport, egészségügy-szociálpolitika, ellátva
a felhíváshoz mellékelt pályázati adatlap és a pályázat
kötelező mellékleteinek becsatolásával a Nagyigmánd
Nagyközség Önkormányzat
címére (2942 Nagyigmánd,
Kossuth L. u. 2.)
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a mellékleteket
az adatlap és nyilatkozatok
mögé csatolja!
A pályázatok benyújtási
határideje: 2014. október
30-ig folyamatosan.
Pályázatok elbírálása:
A pályázatok támogatásáról
a képviselő-testület dönt. A

döntéshozót indoklási kötelezettség nem terheli.
A pályázat eredménye a
www.nagyigmand.hu/ weboldalon ill. írásbeli kiértesítéssel kerül kihirdetésre.
A nyertes pályázókkal az
Önkormányzat támogatási
szerződést köt.
A pályázatokat hiánytalanul, a pályázati felhívásban
és mellékleteiben meghatározott tartalommal és
formában kell benyújtani.
Hiánypótlásra a hiánypótlási felszólítás kézhezvételét
követően 15 napon belül
van lehetőség.
Eredménytelen hiánypótlás
esetén a képviselő-testület
nem támogatja a pályázatot.
A pályázat ilyen esetben a
hiányok pótlását követően
ismételten benyújtható.
A támogatott pályázatok
esetében a támogatási szerződést a döntési értesítő
kézhezvételétől számított
30 napon belül meg kell
kötni, ennek lejártát követően (amennyiben a támogatott hibájából hiúsul meg)
a támogatási döntés hatályát
veszti. Vis maior esetekben
egyedi döntést hoz a képviselő-testület.
Amennyiben a döntéshozó
a kért támogatásnál kevesebb támogatást ítél meg, a
pályázónak a döntés kézhez
vétele után 8 napon belül
lehetősége van a fejlesztés
szakmai tartalmának és a
vállalt
kötelezettségének
csökkentését kérni, a pályázati anyag megfelelő –
átdolgozott – részeinek benyújtásával. Amennyiben a
pályázó a szakmai tartalom
csökkentésének lehetőségével nem él, abban az esetben
az eredeti pályázat szakmai
tartalmát és kötelezettségeit
kell megvalósítani.
Támogatás utalása:
Fő szabályként a megítélt
támogatás a támogatási
szerződés megkötését követően 30 napon belül kerül
átutalásra.
Támogatásról történő elszámolás:
A program megvalósulását
követően, 60 napon belül,
éves támogatásnál legkésőbb a tárgyévet követő
február 28-ig a támogatási
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szerződés 2. sz. mellékletét
képező elszámolási lapon,
csatolva a részletes szakmai beszámolót és a hitelesített számlamásolatokat,
melyen beazonosíthatóan
szerepel a pályázati cél és
a költségtételek (a hitelesítés formája: „az eredetivel
mindenben megegyező hiteles másolat” – aláírás, pecsét). Felhívjuk figyelmét,
hogy a támogatott program
(jóváhagyott költségvetés
szerint) teljes összegéről
szükséges elszámolást készíteni! Az elszámolást az Önkormányzat címére (2942
Nagyigmánd, Kossuth L. u.
2.) „Pályázati elszámolás
……támogatott részéről”
megjelöléssel 1 példányban
kérjük beküldeni.
Jelen pályázati felhívás, a
pályázati adatlap, a pályázat kötelező mellékleteinek
jegyzéke átvehetők a Nagyigmándi Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben, illetve
letölthetők az Önkormányzat honlapjáról.
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
önkormányzati rendelet
módosításáról:
A Komárom és Környéke
Önkormányzati
Társulás
belső ellenőre 2013. novemberében vizsgálta az
önkormányzati feladatellátás szabályszerűségét. E
témán belül az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 7/2013. (III.21.) önkormányzati rendeletet is. A
rendeletben párhuzamosságokat, valamint egyes pontok között belső ellentmondásokat talált, melyeket a
rendeletmódosítás
során
meg kellett szüntetni.
Rendeletalkotás a nem
közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról.
A vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény 45.
§ (6) bekezdése előírja, hogy
a települési önkormányzat
képviselő-testületének kötelező rendeletet alkotni a
(Folytatás a következő oldalon)

2014. április-május
(Folytatás az előző oldalról)

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtése tárgyában. A
településünkön közművel
összegyűjtött
háztartási
szennyvíz begyűjtése nem
100 %-os mértékű, mert
még mindig vannak olyan
ingatlanok, amelyek nincsenek hálózatra kapcsolva.
Ennek okai elsődlegesen
az ingatlan tulajdonosaiban
keresendők, több esetben a
víz sincs bekötve az ingatlanra, vagy az ingatlanhasználó idős kora miatt már
nem kíván a csatornázással
foglalkozni, illetve egy-egy
esetben műszaki akadályok
nehezítik a rákötést. Ezzel
együtt településünkön a
közüzemi csatornára rákötött ingatlanok aránya 94%ot meghaladó. Ezen ingatlantulajdonosok – kb. 60
lakás - jelentős összegben
talajterhelési díjat fizetnek,
az elfogyasztott vízmennyisége után. A talajterhelési
díj összege 1.800 Ft/m3.
A rendeletalkotáson túl az
önkormányzatnak szerződést kellett kötnie a közszolgáltatást végző vállalkozással, a Komárom-Ács
Vízmű Kft.-vel (székhely:
2900 Komárom, Sport u.
35., képviselője: Monostori
János ügyvezető, adószáma:
11184557-2-11) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére,
elszállítására és ártalmatlanítására.
Nagyigmánd Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2014.
(IV.28.)
önkormányzati
rendelete nem közművel
összegyűjtött háztartási
szennyvíz
begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatásról.
Nagyigmánd Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény 45. § (6) bekezdésében és a 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
helyi
önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés

Önkormányzati hírek
11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1.§ (1) A rendelet hatálya
Nagyigmánd közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvízszolgáltatásba
bevont, helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanok
tulajdonosaira, birtokosaira
vagy használóira (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) terjed ki.
(2) A közszolgáltatás az
ingatlanon a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz (a továbbiakban:
szennyvíz) elszállítására,
ártalmatlanításra történő átadására terjed ki.
(3) A szennyvíz kezelését,
azaz összegyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését, valamint a szolgáltatás folyamatosságának
biztosítását a KomáromÁcs Vízmű Kft. (2900 Komárom, Sport u. 35.) útján
(továbbiakban: Szolgáltató)
végzi és biztosítja.
2.§ A felek (szolgáltató és
az ingatlantulajdonos) között a közszolgáltatás megrendelésével szerződéses
jogviszony jön létre.
3.§ A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:
a) a felek megnevezése, az
ingatlantulajdonos azonosító adatai
b) a szerződés tárgya
c) a közszolgáltatás megkezdésének időpontja, időbeli hatálya,
d) a közszolgáltatás díja
e) a közszolgáltatási díj
megállapításának, számlázásnak és megfizetésének
módja,
f) a közszolgáltatás teljesítésének feltétele,
g) egyéb feltétek.
4.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles az 1. § (3)
pontban megnevezett Szolgáltatótól igénybe venni a
közszolgáltatást.
(2) Az ingatlantulajdonos
köteles az ingatlanán keletkező szennyvizet környezetkárosítás nélkül ideiglenesen tárolni, gyűjteni, a
Szolgáltatónak átadni, valamint a közszolgáltatási díjat
megfizetni.

(3) Az ingatlantulajdonos
köteles biztosítani, hogy a
szennyvíz a szállítójármű
szerkezete által kiüríthető
legyen. Az ingatlantulajdonos felelős a szennyvíz
minőségéért, amely nem
tartalmazhat
környezetre
veszélyes anyagot, technológiai eredetű szennyvizet,
mérgeket.
(4) A közszolgáltatást vízfogyasztástól függően szükség
szerint, de évente minimum
egy alkalommal köteles
igénybe venni.
(5) A szolgáltatás elvégzéséhez a Szolgáltatót az ingatlanára köteles beengedni, továbbá gondoskodni a
szennyvíztározó műtárgy
fedlapjának balesetmentes
nyithatóságáról és hozzáférhetőségéről.
(6) Az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás igénybevételét legalább 72 órával
előbb be kell jelenteni.
5.§ (1) A Szolgáltató köteles a megrendeléstől számított 72 órán belül, az ingatlantulajdonossal egyeztetett
időpontban, a szolgáltatást
elvégezni.
(2) A Szolgáltató köteles
telefonos ügyfélszolgálatot
fenntartani és ügyeleti feladatokat ellátni.
(3) A Szolgáltató köteles a
szolgáltatás teljesítéséhez
szükséges mennyiségű és
felszereltségű
járművel,
eszközzel, berendezéssel
rendelkezésre állni, valamint a szükséges létszámú
és képzettségű szakembert
alkalmazni.
(4) Amennyiben a szennyvíz
begyűjtése, szállítása során
szennyeződés keletkezik, a
Szolgáltatónak a szennyezett területet haladéktalanul
meg kell tisztítania és fertőtlenítenie.
(5) A Szolgáltató köteles a
közszolgáltatás ellátásához
kapcsolódó nyilvántartási
rendszert vezetni.
(6) A nyilvántartás tartalmazza a csatornahálózatra
nem kötött ingatlanok címét, az ingatlantulajdonos
személyes adatait, elérhetőségét, a fogyasztott víz éves
mennyiségét, valamint az
ártalmatlanításra elszállított
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nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
mennyiségét
ingatlanonként.
(7) A nyilvántartásban szereplő adatokat a Szolgáltató köteles átadni az előző
évre vonatkozóan, minden
tárgyévet követő év február
28-ig az Nagyigmándi Közös Önkormányzati Hivatal
részére.
6. § A közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a
Szolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt 15 nappal
- írásban, vagy hirdetmény
útján köteles tájékoztatni.
7.§ (1) A Szolgáltató a tevékenysége
ellátásához
szükséges személyes adatokat csak a közszolgáltatási
jogviszony fennállása alatt,
azt követően pedig a közszolgáltatási jogviszonyból
eredő jogok érvényesítése,
vagy kötelezettségek teljesítése érdekében kezelheti.
(2) A jogviszony megszűnését követően a Szolgáltató
a kezelt adatokat köteles
megsemmisíteni.
8.§ (1) Az ingatlantulajdonos a szolgáltatásért közszolgáltatási díjat fizet. Az
alapdíjat a közszolgáltató által évente kibocsátott
számla alapján, annak kiállításától számított 15 napon
belül, az ürítési díjat alkalmanként számla ellenében,
a szolgáltatás teljesítésekor.
(2) A közszolgáltatási díj
mértéke
a) alapdíj: 35 Ft/hó/ingatlan ,
b) ürítési díj: 3.005 Ft/m3
(3) A megállapított közszolgáltatási díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.
9. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép
hatályba.
(2) Hatályát veszti a
19/2003. (IX.25) önkormányzati rendelet 1.§ (2)
bekezdése, a 2.§ (9)-(11)
bekezdése, 9.§-a.
Hajduné Farkas Erika sk.
polgármester
Dr. Füles Zoltán sk.
jegyző
(Folytatás a következő oldalon)

n)
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Virágos Nagyigmándért
pályázat és a „Gondozott
nagyigmándi külterületek
2014.” elnevezésű pályázat kiírása:
Nagyigmánd Nagyközség
Önkormányzat
Képviselő-testülete ház és közterület szépítő versenyt indít a
„Virágos, rendezett és tiszta
Nagyigmándért 2014.” elnevezéssel, illetve a dűlőutak,
termőföldek és környezetük
rendben tartása érdekében
a ,,Gondozott nagyigmándi
külterületek 2014.” Elnevezéssel az alábbiak szerint.

Pályázati felhívás a „Virágos, rendezett és tiszta Nagyigmándért” ház
és közterület szépítő
versenyre.

Önkormányzati hírek
nagyközségi ünnepségen
kerül sor.
Díjazás: A legesztétikusabbnak ítélt ingatlanok közül három kerül díjazásra,
egyenlő mértékben, ingatlanonként 40.000,-Ft összegű
növények, virágok vásárlására felhasználható vásárlási utalvány formájában.
A közterületek, utcák rendezettségét, tisztaságát, szépítését a képviselő-testület
értékeli külön jelentkezés
nélkül. A legszebbnek, legvirágosabbnak minősített
utca emléktáblát kap „Legvirágosabb és legtisztább
utca 2014.” felirattal.

Pályázati felhívás a
„Gondozott nagyigmándi külterületek 2014.”
A verseny célja: A telepü- versenyre.
A verseny célja: A település

lés közterületeinek, udvarainak széppé, virágossá,
összességében rendezetté,
hangulatossá tétele, tisztán
tartása, a gyomnövények
elleni védekezése, valamint
a lakóingatlanok előtti nyílt
árkok és műtárgyaik tisztántartása.
A versenyben való részvétel: Az ingatlanok előtti közterületek és udvarok
szépítését az adott ingatlan
tulajdonosa,
használója
saját elképzelései alapján
szabadon rendezheti, virágot ültethet, örökzöldet, növényt telepíthet.
A verseny időtartama:
2014. május 1-től – 2014.
augusztus 15-ig.
A verseny ideje alatt a képviselő-testület legalább két
alkalommal megtekinti az
ingatlanokat és a közterületeket. Az értékelés augusztus hónapban történik,
a díjak átadására nemzeti
ünnepünkön,
augusztus
20.-a tiszteletére rendezett

külterületeinek rendezettségét elősegíteni, az utak,
dűlőutak és a különböző
művelési ágú termőföldek
környezetének összességében rendezetté tétele, tisztán tartása, a gyomnövények
elleni védekezése, valamint
a tarlók gyomnövénnyel
történő
fertőzöttségének
megakadályozása.
A versenyben való részvétel: A termőföldnek minősülő ingatlanok használói
külön jelentkezés nélkül
vesznek részt a versenyben.
A verseny időtartama:
2014. június 1-től – 2014.
szeptember 30-ig.
A verseny ideje alatt a képviselő-testület legalább két
alkalommal megtekinti az
ingatlanokat és a közterületeket. Az értékelés október
hónapban történik, a díjak
átadására október 23-i ünnepségen kerül sor.
Díjazás: A vizsgált időszakban a leginkább rendben tar-

Könyvtári hírek
Az elmúlt hónapokban nagyon sok könyvadományt
kapott a Magos Könyvtár.
Szeretném megköszönni a
felajánlóknak a könyvtár
számára értékes könyveket, amelyekkel gazdagíthatjuk a könyvtár állományát, valamint köszönöm a
többespéldányokat is, me-

lyek kitételével lehetőséget
tudunk biztosítani, hogy a
használt könyvek is méltó
gazdára találjanak. Továbbra is várjuk szíves felajánlásaikat.
Petermann-né
Korinek Éva
könyvtáros helyettes

tott ingatlanok közül három
kerül díjazásra, egyenlő
mértékben, ingatlanonként
40.000,- Ft összegű növények, fák vagy mezőgazdasághoz szükséges anyagok,
eszközök vásárlására felhasználható vásárlási utalvány formájában.
Komárom és Környéke
Önkormányzati társulás
2013. évi működéséről,
valamint az éves ellenőrzési jelentést a 2013.évi belső
ellenőrzési
kötelezettség
teljesítéséről szóló beszámoló is elfogadásra került.
Autóbusz pályaudvar útépítési munkáira kiirt pályázat elbírálása:
Az autóbusz-állomás útburkolat felújítási munkáinak
elvégzésével megbízza a
COLAS Út Zrt-t. bízta meg a
testület. Az ellenszolgáltatás
összege: bruttó 5.802.528,Ft. A munkát a kivitelező
cég hiánytalanul elvégezte.
- Autóbusz váró épületfelújításához és a sportöltöző építéséhez kapcsolódó
pót-és
többletmunkákkal
kapcsolatos kiadások is elfogadásra kerültek.
A sporttelep kerítésének
építési munkái- ajánlatok
kérése.
A képviselő-testület, mint
tulajdonos a sporttelep kerítésének nyomvonalvezetésével egyetértett, a pályázattal nem támogatott
kerítés szakasz megépítését
elrendelte. A kerítésépítési
munkák kivitelezésére zártkörű versenytárgyalást írt
ki.
A versenytárgyalás keretében ajánlatadásra három
kivitelezőt kért fel:
A pályázat benyújtási határideje 2014. május 05. (hétfő) 10.00 óra volt. A kép-

2014. április-május
viselő-testületi döntésről a
következő számban adunk
tájékoztatást.
A szabadtéri színpad lefedésére készült tervek bemutatása, elfogadása:
A szabadtéri színpad lefedésére kidolgozott látványtervek közül a testület tagjai
kiválasztották a legmegfelelőbbet. A tervezési munkával az ajánlattevő UDVAR
KFT-t (2890 Tata, Ady Endre u. 13.) bízta meg.
Engedélyezési terv: bruttó
215.900,- Ft.
Kiviteli
terv:
bruttó
101.600,- Ft.
A sporttelepi bekötő út és
parkoló kialakítása.
A képviselő-testület a sporttelep bekötőút aszfaltburkolattal történő kialakítását és
a szükséges parkolóhelyek
építését is elrendelte. Az útés parkoló építési munkák
kivitelezésére zártkörű versenytárgyalást írt ki.
A versenytárgyalás keretében ajánlatadásra az alábbi
kivitelezőket kéri fel:
COLAS Út Zrt. Nyugat-magyarországi Területi Igazgatóság 2890 Tata, Környei u.
24, a Gombos Földgép Kft
2854 Dad, Dózsa Gy. u.
41/A., és aVarga és Társa
Út és Mélyépítő Kft.-t,2890
Tata, Pálffy utca 19/A.
A pályázat benyújtási határideje 2014. május 15. (csütörtök) 10.00 óra. A döntésről a következő lapszámban
adunk tájékoztatást.
A napirendi pontokat előzetesen a Pénzügyi, Műszaki
és Fejlesztési, és a Szociális, Művelődési és Sportbizottságok is megtárgyalta,
a szükséges véleményeiket,
állásfoglalásaikat kialakították, segítve azzal a képviselő-testület döntéshozatalát.

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!
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Nagy Judit és Szász Erika Színdobbanás című
közös kiállítása a Magosban
2014. április 5-én a Magos
Művelődési Ház adott otthont Nagy Judit festményeiből, tűzzománc képeiből
álló kiállításnak. A képek alá
Szász Erika írásait válogatták
össze, azon apropóból, hogy
Erika és Judit közösen adott
ki verses kötetet „Harminchárom” címmel, amit Judit képei illusztráltak. A megnyitón
bemutatkozott Pék György,
Csinger Bence, Nagy Éva
által alkotott alkalmi zenei Hajduné Farkas Erika
formáció, akiket kifejezetten

nyitotta meg a kiállítást

Nagy Judit a festő művész

Erika írásai ihlettek
meg és ezek az írások
csendültek fel általuk
dalban
Hajduné Farkas Erika polgármester as�szony nyitotta meg
ezt az érzelemgazdag,
látványoskiállítást,
ahol a művészetek
csodálatos összhangban alkottak egységet.„Magasra emeli
a művészet az embert,
nemessé, csodálatosan széppé varázsolhatja lelkének minden
rezdülését.”

Sokan voltunk

Úgy gondolom, Gogol
szavai tökéletes módon leSzász Erika is
írják, hogy a művészet miköszöntött
ként is tud részévé válni az
mindenkit
életünknek. Mind
a művelőknek,
mind a csodálóknak is. Komoly gondolatok, üzenetek
átadására
és
közvetítésére
képes minden
ága, így
természetes, hogy
azon szerencséseA kép bal oldalán
ket akik
az alkotók
részt vetüzenete, hogy egy csapaton belül olyan
tek ezen a
megnyitón, teljesen közös nevezőt lehet találni, mely en�nyire működik és egy csodálatosan új
elvarázsoltak.
A szemet gyönyör- dolog jön ki belőle.
ködtetni, s a szemet A megnyitóhoz, hangulatához nagyon
elvarázsolni
nehéz sokan hozzájárultak, barátok, ismerősök,
feladat, hiszen sok rokonok így igazi csapatmunka vezetett
inger éri a hétköz- a sikerhez. Külön köszönet Hajduné
napokban is, ellenben Farkas Erika polgármester asszonynak
egy új világot tárni és Nagyigmánd Nagyközség Önkorelé és megmagyaráz- mányzatának az anyagi támogatásért.
hatatlanul lekötni a A megnyitó után az esti órákban Tom
Tom Lumen koncertjén figyelmet óriási kihí- Lumen gitárművész koncertjét láthatPnéEdit
vás, amelyre Judit ták az érdeklődők!
és Erika egyedüli módon ké- Ónodi Mónika készítette a díszeket
pes volt.Talán
ezek az eszményi tettek azok,
amelyek az embert különbbé
teszik, a lelket
ápolni, kezelni
és fejleszteni
egyaránt.Kiállításuknak számomra az az
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Gyermekjóléti hírek

2014. április-május

Éves Jelzőrendszeri konferencia
a Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében
A Gyermekjóléti Szolgálatok a 15/1998. (IV.30.) NM.
rendelet 15.§-ának (7) bekezdése értelmében, minden év
március 31-ig gyermekvédelmi tanácskozást szerveznek.
Intézményünk 2014. március
27-én szervezte meg az éves
jelzőrendszeri konferenciáját, a nagyigmándi és a csémi
gyermekjóléti feladatok vonatkozásában, melyen részt
vett Hajduné Farkas Erika
Polgármester Asszony és
Aranyosi István Úr, Csém
Község polgármestere is. Az
eseményre a Magos Művelődési Ház kistermében került sor, a
tanácskozáson megjelent Galgánné
Varga Erzsébet, a Kincseskert Óvoda
vezetője is, a gyermekvédelmi törvény 17 §-ában felsorolt jelzőrendszeri tagok közül pedig a háziorvosok
a védőnők, az iskolai és óvodai gyermekvédelmi felelősök jöttek el.
A jelzőrendszeri tagok kiskorú gyermek veszélyeztetésének észlelése esetén kötelesek jelzéssel élni a szolgálat
felé, illetve más hatósági intézkedést
kezdeményezni.

Szolgálatunk az eseményen tájékoztatta a jelenlévőket a jogszabályi változásokról, többek között arról, hogy a
továbbiakban nem kötelesek felfedni a
problémás család előtt az esetet jelző
személy kilétét, ami korábban esetlegesen akadályozhatta az írásbeli jelzés
megtételét és más további konfliktus
forrásokat rejthetett magában.
Változások történtek a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzet megállapításával kapcsolatosan is, a továbbiakban mindkét kategória megállapításának feltétele az, hogy a család

rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesüljön
és még egyéb más, a gyermekvédelmi törvény
67/A. §-ában taglalt körülmények közül, meghatározott számú probléma fennálljon. A kategóriák és az
erre irányuló kérdések az
oktatási-nevelési intézményektől és a szolgálatuntól
kért statisztikákban is rendszeresen megjelennek.
Végül a gondozási mutatókról kaphattak tájékoztatást a résztvevők, valamint
mindenki elmondhatta a
napi munkájával és a szolgálattal való
együttműködéssel kapcsolatos tapasztalatait.
Bízunk benne, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszerünk tagjaival továbbiakban is megmarad a jó együttműködés, és a felmerülő problémákat
közös erővel és a rendelkezésünkre
álló eszközökkel hatékonyan tudjuk
orvosolni.
Lakatosné Dián Krisztina
szolgálatvezető

Húsvéti klubdélután a Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében
Minden évben beköszönt a tavasz és vele együtt megérkeznek
a tavaszi ünnepek is.
Húsvét a feltámadás, Krisztus
feltámadásának az ünnepe. A
húsvét időpontja március 22. és
április 25. között ingadozik. Az
ünnephez kapcsolódik a hosszú
böjti időszak is, mely régebben
hamvazószerdától 40 napig, egészen húsvétig tartott. Ezen időszak alatt főleg kenyeret, száraz
növényi ételeket ettek az emberek. A böjt előírásai ma már nem
olyan szigorúak, leginkább a
nagyhétre, nagypéntekre terjednek már csak ki.
A hosszú böjti időszakot kisebb ünnepek tagolják. A legjelentősebb közbeeső vasárnapot, a hatodik vasárnapot
virágvasárnapnak nevezzük, amely
már a húsvéti ünnepsorozat része. Ehhez az ünnepet megelőző utolsó vasárnaphoz kötődik a barka megszentelése
is, melynek bajelhárító szerepet tulajdonítanak a hagyományok.
A nagyhét napjainak szokásai a Bibliában leírtakat követik.
Nagycsütörtökön (a holnapi napon) a
harangok elhallgatnak, a hagyomány

szerint Rómába mennek, céljuk hogy
lássák a pápát. A templomokban ilyenkor nem harangoznak, egészen nagyszombatig, a feltámadás ünnepéig.
Nagypéntek a kereszténység legnagyobb gyásza, Krisztus kereszthalálának napja.
Nagyszombat a feltámadás jegyében
zajlik. Este a templomokban feltámadási körmeneteket tartanak és a harangok is visszatérnek Rómából. Az
új tűz gyújtása is ekkor történik, mely
egyben a remény jelképe, hírül adja a

megváltás közelségét.
Étel és italszenteléseket
is ilyenkor tartanak, a
húsvéti sonkát, bárányt,
kalácsot megszentelik,
melyet már a körmenet
után lehet fogyasztani.
Húsvéthétfő a locsolkodás napja. Ez a tradíció
is egy eredeti magyar
szokás, melyet máshol
nem ismernek. A locsolkodó fiúkat festett
hímes tojásokkal illik
megajándékozni.
Ma
már inkább kölnivizet
használnak a fiúk a locsolkodáshoz a régebbi drasztikusabb
megoldások helyett, mikor kútvízzel
locsolták a lányokat.
A természet megújulása, mindig megtöltötte reménnyel az embereket, életük könnyebb lett, hiszen már nem
kellett annyit fagyoskodni, több lett a
fény, a szín, és ami a legfontosabb, bőségesebb, változatosabb lett a táplálék
is. Éppen ezért nem meglepő, hogy réges-régen szerte a világon, évszázadokon át tavasszal ünnepelték az újévet.
(Folytatás a következő oldalon)
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A húsvét tehát nemcsak a feltámadás
de a tavaszköszöntés ünnepe is.
2014. április 16-án, délután kikapcsolódni és szórakozni vártuk a meghívott
gyermekeket és vendégeket a Magos
Művelődési Házba, az általunk megszervezett húsvéti klubdélutánra.
Miután felelevenítettük azt, hogy mit
is jelentett a régi emberek számára a
tavasz és az ünnep, a továbbiakban
először Malomsoki Máté és Pőcze Petra léptek színpadra, ők egyéni szólót
táncoltak somogyi táncokból. Ezt követően Janovszki Csenge, Séra Evelin,
Glázer Gábor, Molnár Dániel és Farkas Zsófia előadásában a tavaszról és
a húsvétról szóló vidám kis verseket
hallhattak a jelenlévők.
Végül az Árgyélus néptáncegyüt-

tes több tagja lépett ismét színpadra
Üvegcsárdás című produkciójukkal,
mely egy mezőföldi elemeket magában foglaló tánc. Művészeti vezetőjük
és felkészítőjük dr. Malomsokiné Varga Nóra.
Ünnepségünk további részében a
húsvéti ajándékcsomagok átvételére
került sor, melyek kiosztásában részt
vett Hajduné Farkas Erika Polgármester Asszony valamint településünk
képviselő-testületi tagjai közül Szijj
Ferencné Képviselő Asszony és Róth
Csaba Képviselő Úr is.
A felsorolt önkormányzati vezetőkön
kívül ünnepségünket megtisztelte még
jelenlétével Sugár Tamás Tiszteletes
Úr és Horváth Timea óvodai gyermekvédelmi felelős is.
Az ajándékok kiosztását követően a
meghívott gyermekeket, vendégeket,
fellépőket, az aulában megterített asz-

talok mellé invitáltuk, ahol szerény
vendéglátással kedveskedtünk számukra.
Miután mindenki kedvére fogyasztott
a finom falatok közül vidám zenés
játékokba kezdtünk a gyerekekkel,
melyben közreműködött Horváth Timea óvónéni is.
Bízunk benne, hogy minden kisgyermeknek, sikerült vidám, értékes perceket szereznünk ezen áprilisi délutánon
és jövőre is örömmel jönnek rendezvényünkre.
Köszönjük a fellépőknek, hogy műsoraikkal színesítették az ünnepi eseményünket és a Magos Művelődési Ház
igazgatónőjének, Prostek Tamásnénak
valamint Lukácsné Farkasdi Anitának
és Varga Józsefnek, hogy közreműködtek a háttérmunkálatokban.
Lakatosné Dián Krisztina
szolgálatvezető

Április 12-én a Magos Művelődési Ház húsvéti játszóházat tartott

VÉRADÁSRÓL
Hálás köszönetemet fejezem ki Petőcz
Miklósnak, Csidei Ákosnak, Surapka
Rajmundnak, akik önzetlen segítségükkel Irányított Véradásra, hívásomra eljöttek.
Az alábbi verssel szeretnék köszönetet
mondani minden KedvesVéradónknak,
akik embertársainkon segítettek:
„Ember vagy! Mi ez a pár csepp vér?
Neked szinte semmit!
De másnak e néhány csepp, az életét
jelenti.
Kevésből lesz sok,
sokból pedig tenger,
S tengernyi vérrel már segíthet
az ember.
Láttad már haldokló, lázas gyermek
arcát?

Haris Gyuláné munka közben

Ki életéért vívta esélytelen harcát?
Néztél már reménnyel teli kis szemébe?
Kezedet adtad már gyönge kis kezébe?

S ugyanaz a gyermek, néhány hónap
múlva,
Erős kis kezével, a homokozót túrta.
Mert volt aki segített! A vérét adta érte!
Ha most így láthatná, mondaná: Megérte!
Egy tűszúrás a karon, csak pár csepp
a tengerből,
S újra élet lehet, a halódó életből.
Hálát ezért ne várj, nincs idő arra,
Életéért harcol, ki véredet kapja.
Magadnak légy hálás, hogy segítettél élni,
Reményteleneknek, életet remélni.
Nem lettél ünnepelt, magam is belátom,
De új életet adtál, s ember vagy barátom!
(Náhóczki János: Ember vagy !)
Haris Gyuláné
VK. titkár
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Új játékok a Kincseskert Óvodában
2014. április 1-én –nem áprilisi tréfaként- átadásra került a Komáromi Járási Hivatal bálján elnyert összegből
megvásárolt négy darab udvari játék,
óvodás gyermekeink nagy örömére.
Az átadó ünnepély az óvoda udvarán
zajlott, melyen részt vett Czunyiné
Dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, kormánymegbízott asszony,
Molnárné Dr. Taár Izabella járási hivatalvezető asszony, Hajduné Farkas
Erika polgármester asszony, a járás
polgármesterei és nagyigmándi képviselő-testület tagjai.
Az átadó ünnepélyre szépen feldí-

szítettük és rendbe szedtük az óvoda
udvarát és nagy örömmel vártuk gyerekek és felnőttek az új játékok átadását.
Az ünnepély elején a vendégek köszöntése után a megvásárolt eszközök
bemutatására került sor, majd gyermekeink és óvodánk nevében megköszöntem a nyereményt. A nemzetiszínű
szalag átvágását követően valamen�-

Egy mászókát a
legkisebbek nagy
örömére és egy
lengő hidat, mivel
a régi sajnos már
tönkre ment.
Ezzel a nyereménnyel óvodánk
játszóudvara tökéletességig fejlődött. Minden játékunk az Európai
Uniós szabványnak
megfelelő,
biztonságos, mely-

nyi óvodásunkkal és vendégünkkel
együtt körbetáncoltuk az új játékokat,
majd minden gyermek nagy örömére,
birtokba vehették a játékokat.
Az elnyert összegből óvodánkba vásároltunk egy egyensúlyozó lépegetőt-az elromlott körhinta helyett-, egy
homokozót, mivel ez nagyon népszerű
a gyerekek körében és néha a meglévő
kicsinek bizonyult a sok gyermeknek.

re nagyon büszkék lehetünk. Köszönhető ez az óvodai alapítványra befolyt
támogatói 1 %-os felajánlásoknak, a
Nagyigmándi Önkormányzat folyamatos fejlesztéseinek és most a Járási Hivatal támogatásának. Köszönjük
valamennyiüknek.
Galgánné Varga Erzsébet
óvodavezető

Húsvét a Kincseskert Óvodában

Pillangó csoport és a nyuszi

Micimackó csoport
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Katica csoport

Húsvéti állatsimogató

Katicások játéka

Süni csoportosok

Fehérlófia csoport

XIX. Szent György – napi vásár
„Süss fel nap Szent György nap, ….”
Minden év áprilisában megrendezésre kerül óvodánkban a hagyományos
Szent György-napi vásár.
Sárkányölő Szent György évszázadokon át a lovagok, lovas katonák,
fegyverkovácsok, vándorlegények és
cserkészek patrónusa volt. Legendája
szerint legyőzi a sárkányt és kiszaFergeteges előadás

badítja a fogságból Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack című mese
a királylányt. A régi az óvónők előadásában
világban több jóslás
is ehhez a naphoz
kötődött. Az igazi tavasz kezdetét e naptól
számítja a néphagyomány.
A vásárt megelőző
napokban az óvodás
csoportok és az
óvó nénik
a vásári
m ű s o A szülők is látják, tudják, hogy az
rokat gyakorolták, hogy óvodás korú gyermekeket nem lehet
mindenkit megörvendez- egyedül, felügyelet nélkül hagyni és
tessenek. A Nagyigmándi bizony csak a délutáni alvásidő alatt
Kincseskert Óvoda dolgo- és otthon tudták a dolgozók ezt a megzói és a szülők nap, mint annyi ötletes és szép vásárfiát elkészínap újabb és újabb porté- teni. Voltak olyan szülők is, akik saját
kákkal, zsákbamacskákkal, egyéni ötleteiket valósították meg időt,
süteményekkel készültek, fáradságot nem ismerve, hogy ezzel
segítve ezzel a vásári ter- támogassák a csoportok sokszínű kímékek sokféleségét.
(Folytatás a következő oldalon)
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nálatát. Néhány lelkes anyuka, nagymama, akiknek már nem jár hozzánk
gyermeke, unokája ebben az évben is
sok szép portékát készített a vásárba,
nagy örömünkre.
Az idei évben ezen a napon az időjárás nem volt túl kegyes hozzánk, de ez
nem vette kedvünket és kitartásunkat.
Az esős időjárás miatt az óvoda folyosóin és a tornaszobában kínálták
a csoportok portékáikat. Szerencsére
így is sokan ellátogattak óvodánkba,
hiszen kíváncsiak voltak gyermekeik
és az óvónők meseelőadására, valamint a sok szép portékára.
A vásár kezdetét a kinevezett kisbíró,
Pőcze Lászlóné óvónő dobolta ki. Elsőként Galgánné Varga Erzsébet óvodavezető köszöntötte a kedves vendégeket.
Nézelődés, vásárlás közepette megkezdte műsorát az elsőként fellépő
Micimackó csoport, Borsosné Vörös
Gyöngyi és Juhász Mónika óvónők,
valamint Adamek Lászlóné dajka néni
segítségével, akik „ Süss fel Nap ”

2014. április-május

Óvodai hírek
címmel énekekből
és versesekből ös�szeállított „csokrot” nyújtottak át
a közönségnek.
Vásári programokat a Fehérlófia
csoport
növendékei folytatták,
akik „Zenés tavaszváró” műsorukat adták elő
Pőcze Lászlóné
és Horváth Tímea
óvónők és dajka
nénijük Toldiné
Tű Annamária segédletével.
Őket legnagyobbjaink a Katica
csoportosok követték akik, „Gyermeklakodalmas ”
műsorral csaltak
mosolyt mindenki
arcára. Műsorukat

Fehérlófis csoport műsora

Micimackó csoport műsora

Táncház az Árgyélus
Néptánccsoporttal

Katica csoport műsora

Táncház

Bauerné Molnár
Éva és Sebestyén
Tiborné
óvónők
állították össze és
dajka nénijük Láng
Jánosné is segítségükre volt.
A fellépők sorát a
minden évben oly
izgalommal várt
mesefeldolgozás
követte az óvónők
előadásában. Idén
Benedek
Elek:
Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack című
meséjét dolgozták
fel és adták elő
óvónőink, melyben
amatőr színészi képességeiket is bizonyíthatták. A mesefeldolgozáshoz
kapcsolódva
Dr.
MalomsokinéVarga
Nóra a Tipegőkkel
és a Kis Árgyélus
Néptáncegyüttessel
táncházba invitálta a gyerekeket és
a közönséget. A
programok ideje
alatt a vásárba látogató meghívottakat
és nyugdíjasokat
szívélyesen megvendégelték a Süni
csoportban.

Amikor már mindenki kellőképpen
elfáradt, táncolt, nézelődött a nap
megkoronázásaként következett a
tombolahúzás, ahol értékes, szebbnél
szebb ajándékokat vihettek haza a szerencsés nyertesek. Remélhetőleg minden vásárra ellátogató vendég az esős,
borongós időjárás ellenére jól érezte
magát.
Magyarics Anasztázia
Parizek Tamásné
óvónők
Köszönjük:
-A kedves szülőknek a vásári portékák
elkészítésében és a vásár lebonyolításában nyújtott segítségüket.
-A falugondnokságnak és a Magos
Művelődési Ház vezetőjének és dolgozóinak a munkáját.
-A Pápay József Általános Iskola igazgatójának, Karsai Bálintnak és tanári
karnak, hogy lehetővé tette az iskolásoknak a vásáron való részvételt.
-Köszönet minden óvónőnek, dajkának, karbantartónknak a lelkiismeretes
munkáért és a konyhai dolgozóknak a
finom pogácsáért.
Támogatóink voltak:
Bajcsai Marika, Bedecsné Dián Annamária, Bognár Gábor, Eke Antalné,
Dián Dezsőné, Czeglédi Ákos, Czeglédi
Ferencné, Dr. Müller Mária, Marika
Virág, Igmándi Hagyományőrző Egyesület, Major Ferencné, Molnár Beáta,
Karikó Lászlóné, Mónika Virágbolt,
Rieth Irma, Pogrányi Zsolt dísznövénykertészete, Szabó Zöldség-és Gyümölcskereskedés, Varga József, Vincze Lajos
Köszönjük felajánlásaikat!
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Útra keltünk a jó időben
Április 28-án
hosszú sétára
vállalkoztunka
csoportunkkal.
Ancsa nénihez,
daduskánkhoz
látogattunk el
a falu végére. A
környezeti foglalkozáson a ház körüli
teendőkről beszélgettünk, s a gyakorlatban is láthatták a gyermekek, men�nyi munka van egy kertes háznál. A
Haris Balázsék birtoka

szorgos munka nyomán már Ancsa néni birodalma
szépen zsendült a konyhakert. Néha gurult is a labda
a veteményes kert növényei
közé, s a frizbi is berepült
néhányszor. Ancsa néni volt
a kiadogató, nehogy az óvatlan lábacskák letapossák az
éppen kibújó zöldségféléket.
A kis kerti tavacska is nagy
népszerűségnek örvendett,
főleg miután megérkeztek
éppen
szabadban. Nagy élmény volt a traktor
ottlétünkkor az aranyhalak.
Május 7-én is útra keltünk, is, melyre minden kisgyermek felüls Haris Balázs nagypapájá- hetett. A vendégszeretet megnyilvánál tekintettük meg a családi nulásaként még ajándékot is kaptak a
gazdaságot. A gyermekek- gyermekek.
nek nagy örömet nyújtott a Mindegyik vendéglátónknak, s hákisborjak látványa. Láttak zigazdának köszönjük a sok-sok élmég tyúkot, kakast, kutyát, ményt.
macskát. Érezhették azt is,
Fehérlófia csoport
hogy a fólia sátorban men�közössége
nyivel melegebb van, mint a

Büszkék lehetünk!
Gyermekeink
május
2-án
részt
vettek
Ta t a b á n y á n ,
a Puskin Művelődési Házban a 2014-es
Forgórózsás,
Észak- és Közép-Dunántúli Gyermekés Ifjúsági Népművészeti Ki-Mit-Tud
seregszemlén.
Csoportunk a zsűri döntése alapján bronz fokozatú minősítést érdemelt.
Összességében 120 produkcióban
672 résztvevő mutatkozott meg a
zsűri előtt. A színvonal a várakozásnak megfelelően magas volt, ebben a
döntéshozók is megerősítettek bennünket.
A gyermekeket végtelen örömmel
töltötte el, hogy családjuk nem csak
úgymond néptáncra járatja őket, hanem érdeklődik produkciójuk iránt,
örömét leli az ő előadásukban. A kísérő szülők és családok is láthatták,

hogy milyen komoly megmérettetés
volt tanítványainknak ez a Ki- MitTud. Néptánc kategóriában a moldvai
mesébe ágyazott játékainkat, táncainkat mutattuk meg.
A népdal kategóriában Kovács Blanka Anna ezüst minősítést ért el.
Népi furulya kategóriában Kovács
Emese Réka bronz fokozatú minősítést kapott.

A szervező személyes meghívása nyomán adtuk be a
jelentkezésünket, s nagyon
nagy büszkeséggel tölt el,
hogy a gyermekek helytálltak a színvonalas rendezvényen.
Név szerint:
Balogh Diána, Gyuris János, Gyuris Margó, Gyuris
Rózsa, Kolozsváry Marcell,
Kovács Álmos Levente, Kovács Anna Blanka, Kovács
Emese Réka, László Ádám,
László Alexandra, László Márk, László Roland,
Molnár György, Pőcze Mária,
Svincsók Andor, Svincsók Antal, Szabó
Eszter, Szabó Petra, Urbán Kevin Noel.
Felnőttek: Kasza Helga, Németh Gyula,
Pőcze Lászlóné, Szabó Tibor
Köszönjük a gyermekek nevében a
kedves Szülők segítségét és anyagi
támogatását.
Igmándi Hagyományőrző Egyesület

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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Népművészeti KI-MIT-TUD?
A tatabányai Forgórózsa
Népművészeti
Központ szervezésében
672 fellépő érkezett
a 2. Észak-és KözépDunántúli Népművészeti KI-MIT-TUD-ra.
A nagy létszámra való
tekintettel az idén is
két helyszínen a Puskin Művelődési Házba
és a bánhidai Szlovák
Házba várták az érdeklődőket.
A KI-MIT-TUD célja, hogy fellendítse az

Kis Árgyélus Néptáncegyüttes

Árgyélus Néptáncegyüttes

érdeklődést a magyar és nemzetiségi népi kultúra iránt, sok gyermeket
és fiatalt bevonni a hagyományok
ápolásába.A zsűri arany, ezüst és bronz
oklevéllel jutalmazta az indulókat. A
produkciókat Dr. Gerzanics Magdolna népzenekutató; Havai Viktória
népdalénekes, mesemondó, a 2013as „Fölszálott a páva” középdöntőse;
Gábor Klára megyei kulturális-és
művészi szakreferens, koreográfus;
Lévai Péter a Magyar Táncművészeti Főiskola adjunktusa, koreográfus;
Méhes Katalin néptánc pedagógus,
koreográfus; Eredics Gábor Kossuth
díjas népzenész, zenepedagógus értékelte.
A nevezők hat művészeti ágban mutathatták be tehetségüket. Az Árgyélus

Néptáncegyüttes
néptánc-,
P ő c z e
Petra
és
Malomsoki
Máté szólótánc kategóriában indult. Egész
nap során
előadott
120 produkció magas
színvonalú
volt.A színpadi előadásokat az egyes
művészeti ágakban előírt szempontoknak megfelelően értékelték. A zsűrinek
nem volt könnyű feladata. Az estébe
nyúló eredményhirdetésen tudhattuk
meg, csoportunk és Máté bronz, Petra ezüst minősítést kapott. Számunkra
kétszeresen is öröm volt a nap, hiszen
testvértelepülésünk Kis Pettyem Néptánccsoportjával népi játék kategóriában arany, Szabó Júlia népdal kategóriában ezüst minősítést érdemelt.
A zsűri kiemelte: „Nagy élmény nyújtott számunkra az egész nap. Öröm
volt látni, hogy a gyermekek jól érezték magukat a színpadon. Átélték,
amit énekeltek és táncoltak. Adott
tájegységeknek megfelelő viseleteik
pedig gyönyörűek voltak.”

Malomsoki Máté
szólót táncolt

Pőcze Petra
üveges tánca

Gratulálunk a gyerekeknek! Köszönjük a kitartó munkát. A szülőknek a
sok segítséget, támogatást.
Árgyélus Néptáncegyüttes

Közérdekű telefonszámok
Polgármesteri Hivatal: 		
Általános Iskola: 			
Kincseskert óvoda: 			
Magos Művelődési ház: 		
Magos Könyvtár: 			
Gondozási Központ: 			
Gyermekjóléti Szolg.: 		
I. sz. orvosi rendelő 			
II. sz. orvosi rendelő: 			

556-490
356-577
356-582
356-123
556-492
356-685
356-980
356-565
356-579

Fogorvosi rendelő: 			
356-684
Védőnői Szolgálat: 			
356-981
Komáromi orvosi ügyelet: 		
344-770
Polgárőrség: 			
30/621-0424
Tűzoltóság: 			
105 ill. 356-800
Mentők: 				
104
Rendőrség: 				
107
Körzeti megbízott: 		
30/298-6792
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Erdei iskolában voltunk

A Dunántúl egyik legszebb,
természeti – és kultúrtörténeti
értékekben gazadag vidékén, a
Bakonyban töltött a 4.a osztály
április végén négy napot.
A hegység lábánál húzódó,
a hajdani betyárok búvóhelyeként elhíresült, a Gerence
– patak völgyében fekvő Huszárokelőpusztán volt a szállásunk.
Erdei iskolás foglalkozásokon szakvezetők irányításával
megismerhettük és felfedezhettük az erdő növényeit, állatait, a patak-és rétek élővilágát Erdei iskolában a 4. a osztály
túráink alkalmával.
kiállítást a Pannon Csillagdában. Az
Kisvonattal utaztunk a közeli Bakonybélre. Itt megcsodálhattuk Erdők házában a térség élővilágát tea csillagászattörténeti- és űrkutatási kinthettük meg.

A Bencés Monostorban megismerkedhettünk a ma is itt élő szerzetesek életével, biogazdálkodásával. Az itt található könyvkötő
műhelyben mi is dolgozhattunk.
A gyerekek íjászkodhattak, kézműves foglalkozáson batikoltak.
Különleges élményt jelentett számukra a vadászkutya bemutató.
Szabadidőben közös játékra, szalonnasütésre került sor. A tábor
ideje alatt a tanulók elmélyíthették az iskolában szerzett tudásukat.
Feledhetetlen élményt nyújtott
ez a néhány nap valamennyiünk
számára.
A 4.a osztály tanítói:
Steiningerné Csete Ildikó
és Bajcsainé Medve Éva

Így tanultunk mi
Lentulainé Jolika néni és Bojtorné Marika néni, településünk
nyugdíjas lakói meglátogatták a
4. évfolyamosokat azzal a céllal,
hogy meséljenek az általános iskolai éveikről.
A gyerekeknek szívvel-lélekkel
számoltak be diákkori emlékeikről. Megismerhettük általuk a
régi idők tantárgyait, jutalmazási
és büntetési formáit. Bemutatták
az akkori iskolát, osztálytermet,
sőt Marika néni még a saját bizonyítványait is elhozta.
Megtudhattuk, hogy abban az
időben az 1-es osztályzat a leg-

jobb jegynek számított és
bizony nagy szigor és fegyelem volt. A mi diákjaink
nagy érdeklődéssel hallgatták a visszaemlékezéseket és
kérdésözönnel árasztották el
Jolika nénit és Marika nénit,
akik kedélyesen válaszolták
meg azokat, csipetnyi anekdotákkal fűszerezve mindezt.
Hálásan és köszönettel gondolunk erre a szép délelőttre.
A 4. osztályos tanító nénik
és kisdiákjaik

Mesevetélkedő

A „Heted7 határon 7mérföldes csizmában” elnevezésű Országos Mesevetélkedőre iskolánkból 4 lelkes
csapat nevezett be. A 2.a osztályból a
Vidorok, a 3.a osztályból a Tündérek
és táltosok, a 4.a osztály Varázslói és
a 4.b osztály Sárkányai vágtak neki
a versenynek. Az első
iskolai fordulóra 4 megadott mesével készült
minden jelentkező, ami
még tavaly decemberben
lezajlott. Januárban már
8 mesével a tarsolyunkban vártuk a második
iskolai megmérettetést.
A februári bábolnai területi elődöntőre csak a
legügyesebbek, a 3. a és
a 4. a osztályok csapatai készülhettek. Ezen a
versenyen 12 mesét kellett alaposan ismerniük

a résztvevőknek. Ők viszont bizonyították rátermettségüket, hiszen iskolánk mindkét csapata továbbjutott a
területi döntőre, melyet március utolsó napján, a komáromi Feszty Árpád
Általános Iskola rendezett meg. Nagy
lelkesedéssel és a 16 mese tüzetes is-

Csapatmunka

meretével vágtunk neki a versenynek.
Izgalomban nem volt hiány, szoros
volt a küzdelem, a tét pedig a megyei
döntőbe jutás. A 3. a osztály Tündérek
és táltosok csapatának mindez sikerült
is! Az elért sikerekből merítve, egymást buzdítva lelkesen folytattuk a felkészülést, immár 20 mesét érintve. A
tavaszi szünet után, április 24-én a Bábolnai Általános Iskolában megtartott
megyei döntőn – egyedüli 3. osztályos
indulóként - a 9 csapat közül végül a
4. helyet szereztük meg. A csapat tagjai – Horváth Martin Dominik, Kádár
Bence, Schulmann Rebeka és Szabó
Tamara – büszkén és nagy örömmel
vették át a megérdemelt emléklapot és
a könyvjutalmat.
Valamennyi résztvevő tanuló megérdemli a dicséretet, hiszen a versenysorozat nem akármilyen feladat elé állította őket. Én magam pedig nagyon
elégedett és büszke vagyok tanítványaimra az elért szép eredmény miatt.
Mészáros Piroska
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Ismét együtt hímeztek…
… kicsik
Minden kislány mellé
és nagyok
jutott egy szakkörtag
a Nagyigmándi Pápay József
Általános
Iskolában,
ahol ez már
nem
számít újdonságnak. A
kézimunHímzésoktatás
ka szakkör
tagjai remek
A vendégek – Belán Ágostonné, Len- hogy az órán elkezdett terítők otthon
hangulatú rendhagyó technika órán tulai Jánosné, Mogyorósi Jánosné, elkészülnek és a tanév végi Kis Kézvendégeskedtek az iskola ötödik osz- dr. Pártos Gézáné, Pogrányi Jánosné, műves Kiállításon bemutatásra is ketályos tanulóinál.
Vígh Jánosné, Vincze Istvánné, Vö- rülhetnek.
Sajnos, ezúttal csak egy óra állt ren- rös Jolán, Vörös Józsefné – nem csak
delkezésre a közös munkához. Előké- bemutatták az egyes tájegységek hímKöszönjük a szakkör tagjainak az
szítésként dr. Márkus Jánosné szakkör- zésvilágát, hanem segítségükkel gya- évek óta tartó segítséget, további munvezető nyomta elő azokat a mintákat, korolhatták is az öltéseket a tanulók, kájukhoz sok sikert kívánunk!
amelyek segítségével a tanulók „új varrhattak láncöltést, próbálhatták az
tanáraik” irányításával elsajátították írásos hímzést és a keresztöltést is.
Karsai Bálint
a hímzéssel kapcsolatos tudnivalókat,
Ezen az órán sok szépet láthattak
igazgató
technikákat.
és tanulhattak a gyerekek, reméljük,

Vendégek Hausleitenből
Két évvel ezelőtt iskolánk tanulói közül
23-an vendégeskedtek
Hausleitenben. Az ott
töltött két nap alatt részt
vettek azon a kiránduláson, amelynek során a
Bécs melletti Őslénymaradvány parkot keresték
fel, majd Bécs nevezetességeivel is megismerkedhettek.
Viszonozva mindezt, ebben az évben május 7-8án nálunk járt látogatóban
32 hatodik osztályos hausleiteni diák.
A program a korábbi években kialakult „hagyományok” szerint zajlott.
Az első nap délelőttjén Nagyigmánd
látnivalóival ismerkedtek, felkeresték

Vendég gyerekekkel az iskola előtt

a katolikus és a református templomot, látogatást tettek a Polgármesteri Hivatalban is. Ebéd után bábolnai
program következett: megnézték a
híres bábolnai ménest, ellátogattak a
kocsimúzeumba. Lehetőségük volt
arra is, hogy a kezesebb lovakat megsimogassák, ill. a fedett
lovardában egy lovaglóórára is bepillanthattak.
Ez után a program
sétával folytatódott az
arborétumban: itt birkákat, szamarat, mangalicát és lámát etettek
a gyerekek. A kiadós
barangolás után visszatérve Nagyigmándra
a kézimunka – kiálCseszneki várnál lítást tekintették meg
a vendégekkel a Magos Művelődési

Házban. Az este közös
játékos vetélkedővel,
sporttal és az osztrák
vendégek rövid műsorával telt. Az éjszaka is
„élménydús” volt, az
iskolai tornateremben,
hálózsákban töltve.
Másnap a kirándulásé volt a fő szerep.
Zirc volt az úti cél. Itt
a Reguly Antal Múzeumot keresték fel a
gyerekek, ahol kézműves foglalkozásokon
vettek részt. Az egyik csoport gyertyát
öntött, a másik mézeskalácsot sütött,
a harmadik nemezlabdát készített. A
gyerekek lelkesen vettek részt ezekben a kétkezi munkákban. Öröm volt
számukra, hogy alkotásaikat magukkal is vihették. Ebéd előtt még a Bakony Természettudományi Múzeumot
nézték meg, majd hazafelé a cseszneki
várnál tartottak egy kis pihenőt: a jó
időben szép kilátást csodálhattak meg
a hegy tetejéről.
Az iskolában egy rövid uzsonna után
elköszöntünk a vendégektől, akik reményeink szerint jól érezték magukat
nálunk.
Ezt talán bizonyítja az az elismerés
is, amit az osztrák tanárnő e-mailjéből
tudunk: „De kár, hogy ilyen gyorsan
eltelt ez a két nap Nagyigmándon!”
Karsai Bálint
igazgató
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„Ültess fát, életfát, élvezd a
természet áldását!
Figyelj rá, hogy gondozzák,
ügyelj, hogy
ne bántsák Földünk kincstárát! ”

Minden gyermek
kivette a részét a
munkából

Április 22-e a Föld napja. E
napon minden évben iskolánk
apraja és nagyja nagy elszántsággal elindul, hogy közsé- Hajduné Farkas Erika polgármester asszony
günket még szebbé téve ös�- köszöntötte a gyerekeket
szeszedje a szemünket bántó,
rossz helyen eldobott szemetet. Ám az Polgármester asszony köszöntő szavai
idén másként alakult. A felsősök foly- után el is kezdődhetett a nagy munka.
tatták a hagyományt, az alsó tagozato- Hiszen azért voltunk ott, hogy minden
kisdiák segédkezhessen a faültetésnél.
sokra azonban más várt.
Minden kisgyerek egyenként lapátolA hűvös idővel, hideg széllel dacolva hatott egy kis földet, - ki ügyesebben,
valamennyi kisdiák örömmel indult a ki egy kicsit nehézkesebben -, a már
Milleniumi Emlékparkba, a készülő előre kiásott jó, mély gödörbe, a fák
játszótérre. Ott bizony láthattuk, javá- gyökereihez. Ezentúl bármelyik taban folyt a munka. Hintákat állítottak nulónk arra jár, vagy ott játszik, büszfel, mászókát raktak a helyére. S ott kén, örömmel pillanthat a két növekvárt bennünket két gyönyörű, sudár, vő, egyre terebélyesedő fára, s még
inkább magáénak érezheti ezt a szép,
virágos díszfa.
új játszóteret.

S talán többször fog arra gondolni,
hogy ma azért ülhet árnyékban, mert
valaki régen is elültetett egy fát.
Babosné Horváth Veronika
munkaközösség-vezető

Az Ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskola csapata
győzött a Pápay-versenyen
„Nekünk a nyelvünk nagyobb kincs,
mint a földünk, mert régibb és akkor
is él, amikor a föld már nem a miénk.
Nem nyelvünk olyan, mint mi, hanem
mi vagyunk olyanok, mint a nyelvünk.
Nyelvünk tehát a hazánk.”
Karsai Bálint igazgató úr Ravasz László gondolatait idézve nyitotta meg az
immár 13. alkalommal megrendezett
Pápay József nyelvészeti versenyt.
Iskolánk 1994-ben vette fel Pápay
József nyelvészprofesszor nevét. Ettől
az alkalomtól kezdve korábban évenként, majd kétévenként a környező iskolák 7-8. osztályos tanulókból álló 3
fős csapatai számára szervezzük meg
a Pápay József nyelvészeti emlékversenyt.
Iskolánkat képviselő gyerekek

is, akivel az iskola a névadó
óta szoros kapcsolatot tart,
dr. Márkus Jánosné, nyugalmazott iskolaigazgató és
Adorjáni Dezső nyugdíjas
pedagógus, a Pápay József
életútját bemutató „Szent
szenvedély” című könyv
egyik szerkesztője.
A versenyen ezúttal az Ácsi
Gárdonyi Géza Általános
Iskola és Szakiskola, a Fekete István Általános Iskola,
Almásfüzitő, a Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda,
Ógyalla, a Mocsai Arany János Általános Iskola és a Nagyigmándi
Pápay József Általános Iskola csapata
vett részt.
A szoros versenyben az Ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskola csapata szerezte meg az első helyet, így két évig
ők őrizhetik a kupát. A csapat tagjai:
Csordás Bence, Morvai Achillesz és
Péntek József. Felkészítő tanáruk: Király Ildikó tanárnő.
A hazaiak csapata (Bergendi Vanessza,
Czunyi Réka, Farkas Kiara) néhány
ponttal lemaradva a második helyet
szerezte meg. A tanulókat Mikus Katalin tanárnő készítette fel a versenyre.
Gratulálunk a győzteseknek! Két év
múlva szeretnénk a kupát visszaszerezni!
Karsai Bálint
igazgató

A Pápay verseny győztes csapata

A nyelvészeti vetélkedő témája:
nyelvtörténet, leíró nyelvtan, helyesírás, majd a második részében Pápay
József életéről és munkásságáról adnak számot a résztvevők. Az első rész
feladatai között szerepelt mondatelemzés, tulajdonnevek helyesírása, nyelvhelyességi hibák felismerése, szavak
helyes elválasztása. A második részben pedig Mészáros Zsuzsanna tanárnő kérdéseire válaszolva Pápay József
életének fontosabb állomásait idézték
fel a versenyzők változatos feladatok
segítségével: villámkérdések, igaz-hamis állítások, hibás életrajz javítása,
újsághír szerkesztése.
A zsűri elnöke Sóvágó Gyuláné, a tatai Eötvös József Gimnázium magyartanára volt.
A zsűriben ezúttal is részt vett Pápay
József dédunokája, Madarassy Judit

24• Igmándi Hírnök

2014. áprili-május

Erdei iskolában az 5.a
Nagy izgalommal vártuk
az erdei iskolába indulást,
melyet
osztályfőnökünk,
dr. Szijjné Szabó Csilla
szervezett. Április 26-án
reggel csomagokkal felpakolva autókkal indultunk el
Bakonyszentlászló-Vinyére.
Az Öregbakony Turistaház
változatos
programokkal
már várt bennünket: Először
bekapcsolódtunk az „Ültess
fát a jövőért” elnevezésű
programba. Ezt követően
betértünk a Pokol Csárdába,
ahol mindig finom ételekkel
vártak bennünket táborozásunk során. Első délutánunk
foglalkozása a madárbefogás és madárgyűrűzés volt.
A 6 befogott madárfaj közül
legjobban a harkály, sármány és a barázdabillegető
tetszett nekünk. Az éjszakai túrán és bátorságpróbán
még a legbátrabbak is gyávának bizonyultak.

Táborunk második napján
megismerkedtünk az erdő
növényeivel,
melyek közül
a
hagymás
fogasírt, foltos
kontyvirágot,
erdei madársóskát érdekességképpen
meg is kóstolhattuk. A Cuha
patakban gátat építettünk,
majd vidáman túráztunk a
tanösvény mentén. A túrából hazatérve Csilla néni a
lányokkal finom palacsintát
készített, amit a fiúk pillanatok alatt megdézsmáltak.
Éjszaka egy óriási távcsővel
megnézhettük a Marsot és a
Jupitert a holdjaival.
A hétfői napunk nagy
örömünkre nem iskolával

kezdődött, hanem csuhépillangó készítéssel. Lovas kocsival bejártuk a
minket körülvevő erdőt. A
rovarleshez csapatokat alkotva kerestünk szárazföldi-, vízi és repülő bogarakat.
Szerencsére minden csapatnak sikerült érdekesebbnél
érdekesebb bogarakat gyűjteni. Utolsó este sötétedéskor tábortüzet gyújtottunk,

melynél finom virslit,
szalonnát sütöttünk.
Hazaindulásunk napján még volt lehetőségünk népi hangszerekkel és bakonyi dalokkal
megismerkedni. Az itt
megszerzett tudásunkat Csilla néni tesztkérdéseire válaszolva
ellenőrizhettük.
Fáradtan, de élményekkel gazdagon, sok
új ismerettel tértünk
haza Nagyigmándra.
Köszönjük Csilla
néninek és férjének, Feri
bácsinak a 4 nap alatti fáradhatatlan gondoskodását
és a felejthetetlen tábori napokat!
Köszönjük a Pápay József
Általános Iskoláért Közalapítvány támogatását!
5.a osztály
Pőcze Petra, Vörös Noémi
Cintia, Pálmási Ákos
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Református hírek
az édesanyákat, nagyma2014. április 26-án
mákat. Az ünnepség végén
Nagyigmándon, a Re- Nagyon sokan eljöttek
ki-ki egy szál virággal is
formátus Templomban
köszönthette édesanyját,
került megrendezésre a
így összesen 150 db szegXXIV. Tatai Egyházmefű jelképezhette az anyai
gyei Kórustalálkozó. A
szeretet iránti hálát.
találkozón összesen 15
kórus vett részt, akiknek
Május 24-én, szombaénekszolgálatát Veresné
ton, 15 órai kezdettel kerül
Petrőcz Mária, a Pápai
sor a Református TemplomHittudományi Egyetem
ban a Konfirmációi találkoénektanára
méltatta.
zóra. Erre szeretettel várjuk
Az alábbi települések
minden kerek évfordulóval
református kórusai lépezelőtt konfirmált testvétek fel: Ács, Császár,
rünket. Az alkalmon sor
Dad, Esztergom, Kocs,
kerül majd a konfirmációs
Komárom,
Mocsa,
fogadalom megújítására is.
Nagyigmánd,
Neszmély, Pilisma- Sugár Tamás református lelkipásztor is Hajduné Farkas Erika polgármester
rót, Pozba, Szőny, köszöntötte a vendégeket
asszony mondott köszöntő beszédet
Tata, Tatabánya. A
kórusok két közös
darabot is énekeltek együtt.
Az alkalmon majd
400 fő vett részt
kórustagként ill.
kísérőként és hallgatóként. A templomi rendezvényt
követően szeretetvendégségre került
sor, melyen a személyes beszélgetésekre, sőt a végén
közös éneklésre is
Május 4-én, vasor kerülhetett. IsJúnius 1-én, vasárnap, 10 órai kezsárnap,
anyák
tennek adunk hálát
dettel lesz a konfirmációs istentisznapi
istentisztevelünk közölt keletre gyülekez- telet gyülekezetünkben. Reményeink
gyelméért, melyet
hetett
össze a szerint nyolc fiatal áll majd meg az
ez alkalommal is
református
gyülekezet
apraja
nagyja. Úr asztalánál fogadalmat tenni. Isten
bőségesen megtapasztalhattunk. KöAz
Istentisztelet
második
felében
ke- áldását kérjük készülésükre, s szereszönetet mondunk mindazoknak, akik
tettel várunk e jeles alkalomra minden
rült
sor
az
óvódás
és
általános
iskolás
bármilyen formában segítették az alérdeklődőt.
hittanos
gyermekek
szolgálatára,
akik
kalom megrendezését.
Sugár Tamás
énekekkel és versekkel köszöntötték

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

26• Igmándi Hírnök

2014. április-május

Megérkeztek:

Anyakönyvi hírek

Március 1-én Kiss Tímea és Zörgő János
kisfia Kilián János
Március 16-án: Tomcsák Judit és Bús Tamás
kisfia Zalán
Március 17-én: Bálint Aranka és Szíjj Sándor
kislánya Anna
Március 31-én B.Tóth Gabriella és Vojtech Kmetty
kislánya Zsófia
Április 2-án Stángli Henrietta és Vizkeleti Péter
kislánya Kincső
Április 2-án Szmilek Norbert és Bányár Szabina
kislánya Hanna Szabina
Április 16-án Kovács Melinda és Bálint József
kisfia Benett
Szeretettel gratulálunk a kedves szülőknek, nagyszülőknek, rokonoknak. Kívánjuk, hogy a kis újszülöttek erőben, egészségben, szeretetben növekedjenek.

Házasságot kötöttek:

„Patakok vagyunk, együtt rohanunk
a hatalmas tenger felé.
Madarak vagyunk, gyorsan szárnyalunk
hamvas felhők közé.
Virágok vagyunk, száll az illatunk
zöldellő mezők fölé.
Szeretlek, szeretsz, veled lépek
szerelmünk oltára elé.”
			
(Berta Attila:Veled)
Április 11-én Mezei Erika és Sarus Dávid
Április 12-én Szabó Andrea Marianna és Haris Károly
Április 25-én Gazdóf Katalin és Szentirmay Károly
Május 10-én Kugli Mónika és Gutzeit Imre Csaba
mondta ki a boldogító igent.
Kívánjuk a kedves házaspároknak, hogy szerelemben,
szeretetben, békességben éljenek egymás mellett nagyon
sok éven keresztül.
Karikó Istvánné Asszony, és Gáspár Géza Úr, szépkorú
lakótársaink köszöntése:

Karikó Istvánné, Jucika Néni
és kedves családja
Vizkeleti Kincső
és nővére Kira

Bálint Benett

Gáspár Géza Bácsi és kedves családja!
(Folytatás a következő oldalon)
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Akiktől
búcsúztunk:
Farkas Ernőné,
Nokta Jánosné,
Bajcsai Istvánné,
Fülöp István,
Balázs János,
Hérics Ferenc.
Nyugodjanak békében!

Unokákkal

Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést, megbecsülést és tiszteletet érdemel. Örömmel tölt el bennünket,
ha településünkön köszönthetünk 90. életévét betöltő,
szépkorú lakótársat.
Településünkön 2014. március 2-án 90. születésnapjuk alkalmából otthonukban, kedves családjuk körében Gáspár Géza
urat, április 26-án pedig Karikó Istvánnét, Juci Nénit köszönthettük Hajduné Farkas Erika polgármester asszonnyal.
A polgármester asszony meleg köszöntő szavait követően átnyújtottuk a Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor úr
által aláírt emléklapot, illetve az önkormányzat ajándékát.

(Tájékoztatjuk kedves lakótársainkat, hogy eltávozott
szeretteink nevét nem mindig az elhalálozás időpontja
szerint esedékes hírnökben tudjuk közreadni, mert a halott-vizsgálati bizonyítványok hagyatéki példányai – melyek a közzététel alapját képezik - esetenként jelentős késéssel érkeznek hivatalunkhoz a haláleset helye szerinti
egészségügyi intézményekből, ezért kérjük a kedves hozzátartozók megértését).
				
Pásztor Tiborné
anyakönyvvezető
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen
édesanyánk Nagy Antalné búcsúztatásán megjelentek.
Sírjára virágot, koszorút helyeztek. Valamint gyászunkban őszinte szívvel osztoztak.
A gyászoló család.

A kézimunka szakkör életéből
Hímzéskiállítás a Magosban
Május 1-jén volt a Magos Művelődési Ház Kézimunka Szakkörének kiállítás-megnyitója a Magos Művelődési
Házban.

Dr. Márkus Jánosné nyitotta meg a
kiállítást

Az idei megnyitón Hajduné Farkas Erika polgármester
asszony
köszöntötte
a
megjelenteket és a
szakkör kiállítóit.
Az idei alkalommal az Árgyélus
Néptáncegyüttes
adott műsort a népművészeti kiállítás
alkalmából. A tárlatot Dr. Márkus
Jánosné szakkörvezető mutatta be,
tőle megtudhatták
a vendégek, hogy
hogyan készültek
az idei év új munkái, milyen tájegységek hímzéseit
örökítették meg.
Megtalálható volt
többek között Kalocsa, Matyóföld,

Hajduné Farkas Erika polgármester asszony
köszöntötte a vendégeket

(Folytatás a következő
Árgyélus Néptáncegyüttes adott műsort
oldalon)
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Hódmezővásárhely, Karád, Buzsák,
Szigetvár, Sárköz hímzésvilágának
motívumai is. A kiállított 141 munkát

sokan
megtekintették a tárlat ideje
alatt.
Az igmándi
tárlat végeztével a kiállítási
anyag azonnal
a
tatabányai
Keri Galériában került bemutatásra. Május 14-én nyílt
a szakközépiskola tárlata
és a megnyitó
után több héten keresztül a
megyeszékhelyen tekinthetik
meg a szakkör
értékmegőrző
munkájának
eredményét az
érdeklődők.

Az alkotók

PnéEdit

Hímzéskiállítás
gyönyörű alkotásai

Keri Galéria megnyitó

Lakossági fórumot tartott a Monsanto

2014. május 9-én a Monsanto Hungária Kft nagyigmándi vetőmagüzeme
lakossági fórumot tartott a „Magos”
Művelődési Házban.
Mészáros András létesítmény vezető
tájékoztatta a lakosságot a fenntartható mezőgazdaság fontosságáról, a

vetőmagüzem bővítéséről, az üzemben történt
beruházásokról, a cég
magyarországi stratégiájáról, valamint a vetőmagüzem munkájának
szezonalitásáról és a
szezonális
munkalehetőségekről. Mészáros András
képekkel
illusztrálta
a résztvevőknek az
üzemben
végrehajtott technológiai korszerűsítéseket.
Az előadás a lakosság által feltett kérdések meg-

válaszolásával folytatódott. Végül egy
közösen elfogyasztott vacsora következett, ezzel is megköszönve a lakosság aktív részvételét a fórumon.
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Megnyitottunk!
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Tisztelt Szurkolók, Sportbarátok! Kedves Olvasók!
A Nagyigmándi KSK felnőtt
csapata folytatta küzdelmeit
a megyei I.o.-ban, de sajnos
továbbra is sikertelenül. A
környei győzelem megcsillantotta a remény sugarát,
hogy a csapat továbbra is
a Megye I. osztályban szerepeljen. Két mérkőzés kivételével a csapatnak nincs
miért szégyenkezni, tisztességgel küzdöttek a további
pontok megszerzésért. Több
alkalommal is a pontszerzés
küszöbén voltunk, de sajnos
a játékvezetők is az ellenfeleink voltak (pl. Lábatlan).
A továbbiakban a tisztes
helytállás és a csapat építése a cél.
Ifjúsági csapatunk a kisebb
korosztályokból felhozott
játékosokból áll.
Így az eddigi eredmények,
sikertelenségek ennek köszönhető.
18. forduló 2014.03.16.
15.00 Bábolna
Bábolna - Nagyigmánd
1-0 (0:0)
Játékvezető: Csejtei Csaba
Nagyigmánd:
Horváth
D.M.-Pintér I.-Riklik T.-Németh B.-Surapka R.-Hajdu
G.(Nagy
M.)-Csiszár
B.(Czeglédi
L.)-Bercsi
B.-Holbik
J.(Viola Z.)-Szalai T.-Zvér D.
Sárga Lap: - Ill. Pintér
I.;Csiszár B.;Surapka R.
Mészáros István
/Nagyigmánd /: A nagy szél
ellenére jó iramú mérkőzésen vesztettünk el három
pontot. Sajnos a játékvezetői döntések is befolyásolták a mérkőzés kimenetelét.
19. forduló
2014.03.23. 15.00 Csém
Nagyigmánd - Ete 2-6 (0:3)
Játékvezető: Kiss László
Nagyigmánd:
Horváth
D.M.-Pintér I.(Nagy M.)Riklik T.(Szabó B.)-Németh
B.-Takács D.(Surapka R.)Hajdu G.(Viola Z.)-Csiszár

Sport hírek
B.-Bercsi B.-Holbik J.Szalai T.(Széles G.)-Zvér D.
Gólszerzők: Holbik J.;
Zvér D.
Sárga Lap:Riklik T.;Hajdu
G. Ill. Mészáros István/
Nagyigmánd/: Helyzeteik
alapján jobb eredményt is
elérhettünk volna.
1.forduló 2014.04.06. 16.30
Lábatlan
Lábatlan - Nagyigmánd 4-1
(0:1)
Játékvezető:Széplábi Gábor
Nagyigmánd:Horváth
D.M.-Pintér I.-Riklik T.Németh B.-Viola Z.-Nagy
M.(Surapka
R.)-Holbik J.-Bercsi B.Zvér D.(Széles G.)-Szalai
T.-Csiszár B.
Gólszerzők:. Csiszár B.
Sárga Lap: - Ill. Holbik
J.;Németh
B.;Riklik
T.;Hajdu G.
Piros Lap: - Ill. Csiszár
B.;Pintér I.;Szabó B.
Mészáros István/
Nagyigmánd/:
Sportszerű,jó iramú első
félidő után, a kétes
ítéletek tönkretették a játékunkat.
22. forduló
2014.04.13. 16.30 Tokod
Tokod - Nagyigmánd 3-0
(1:0)
Játékvezető: Csejtei Csaba
Nagyigmánd:Horváth
D.M.-Viola Z.-Riklik T.-Németh B.-Szalai J.-Nagy M.
(Gerencsér D.)-Holbik J.Hajdu G.(Széles G.)-Szalai
T.-Zvér D.-Surapka R.
Mészáros István/
Nagyigmánd/:
A mai nap a szerencs se volt
mellettünk.
Gratulálok a Tokodnak,
sportszerű mérkőzésen otthon tartotta a három pontot.
23. forduló
2014.04.20. 17.00 Sárisáp
Esztergom - Nagyigmánd
8-0 (7:0)
Játékvezető:Faragó Miklós
Nagyigmánd:Horváth

D.M.-Viola Z.(Gerencsér
D.)-Riklik T.-Németh B.Pintér I.
(Csiszár B.)-Nagy M.-Hajdu
G.-Bercsi B.-Surapka R.Szalai T.-Zvér D.
Sárga Lap: - Ill. Pintér
I.;Horváth D.M.
Mészáros István/
Nagyigmánd/:
Katasztrofális első félidő
után, a másodikban már
jobban játszottunk, de ez
ma ennyit ért. Megérdemelten nyert a hazai csapa
24. forduló
2014.04.27. 17.00 Csém
Nagyigmánd - Komárom
1-3 (1:1)
Játékvezető: Miráki Gábor
Nagyigmánd:Horváth
D.M.-Surapka
R.(Szabó
B.)-Riklik T.-Németh B.Bercsi B.-Pintér I.-Csiszár
B.-Holbik J.-Viola Z.(Széles
G.)-Szalai T.-Zvér D.
Gólszerzők: Zvér D.
Sárga Lap:Németh B.;Riklik
T.;Horváth D.M.
Mészáros István/
Nagyigmánd/:
Ha csak a százszázalékos
helyzeteinket rúgjuk be, akkor ma mi örülhettünk volna a mérkőzés után.
25. forduló
2014.05.04. 17.00 Kecskéd
Kecskéd - Nagyigmánd 4-3
(2:1)
Játékvezető:Barta Szabolcs
Nagyigmánd:
Horváth
D.M.-Surapka
R.-Riklik T.-Németh B.Bercsi B.-Pintér I.(Széles
G.)-Hajdu G.(Szabó B.)Csiszár B.-Viola Z.(Nagy
M.)-Szalai T.-Zvér D.
Gólszerzők: Ill. Szalai T.(3)
Sárga Lap: Ill. Riklik
T.;Surapka R.
Mészáros István/
Nagyigmánd/:
Kicsin múlott a meglepetés.
Gratulálok a csapatnak, jól játszottunk a bajnokesélyes hazaiak ellen.
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25.forduló
2014.05.04. 15.00 Kecskéd
Kecskéd U-19 Nagyigmánd U-19
11-0 (5:0)
Játékvezető: Jurák Ferenc
N a g y i g m á n d : Farkas
M.(Billig B.)-Farkas B.(Bokros
Zs.)-Csiszár Zs.-Szalai Á.Szilágyi F.-Farkas J.-Gerencsér
D.-Partali I.P.-Molnár Z.Balogh P.(Bokros P.)Novotni D.J.(Dibusz D.)
(Sárga Lap:Hamburger R.
Ill. Farkas B.
24. forduló
2014.04.27. 15.00 Csém
Nagyigmánd U-19 Komárom U-19 0-9 (0-3)
Játékvezető: Kristóf Gábor
Nagyigmánd:Farkas
M.(Széles M.)-Viola Z.Csiszár Zs.-Novotni D.J.Farkas B.-Farkas J.-Molnár
Z.-Bokros Zs.(Bokros P.)Rózsás T.-Gerencsér D.Szalai Á.
23. forduló
2014.04.20. 15.00 Sárisáp
Esztergom U-19 Nagyigmánd
U-19 14-0 (8:0)
Játékvezető:Ferling Ákos
Nagyigmánd:Farkas
M.(Billig B.)-Szalai Á.Szilágyi F.-Molnár Z.Novotni D.J.-Farkas B.Farkas J.-Partali I.P.-Csiszár
Zs.(Széles M.)-Viola Z.Bokros Zs.(Bokros P.)
22. forduló
2014.04.13. 14.30 Tokod
Tokod U-19 - Nagyigmánd
U-19 8-0 (2:0)
Játékvezető: Pál Lajos
Nagyigmánd:Szalai Á.-Balogh P.-Farkas J.-Farkas B.Viola Z.-Csiszár Zs.-Partali
I.P (Bokros P.)-Dibusz
D.-Fábián L.(Farkas M.)Balogh D.-Horváth I.
Sárga Lap:Viszolai M. Ill.
Farkas B.
21. forduló
2014.04.06. 14.30 Lábatlan
Lábatlan U-19 Nagyigmánd U-19
8-0 (4:0)
(Folytatás a következő oldalon)
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Sport hírek

(Folytatás az előző oldalról)

Serdülő U 16-os csapatunk
a tavaszi szezonban kitűnő eredményekkel büszkélkedhet. Az elvégzett
munkájuk és kitartásuk
beérni látszik. A fiatal
újoncok is beépültek a
csapatba és a sikerekben
nagy szerepet játszanak.
Dicséret jár nekik, mert
közülük sokan két korosztályban is szerepelnek
egy hétvégén.

19. forduló
2014.03.23. 13.00 Csém
Nagyigmánd U-19 Ete U-19 3-4 (2:2)
Játékvezető: Baranyai László
Nagyigmánd:Farkas
M.(Billig B.)-Balogh P.Gerencsér D.-Viola Z.Csiszár Zs.-Dibusz D.Szalai Á.-Partali I.P.-Rózsás
T.-Balogh
D.-Bokros
Zs.(Bokros P.)
Gólszerzők:Rózsás
T.;Partali I.P.;Balogh P. Ill.
Roll M.(2);Marák T.(2)
Sárga Lap: -

17.forduló
2014.04.26. 11.30
Kisigmánd
Nagyigmánd U-16 Piliscsév U-16 8-4
Játékvezető: Kolonics Gábor
Nagyigmánd:Farkas
M.(Billig B.)-Bokros P.-Viola Z.-Dibusz D.-Szilágyi
Cs.-Csiszár Zs.-Glázer F.B.Fábián L.-Sándor K.-Hegyi
B.-Tóth Sz.
Gólszerzők:Csiszár
Z s . ( 4 ) ; G l á z e r
F.B.(2);Sándor K.(2)
Sárga Lap:Dibusz D.;Tóth
Sz.
16.forduló
2014.04.18. 17.00 Gyermely
Gyermely-Szomor U-16 Nagyigmánd U-16
2-4 (0:1)
Játékvezető: Varga Imre
Nagyigmánd: Billig B.Dibusz D.(Bokros Zs.)-Viola
Z.-Glázer F.B.-Horváth I.Horváth Z.(Szilágyi Cs.)Sándor K.-Urbán G.-Csiszár
Zs.-Tóth Sz.-Partali I.P.
Gólszerzők:Sándor
K.(2);Csiszár Zs.;Tóth Sz.
Sárga Lap: Árpádhalmi Á.
Ill. -

Játékvezető:Miráki Gábor
Nagyigmánd:Farkas
M.(Billig B.)-Viola Z.Gerencsér
D.(Bokros
P.)-Csiszár Zs.- Bokros
Zs.(Dibusz
D.)-Szalai
Á.-Partali
I.P.-Sándor
K.(Széles M.)-Glázer F.B.Balogh
P.-Fábián L.(Horváth I.)
Sárga Lap: - Ill. Csiszár
Zs.;Glázer F.B.;Balogh P.

18. forduló
2014.03.16. 13.00 Bábolna
Bábolna U-19 Nagyigmánd U-19
10-1 (2:0)
Játékvezető: Miráki Gábor
Nagyigmánd:Billig
B.Csiszár Zs.-Gerencsér D.Viola Z.-Dibusz D.(Farkas
M.)Farkas J.-Szalai Á.-Sándor
K.-Balogh D.-Balogh P.Partali I.P.
Sárga Lap. Ill. Farkas J.
17. forduló
2014.03.09. 12.30 Csém
Nagyigmánd U-19 Oroszlány U-19 0-6 (0:3)
J
átékvezető: 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.
Gólszerzők: Sárga Lap:Farkas J.;Surapka
R. Ill. -

Nagyigmánd U-16 Vértesi Erőmű U-16
7-2 (4:1)
Játékvezető:
Sebestyén Norbert
Nagyigmánd:Billig
B.(Farkas M.)-Urbán G.Viola Z.-Dibusz D.(Bokros
P.)-Glázer F.B -Partali
I.P.-Csiszár
Zs.-Horváth
Z.-Sándor
K.-Horváth
I.(Bokros Zs.)-Tóth Sz.( Fábián L.)

Gólszerzők:Horváth
I.(3);Sándor
K.(2);Nyári
A.Sz.(öngól);Glázer F.B.
15 forduló
Nagyigmánd U-16 Tokod U-16 2-6 (1:3)
Játékvezető:Józsa Csaba
Nagyigmánd:Farkas
M.(Billig B.)-Urbán G.Viola Z.-Dibusz D.(Bokros
Zs.)-Csiszár Zs.-Glázer
F.B.-Horváth I.(Horváth
L.J.)-Horváth Z.-Sándor
K.(Bokros P.)-Partali I.P.
-Fábián L.(Tóth Sz.)
Gólszerzők:Horváth
Z.;Glázer F.B.
Sárga Lap:Sándor K.
12.forduló
2014.03.22. 11.30 Tát
Tát U-16 Nagyigmánd U-16
4-2 (1:0)
Játékvezető:Mihályi Gergő
Tát:Baranyai T.L.-Katona
B.M.-Kovács B.P.-Adolf
M.-Kovács R.L.-Szekeres
P.
(Salkovics
Á.)-Quintz
A.K.(Berekméri Á.)-Kovács
I.-Barna M.B.-Táborszki
D.-Németh I.B.
Nagyigmánd:Farkas
M.(Billig
B.)-Glázer
F.B.-Viola
Z.-Csiszár
Zs.-Dibusz
D.(Urbán
G.)-Sándor
K.(Bokros
P.)-Partali
I.P.-Horváth
Z.-Fábián L.(Szikszai Z.)Horváth I.Tóth Sz.(Bokros Zs.)
Gólszerzők:.
Horváth
I.;Partali I.P.
Sárga Lap:. Csiszár Zs.;
Viola Z.
Előkészítő (U-14) csapatunk szereplése egyre meggyőzőbb. A 2013-2014-es
bajnokság egyik éremesélyes csapata. Folyamatos
a csapatba bekerülő új ifjú
játékosok létszáma, akik
társaikkal együtt felveszik
az időseb korosztályban a
versenyt.
Gratulálunk az eddig elért
eredményhez és sok sikert
kívánunk a folytatásban.
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10. forduló
2014.03.29. 9.30 Környe
Környe U-14 Nagyigmánd U-14
0-14 (0:6)
Játékvezető:Csákány Balázs
Nagyigmánd:Szikszai Z.Strublik M.-Tóth T.-Urbán
G.-Marton G.-Horváth L.J.Horváth I.-Horváth Z.Patonai
K.Cserék:Illés
R.;Kéringer
B.;Natkai
A.;Németh M.;Andrej R.
Gólszerzők: - Ill. Horváth
L.J.(2);Urbán G.(5);Andrej
R.;Natkai A.;Horváth I.(3);
Marton G.(2)
Sárga Lap: - Ill. Marton G.
11. forduló 2014.04.04.
16.30 Kisigmánd
Nagyigmánd U-14 - Tóth
József UFC 2-6 (1:3)
Játékvezető:Büki Ferenc
Nagyigmánd:Szikszai Z.Krizsán T.-Strublik M.-Bokros
Zs.-Tóth T.-Marton G.Horváth Z.-Horváth I.-Horváth L.J.
Cserék:Urbán
G.;Illés
R.;Kéringer
B.;Németh
M.;Horváth B.Zs.;Natkai A.
Harkai K.-Répási B.-Széles
B.
Gólszerzők: Horváth I.(2)
Sárga
Lap:Horváth
I.;Horváth Z. Ill.
A kisebb korosztályok a
Bozsik program keretein
belül versenyeztek 4 korosztályban (U-13, U-11.
U-9 és U-7) Az átszervezés miatt az említett korosztályoknak a labdarúgás
megszerettetése a cél. Csapataink tisztes helytállással
vesznek részt a tornákon.
Külön gratulálok Illés
Richárdnak és Horváth
Zoltának, akik megyei vallogatott tagok lettek.
Sporttársi üdvözlettel!
Slézinger László
Nagyigmándi Községi
Sportkör Elnöke
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Nagyigmándi versenyző a Budapest HighlandGames-en
Budapesten rendezték meg a Szenior
Fedettpályás Atlétikai Világbajnokságot, amelynek zárónapján, külön
rendezésben, Skót Felföldi Játékokra is sor került. A Budapest Masters
HighlandGames elnevezésű verseny
a Puskás Stadion előtti szoborparkban zajlott, amelyet több kísérőprogram is színesített. A verseny rendezéséhez a skót-magyar baráti társaság
és a Robert Burns Alapítvány is
hozzájárult, többek között skót táncbemutatóval, skót duda hangversen�nyel és több hagyományosan skót
versennyel ismerkedhettek meg a nézők, amelyek közül a legérdekesebb
golf és a labdarúgás keresztezéséből
létrejött Footgolf.
A Felföldi Játékokra 10 szenior
korú versenyzőt hívtak meg, ahol
a legfiatalabb 36 a legidősebb 56
éves volt. Az atléták Ausztráliából,
Ausztriából, Hollandiából, Japánból,
Németországból, Romániából és
Venezuelából érkeztek, a házigazda magyarokat három nehézatléta

Távoli sportbarát látogatása
Két napot töltött Nagyigmándon a venezuelai
Edvard Casizzo kiváló nehéz atléta.
Az első találkozásunk
mezcserével, torinói világjátékok alkalmával történt,
majd Róbert a barazíliai
szenior világbajnokságon
újra találkozott Edvarddal
és invitálta a március végi
magyarországi fedettpályás
játékokra. Ahová eljött és
érmes helyezéseket ért el. A

versenyt követően meghívtuk Nagyigmándra,
ahol két tartalmas napot
töltött. Például részt vett
egy edzésünkön, Róbert
testnevelési óráin és bemutattuk Nagyigmánd
településünket.
Nagyszerű érzésekkel,
élményekkel gazdagodva tért vissza Venezuelába.
Mészáros Miklós

képviselte, köztük Mészáros Róbert
Nagyigmándról.
A verseny az immár hagyományosnak
nevezhető Igmándi Kalapácsvetéssel
kezdődött, ezután következett a Súly
magasba dobás, majd a Pózna dobás,
amit a kőlökés követett. A versenyt a
mindent eldöntő Atlaszkő pakolás zárta. Az utolsó szám előtt négyen is jó
eséllyel pályázhattak az első helyre,
de az egykori erősember a 39 éves
Darázs Ádám rakta az emelvényre a
100-120-122 és 136 kg-os kőgolyókat, így méltán szerezte meg az első
helyet.A 44 évesMészáros Róbert
sérülésekkel küszködve állt a rajthoz
és az újabb sérülésektől félve óvatosan kezdte a versenyzést, ami meg is
látszott a helyezésén. A végső sorrend
végig nyitott volt, így a rendkívül izgalmas volt végig a verseny. Mészáros végül a harmadik helyről négy
ponttal a negyedik helyről fél pontra
lemaradva az 5. helyen végzett, ami
az elmondása szerint elfogadhatónak
mondható. A versenyszámok közötti
szünetekben izgalmas és új
versenyeket is láthattak az
érdeklődők. Az egyik verseny a Maswrestling volt,
ami tulajdonképpen bothúzó
verseny, ahol a versenyzők
egymással szemben ülve
egy 50 cm-es botot próbálni kihúzni a másik kezéből.
A másik érdekes verseny a
GripChallange, más néven
súly tartó verseny, itt egy
kézzel kell egy fém szorítóval tartani egy fém korongot, ebben a marok szorító
ereje dominál, végül volt
súlyzó tárcsa tartó verseny,
amelyben az újakkal kellet
25 , illetve 50 kg-os tárcsát
tartani.
/24 óra/
Június első
vasárnapja

PEDAGÓGUSNAP
Szőke Jenő:

Pedagógus napra

Távolból elnézzük a
kékellő erdőt,
Enyhe szélfuvallat hajt
egy bárányfelhőt.
Napot nem takarja
aranyló sugara
Szórja szerte fényét:
PEDAGÓGUS NAPRA.
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Meg volt a tavaszi Országos Bajnokság I. fordulója Tatabányán
Tatabánya VIII. alkalommal
adott otthont a különleges dobószámok versenyének.
A Geotech Atlétikai Szakosztálya szervezésében kitettek magukért. Sajnos a női mezőnyök
tovább ritkultak, de a férfiaknál
is voltak foghíjas korcsoportok.
A menyei versenyzők, csak úgy
mint az Igmánd SC versenyzői
remekül szerepeltünk. Igmánd
SC 12 OB aranyat, 1 OB ezüstöt, 3 OB bronzot és 1 negyedik
helyezést értünk el. A meghívásos versenyben négy első helyezésünk volt. A programban
négy országos bajnoki szám
szerepelt:
Egykezes
súlyvetés,
nyeleslabda, Igmándi merevnyelű kalapácsvetés és súly
magasba dobás volt. Az 5.
szám az Ó-görög diszkoszvetés

meghívásos verseny volt. Az időjárás
is kegyeibe fogadott bennünket, mert
a csepergő eső után gyönyörű napsütésben folyt le a verseny.
Eredmények:
W

35 Bódis Tímea 		
3 OB arany, 1 Első helyezés
W
40 Talabérné Nedoba Judit
3 OB arany, 1 Első helyezés
W
50 Szőke Emília		
3 OB arany, 1 Első helyezés
M
65 Bartos Miklós		
3 OB bronz, negyedik hely, a
meghívásos versenyen is negyedik lett.
M
75 Mészáros Miklós		
3 OB első, 1 második, illetve a meghívásos versenyt is megnyerte.
Mészáros Miklós

Horváth Martin fiatal sportoló

Martin az általános iskolában szerette meg a sportot, Körmendi Csaba és
Bodányi Péter tanár urak pedig lehetőséget adtak neki a fejlődésre, a középiskolában pedig Szabó Attila tanár
úr folytatta a tehetséggondozást. Így
lett tagja Martin a KEFE ,azaz Komárom-Európa Futó Egyesületnek.
Martin három éves kora óta fut és
azóta is eredményesen teljesít ebben
a sportágban. Szenvedélyét számtalan versenyen bizonyította már, így a

Tatai Minimarathonon, a KomáromKomárno futóversenyen, a Fenyves
futáson,a Velencei tavi futásokon,a
Non-Stop Ultrabalaton Futáson,Bécs
-Pozsony-Budapest futáson, a Nike
futáson Budapesten.
Eredményei : Bana-Nagyigmánd
I.hely és abszolút II.hely, Tatai
Minimaraton III.hely,Tatai Tó futás
kétszer volt I. helyezett és egyszer
III. helyezett, a Fenyves futáson
I. és III. helyet szerezte meg. Az
Ultrabalaton Futást és a Bécs -Pozsonyt-Budapest
Ultramarathont
váltóban futják a Kultsár- Kefe csapattal. Martin mindegyik versenyen

már több éve vesz részt hatalmas
energiával.
A futás mellett lett egy újabb "szerelme", a Thai box, amivel már 4 éve
megszállottként foglalkozik. Leigazolt sportolója az Alexandros Bull's
Team -nek. Itteni eredményeként már
6 Kyu-s övfokozattal rendelkezik és
most készül a Magyar Bajnokságra,
mindezt Grónai Sándor edzőnek köszönheti. Reméljük a lelkesedése még
sokáig tartja lendületben és még írhatunk a továbbiakban is kimagasló teljesítményéről!
Sok sikert kívánunk!

34• Igmándi Hírnök

2013. április-május

Őszikék Nyugdíjas Klub anyák napi ünnepségén
a negyedik osztályos gyerekek

Köszönetnyilvánítás
Bajcsai László és kedves felesége Margitka, ezúton is köszönetüket és hálájukat
fejezik ki az ELEKTRO SYSTEM Kft vezetőjének, dolgozóinak: Talabér Sándor,
Szabó Zoltán és Pásztor Máté uraknak,
mindazért az önzetlen segítségért, melyet
részükre tettek. A mesteremberek mindenféle ellenszolgáltatás nélkül az egész
lakásukban elvégezték a villanyvezetékek
cseréjét, melyhez a szükséges anyagot is
biztosították.
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Az elmúlt két hónap képekben
Véradás volt a Magosban.
Prostek Nóra (jobb oldalon) először,
Bajcz Sándor (középen) pedig hetvenhetedszer adott vért

Hímzéskiállítás volt a Magosban
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