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Emlékezés a mártír lelkészekre
Koszorúzás a katolikus temetőben

Csendes főhajtás a katolikus temetőben

2014. július 13-án a 165 éve történt
tragikus eseményekre emlékeztünk
immár hagyományosan. A délelőtt folyamán polgármester as�szonyunk, Hajduné Farkas Erika,
Czeglédi Ferenc alpolgármester úr
és Bedecs János képviselő úr társaságában részt vett a csákberényi
megemlékezésen. Küldöttségünk a
két lelkész lakóhelyén tartott ren-

dezvényen elhelyezték az emlékezés virágait is.
A délután folyamán településünkön is sor került az emlékezésre,
mely a szabadságharc alatt mártírhalált halt csákberényi lelkészek,
Szikszai János és Manszbarth Antal nyughelyénél kezdődött.
A katolikus temetőben összegyűl(Folytatás a következő oldalon)

Semmelweis Napon

(Írásunk a 3. oldalon)
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Csákberényi református egyház
nevében is elhelyezték koszorújukat
az emlékműnél

Danyi Katalin
szavalt

Simonics Péter katolikus plébános
emlékezett meg a katolikus temetőben
a mártír lelkészekről

Csákberényi római
katolikus egyház nevében
elhelyezték koszorújukat
az emlékműnél

A történelmi egyházak
nevében közösen koszorúztak

Róth Csaba képviselő úr
mondott ünnepi beszédet

Önkormányzatunk
nevében koszorút
helyeztek el az
emlékműnél

Dr. Vécsei László polgármester úr
Csákberényből

A Manszbarth család leszármazottai

2014. június-július

Ünnepi hírek
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tek Simonics Péter római
katolikus plébános úr méltóságteljes szavait hallgathatták
meg elsőként, melyet hagyományosan a Boldog Asszony
Anyánk, és a Perelj Uram kezdetű énekek közös eléneklése
követett, majd a megjelentek
fejet hajtottak a lelkészek sírjainál és meg is koszorúzták
azokat.
Ezután megemlékezésünk a
Vértanuk terén folytatódott,
ahol hagyományosan a nemzeti imánkkal kezdődött a hivatalos program. A Himnusz
közös eléneklése után Danyi
Katalin Petőfi Sándor: Márciusi ifjak című versét adta elő.
A lírai sorokat Róth Csaba képviselő úr megemlékező beszéde követte.

Az ünnepélyes emlékezés végén a egyház szeretetvendégségre várta a
Szikszai - Manszbarth emlékmű meg- résztvevőket. A katolikus templom pakoszorúzására került sor. Az idei ren- rókiáján terített asztal mellett adódott
dezvényünket is megtisztelték alkalom a kötetlen baráti beszélgetésjelenlétükkel Csákberény ön- re. Kellemesen zárult az emléknap.
kormányzatának, református és Önkormányzatunk ezúton is köszökatolikus egyházának képvise- netet mond mindazoknak, akik segítlői is, valamint Manszbarth An- ségükkel hozzájárultak a rendezvény
tal családjának leszármazottai magvalósításához.
is, és településünk világi
Szeretvendégségen a katolikus plébánián
és egyházi
képviselőin
kívül ők is
elhelyezték
koszorúikat
az alkalom
tiszteletére.
A Szózat eléneklése zárta a hivatalos
programot,
melynek végén a római
katolikus

Semmelweis Nap
Minden évben
július
elseje a magyar egészségügy
legnagyobb
ünnepe, 2011. év óta
munkaszüneti nappá is
nyilvánították. Ezen a
napon született Semmelweis Ignác (Budán,1818.
július 1-én), magyar orvos, az anyák megmentője. Országszerte ezen a
napon köszöntik, és köszönik meg az egészségügyben dolgozók egész
éves munkáját.
Településünkön
július
8-án a Nagyigmándi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében Hajduné

A Könnyűzenei Női Kórus előadása

Farkas Erika polgármester
asszony méltatta a településünk egészségügyi dolgozóinak kitartását, munkabírását, elhivatottságát.
Az ünnepi rendezvényen,
a köszöntő szavak elhangzása után, a Könnyűzenei
Női Kórus tagjai, József
Attila, Tedd a kezed és az
Áldalak búval, vigalommal című megzenésített
verseivel lepték meg az
ünnepelteket. Majd a megterített fehér asztal mellett
elfogyasztott vacsorával és
kötetlen, vidám beszélgetéssel zárult a rendezvény.
Prostekné Edit

Az iskolások és a hagyományőrzők közös műsora
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Nemzeti Összetartozás Napja
1920. június 4-én írták alá
Versaillesben, a Nagy-Trianon palotában az Antant hatalmak és Magyarország közt az első világháborút lezáró
békét, amely feldarabolta az ezeréves
Magyar Királyságot, s a magyarság
harmada határon túlra került.
Ezen a napon nem egy ország, hanem
egy nemzet emlékezik. Nem csupán
egyének, de közösségek, családok és
mindenki, aki úgy érzi, hogy magyar.
Függetlenül attól, hogy hol született,
hol él vagy milyen nyelven szólal
meg, amikor a boltban kenyeret kér.
Mindenkinek jut szerep abban, hogy
a hovatartozás hitének ne a határvonal szabja meg a gátat, hanem csak a
szív.
1920. június 4-én idegenek döntötték
el, hogy Magyarország melyik része
hová fog tartozni ezentúl. Amit elfelejtettek az az, hogy itt nem csak pi-

Danyi Katalin szavalt

ros vonalas határról, földről, folyókról
volt szó, de érző emberekről is. Olyanokról, akiknek a ház mögötti kertjében egyszerre megjelent egy határkő
és mint egy kikelő gyomnövényt, nem
lehetett kiirtani. Ami szörnyűbb, hogy
nem csak a krumpliföld fele került
egy másik országba, de a szülők, testvérek, barátok is, akiket egyszeriben
nem lehetett bármikor meglátogatni,
mert útlevél kellett egy kézfogáshoz
vagy egy öleléshez. Ők akaratuk ellenére úgy kerültek külföldre, hogy meg
sem mozdultak. Ez az, amit nem lehet
csak úgy feldolgozni vagy elfelejteni
és nem is szabad. Mára, a XXI. századi Magyarország számára, június
negyedike a helyére került. Érzéseink
letisztulnak, egyre erősebbek vagyunk

Nagyigmándon a Magyarok Parkjának Emlékművénél gyűltek össze
azok, akik a Nemzeti Összetartozás
Napján szerettek volna megemlékezni
a 94 éve történtekről.
Az ünnepséget a Himnusz közös éneklése nyitotta meg, majd Danyi Katalin
József Attila: Bús Magyar éneke című
versét szavalta el. Ünnepségünkön Dr.
Füles Zoltán a Nagyigmándi Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzője ünnepi beszédében nem csupán a múltba
segített visszatekinteni, hanem a jövő
lehetőségeit is megláttatta:
„A mai nap 94 éve történt események
fekete betűkkel íródtak minden magyar
szívbe. E nemzeti katasztrófát - melyet
megérteni és elfogadni soha nem szabad, de feldolgozni
mindnyájunknak
Könnyűzenei Női Kórus szükséges – csak
énekelt az ünnepélyen úgy viselheti el
tudatunk, ha vis�szatekintünk a korábbi ezer esztendő történelmére.
Mindig volt erőnk
felállni vert helyzetből, újra kezdeni a nemzet építést
és eljutni Európa
vezető
államai
közé. Ha elfogadjuk a történelem
körforgásáról vallott elméletet, akkor remélhetjük,
hogy a XX. századi történelmünk
mélypontjait
követően
a XXI. században talán
végre újra felvirágozhat
nemzetünk.”
A Könnyűzenei Női Kórus Bródi János Szabadnak születtél című dalát
dolgozta fel erre az alkalomra.
Hajduné Farkas Erika polgármester as�szony, Czeglédi Ferenc alpolgármester
úr, Dr. Füles Zoltán
jegyző úr, valamint
Nagyközségünk vezetői
Nagy Sándor képvihelyezték el koszorúikat
selő úr a Magyarok
Parkja Emlékművének
ahhoz, hogy a felőrlődés helyett megújuljunk, megerősödjünk e tapaszta- megkoszorúzásával tették élővé
lat által, és megtaláljuk a formáját a az emlékező közösség számára
közös emlékezésnek, az összetarto- a Nemzeti Összetartozás Napját.
zásnak: a közös ünnepekkel, a közös Az ünnepséget a Székely Himélményekkel, úgy mint ezen a napon. nusz közös éneklése zárta.
Ezért emlékezünk minden év június
Prostekné Edit
4-én Trianonra.
Dr. Füles Zoltán a Nagyigmándi
Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője mondott ünnepi beszédet

Igmándi Hírnök • 5

2014. június-július

A magyar hősökre emlékeztünk
Május utolsó vasárnapja a
Hősök Napja hazánkban.
Ebből az alkalomból emlékezünk minden évben a
magyar történelem viszontagságos időiben is helyt
állt hősökre, katonákra,
családjaikra, minden magyar hősre.
Nagyigmánd közönsége
évről-évre a világháborús
emlékműveknél rótta le
kegyeletét és emlékezett
meg a nemzet hőseiről.
Idén viszont az időjárás
másképpen határozott, hatalmas eső miatt az ünnepélyt a Szent Mihály római
katolikus templomban tartottuk meg.
Hajduné Farkas Erika polgármester asszony megemlékező beszéde
után, Czunyi Réka 8. a osztályos
tanuló, Illyés Gyula: Ne feledd a
tért és Kéringer Bence 7. a osztályos tanuló, Tóth Árpád: Katonasír című szavalataik után, imát
mondott a Nagyigmándi Hősökért, Simonics Péter római katolikus plébános és Sugárné Damó
Márta református lelkipásztor.
Pogrányi
Jánosné és Olajos
Lászlóné a hozzátartozók nevében helyezték volna el koszorúikat
az emlékműveknél, de az eső miatt
dolgozóink tették ezt meg nevükben
és önkormányzatunk nevében is.
Prostekné Edit

Hajduné Farkas Erika
mondott megemlékező beszédet

Czunyi Réka
Simonics Péter plébános és
Sugárné Damó Márta lelkész

Kéringer Bence

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?

6• Igmándi Hírnök

2014. június-július

A Magosban táborozni jó!
2014 június 30-tól július 4-ig a Magos Művelődési Házban táboroztunk a
Nagyigmándi Pápay József Általános
Iskola alsó tagozatos diákjaival. A tábor mottója „Játsszunk színházat”. Ez
azt jelentette, hogy Csonka Edit tanítónő ötlete alapján, a táborlakók nagy
része már a szünidő megkezdése előtt
kiválasztotta, milyen szerepet szeretne
majd a színdarabban eljátszani. Mészáros Piroska és Pékné Kocsis Katalin tanítónők pedig szinte az egész
3. a osztállyal együtt készültek a saját
fellépésükre. Azok a gyerekek, akik a
háttér munkákat végezték, Czeglédiné
Pásztor Beáta tanítónő által megál-

modott, felvázolt
hátteret, díszletet
és a jelmezeket
készítették el. Tavaszi Piroska és
Steiningerné Csete
Ildikó tanítónők
a legkisebbekkel
foglalkoztak, így
ők sem maradtak
ki az előadásból.
Mészáros Gabriella tanítónő minden
nap meglátogatott
bennünket, segítve

Az egyik szoba

(Folytatás a következő
oldalon)

Nagy élmény volt a Magosban aludni

Nagyon tanulják
a szerepeiket

Kűrtőskalács sütés

Készülnek a jelmezek
Olvasni jó

Készül a díszlet
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Moziztunk

a felkészülő csoportokat, szakmai
tanácsokat adva
a gyerekeknek. A
próbák mellett sok
más programmal is
készültünk, hogy
a gyerekek egy
percre se unatkozzanak. Sokat játszottunk, sütöttünk
kűrtőskalácsot,
íjászkodtunk
Mikle György segítségével.
Hajduné Farkas
Erika polgármester asszony pedig

Ölbőn krándultunk

mesét olvasott a tábortűznél a gyerekeknek.
Kirándultunk az ölbői tónál, ahol a
Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola tanulói segítségével lovas
programon vehettünk részt. Körmendi
Csaba a lovas iskola igazgatója mutatta be a ménest és vezetett körbe bennünket az istállóban, majd a bátrabbak
lovagolhattak is. Prostek Imre nyaralójában kaptunk helyet az ebédünk elkészítéséhez és elfogyasztásához. Gulyás leves és lángos volt a menü, a húst
az ebédhez Nagy Lajos hentes mester
szíves támogatásának köszönhetjük.
Tatabánya már hagyományos állomása a táborozóknak, megcsodáltuk
a kilátást a Turul Emlékműnél. Nem
(Folytatás a következő oldalon)

Szelim-barlangban Tatabányán

Prostek Imre nyaralójánál
ebédeltünk

Turul Emlékműnél

Ebéd osztás

8• Igmándi Hírnök
(Folytatás az előző oldalról)

messze innen van egy hatalmas gyönyörű barlang, olyan, mint egy nagy,
boltozatos táncterem, fölül nagy göm-

2014. június-július
bölyű nyílással. Ez
a barlang az úgynevezett Szelim
lyuka. A gyerekek

Költői verseny

Strandoltunk

Bruckner Szigfrid, Vacskamati, Ló Szerafin, Őzike Esztike

Próba a színpadon

(Folytatás az előző
oldalról)

Mogyorószín mókusok a záró előadáson

3. a osztály előadása

nagyon élvezték
a barlang adottságait, sokat szaladgáltak a szirteken
és
megmászták
a nagy köveket
is. Később megebédeltünk
a
McDonald’s-ban,
majd a délutánt a
Gyémánt Fürdőben strandolással
töltöttük. Az utolsó esténken rendeztük meg a gyakorlott táborozók
által már nagyon
várt „Láthatatlan
kiállítást”. Ez egy
bátorság próba,
amit a gyerekek
mindegyike sikeresen teljesített,
megtalálva az elrejtett tárgyakat a
színházteremben.
A kreativitás az
egész tábor ideje

alatt szárnyalt. Ezt koronázta meg a
tábor végi premier előadás, amikor
is bemutattuk mit sikerült közösen
alkotnunk. Az előadás fergetegesre sikeredett, elmondhatjuk, hogy a
gyerekek igazán kitettek magukért.
Egyik próba sem sikerült ilyen jól,
minden szereplő a legjobbat hozta ki
magából, öröm volt látni őket a színpadon.
Sokan közreműködtek abban, hogy
a táborunk ilyen formában megvalósulhasson. Önkormányzatunk
biztosította a feltételeket a táborozáshoz. Lukácsné Farkasdi Anita
felügyelte, hogy a házban minden
rendben legyen. A Falugondnokság hozta az ágyakat a Monostori
Erődből, Vajda Attila építette a szép
tűzrakó helyet a művelődési háznál, az iskola és az óvoda konyhája
gondoskodott arról, hogy éhen ne
maradjunk, a Gondozási Központ
pedig az étel szállításában nyújtott
segítséget. Köszönjük a sok munkát
és reméljük az első színjátszó tábort
még sok alkalommal megismételjük
a következő években, mert rajtunk
nem múlik majd!
Prostekné Edit

2014 .június-július
A képviselő-testület május
14-ei, és a június 18-ai rendes, valamint a május 23-ai,
a június 4-ei, a június 30-ai
és a július 9-ei rendkívüli
üléseiről az alábbi tájékoztatást adjuk.
Május 14-ei ülésen az
alábbi témákat tárgyalták
a képviselők:
Nagyigmánd Nagyközség
közbiztonságának, közrendjének helyzete.
A Komáromi Rendőrkapitányság
vezetője
Bolehradsky
Szilveszter
rendőr alezredest, részletes beszámolót készített a
nagyközség 2013.évi közbiztonsági helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról.
Kitért a bűncselekményekre, garázdaságokra, lopásokra, vagyon elleni erőszakos bűncselekményekre,
szabálysértésekre.
Az önkormányzattal jó kapcsolatot ápol a kapitányság,
a település polgárőreivel
példaértékű az együttműködésük. A Komáromi Rendőrkapitányság beszámolóját
a testület elfogadta, megköszönte a település lakosságának érdekében végzett jó
munkájukat. Az ülésen jelen
volt Csobán András rendőr
főtörzsőrmestert is.
Tájékoztató
a
Nagyigmándi
Polgárőr
Egyesület működéséről.
Bedecs János elnök, Galgán
Attila pénztáros beszámolójukban tájékoztatást adtak arról, hogy az egyesület
tagjai saját, rendőrségi járőrözéssel, rendezvénybiztosítással, figyelőszolgálatban
összesen 2956 órát töltöttek
az elmúlt évben a településen.
A testület az Egyesület
2013. évi munkájáról szóló beszámolót, valamint az
önkormányzattól kapott támogatásról szóló pénzügyi
tájékoztatót elfogadta, kö-

Önkormányzati hírek
szönetét fejezte ki az egyesület vezetőinek és tagjainak
a nagyközség közbiztonságáért végzett munkájáért.
A Mezei őrszolgálat 2013.
évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásra került:
A mezei őrszolgálat egész
évben két fővel,- Belcsák
István és Bedecs János,- látta el a szolgálati feladatait
a nagyközség külterületein,
de rendkívüli események
alkalmával egyéb önkormányzati feladatok ellátásában is részt vettek, sokrétű
munkát látnak el. 2013.
évben a nagyközség külterületein jelentős események
nem történtek, a külterületek rendje és biztonsága kis
mértékben javult az előző
időszakhoz képest.
Beszámoló a Pápay József
Általános Iskola vagyonkezelési
szerződésének
végrehajtásáról.
Az ülésen jelen volt e napirend tárgyalásakor Dr. Lipót
Gyula a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ
Komáromi Tankerület képviselője. Szólt az egy éves
tankerületi működésükről,
elmondta, hogy sok probléma merült fel kezdetben,
de úgy érzi egyre kevesebb
lesz.
Az iskola hagyományai terén tény és való, hogy sok
áldozatot vállalt, vállal a
nagyigmándi önkormányzat. Sajnos a KLIK ezt nem
tudja felvállalni, van tizenkét intézménye, abból kettőt működtet is. Örömmel
fogadják továbbra is az önkormányzati támogatást.
A képviselő-testület a
Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Komáromi Tankerülete beszámolóját a vagyonkezelési
szerződésben meghatározott felújításokról, beruházásokról elfogadta. Felhívta az intézményfenntartó
figyelmét, hogy 2013. évi
teljesítése elmarad a szerződésben vállalt mértéktől, és

kéri, hogy az elmaradt felújítási kötelezettséget 2014.
december 31-ig pótolja.
Beszámoló a tűzvédelem
helyi állapotáról.
Nyitrai
Sándor
a
Nagyigmánd Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság
parancsnoka részletes tájékoztatást adott az elmúlt évi
munkájukról. Jelenleg 7 fő
alkalmazott főállású, 1 fő
részmunkaidős tűzoltóval
látják el a szolgálatot. A
parancsnoknak a 2013. évi
munkájukról, a nagyközség
tűzvédelmi helyzetéről szóló beszámolóját a testület
tagjai elfogadták. Megköszönték a tűzoltó-parancsnok és a tűzoltók áldozatos
munkáját.
Tájékoztató a fogszakorvos gyógyító és megelőző
munkájáról, az iskola fogászati feladatok ellátásáról.
Dr. Győry Magdolna fogszakorvos adott részletes tájékoztatást a fogszakorvos
gyógyító és megelőző munkájáról, az iskolafogászati
feladatok ellátásáról. 2013as évi statisztikai adatai:
rendelésen megjelent páciensek száma: 1514 fő, ebből
gyermek:535 fő. Fogeltávolítás: 414 alkalommal, fogtömések: 398, gyökértömés
84, fogkő eltávolítás 115,
fogsor 19, fogászati röntgen
169 alkalom. A doktornő
beszámolóját azzal zárta,
hogy a praxis teljes ellátására financiális okok miatt
nincs lehetősége, de helyettesítésben továbbra is ellátja
Nagyigmánd lakosságának
fogászati szakrendelését.
Hajduné Farkas Erika polgármester az ülésen tájékoztatta a képviselőket
arról, hogy várhatóan az önkormányzatokat kötelezik
a hétvégi fogorvosi ügyeleti ellátás biztosítására is.
Kistérségi szinten igyekeznek intézkedni ez ügyben,
ajánlatokat kértek működő
fogorvosi ügyeletektől. (Tatabánya, Győr).
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A háziorvos beszámolója a
háziorvosi és házi gyermek
orvosi szolgálatról szóló
rendelet végrehajtásának
jelenlegi helyzetéről.
Dr. Horváth Györgyike háziorvos
beszámolójából:
2013.évben a bejelentkezettek száma 1575 fő volt, a
rendelésen megjelentek száma 10 445 fő. A lakáson történt beteglátogatások száma
186 fő, a körzeti ápolónő
által meglátogatottak száma
505 fő. A fekvőbeteg gyógyintézetbe utaltak esetszáma:
105 fő, a szakrendelésre
utalások 1833 fő. A napi átlagos betegforgalom:55-65
fő. A táppénzesek száma az
elmúlt évekhez képest észrevehetően csökkent, melynek okát elsősorban a doktornő abban látja, hogy a
táppénz rendkívül alacsony,
illetve féltik az emberek a
munkahelyüket.
A doktornő az alábbi
mondatokkal zárta beszámolóját: „ Feladataink a
jövőre nézve: a prevenció
további erősítése, a lakosság szélesebb körben
történő tájékoztatása, s
az egészséges életre nevelés, keressük a különféle szűrési lehetőségeket.
Nagyon szépen köszönjük
az új rendelőt, nagyon
szeretünk itt lenni, jó a
hangulatunk, a betegek is
türelmesebbek, úgy látszik
Nagyigmándnak sikerült
az, ami sajnos az országnak nem, egy jó hangulatú, korszerű, új egészségügyet varázsolni!”
A védőnők beszámolója a
magzati védelemről szóló
törvény végrehajtásának
jelenlegi helyzetéről, az
anya- és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról.
Nagyigmánd
lakosainak
számából adódóan (2013.
évben:2987 fő) az önkormányzat két védőnői körzet
fenntartója, melyekben két
főállású védőnő dolgozik.
I.sz. körzetét Ádám Viktó(Folytatás a következő oldalon)
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ria, II. sz. körzetét Péntekné
Róth Eszter látja el. Az I.sz.
körzet 86, a II.sz 106 gondozott családot lát el. 2013.
évben az élveszületések
száma 20 fő volt. A védőnők
egy jó, részletes anyagot
terjesztettek a testület elé,
melyben kitértek a végzett
munkájuk minden területére pl: Nővédelem-Várandós
gondozás, csecsemő-gyermekgondozás, tanácsadás,
óvoda-iskolaegészségügyi
munka, védőoltás, egészségnevelés-egészségmegőrzés, előadások, egyéb tevékenységeik. Baba-Mama
klubot, Anyatejes Világnapot terveznek.
A védőnők jó kapcsolatot
alakítottak ki a gyermekekkel és a kismamákkal, az
oktatási intézményekkel,
Vöröskereszttel, a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat vezetőjével, munkatársaival.
Beszámoló a község gyermek-és ifjúság védelmi
helyzetéről, az intézményfenntartó társulás működéséről Lakatosné Dián
Krisztina a Gyermekjóléti
és Családsegítő Szolgálat
vezetője és Mészáros Edit
a hivatal szociális ügyintézője adott részletes tájékoztatást.
A szociális igazgatásról
és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény
határozza meg a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások rendszerét, ezen belül
a szociális alapszolgáltatások módjait és formáit is. A
szociális igazgatásról szóló
törvényen kívül a munkájuk alapjául szolgál még a
gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény.
A személyes gondoskodást
nyújtó alapellátások közé
tartozik tehát a gyermekjóléti szolgálat működtetése
és annak tevékenysége is,
mely ez által szintén a szo-
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ciális alapellátás rendszerének részét képezi.
A gyermekjóléti szolgálat 1998. március 11.óta
működik, intézményfenntartó társulás formájában,
központja
Nagyigmánd.
Az intézmény ellátási területe jelen állapotában
Nagyigmándon kívül még
Csém, Bana és Szákszend
községekre terjed ki.
A 2006-os évtől a feladataik kibővültek, az 1993.
III. tv. alapján családsegítő
szolgáltatási feladatokat is
ellát az intézmény. A gyermekjóléti és családsegítő
szakmai egység egymás
mellé rendelten egymás
munkáját segítve és kiegészítve működnek.
Az intézményfenntartó társulás elnevezése korábban
Nagyigmánd és Környéke
Intézményi Társulás volt
és csupán intézményünket
foglalta magában. Ellátási
területe és felvállalt feladatai azonban 2013. nyarán megváltoztak illetve
kibővültek. A társulás új
elnevezése: Nagyigmánd
és Környéke Közoktatási
és Szociális Társulásra változott, döntéshozó szerve
továbbra is a Társulási Tanács.
A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat munkájáról
és 2013.évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót a képviselő-testület
tagjai elfogadták, megköszönték az intézményvezető és dolgozói munkáját.
Törvényességi észrevétel
elbírálása.
A Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal
Törvényességi Felügyeleti Főosztálya az önkormányzat építményadóról
szóló 19/2011(IX.8.) sz.
Kt rendelete ellen törvényességi felhívással élt.
A testület a jegyző úr
által előterjesztett építményadóról szóló javított
rendeletet az alábbiak
szerint fogadta el:

Nagyigmánd Nagyközség
Önkormányzat
Képviselő-testületének
8/2014. (V.19.)
önkormányzati rendelete
az építményadóról
Nagyigmánd Nagyközség
Önkormányzat
Képviselő-testülete az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) és
a h) pontjában, valamint a
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében, a helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény (továbbiakban:
Htv.) 1.§ (1) bekezdésében
és 6.§ -ban kapott felhatalmazás alapján az építmény
adóról a következőket rendeli el:
1. § (1) Az adó alapja: az
építmény m2-ben számított
hasznos alapterülete.
(2) Az adó évi mértéke:
550,-Ft/ m2
2. § (1) Mentes az adó alól
a lakás, kivéve a vállalkozó
üzleti célt szolgáló
épülete, épületrésze.
(2) Mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában
álló építmény, kivéve
a
vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze”
3. § Az építményadót az
adózónak évenként két részletben kell megfizetnie az
adóév május 15-ig, illetve
október 15-ig.
4. § (1) E rendelet a 2014.
június 1-jén lép hatályba.
(2)
Hatályát
veszti
Nagyigmánd Nagyközség
Önkormányzat
Képviselő-testületének
19/2011.
(IX.8), önkormányzati rendelete.
Hajduné Farkas Erika sk.
polgármester
Dr. Füles Zoltán sk.
jegyző
Elfogadásra került Dr. Füles Zoltán jegyző által készített részletes beszámoló

2014. június-július
a Nagyigmándi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.
évi munkájáról.
Átcsoportosítási kérelem
Képviselő-testület hozzájárult 101 e Ft képviselői
tiszteletdíj és 27 e Ft munkaadókat terhelő járulék
átcsoportosításához a működési célú pénzeszköz (civil szervezetek támogatása)
átadások közé.
Civil szervezetek támogatási kérelmének elbírálása.
A képviselő-testület a
Nagyigmándi
Közösségekért Egyesület részére
1.350.000,-Ft támogatást,
a Nagyigmándi Községi
Sportkör Egyesület részére
2.400.000,-Ft támogatást
állapított meg.
A sportöltöző, illetve a
Magos Művelődési Ház
ablakaira szúnyoghálók
beszerzése, felszerelése:
Képviselő-testületi
döntés született arról, hogy a
sportöltöző ablakaira fóliázott szúnyogháló, illetve
a Magos Művelődési Ház
ablakaira is szúnyoghálók
kerüljenek felszerelésre.
A sporttelep kerítés építésére beérkezett ajánlatok
elbírálása.
A testület tagjai a sporttelep kerítésépítési munkái
kivitelezésére kiírt pályázat nyertesévé a Dominó
Kft-t (2800 Tatabánya,
Deák Ferenc u. 14.) ajánlattevőt nyilvánította. Az
ellenszolgáltatás összege:
4.600.000,- Ft + ÁFA,- Ft,
azaz bruttó 5.842.000,- Ft.
Nagyigmánd Nagyközség
Önkormányzata a nyertes
ajánlattevővel egyösszegű,
rögzített áras vállalkozási
szerződést kötött, melynek
aláírására felhatalmazta a
polgármestert.

KÉRÉS!

Az újság megjelenésekor
már kezdetét veszi a sporttelep körbekerítése. Amely
az MLSZ előírása alapján,
minden megye I. osztályú
(Folytatás a következő oldalon)

2014. június-július
(Folytatás az előző oldalról)

csapatnak a bajnokságban
való részvételének a feltétele. Hamarosan befejeződik a sportöltöző építése,
melynek ünnepélyes átadására augusztus 29-én kerül
sor. Ezután már a sportkör
Nagyigmándon
tarthatja
mérkőzéseit. Nagy öröm
számunkra, hogy nagyon
sokan használják a pályát
sportolásra, edzésre. A pálya-körbekerítése után is
minden sportolni vágyó
Nagyigmándi előtt nyitva
áll a kapu és használhatja a
pályát. Arra kérjük a sportszerető lakótársainkat, hogy
a pálya minőségének megóvása érdekében kutyáikat
ne vigyék a pályára. Kérjük, hogy edzéseikre lehetőleg az edzőpályát, illetve
a korláton kívüli területet
használják a centerpálya
megóvása érdekében, hogy
a pályaminősítés során
megkapja az engedélyt a
bajnoki mérkőzésekre.
Nagyigmándi
Területi
Szociális Gondozási Központ bútorozására készült
látványterv elbírálása, pályázat kiírása a bútorok
kivitelezésére, kivitelező
kiválasztása:
A képviselő-testület a
Nagyigmándi Területi Gondozási Központ bútorozásának gyártására és helyszíni
szerelésére zártkörű versenytárgyalást írt ki.
A versenytárgyalás keretében ajánlatadásra Haris
Ferenc, Kollár János, Tarró
Péter egyéni vállalkozókat,
kivitelezőket kérte fel:
Az ajánlatoknak tartalmaznia kellett a kivitelezési
munkák anyag- és díjköltségeit, a vállalt kivitelezési
határidőt, a vállalkozó által
biztosított garanciális- és
fizetési feltételeket, a referenciák felsorolását, valamint az esetleges egyedi
vállalkozói feltételeket.
A benyújtási határidő 2014.
május 30. (péntek) 10.00
óra volt.
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Az eljárás eredményes volt,
a tárgyi munkára három
érvényes végleges ajánlat érkezett. A június 4-ei
rendkívüli ülésen a képviselő-testület a Gondozási
Központ bútor gyártási és
beépítési munkáinak elvégzésével, a legkedvezőbb
ajánlatot benyújtó egyéni
vállalkozót, Haris Ferencet
bízta meg. Az ellenszolgáltatás bruttó összege:
2.760.326,- Ft.
Pápay József Díj adományozásáról:
Az önkormányzati rendelet
értelmében Pápay József
Díj adományozható, annak
a 8.osztályos tanulónak,
akinek általános iskolai tanulmányai alatt szorgalma,
kitartó és kimagasló közösségi munkája, vagy tanulmányi eredménye kiemelkedő, példaértékű.
Ez évben a díjat a képviselő-testület Czunyi Rékának, a Nagyigmándi Pápay
József Általános Iskola 8.a
osztályos tanulójának adományozta.
Bergendi Vanessz 8.a osztályos tanuló tanulmányi
eredményét,
példaértékű
szorgalmát pedig Polgármesteri Dícsérő Oklevéllel plusz ajándéktárggyal
jutalmazta a polgármester
asszony. Az elismeréseket
az iskola évzáró ünnepségén Hajduné Farkas Erika
polgármester és Róth Csaba
képviselő, bizottsági elnök
adta át.
Május 23-ai rendkívüli
ülés:
Nagyigmándi Pápay József Általános Iskola igazgatói állására beérkezett
pályázat véleményezése.
Karsai Bálint iskolaigazgató
vezetői megbízatása 2014.
július 31-én lejár. Karsai
Bálint az iskolavezetői állásra ismételten benyújtotta
pályázatát a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Komáromi Tankerületéhez.
A képviselő-testület a

Nagyigmándi Pápay József
Általános Iskola intézményvezetői állására Karsai Bálint pályázót javasolta ismételten kinevezni.
Június 4-ei rendkívüli
ülésről:
Az önkormányzat által
biztosított nyári szociális
étkeztetés.
Az állam által támogatott
nyári szociális gyermekétkeztetési
programban
csupán a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
vehetnek részt, azonban a
településen sok olyan család él, akiknek az egy főre
eső jövedelme valamelyest
meghaladja a szociális rendeletben
meghatározott
összeghatárt, így elesnek a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben történő
részesülés
lehetőségétől,
azonban mindennapi megélhetési problémákkal küzdenek. Az önkormányzat saját
erőből nyújt segítséget a
rászoruló gyermekek részére, a nyári gyermekétkeztetést önállóan szervezi meg
a településen. Az ingyenes
nyári gyermekétkeztetésben 70 fő gyermek számára
biztosítja az ingyenes nyári
étkeztetést.
Pályázat kiírása a szabadtéri színpad lefedési munkálatainak kivitelezésére.
Képviselő-testülete
a
nagyigmándi
szabadtéri
színpad felújítására és lefedésére zártkörű versenytárgyalást írt ki.
A versenytárgyalás keretében ajánlatadásra a WF Kft.
2900Komárom, Laktanya
köz 9. , T-Mátrix Kft.
2800 Tatabánya, Rezeda út
9., és a Dominó Kft-t2800
Tatabánya, Deák Ferenc u.
14., kérte fel
Az ajánlatoknak tartalmaznia kellett a kivitelezési
munkák anyag- és díjköltségeit, a vállalt kivitelezési
határidőt, a vállalkozó által
biztosított garanciális- és fi-
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zetési feltételeket, valamint
az esetleges egyedi vállalkozói feltételeket.
A benyújtási határidő 2014.
június 13. (péntek) 09:00
óra.
A június 18-ai rendkívüli
ülésen a szabadtéri színpad lefedése kivitelezési
munkáinak elvégzésével a
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Dominó Kft-t bízta
meg a testület. Az ellenszolgáltatás összege: bruttó
16.192.500,- Ft.
Sporttelep bekötőút és
parkoló útépítési munkáira kiírt pályázat elbírálása.
Önkormányzat
Képviselő-testülete a nagyigmándi
sporttelep bekötő út és parkoló kialakítás útépítési
munkáinak elvégzésével a
COLAS Út Zrt-. bízta meg..
Az ellenszolgáltatás összege: bruttó 5.046.116,- Ftért.
Önkormányzati bérlakás
nyílászáró cseréje.
Kicserélésre kerültek az
önkormányzati tulajdonú
lakások nyílászárói, azonban a Kossuth Lajos utca
14. szám alatti bérlakásának
cseréi elmaradtak. A testület a nyílászárók gyártási és
beszerelési munkáinak elvégzésével Horváth Gábor
(Ászár, Győri út 36.) egyéni
vállalkozót bízta meg. Az
ellenszolgáltatás összege:
bruttó 580.884,- Ft.
Június 18-ai ülésről:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között történt fontosabb
eseményekről.
A polgármesteri tájékoztatót a testület elfogadta.
E napirendi ponton belül
döntés születet arról, hogy
a Nagyigmándi Pápay József Általános Iskolának, a
hausleiteni tanulók vendégül
látásának költségei fedezéséhez 100.000,-Ft támogatást
nyújt a testület. Továbbá a
Magos Művelődési Házban
(Folytatás a következő oldalon)
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egy mosogatógép vásárlásáról döntöttek, melynek költsége 110.000,-Ft.
A Polgármester asszony javaslatát elfogadták a testület tagjai és a Könnyűzenei
Női Kórust 100.000,-Ft támogatásban részesítették. A
kórus számtalan rendezvényen fellépet már, színesítve fellépésükkel a rendezvények színvonalát.
A 2014.évi költségvetési
rendelet módosítása.
A 2/2014. (III.08.) sz. költségvetési rendelet módosítására az állami támogatás,
az átvett pénzeszközök, a
saját bevételek növekedése,
illetve a központi költségvetési támogatás változása
miatt volt szükség
A háziorvos beszámolója
a háziorvosi és házi gyermekorvosi
szolgálatról
szóló rendelet végrehajtásának jelenlegi helyzetéről.
Dr. Szabó Sándor háziorvos
az I.sz. háziorvosi körzethez
tartozó lakosság egészségügyi állapotáról, az egészségügyi ellátás helyzetéről,
a gyógyító-megelőző tevékenység fejlesztési lehetőségeiről adott részletes tájékoztatást a képviselőknek. A
körzet egy idősödő körzet,
viszonylag nagyszámban
vannak a 60 év felettiek.
Egy év alatt ellátott beteg
szám 11266, bizony magasnak mondható. Örvendetes,
hogy a korszerű kezelési
módszereknek köszönhetően csökken a súlyos, szövődmény hátrahagyásával
gyógyuló szívinfarktusos
betegek száma. Egy korszerűbb hordozható EKG
vásárlása a későbbiekben
szükségessé válik a körzetben. A doktor úr elmondta,
hogy sajnos egyre több a
túlsúlyos, mozgásszegény
életmódot élő gyermek már
óvodás és kisiskolás korban is. Egyre gyakoribbak
az óvodás, iskolás korban
a gerincferdülés és a gerinc
tartási rendellenességei. A

Önkormányzati hírek
szülőknek is jobban oda
kellene figyelni a gyermekekre, és a szakembereket,
a gyógytornát szükséges
igénybe venni.
A gyógytorna most is biztosított a településen, azoknak
a gyermekeknek a számára,
akiknek szükségük van rá,
illetve akik igénybe kívánják venni. Heti egy alkalommal az úszás is biztosított, ami szintén nagyon jó
a gerincbeteg gyermekek
számára.
A doktor úr a megfelelő
színvonalú háziorvosi ellátás érdekében rendszeres
gyermek-és felnőtt gyógyászati
továbbképzéseken
vesz részt. Szakmai tudását
nem csak karbantartani, hanem fejleszteni is kívánja,
ami persze a településen élő
beteg lakótársaink javát is
szolgálja.
Nagyigmándi
Sportkör
beszámolója 2013-2014.
évi eredményekről.
A képviselő-testület tagjai
között eltérő vélemények
alakultak ki a sporteredményeket illetően. Különböző
korosztályú
csapatoknál
vannak bíztató jelek, vannak olyan gyermekek, akik
a megyei csapatba bejutottak, öregbítik a település
hírnevét. Pozitívként értékelendő, hogy a felnőtt
csapat tagjai is nagyrészt
nagyigmándiak. Az eredmények a kitartó, nevelőmunkával majd valamelyest
pozitív irányba mennek előre. Az egész éves eredmény
nem volt sikeres, de voltak
pozitív eredmények év közben. A képviselő-testület
a Nagyigmándi Sportkör
2013-2014. évi eredményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Rendezési terv és helyi
építési szabályzat módosításának elindítása, településfejlesztési koncepció
módosítása.
A képviselő-testület a lakossági- és a településen
gazdasági
tevékenységet

végző vállalkozások igényére reagálva kezdeményezte
a település szerkezetének és
szabályozásának módosítását az alábbiak szerint:
1. A 416/1 hrsz. út két oldalán lévő apró telkes lakóés kertterület lakóterületté
vonható össze a 416/1 hrsz.
közút megszüntetésével, a
földútnak a belterület határán való elvezetésével.
2. A Csanaki dűlői iparterület módosítandó, figyelembe véve, hogy a 03/15
és 03/26 hrsz. nem közút,
hanem magánterület és a
gazdasági terület része.
3. Telekosztások miatt térképi kiegészítés szükséges
az Ady Endre utcán és a
1275/23 hrsz. teleknél.
4. A Pápai József utcára merőleges utcanyitás módosítandó a kialakult állapot
figyelembe vételével.
5. A 0294/8 út korrekciója
és a 0289/2 hrsz. vágóhíd
áttervezése mezőgazdasági
területről gazdasági területre a kialakult állapot szerint.
6. A Tárkányi út és a szomszédos gazdasági terület
közti szabályozási vonal
vizsgálata és módosítása, és
a 1275/28 hrsz. telek gazdasági területhez csatolandó.
A hrsz. 479 telken műemlék feltüntetendő, a helyileg
védett épületek a hatályos
rendelet szerint legyenek a
terven feltüntetve.
7. A 1275/26 és /30 hrsz út
megszüntetendő és a mezőgazdasági területhez csatolandó. A 1275/29 hrsz. telek
gazdasági területből mezőgazdasági területbe tervezendő át.
8. Tűzoltó laktanya céljára
áttervezendő a hrsz. 759-től
775-ig terjedő mezőgazdasági telekcsoport.
9. A HÉSZ kisebb módosítást igényel az Lf lakóterület
hátsó kertjeinél, a Gm gazdasági terület minimális telekméretei vonatkozásában,
és a fenti tervmódosítások
is szükségessé tehetik.

2014. június-július
Az 1. és 2. pontban rögzített feladatok az érdekeltek
költségviselése mellett végzendők el.
Ennek a településrendezési
módosításnak a véleményezési folyamatába partnerként vonja be az Önkormányzat:
- Varga Judit vállalkozót
(2942 Nagyigmánd, Pápay
J. u. 6.)
- Monsanto Hungária Kft.-t.
(1238 Budapest, Túri István
u. 1.)
- Cornmill Hungary Kft.-t
(2942 Nagyigmánd, Burgert
Róbert Agrár-ipari Park
03/10 hrsz.)
A partnerségi egyeztetés
szabályai (tájékoztatás, véleményezés, dokumentálás,
visszaigazolás) azonosak a
településrendezési eszközök egyeztetésének magasabb jogszabályban megállapított eljárási rendjével.
Közbeszerzési eljárás indítása a Nagyigmándi Területi Szociális Gondozási
Központ külső homlokzat
és udvar átalakítási munkáira.
A képviselő-testület a Gondozási Központ külső homlokzat és udvar átalakítási
munkálataival kapcsolatos
ajánlattételi felhívást elfogadta. Ajánlattételre felkérte: A tatabányai Color Kft-t,
a tatabányai T-Mátrix Kft-t.,
a naszályi HT-BAU PLUSZ
Kft.-t.
A külső homlokzat és udvar
átalakítási munkái egyszerű
közbeszerzési eljárásban az
eseti közbeszerzési szabályzatot elfogadja.
A július 9-ei ülésen a pályázat nyertesévé a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó,
T-Mátrix Kft-t nyilvánította a testület. Az ellenszolgáltatás összege: bruttó:
12.518.966,-Ft.
Ingatlan vásárlások.
A Képviselő-testület megvásárolta a Nagyigmánd,
Szikszai u. 8/A., 657/2
hrsz-ú 1016 m2 alapterü(Folytatás a következő oldalon)

Önkormányzati hírek

2014. június-július
(Folytatás az előző oldalról)

letű ingatlant Balogh Ignác és Horváth Szilvia
Nagyigmánd, Szikszai u.
8/A. szám alatti lakosoktól
1.700.000,-Ft vételáron, illetve a Nagyigmánd, Köztársaság u. 30., 417 hrsz-ú
539 m2 alapterületű ingatlant Komlósiné Urbán Csilla 2890 Tata, Deák F.út 56,
és Szigeti Anikó 2800 Tatabánya, Gál István ltp.705.
Fsz.1. szám alatti lakosoktól 3.300.000,- Ft vételáron.
A vételárakat a tartalékalap
terhére biztosítja.
A testület a tűzoltó-laktanya építéséhez szükséges
néhány káposztáskert megvásárlásával is egyetértet.
Támogatja az alábbi területek megvásárlását:
•
765 hrsz, 101 m2
•
766 hrsz, 83 m2
•
767 hrsz, 79 m2
•
768 hrsz, 129 m2
•
769 hszr, 108 m2
•
770 hrsz, 162 m2
összesen
662 m2.
Megbíztaa a hivatal vezetőit, hogy a vásárlásokkal
kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegyék meg.
Az értékbecslést készíttessék el.
Óvodai körzethatárok kijelölése.
A települési önkormányzat
képviselő-testületének
a
köznevelési közfeladat-ellátási kötelezettsége teljesítése körében határozatban
kell megállapítania az önkormányzat által fenntartott
óvoda kötelező felvételt
biztosító körzethatárait.
Képviselő-testület a nem-

zeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény
végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.)
Korm. rendelet 22. § (1)
bekezdésében foglaltaknak
megfelelően az óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról úgy rendelkezik,
hogy a Nagyigmánd Nagyközség
Önkormányzata
fenntartásában
működő
Nagyigmándi Kincseskert
Óvoda kötelező felvételt
biztosító körzethatára megegyezik a Nagyigmánd,
Csém, Csép, Kisigmánd
települések közigazgatási
határával.
A Nagyigmándi Óvodáért
Közalapítvány Kuratóriumának megválasztása.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a
Nagyigmándi
Óvodáért
Közalapítvány alapítója, a
közalapítvány Kuratóriumát és Felügyelő Bizottságát 2014-2017. évek közötti időszakra az alábbiak
szerint jelölte ki:
Kuratóriumi
elnök:
Galgánné Varga Erzsébet
2942 Nagyigmánd, Rózsa
u. 47.
titkára: Dr. Malomsokiné
Varga
Nóra
2942
Nagyigmánd, Ady E. u. 9.
tagjai: Szabó Ildikó 2942
Nagyigmánd, Ifjúmunkás u. 4.
Pőcze Lászlóné 2942
Nagyigmánd, Széchenyi u. 6.
Bajcsai-Haris Kitti 2942
Nagyigmánd, Ady E. u. 13.
Felügyelő Bizottság
elnök: Dr. Szijj Ferenc 2942
Nagyigmánd, Ady E. u. 1.
tagjai: Horváth- Szeder Il-

dikó 2942 Nagyigmánd,
Jókai út.22.
Varga-Szajkó Judit 2942
Nagyigmánd, Szabadság u. 16.
Góger-híd felújítása:
Hajduné Farkas Erika polgármester az ülésen tájékoztatta a képviselő-testület
tagjait, hogy ismét megrongálták a településen lévő
Góger-hídat, ami balesetveszélyessé vált. Szükséges a
híd felújítását elvégezni. Az
anyagköltséget kellene biztosítani, a felújítási munkát
a falugondnokság emberei
elvégzik.
A testület egyetértett a javaslattal, elrendelte a településen
lévő Góger-híd felújítását, a
szükséges anyagköltséget, a
kazánlemez árát, 200.000,Ft-ot, a tartalékalap terhére
biztosítja.
Zárt üléseken szociális
kérelmek ügyében döntöttek a képviselők.
Gluténmentes közétkeztetésről: (ételallergiás gyermekek ellátása)
Az április-májusi számunkban tájékoztatást adtunk
arról, hogy a 2014. április 1-től a Nagyigmándi
Kincseskert Óvoda konyháján beindul a speciális
étkeztetés. Az ételallergiás
gyermekek mindennap friss
ételeket fogyaszthatnak, és
ugyan azt az ételeket ehetik,
mind a többi gyermek, csak
a speciális étrendjüknek
megfelelő
alapanyagból
készülnek. Három hónap
elteltével
kijelenthetjük,
hogy a komoly, nagy odafigyelést, precízséget igény-

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
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lő feladatot, a szakember
segítségével a konyhai
dolgozóink nagyon szépen
ellátják.
Strand területének
rendezése:
Az augusztus 20-ai nemzeti
ünnepünkre befejeződik a
Nagyigmánd belterület 131
helyrajzi számú ingatlanon
található régi színpad felújítása. Ugyanezen az ingatlanon található az évek
óta elhagyatottan álló volt
strandfürdő medence műtárgy, melynek elbontását
és betemetését a nyár folyamán elvégeztük.
A medence műszaki avulása mára olyan mértékűvé
vált, hogy annak felújítása,
esetleges újbóli üzembe
helyezése teljesen ellehetetlenült. A korlátok nélküli beton medencét a balesetveszély megszüntetése
érdekében is időszerű volt
feltölteni.
A kikapcsolódásra, sportolásra vágyó lakosaink részére a
feltöltést úgy oldottuk meg,
hogy egy szabványos méretű
strandröplabda pálya került
kialakításra. Mindamellett
nagyobb lett a színpad előtti
tér és egy rendezett, füves területet is kaptunk.
Így lehetőségünk lesz a volt
strand területén belül több
nagyszabású rendezvényt
megtartani önkormányzatunknak, civil szervezeteinknek az elkövetkezendő
időszakokban.
A falugondnoki feladatok
ellátására vásárolt az önkormányzat egy Fiat Scudo
tehergépjárművet.

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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Anyakönyvi hírek
Megérkeztek:
Június 27-én : Parlagi Renáta és Horváth József
kisfia Alex Márk
és Czigány Edina és Láncz János
kislánya: Emma
Július 7-én: Kugli Mónika és Gutzeit Imre
kislánya Luca
Szeretettel gratulálunk a kedves szülőknek, nagyszülőknek, rokonoknak. Kívánjuk, hogy a kis újszülöttek erőben, egészségben, szeretetben növekedjenek.

Házasságot kötöttek:
„Arra születtem, hogy megszeressenek,
S megszeressem én is azt, akit lehet,
Arra születtem, hogy boldog is legyek.
S továbbadjam egyszer az életemet.”
(Adamis Anna)
Május 23-án: Vörös Erika és Andrejkovics Zoltán
Május 31-én: Halász Katalin és Szaxon Attila és
Vincze Tímea és Kő András
Június 14-én: Tóth Nikolett és Varga Péter és
Cavojská Veronika és Pogrányi Gábor
Július 12-én : Bakos Beáta és Horváth Tamás
Kívánjuk a kedves ifjú házaspároknak, hogy szerelemben, szeretetben, békességben éljenek egymás mellett
nagyon sok éven keresztül.

50 éve együtt!
Szeretettel és tisztelettel köszöntjük ezúton is Víg Ferenc
urat és Víg Ferencné, Horváth Julianna asszonyt, akik
2014. május 16-án ünnepelték 50. házassági évfordulójukat. E jeles alkalomból Hajduné Farkas Erika polgármester asszonnyal otthonukban köszöntöttük őket, és adtuk
át önkormányzatunk ajándékát.
Kívánjuk, hogy egészségben, szeretetben éljenek még
sokáig kedves családjuk körében.

Nagy Istvánné, Bözsike Nénit 90.születésnapja alkalmából együtt köszöntötte Hajduné Farkas Erika Nagyigmánd
Nagyközség polgármester asszonya, Dr. Molnár Attila
Komárom Város polgármestere és Dombai Gábor komáromi képviselő úr.
Kívánjuk Bözsike Néninek, hogy nyugalomban,
békességben, egészségben élje napjait.

Akiktől búcsúztunk:
Farkas Ernőné, Nokta Jánosné, Bajcsai Istvánné,
Fülöp István, Balázs János, Hérics Ferenc.
Nyugodjanak békében!
						
Pásztor Tiborné
anyakönyvvezető

Véradás a Monsantónál
Bakos Ildikó a Magyar Vöröskereszt Kisbér Területi Vezető
kezdeményezésére
május
23-

án a Monsantó Hungaria Kft
nagyigmándi üzemében, SzalayVarga Viktória a Kft munkatársa

és személyem segítségével sikeres
véradást szerveztünk.
A 48 véradóból 14 fő volt, akik először adtak vért, elfogadták a hívó
szavunkat, véradásukkal segítettek a
beteg embertársainkon.
Ezúton is köszönjük a Kft vezetőinek, munkatársainak a segítségét,
azt hogy helyet biztosítottak, és vendégül láttak bennünket. Ismételten
megköszönjük a Véradóink önzetlen
segítségét.
Haris Gyuláné
Nagyigmándi Vöröskereszt Szervezet
titkára
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Játszóteret avattunk
2014. május 23-án adták át a gyerekeknek,
ünnepélyes
keretek
között a Millenniumi
Emlékpark
játszóterét. A ünnepségen a
nagyigmándi óvodások
és az általános iskola
alsó tagozatos diákjai
voltak a vendégek.
Hajduné Farkas Erika
polgármester asszony
beszédében elmondta,
hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) pályázatával és a LEADER
Helyi Akciócsoport támogatásával a
Millenniumi Emlékparkban új játszó-

keretében nyertünk 5.000.000,- Ft
támogatást, melyet teljes egészében a játszótérre fordítottunk. A
pályázati forrást önkormányzatunk
kiegészítette egy olyan ivókúttal, amit mozgássérültek is tudnak
használni, valamint gyerekek és
felnőttek méretéhez is kialakított
ivás lehetőséggel rendelkezik.
Az átadást szimbolizáló szalagot az
óvodás és iskolás gyerekek serege
tartotta és Hajduné Farkas Erika polHajduné Farkas Erika gármester asszony, valamint Czeglédi
polgármester asszony Ferenc alpolgármester úr vágták át.
mondott beszédet A gyerekek az átadón megígérték
polgármester asszonynak, hogy
megbecsülik ezt a szép játszóteret,
tér kialakítására nyílt lehetősége önkormányzatunknak. „Falumegújításra vigyáznak rá, hogy még sokáig tudjaés fejlesztésre nyújtandó támogatás" nak ezen a szép helyen játszani.

Ünnepélyes átadó

A játszótér jól vizsgázott az átadón

Szakmai kiránduláson voltak a Kézimunka Szakkör tagjai
Csipkeházban Fehér Károlyné bemutatóján

Kiskunfélegyházán

A szakkör tagjai gyűjtőmunkájukat
folytatták májusban, az idei alkalommal a halasi csipkével ismerkedtek
meg, kirándulásunkra Hajduné Farkas
Erika polgármester asszony is elkísért bennünket. A halasi csipkevarrás
élő hagyománya 2010 óta szerepel a
Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti
Jegyzékén.1902 decemberében a Magyar Iparművészeti Társulat karácsonyi kiállításán mutatták be először az

„eredeti magyaros mintákkal, eredeti
új technikával” készült halasi csipkét
amit azóta a csipkék királynőjének neveznek.
A Csipkeházban bemutatót tartott a
csoportnak Fehér Károlyné is, aki
Herendi, Zsolnay és Hollóházi porcelánminták hímzésével készít terítőket,
szalvétákat, futókat, étkezési szetteket
100%-os kézimunkával. Kézimunkái
vagdalásos technikával, a hímzések

osztott hímző egy szálával, tűfestéses
módszerrel készülnek, melyek összhatásban úgy hatnak, mint egy festmény.
A kirándulás eredményesen telt el
mert egy igazán szakavatott hímzőtől
tudtak szakmai tanácsot kapni a szakkörtagok. A szakmai munka után jutott idő Kiskunfélegyháza szépségeit
bemutató sétára is.
Prostekné Edit
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Gyermekhét a Kincseskert Óvodában
Május utolsó vasárnapja gyermeknap. Ezen a napon a gyermekeket
ünnepeljük, sok helyen sokféle programmal, rendezvénnyel várják őket országszerte. Óvodánkban is tartottunk
gyermeknapot, sőt gyermeknapokat,
május utolsó hetében minden nap más
és más élmény várta őket.
Hétfőn a Szakmai Munkacsoport
Sportnapot szervezett óvodásainknak.
A hat állomáshelyen a gyerekek ügyesen teljesítették a feladatokat, volt ovirally, mászófal, célbadobás, sorverseny,
kötélmászás, versenyfutás. A gyerekek
kellemesen elfáradtak a délelőtt folya-

mán, de úgy láttuk, élvezték a kihívásokat, amiért
jutalmul jégkrémet
kaptak. A feladatok fejlesztették az
ügyességet, erőnlétet, koncentrációt, szem-kéz és a
szem-láb koordinációt.
Kedden a gyermekek lelkesedve
figyelték,
ahogyan megérkezett

az óvoda udvarára egy tűzoltó- és
egy rendőrautó.
Körbejárhatták a
két autót, teljesen
közelről fedezhették fel a járművek
belsejét és a hozzájuk tartozó felszereléseket. Talán
legnagyobb örömet a rendőrautó
szirénájának kipróbálása szerezte
számukra. Szerdán
egész délelőtt az
udvaron felállított
légvár csalogatta
óvodásainkat ugrándozásra, mely

megunhatatlan időtöltést jelent ennek a
korosztálynak. Csütörtökön egy extrém
sportot űző F.B.I. Street Generations
nevű amatőr sportcsapat fiataljai késztették csodálkozásra a gyerekeket látványos akrobatikus ugrásaikkal. A mutatványokba egy-egy bátrabb gyermek
is részt vehetett. Az előadásra szeretettel vártuk az iskola kis diákjait is, akik
szívesen fogadták a meghívást.
Pénteken az Alma együttes koncertjén
vettünk részt iskolánk alsó tagozatos
diákjaival együtt a Magos Művelődési Házban, mellyel egy élményekben
gazdag gyermekhetet zártunk.
Jó volt látni ezekben a napokban a
gyermekek önfeledt örömét és boldog
arcát. Reméljük, emlékezetes marad
számukra ez a pár nap, és még sokáig
mesélnek róla otthon.
Az óvoda Szakmai munkacsoportja
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A Katica csoport ballagása
„Ballagnak a, ballagnak az óvodások,
kik már holnap kik már holnap iskolások…”
Június 6.-án elérkezett a Katica csoportosok számára is a búcsúzás napja,
elballagtak nagycsoportosaink az óvodából.
A csoportban már hetekkel ezelőtt elkezdtük utolsó óvodai rendezvényükre
a ráhangolódást, készülődést az évzáró- és ballagási ünnepélyünkre.
A csoport felnőtteinek, gyermekeinek
szinte minden nap eszébe jutottak az elmúlt 4, együtt töltött év, majd 800 nap
emlékezetes pillanatai. Felidéztük az
első hetek pityergéseit, a legkedvesebb
meséket, kedvenc játékokat. Fényképek nézegetésével emlékeztünk az ünnepekre, farsangokra, mindennapjaink
fontosabb eseményeire.

Ebben a tanévben
karácsonykor
a
Betlehemezéssel,
farsangkor a népi
lakodalmassal és
most, májusban
a májfa állítással és a pünkösdi
népszokásokkal
ismertettük meg
gyermekeinket.
Évzáró
műsorként
Pünkösdi
királynéjárást és
Katica csopot Pünkösdölő
pünkösdi királyválasztást fűztünk
vaival indította útnak feltarisznyázott
játékba vendégeinknek. Ezután búcsúzó versek, dalok nagycsoportosainkat az iskola hívogatöltötték be az udvart, elköszöntek tó kapuja felé.
gyermekeink óvodától, óvó néniktől, Jó tanulást kívánunk nektek kedves
dadus nénitől, majd óvodavezetőnk, kis óvodásaink!
Katica csoport
Galgánné Varga Erzsébet kedves sza-

Katica csoport-Anyák napja

Ballagás

Fehérlófia csoport- Évzáró, Ballagás, Anyák napja

Fehérlófia csoport- Évzáró, Ballagás, Anyák napja

Fehérlófia csoport-Pünkösdölő

Fehérlófia csoport ballagói
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Anyák napi ünnepség és évzáró-ballagás a Micimackó csoportban
2014. május 9.-én került megrendezésre az anyák napi ünnepség a Micimackó csoportban.
Elsőként az óvó néni köszöntötte a
megjelent vendégeket, az anyaság
szépségéről,de egyben felelősségteljes szerepéről beszélt. A gyerekek a
saját maguk által készített ajándékkal
várták édesanyjukat, egy kis papírból
készült virágcsokorral. Nemcsak a
nagyok, hanem a kicsik is készítettek
ajándékot, s igazán kitartóan dolgoztak rajta, hogy örömet szerezzenek
édesanyjuknak. Az ünnepségen dalok-

mire elérkezett a
nagy nap, bizony
mindenki érezte, s
értette, hogy valami véget ér: a kis
óvodásokból iskolások lesznek.
A versek, dalok
tanulgatása közben érezhető volt
a
gyerekeken
az izgalom, az
akarás,hogy minél
tökéletesebben

Anyák napja

Évzáró, Ballagás

Micimackó csoport ballagói

ból és versekből összeállított műsorral
kedvestek a gyerekek az anyukáknak
és nagymamáknak, majd örömmel adták át kis cserepes virágaikat.
A csoport következő jeles eseménye gyorsan elérkezett. 2014. június
6.-án évzáró-ballagásra került sor. A
ballagást megelőző időszakban egyre többször került szóba az iskola, s

tudják elmondani a nekik osztott verseket.
Az évzáró első felében játékfűzért adtak elő a gyerekek, melyeket legkedvesebb játékaikból állítottunk össze.
Majd Galgánné Varga Erzsébet óvodavezető köszönt el a ballagó nagycsoportosoktól. Az óvó nénik búcsúzó
szavai után a kilenc iskolába induló

gyermek külön-külön köszönt el óvodájától, itt maradt társaitól. Verseiket
kedves ballagó dalok tarkították.
A ballagás végén mondták el
versbe szedett jókívánságaikat a
kiscsoportosok,a középsősök ,végezetül az itt maradó nagyok.
Mi a Micimackó csoport felnőttjei is sok
sikert kívánunk az iskolás évekhez!
Micimackó csoport

Anyák napja és évzáró a Napocska csoportban
A hagyományokhoz hűen idén
is 2014. május 14- én megrendezésre került a Napocska csoport
anyák napi és évzáró ünnepélye.
A gyermekek életében az édesanyák
töltik be a legfontosabb szerepet, ezért
ezen jeles nap megünneplésére már

hetekkel
megelőzően készültünk. Tanultunk
dalokat,
szebbnél-szebb verseket, hogy ezzel is
megörvendeztes-

sük az anyukákat
és a nagymamákat, ami úgy
éreztük célt ért,
sikerült, mert sok
édesanya kön�nyes szemmel és

büszkén tekintett szereplő gyermekére. Idén az édesapákat is megünnepeltük „ … mert anyáink mellett apáink
is vannak…” hangzott el a Napocskás
lányok versében, amelynek a megjelent édesapák kiemelten örültek.
(Folytatás a következő oldalon)
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(Folytatás az előző oldalról)

Műsorunk végén az édesanyáknak virággal kedveskedtek a gyermekek és
a nagymamáknak pedig
saját készítésű, személyes ajándékokat adtak át.
Ezt követően az évzáró
nemcsak ünnepélyes lezárása egy nevelési évnek,
hanem egyben számvetés
is. A gyerekek számot adnak tudásukról, egész évi
munkájukról. A Napocska
csoportot mindenki saját
kis egyéniségével színesíti,
ezért az évzáró műsorunkat nem rendhagyó módon
versekkel, körjátékokkal
zártuk, hanem mozgásban,

Napocska csop. év végi fagyizás

táncban szerettük volna
megmutatni
ügyességünket. A lányok szoknyában a fiúk kalapban
népi jellegű zenére páros
táncot jártak. Nagyon
sokat készültünk, rengeteget mozogtunk, táncoltunk mire eggyé forrt
a koreográfia. A műsort
követően a szülőktől
pozitív visszajelzéseket
kaptunk, hogy ügyesen,
összehangoltan szerepeltek a Napocska csoport
gyermekei. Reméljük,
hogy minden kedves
vendégünknek tartalmas
és kellemes délutánt szerezhettünk.
Napocska csoport

Ünnepek a Kincseskert Óvodában
Mindenki tudja, május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük.
Őket, akik életet adtak, szerető gondoskodásukkal neveltek bennünket.
Óvodánk legkisebbjei a Süni csoportosok először szerepeltek szüleik és vendégeik előtt az Anyák napi
ünnepségen. Műsorukat megelőzően

voltak óvodánk
legkisebbjei
az
első Anyák napi
műsorukon.
Pillangó csoportosok május 23-án
tartották Anyák
napi és évzáró

Süni csoport-Évzáró, Anyák napja

Süni csoport-Évzáró, Anyák napja

hosszasan készülődtek erre a napra.
Kis csöppségek, hogy örömet szerezzenek anyukájuknak, meglepetést
készítettek. Szívecskéket apró virágokkal díszítették, majd rákerült kis
kéznyomatuk is. Május 9-én lelkes
énekszóval, virágos ág alatt bújva
kezdték meg műsorukat. A tanult mondókákból, versekből, dalos játékokból összeállított fűzérrel lepték meg
a közönséget. Az édesanyák kön�nyektől csillogó szemekkel kísérték
figyelemmel gyermekeik szereplését.
Nagyon ügyesek és fegyelmezettek

műsorukat. Virágokkal feldíszített
tornaterembe várPillangó csoport-Évzáró, Anyák napja
ták a vendégeket.
milyen szerepet szeretnének vállalni a
Régóta nagy volt a
készülődés az ünnepi alakalomra. Mű- mesében. Ezután gyönyörű versekkel,
sorukban tavaszi mesét dolgoztak fel, énekekkel köszöntötték a megjelent
a gyermekek életkorának és képessé- édesanyákat, nagymamákat. Ünnepségeinek megfelelően. Olyan versekkel, gük befejezéseként szorgosan készített
mondókákkal, dalos játékokkal tar- kis ajándékaikkal és tavasszal ültetett,
kították a történetet, melyek a tavasz azóta nevelgetett virággal lepték az
témaköréből a gyermekek kedvencei ünnepelteket.
Süni csoport
lettek. Talán ennek köszönhető, hogy
Pillangó csoport
boldogan és izgatottan választották ki,
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Pünkösdi
családi
délután
A
Fehérlófia
csoportba
járó
csemeték június
4-én családi délután keretében
kértek áldást az édesanyákra, családokra
és az iskolába induló nagycsoportosokra
a Magos Művelődési Ház színpadán.
A Himnusz közös eléneklése után, elgondolkodtató volt a nagycsoportosok
előadásában az Édesanyák meséje,
megható a legkisebbek igaz érzelmeket tükröző versikéje, szívmelengető

a középsősök önállósodását is megmutató köszöntő. S a nagymamák?
Igen, ők jutalmul kapták az unokát,
mert mikor ideje volt, mertek anyák
lenni.
Az édesanya oszlopos tagja a családnak, összetartó ereje is egyben, de a
kölcsönös összefogásra, együttes sikerekre az egész családnak szüksége
van. A családok munkájára a kis pünkösdi királynéval kértünk áldást, ez
már ilyenkor pünkösdön nálunk így
van. Csoportunk ezenhagyománya a
népszokásokból ered.
Fájószívű öröm, meghatódás, emlékek sokasága tört ránk, csoportunk
felnőtteire, mikor az iskolába készülő
gyermekeink búcsúzásra vonultak be
a zászlókkal, s a saját készítésű ballagó tarisznyájukkal. Minden évben
olyan érzés ez a mi vegyes életkorú
Fehérlófia csoportunkban, mint mikor a család, kiházasítja a legidősebb
gyermekét. A mi csemetéink iskolába
mennek, védő, óvó szárnyaink alól a
még több tudás felé veszik útjukat.
Mi továbbra is figyelemmel kísérjük
a háttérből a boldogulásukat. Mint
ahogy a családokban a rangidős kirepülése után ott maradnak a fiatalabb
testvérek, úgy a csoportunkban is a
fiatalabb korosztálybéliek nőnek az
elmenők helyébe. A vegyes életkorú
csoport jótékony és érzelmekkel telí-

tett családias jellege, valamint életre nevelő természetessége és ereje mutatkozik
meg ilyenkor.
Ezúton megköszönjük a lelkiismeretes Szülők munkáját segítségét.
Mindenekelőtt azt, hogy tisztelik a
gyermekükben az emberpalántát, a
leendő felnőttet.

Könyvtárban
jártunk
A gyermekeknek megmutattuk
községünk könyvtárát. Ezen a napon nem a csoportunk óvó nénijei
mondtak mesét, hanem a sok könyv
között Petermann-néKorinek Éva
kápráztatta el a Fehérlófia csoportosokat. A szépen kivitelezett, saját
készítésű bábok életre keltették a
mese szereplőit. Jól esett látni a kikerekedett szemű gyermekarcokat.
Mese után pedig mindenki levehette
a polcról a neki tetsző mesekönyvet.
Köszönjük az élményt.

A Vígmolnár vendéglőben
is jártunk
A csoportunkba járó Molnár Gyurci
szülei hívtak meg bennünket a vendéglőjükbe. Nagyon kellemes délelőttöt töltöttünk náluk. Nagy sikert
aratott gyermekeink körében a szíve-

sen kínált palacsinta, jégrém és ivólé.
Még táncolásra is volt lehetőség, mert
gyermekdalok szóltak a CD lejátszóból, melyeket szinte kivétel nélkül
ismertek csemetéink. A végén még a
Gyurci által sokat emlegetett kutyust
is megismerhettük. Köszönjük a meghívást, finomságokat, kedvességet, a
gyermekek örömét.
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A Nagyigmándi Óvodáért
Közalapítvány
2013. évi pénzügyi
beszámolója
Nyitó banki egyenleg:		
Támogatások:
- APEH - SZJA 1%-a		
2013. kamat:				
Támogatás:				
Bevétel összesen:			

472.623 Ft
310.310 Ft
12.468 Ft
60.000 Ft
382.778 Ft

Kiadás
- Bútorok vásárlása			
- Számlavezetési költség és jutalék
Kiadás összesen:			

353.782 Ft
13.232 Ft
367.014 Ft

2013. évi záró egyenleg			

488.387 Ft

Ebből:
Lekötött betét :			
Banki egyenleg			
Záró egyenleg				

0 Ft
488.387 Ft
488.387 Ft

Alapítványi vagyon összesen:		

488.387 Ft

Nagyigmánd, 2014. május 19.
Illés Csabáné
gazdálkodási előadó
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Beszámoló „ A Nagyigmándi
Óvodáért Közalapítvány”
2013. évi közhasznú
tevékenységéről
A Nagyigmándi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete által létrehozott
„A Nagyigmándi Óvodáért”
közalapítvány a megyei bíróság
Pk.60.081/2003/6.
számú végzése alapján
2004. február 04-én emelke-

A közalapítvány célja, amely
egyben a közhasznú tevékenység is, az óvodai nevelés
eszközbeszerzéssel és rendezvényszervezéssel történő
támogatása, a gyermekek
óvodai nevelésének magasabb szinten való biztosítása.

Nyitó banki egyenleg:			
Bevételek:
APEH-Szja 1%				
Kamat					
Támogatás				
Kiadások
Bútorok vásárlása			
Számlavezetési költség			
2013. évi záró egyenleg
dett jogerőre. 2007. március
28-án a Pk.60.081/2003/8.
és a 2011. július 28-án a
Pk.60.081/2003/17. számú
változás bejelentésekkel
módosított végzés alapján működik. 2004. március 03-án az alapítvány
a nagyigmándi Pannon
Takarékszövetkezetnél
nyitotta meg a 6320005411021917-00000000 számú számláját.

472.623,- Ft
310.310,- Ft
12.468,- Ft
60.000,- Ft
353.782,- Ft
13.232,- Ft
488.387,- Ft

Az alapítványból eddig személyi jellegű kifizetés nem
történt, tiszteletdíjat nem vett
fel egy tisztségviselő sem.
„A Nagyigmándi Óvodáért Közalapítvány” 2013.
évben az alapító okiratban
foglalt közhasznú céljainak megfelelőén végezte
tevékenységét.
Nagyigmánd, 2014. május 19.
Galgánné Varga Erzsébet
Kuratórium elnöke

A NagyigmándiÓvodáért"Közalapítvány
A 2013. Évi egyszerűsített éves beszámoló mérlege
				
(Adatok ezer forintban)
				
Előző év Tárgyév
Eszközök
A.Befektetett eszközök
B.Forgóeszközök			
473
488
Pénzeszközök				
473
488
C.Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen			
473
488
Források
D.Saját tőke				
313
179
I.Induló tőke				
500
500
II.Tőkeváltozás/eredmény
-9
-187
III.Lekötött tartalék
IV.Értékelési tartalék
V.Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
				
-178
-134
E.Céltartalékok
F.Kötelezettségek
G.Passzív időbeli elhatárolások		
160
309
Források összesen			
473
488

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
				
(Adatok ezer forintban)		
				
Előző év Tárgyév
1.Értékesítés nettó árbevétele
2.Aktivált saját teljesítmények értéke
3.Egyéb bevételek			
430
220
támogatások			
410
160
adományok				
20
60
4. Pénzügyi műveletek bevételei		
13
13
5. Rendkívüli bevételek
A. Összes bevétel			
443
233
6.Anyagjellegű ráfordítások		
12
13
7.Személyi jellegű ráfordítások
8.Értékcsökkenési leírás
9.Egyéb ráfordítások			
609
354
10.Pénzügyi műveletek ráfordításai
11.Rendkívüli ráfordítások
B.Összes ráfordítás			
621
367
C.Adózás előtti eredmény
-178 -134
12.Adófizetési kötelezettség
D.Adózott eredmény
-178 -134
13.Jóváhagyott osztalék
E.Tárgyévi eredmény
-178 -134
Tóth-Vörös Adrienn
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Nem lehet elég korán kezdeni, avagy foci óvodás kortól
Több, mint öt éve kezdődtek az első
edzések a KincseskertÓvodában a
labdarúgást szerető gyerekeknek
számára. Ez alatt az idő alatt több,
mint 100 ovis rúgta a labdát szervezett keretek között. Kezdetben heti
egy, majd 2013-tól heti két edzésre
nyílt lehetőség. Az edzésre a négy
és fél évet betöltött gyermekek járhatnak, igazolást, illetve játékengedélyt az ötödik betöltött év után
ad a Magyar Labdarúgó Szövetség.
Az igazolt játékosok a Bozsik program elnevezésű labdarúgó tornákon
vehetnek részt, az igazolással nem
rendelkezők a meghívásos kupákon
focizhatnak. A Bozsik programot
2011. júniusában az MLSZ vezetése
a MOL és az OTP támogatásával újraindították, amitől a szerződést aláírók
azt várják, hogy a tudatosan tervezett
és széles körben menedzselt utánpót-

lás-nevelés révén hamarosan a mainál
sokkal több tehetséges fiatal focista
kerüljön a pályákra, és ez belátható
időn belül érezhető javulást jelentsen
a hazai labdarúgás színvonalában is. A

fordulókat ősszel és tavasszal rendezik meg három-három alkalommal.
Ezeken a fordulókon nincs rangsorolás vagy értékelés, itt a legfontosabb,
hogy minden focista játéklehetőséget
kapjon. A Bozsikos mérkőzéseken
kívül csapataink meghívást kaptak a
tárkányi Tóth József UFC kupájára,
valamint részt vettünk a helyi szervezésű NKSK Kupán. Tárkányban az
ovisaink harmadikak lettek, a sportkör kupáján egy első és egy harmadik helyet szereztek az aprótalpú labdarúgók, Svincsók Andor elnyerte a
gólkirály címet.
A csapat tagjai: Bakos Ákos, Gáspár Csongor, Jelen Gergő, Ozsváth
Ádám, Svincsók Andor, Szijj Viktor,
Takács Bence, Váli Norbert, Zsebő
Kornél.
Mészáros Róbert
felkészítő

Árgyélus Néptáncegyüttes hírei
Tanévzáró

A
Nagyigmándi
Pápay József Általános iskola felkérte
csoportunkat, hogy
a tanévzáró ünnepségen szerepeljünk. Mezőföldi üveges
táncunkat mutattuk be.
Évzáró néptáncóránkon Nóra néninek
és Pityu bácsinak - az oklevelek átadása után - meglepetése volt számunkra,
mégpedig, hogy kirándulni megyünk
Balatonfüredre és Tihanyba. Magunkhoz térve jött a következő öröm: fagyi
és lovas kocsik vártak bennünket a
Művelődési Ház előtt. A fagyi finom,
a kocsikázás pedig izgalmas volt.
Amikor eljött a nagy nap, két bus�szal indultunk útnak. Balatonfüreden először megtekintettük a Lóczybarlangban a keletkező cseppköveket,
kristályokat és borsóköveket, majd
felmehettünk a közeli Jókai kilátóba.
A látvány felejthetetlen volt.
Kirándulásunk következő állomása a
Koloska völgy volt, ahol elfogyasztÉvzárón lovaskocsikáztunk

hattuk
az
Árgyélus Néptáncegyüttes
ebédünket.
Délután
indulásra
készen vártuk, hogy
áthajózzunk
a
Jókai
nosztalgiahajóval Tihanyba. A
sétahajózás
hatalmas élményt nyújtott. Tihany
belvárosban
eltöltöttünk
pár
órát,
ez idő alatt
meg tudtuk
Csoportkép a Koloska völgyben
nézni a hely
látványosságait, nevezetességeit (Tihanyi
Apátság, Babamúzeum, Levendulaház,...).
A megbeszélt időben ismét
buszra szálltunk, és fáradtan
hazafelé indultunk testvéreink,
szüleink és nagyszüleink társaságában.
Köszönjük szépen a szép és izgalmas napot.
Dunár Alexa, Pőcze Petra
Évzárón fagyiztunk
Köszönjük Kissné Gáspár Líviának az ízletes fagyikat, Darázs Árpádnak,
Kelemen Szabolcsnak, Nagy Lászlónak
(Lacek), ifj.Nagy Sándornak (Sanyek),
és Venk Dánielnek a lovaskocsikázást;
Polgármester Asszonyunknak Hajduné
Farkas Erikának, hogy az évzáró ünnepségünkön meglepetésekkel ked-

veskedett a gyerekeknek, megköszönve ezzel egész éves munkánkat;
a Nagyigmándi Önkormányzat Képviselő-testületének anyagi támogatását,
melyet a kirándulás útiköltségének kifizetésére fordítottunk.
Árgyélus Néptáncegyüttes
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Pedagógusnap
abban, hogy most az elismerés
Nagyigmánd Nagyközség
perceiben megjelennek a tanítÖnkormányzat Képviseványok arcai, akik öntől kaplő Testülete, 2014. június
tak olyasmit, amit mástól nem
6-án a Magos Művelődési
kaphattak volna meg, és lettek
Házban rendezte meg, az
majdan sikeres emberek...
évek óta már hagyománnyá
...Most amikor az ünnep öröme
vált pedagógusnapi ünneparra késztet mindannyiunkat,
séget.
hogy visszatekintsünk az elHajduné Farkas Erika polmúlt évtizedekre, azért is tudgármester asszony ünnepi
juk tiszta szívvel, őszintén köbeszédében elismerte és
szönteni Önt, mert a nevelés
megköszönte a pedagóguleghatékonyabb eszközeit vasok munkáját, majd a kölósította meg a XX. század következőkben
vasdiploma
zepén, azaz példává vált...”
átadására került sor. Papp
A folytatásban a Klebelsberg
Endréné 65 éve, 1949. július
Intézményfenntartó Központ
29-én kapta meg tanítói dipKomáromi
Tankerületének
lomáját. Ebből az alkalomBerczellyné Nagy Marianna, Körmendi Beáta,
igazgatója adta át elismeréseit
ból az egykori tanítóképző
jogutódja, a Nyugat Magyar- Hajduné Farkas Erika, Papp Endréné és Karsai Bálint a Pedagógus Nap alkalmából.
Berczellyné Nagy Marianna as�országi Egyetem Apáczai CseKar dékánja, Dr Szabó Péter levélben
szony méltatta Körmendi Beáta tanító
re János Tanítóképző Főiskolai Kar köszöntötte az ünnepeltet.
nő és Karsai Bálint igazgató úr eddigi
Dékánja, vas fokozatú emlékdiplomunkásságát, valamint oklevéllel és vimát adományozott számára. Hajduné „Kedves Tanító Nő!
Farkas Erika polgármester asszony és Az emlékdiploma az életút sikerének a rággal fejezte ki elismerését.
Karsai Bálint a Nagyigmándi Pápay diplomája, Sikerült annak a célnak az Az ünnepi műsor végén Vadász Attila
József Általános Iskola igazgatója ad- elérése, amelyet Chesterton így fogal- orgonajátékában gyönyörködhettünk.
mazott meg: „A világon mindenkinek Erőt, hitet, jókedvet kívánunk minden
ták át az emlékdiplomát.
Az ünnepélyes alkalomból a Nyu- hinnie kell abban, hogy képes valami elkötelezett, hivatásának élő pedagógat Magyarországi Egyetem Apáczai olyasmit nyújtani, amit a világ nél- gusnak!
Prostekné Edit
Csere János Tanítóképző Főiskolai küle nem kapna meg”. Biztos vagyok

Kis kézműves pályázat 2014.
Ebben a tanévben is a tanév végére
időzítettük a Kis kézműves pályázat
alkotásainak kiállítását, amelyen 112
tanulónk - 52 alsós, 60 felsős - 182
munkája került bemutatásra.
A munkák nagy része technika óráról
származik, ezért elsősorban azokat a
diákokat jutalmaztuk, akik otthon készített munkadarabot hoztak.
A kiállítás anyaga igen sokszínű volt:
az alsó tagozatosok sok szép papírmunkát (hajtogatás), gyöngyfűzést, fonást,
bábot, pillangót, agyagtálat, hógömböt,
makettet hoztak. Különösen ötletes volt
a 2.a osztályosok gyümölcsleves flakonokból készített sakk-készlete. A felső

tagozatos fiúk
szépen kidolgozott famunkái –
autó-, mozdony
modell, doboz-,
tolltartó, az ös�szevont II. csoport papírképei,
tárgyai
voltak
láthatóak. A felsős lányok órai
munkái: 5. osztályban a községben működő Kézimunka szakkör
tagjaival együtt hímzett kis terítők, a
hatodik osztályos
keresztszemes
hímzések, a hetedikes horgolások,
hővédő kesztyűk,
s a nyolcadikos kötések kerültek még
kiállításra.
A
legszorgalmasabbak
különdíjat kaptak:
Ferenczi
Lilla
(7.b) 32 db kézimunkát készített,
2.a osztály az általuk készített sakk táblával
Bors Petra (7.a)

Kis kézműves kiállítás

Shakespeare házának makettjét állította össze.
Kiemeltük még - otthon készített munkájáért - a következő tanulókat:
Petermann Anna, Fekete Sára,
Szentirmay Eszter (1.b), Evellei Petra, Ihász József (2.a), Hérics Dorot�tya, Kóvári Alexandra, Pogrányi Eszter, Schulmann Rebeka, Szabó Dávid,
Török Gabriella (3.a), Koncz Katrin
(3.b), Lentulai Petra (4.a), Talabér Judit Dominika (6.b), Mátyás Alexandra, Csorba Petra, Pirik Cintia (7.b).
Kiállításunkat a szülők is megtekinthették a tanévzáró ünnepély után.
Auxner Ágnes
szaktanár
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Nem engedünk az 5648-ból!
A 2013/2014.tanévben 15. alkalommal
nyílt lehetősége diákjainknak és tanáraiknak, hogy részt
vegyenek iskolánk
SULIMARATON elnevezésű kilométergyűjtő versenyén.
Ezt a sporteseménysorozatot a 2000.
évtől folyamatosan
megrendezi iskolánk.
Kezdetben a célunk
2000 év – 2000 km
volt. Ezt ebben az
évben is alaposan túlszárnyaltuk!
Csütörtökönként összesen tizenegy
alkalommal róhatták iskolánk körül
az egy kilométeres köröket egy-egy
órán keresztül az elszánt indulók. A
kitűzött cél az volt, hogy összegyűjtsék a bűvös 42 km-t, azaz teljesítsék
a maratoni távot. Minden alkalommal
törekedtünk arra, hogy egymást segítve, sportszerűen fussanak. Frissítő
gyümölccsel, kalóriapótlásként müzlivel, csokoládéval is kedveskedtünk az
indulóknak.
Mind a tizenegy alkalommal a legeredményesebb futókat tárgyjutalmak-

Néhány érdekes adat:
• Összesen 5648 km
tettek meg diákjaink.
• Átlagosan 40,3 kmteljesítettek a résztvevők!
• A negyedik legjobb
futó lány volt.
• A lányok között a
harmadik
legjobb
futó első osztályos.
Sulimaraton aktív résztvevői

kal díjaztuk és értékes nyereményeket
sorsoltunk ki a résztvevők között. Végül 78 diák és 4 felnőtt kapta meg a
tanév végén a maratoni táv tejesítéséért az aranyérmet.
A legelszántabbak az alsós diákjaink
voltak, hiszen a 140 indulóból 100
alsós volt, a legalább 42 kilométert
teljesítők között 70 volt 1-4 osztályos
tanuló. Felsősök hajrá, kössétek fel az
alsóneműt!
Az nem kérdés, hogy a következő évben is folytatni fogjuk.
JÖVŐRE, VELETEK, UGYANITT!

Legjobb futóink:
FIÚK
Név
1. Szabó Dávid
2. Greveletye Krisztofer
3. Nagy Nimród
LÁNYOK
Név
1. Gergely Sára		
2. Viola Laura		
3. Schulmann Emma

km osztály
112
3.a
91
2.a
88
2.a
km osztály
87
2.a
72
3.a
71
1.a
Róth Csaba
szervező

Komáromban a Lászlópack Kft
dinamikusan fejlődő üzemébe

3 műszakos munkarendbe,
kiemelt bérezéssel,
nyomdászokat
és gépkezelő munkatársakat
keres.
Feltétel:
minimum középfokú végzettség.
Számítógép kezelői ismeret,
gépkezelésben való jártasság előnyt jelent

Az iskolában rendhagyó történelemórák keretében
a Magyarok Parkjában emlékeztek meg a felsősök
Trianonról. A képen Nagyné Telekes Andrea történelemtanár és az 5.b osztályos tanulók láthatók.

Önéletrajzokat
a következő címre várjuk:
info@laszlopack.hu
Tel: +36 34 348 578
hétköznapokon 10-14 óráig
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Kedves Nagyigmándiak!
Szeretnék Önöknek bemutatni egy kislányt. A neve Balogh
Luca, 2013. dec. 17-én született Debrecenben.
Édesanyja Takács Gyöngyike, édesapja Balogh Zoltán. Luca,
nyitott hátgerinccel született. Születése másnapján már komoly műtéten esett át. Erős kislány. Tele élettel, mosollyal.
Szülei kitartó szeretetében, imádságban, segítő nagyszülők
gondoskodásában, barátok, ismerősök bíztató szavaiban cseperedve éli néha fájdalmakkal teli napjait. Fertőzések, Kórházi kezelések, küzdés és remény, öröm és a bánat furcsa
keveréke hatja át életét, családja életét. Minden apró eredmény mérföldkő Luca életében. Szülei minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy Luca segédeszközzel, lábra álljon. Ehhez a jelen pillanatban, hetente legalább háromszor Budapestre kell őt hordaniuk
elektromos kezelésekre. Életüket ez az egyetlen cél vezérli, erőn felül próbálnak küzdeni néha. Az
utazás költségei nagyon megterhelik a családi kasszát. Magukat nem kímélve, mindent megtesznek,
hogy gyermekük, unokájuk, megkapja a számára oly fontos kezeléseket.
Nem panaszkodnak. Az érzékeny és figyelő ember mégis észreveszi a segélykiáltásukat. Ezért íródott ez a levél most Önök felé. Segítsenek!
A család minden segítséget örömmel fogad. Lehet ez egy bátorító szó, pénzbeli adomány, egy ölelés, bármilyen felajánlás, ami gyermekük fejlődését közvetve, vagy közvetlenül segíti.
Pénzbeli felajánlásaikat az alábbi számlaszámra tehetik a család bankszámlájára:
Pannon Takarék Bank Zrt
63200054-15129873 Baloghné Takács Gyöngyi (közleményben : Lucának)
Sorstársamnak érzem Luca édesanyját. Tudom, mennyi mindent elbír egy anya…Azt is tudom, hogy ez mennyi áldozattal jár. Nagyon nehéz kérni, ők sem tették. Én viszont tisztelettel kérem Önöket, segítsenek, ahogyan tudnak…
Természetesen a kérés minden nyitott empatikus emberhez
szól, akit megérint Luca
és családjának küzdelmekkel teli sorsa.
Köszönettel,
Szász Erika
Szerkesztőség:
2942 Nagyigmánd, Fácán utca 2/A

Hirdetésfelvétel a kiadónál.
Nagyigmánd Nagyközség

E-mail:
hirnok@nagyigmand.hu

önkormányzati híradója

hirnok.nagyigmand@gmail.com

Megjelenik 1250 példányban

Tel.: 06-20-203-1057
Fax: 06-34-556-499
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Kiadó: Magos Művelődési Ház és Könyvtár
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Könyvtári hírek
„Mit csinál az az ember,
aki csak egy helyben ül,
nem fest, nem rajzol, nem
mozog,
de mégis benne van az
egész világ?
Erre a kérdésre könnyebb
a válasz, mint gondolnák.
Mesét hallgat.”
(Boldizsár Ildikó)
A mese erejében bízva
szeretettel láttuk vendégül
a Magos Könyvtárban az
óvodás és iskolás gyermekek néhány csoportját, hogy ezzel felhívjuk
a gyermekek és szüleik
figyelmét a rendszeres olvasás fontosságára. A gyerekek gondolkodásának sajátosságaiból kiindulva és a
mesekorszakok változását
figyelembe véve hallgathattak a gyerekek népmesét,
műmesét, verses mesét és
ifjúsági regényrészletet. A
felolvasók olyan felnőttek
voltak, akikkel a gyerekek
többnyire más helyzetben
találkozhatnak. Ám maguk
is rendszeres „könyvforgatók”, s akik saját tapasztalataikból kiindulva tudják,
hogy a mese nemcsak élményt nyújt, hanem olyan
lelki táplálék, amely élet-

Czeglédi Ferencné mesét
olvas az ovisoknak

re szóló nyomokat hagy a
gyermekekben.
Fejleszti
értelmi és érzelmi intelligenciájukat, és felvértezi
őket az élet megpróbáltatásaival szemben. A könyvválasztáshoz pedig kiváló
segítséget nyújt a könyvtár,
melynek közel 3500 kötetnyi
gyermekirodalmából
válogathatnak a gyerekek
és szüleik.
Megköszönjük
a
kedves mesélőknek, Hajduné
Farkas Erika polgármester asszonynak, Czeglédi
Ferencné
nyugalmazott
óvodavezető asszonynak,
Szabóné Németh Erika igazgatóhelyettes aszzonynak,

Lakatosné Dián Krisztina
gyermekjóléti szolgálatvezető asszonynak, és Prostek
Tamásné művelődési ház
és könyvtárvezető asszonynak, hogy izgalmas és bájos
történeteikkel elvarázsolták
a gyerekeket. Példamutató hozzáállásukkal, vidám
személyiségükkel, és humorukkal kedvet szereztek a meseolvasáshoz és a
mesekönyvek megismeréséhez. A következő tanév
során is számítunk hasonló
segítségre.
Az óvodások közül a
Fehérlófia, a Katica és a
Napocska csoportok, az iskolások közül a másodikos,

a harmadikos és a negyedikes iskolaotthonos
osztályok gyermekei látogattak el a meseolvasó
alkalmakra. Az utolsó és
egyben legjelesebb alkalmon, melyen Hajduné
Farkas Erika polgármester asszony mesélt, az
iskolában táborozó gyerekek vettek részt.
Jómagam örülök, hogy
azóta sokan megfordultak a könyvtárban a
hallgatóság soraiból, és
számos újonnan beiratkozó olvasóval is gazdagodott a könyvtár. Megköszönöm azoknak a
szülőknek az odafigyelését,
akik lehetőséget adnak arra,
hogy gyermekük könyvek
között nőjön fel, akár az otthoni, akár az iskolai vagy
községi könyvtár könyvei
közül válogatva. Buzdítom
a kedves szülőket is az olvasásra, hiszen a legmeghatározóbb a gyermekek olvasóvá nevelése érdekében a
szülői példa.
Kisebbek, hallgassunk mesét, nagyobbak, olvassunk
egy jó történetet minden
nap!
Petermann-né Korinek Éva

Ha valakinek tudomása van

FIGYELEM!

olyan közérdeklődésre szá-

Családi ház eladó Nagyigmánd,
Bocskai út.46. szám alatt.

mot tartó információról vagy
eseményről, amelyet szívesen
látna az Igmándi Hírnökben,
ossza meg lakótársaival és írja
meg a muvhaz.nagyigmand@
gmail.com címre!

Telek: 1200 m².
Lakás: 120 m² - 3 szoba, étkező, közlekedő, konyha,
WC, fürdőszoba, teraszok.
90 m² garázs és egyéb kiszolgáló helyiségek.
Gáz és hagyományos fűtés.
Fúrt kút, háromfázisú áram is.
Érdeklődni: 06 70 312 6275-ös telefonon.
Közvetlen a ház mellett élelmiszer jellegű bolt kiadó.
Más tevékenységre is alkalmas különálló létesítmény
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A 2014-es év I. féléve a Nyugdíjas Klubban
A Nyugdíjas Klub tagsága
az előző évhez hasonlóan
2014. évben is köszöntötte
a 80 éves tagtársait egy szerény ajándékkal.
- Richter Jánosné Rózsikát,
aki január 22-én volt 80
éves, őt február 4-én köszöntöttük.

februári megbeszélésen elhatároztuk, hogy „Őszikék
Nyugdíjas Klub” néven működünk a továbbiakban.
Már szinte hagyomány,
hogy januárban pezsgővel
köszöntjük az új évet, segítséget nyújtunk a Mátyásnapi Tavaszváró Néptánc

Richter Jánosné Rózsika

-Gergely Lajosné Irénkét,
aki április 29-én töltötte be
a 80. születésnapját, őt május 6-án köszöntöttük.

Fesztiválon, ez az idei évben is megtörtént.
Februárban farsangoltunk
az etei barátainkkal, ami

Gergely Lajosné Irénke

-Farkas Mihályné Icát, aki
június 19-én volt 80 éves,
a klub tagjai július 8-án köszöntötték.
Volt aki verssel, virággal
kedveskedett az ünnepelteknek, Varga Lajosné Erzsike
pedig minden alkalommal
saját maga sütötte tortával
kívánt még sok-sok boldog
évet, jó egészséget.
A félév másik nagy eseménye volt a névadónk. A

talán a vártnál is jobban
sikerült, mivel jó páran a
farsangi szokásokhoz híven
jelmezbe öltözve szórakoztak.
Márciusban nőnapot, májusban anyák napját (nagyszülők)ünnepeltünk iskolás
szereplők közreműködésével.
Áprilisban a Magos Művelődési Ház szervezésében
először megrendezésre ke-

Farkas Mihályné Ica

rült húsvéti játszóházban
segítettünk.
Május 17-re meghívást
kaptunk Csopakra a regionális nyugdíjas találkozóra, de a rossz időjárás
miatt, miután a tagság
már lelkileg felkészült a
kirándulásra és a buszt
ismegrendeltük, így Csopak helyett Agárdra mentünk a gyógyfürdőbe. Miután mindenki jól érezte
magát, úgy érzem jó döntés volt.
Június kiemelkedő eseménye 25-én a „zsíroskenyér
parti”, amelyre Ördöghegyen Kovács Zoltán szőlőjében került sor. Zolinak
köszönhetjük az ötletet,
a meghívást, a sok-sok
munkát, melynek igazi
elismerése, hogy min-

denki jól érezte magát.
Ez alkalommal amellett,
hogy Tarró József ajándék borát fogyasztottuk a
zsíroskenyér és Farkasné
Ica sült szalonnája mellé, még borkóstolóra is
hivatalos volt a társaság.
Köszönjük Tarró József és
kedves felesége ajándékát
és a szíves vendéglátást.
Dióhéjban
összefoglalva és csak a főbb eseményeket
megemlítve,
látható, hogy a klub első
félévi élete mozgalmas
volt. A második félévben
is igyekszünk magunkat
hasznossá tenni, szükség
esetén nem marad el a segítségünk sem.
Bojtorné Tóth Mária
klubvezető

Zsíroskenyér parti az Ördöghegyen
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Gyülekezeti kirándulás 2014
Az ide évben 11. alkalommal keltünk
útra, hogy gyülekezeti kirándulás
keretében új tájakat, történelmi épületeket és templomokat, református
gyülekezeteket ismerhessünk meg,
miközben a kétnapos kirándulás során
egymáshoz is közelebb kerültünk.
Változott a dátum ugyan, de nem maradt el a lelkesedés. Mivel a Dunántúli Református Egyházkerületi Napok (REND) ebben az esztendőben
Őriszentpéteren került megrendezésre
július első hétvégéjén, így mi is ehhez
igazítottuk a kirándulás dátumát és útvonalát is.
Július 4-én (péntek) reggel indultunk,
s első állomásunk a több mint ezer
esztendős Sóyli Református Templom

volt, melyet fogadalmi kápolnaként
még I. (Szent) István emelt a Koppány felett aratott győzelem emlékére. Tovább utazva megtekintettük a
Jáki Templomot, megcsodálva annak
minden szépségét. A helyi Plébános
Úr részesített minket feledhetetlen és
vidám idegenvezetésben.
Szombathelyre érve megnéztük a római kori Romkertet, majd a Református Templomot, ahol Jakab Bálint,
volt etei lelkipásztor köszöntött és kalauzolt minket el. Vacsoránk és szállásunk is Szombathelyen volt.
Másnap, július 5-én (szombat) tovább
indultunk Őriszentpéterre, hogy részt
vehessünk a REND találkozón. Felemelő élmény volt a nyitóünnepségen

együtt ünnepelni sok ezer reformátussal. A nap során különböző helyszíneken különböző programok kerültek
megrendezésre, így mindenki kedvére
válogathatott a lehetőségek között.
Délután 5-kor, fáradtan, de élményekben gazdagodva indulhattunk haza,
hogy nem sokkal 9 óra után újra itthon
lehessünk.
Köszönjük az Úr Istennek, hogy megengedte nekünk ezt az alkalmat, s immár a jövőbe is tekintve várjuk, hogy
jövő évben merre akar minket elvezetni. Jó volt együtt utazni, két csodás
napot együtt tölteni, sok mindent látni
és tapasztalni. Soli Deo Gloria
Sugár Tamás

Táborozni voltunk
A nagyigmándi református hittanos tábort
ez évben is június utolsó hetében szerveztük
meg. Nagy izgalom
előzte meg, hiszen
Tagyosra terveztük a
tábort, de csupán néhány héttel az időpont
előtt derült ki, hogy
meg is érkezett minden
szükséges engedélyezés az épület felújítása
után, s így valóban a
tervek szerint alakulhat
minden.
A felújítás sokkal szebbé tette az épületet, így érkezésünkkor külön öröm volt a
megújult épületbe való
beköltözés. A tábor hétfőtől péntekig tartott,
32 gyermeket vihettünk
magunkkal, ami azt jelenti, hogy az eddigi
legnagyobb létszámmal
vehettünk részt a programban. A hét témája a Titusz alapítvány Péter2 csomagja volt.
Minden délelőtt áhítattal és foglalkozással kezdődött, majd a délutánok során valósultak meg a tábor programok,
vetélkedők, játékok és kirándulások.
A Komáromi Klapka György Múzeum a Holokauszt 70. évfordulójára,
2014 október 17-én, „Ezt a hazát tehát elvesztettem …” – a Holokauszt
komáromi eseményei címmel kiállítást nyit, amelynek célja, hogy
feldolgozza az egységes Komárom
korszakbeli eseményeit, a helyi és

Szerdán a tatai kalandparkban próbálhattuk ki rátermettségünket, csütörtökön pedig a tervezett strandolás helyett
(a hűvös szél miatt) a Szelim-barlangba és a Turulhoz látogattunk el Tatabányára, mindezt izgalmasabbá téve egy
megállással a McDonald’s-nál.

FELHÍVÁS
környékbeli zsidó lakosságot ért intézkedéseket és következményeit, bemutassa az egyéni és családi sorsokat,
felkutassa a helyi zsidómentőket és
megismertessen a Monostori erődben
és a Csillagerődben történtekkel.

Idén is volt rajzverseny,
szoba tisztasági verseny és
Ki mit tud is. A Ki mit tudra csütörtök este került sor,
összesen 10 műsorszámot
bírálhatott el a zsűri. Nagyon színvonalas produkciókat láthattunk, hiszen
gyermekeink már előre készültek erre az alkalomra.
Ebben az évben is tanító
nénik főzték nekünk a finomabbnál finomabb ételeket,
így ezúton is köszönetet
mondunk Körmendi Beátának, Pékné Kocsis Katalinnak és Róthné Csonka
Editnek a jól tartásunkért,
Horváth Sándornak és Nagy
Lajosnak a pékárúk és húsárúk biztosításáért, valamint
négy gimnazista segítőnknek, Kádár Andrásnak, Pék
Viktóriának, Róth Ágnesnek
és Sugár Eszternek minden
munkájukért.
A táborban mindenki
jól érezhette magát, sokan
már most a jövő évi tervekkel indultak haza. Istennek adunk hálát minden
élményért és örömért, s őt kérjük vigyázzon gyermekeinkre a nyári szünet
további időszakában is.
Sugár Tamás
A múzeum kéri mindazokat, akik bármiféle információval, emlékkel, fényképpel, dokumentumokkal rendelkeznek a témában, hogy jelentkezzenek
Számadó Emese múzeumigazgatónál
a 0036 34 344-697-es múzeumi telefonszámon, illetve az emese@jamk.
hu e-mailcímen.
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Erdélyben ezer székely lánnyal
Két évvel ezelőtti erdélyi
kirándulásunk során belecsöppentünk Csíksomlyón
az Ezer Székely Leány Ünnepébe. Mivel maradni nem
tudtunk, hogy az előre betervezett programjainkat ne
kelljen lemondani, így elhatároztuk, hogy két év múlva
visszatérünk.
2014. július 1-én éjjel indultunk a hosszú útnak 44
fővel, néptáncosok, családtagok, barátok.
Késő délelőtti órákban értünk Korondra, ahol kicsit
megpihentünk
körülnéztünk, ki-ki vásárolgatott a
kézműves sátrakban. Hos�szabb pihenőt Farkaslakán
tettünk, ahol, megebédeltünk, illetve megnéztük
Tamási Áron síremlékét.
Majd Székelyudvarhely nevezetességeiből megnéztük
a Tamási Áron Elméleti Líceumot, és a Megemlékezés
parkját.

Ezt követően érkeztünk
meg szálláshelyünkre Csíkszeredába, a Kós Károly
Építészeti Szakközépiskola
Kollégiumába.
Következő napi programunkat tartva délelőtt negyed
tízre voltunk hivatalosak a
Hargita Nemzeti Székely
Népi Együttes próbájára.
Fél 10-től kezdődtek a próbák. Majd teljes egészében
láthattuk a Sóvidéki Kalapács című táncjáték főpróbáját, mely Petőfi Sándor a
Helység Kalapácsa c. műve
nyomán készült.
Pár gondolatot engedjenek
meg a Hargita Nemzeti
Székely Népi Együttesről,
annál is inkább, mert településünk vendégei lesznek
2014. szeptember 21-én a
János Vitéz c. darab bemutatásával.
A csíkszeredai hivatásos
Hargita Nemzeti Székely
Népi Együttes négy évti-

zedes hagyományra épül.
Fő célkitűzése az értékmegőrzés, értékcsere és értékteremtés. Feladatának
tekinti, hogy ápolja az erdélyi folklórt, feldolgozza
és bemutassa a térség táncait. Céljait a romániai magyarság folklórkincsének
gyűjtésével, megőrzésével,
ezeknek magas szintű színpadra-vitelével
igyekszik
és sokféle eszközzel történő
terjesztésével, a “csak tiszta
forrásból” jelszó szem előtt
tartásával próbálja elérni.
Az együttes, megalakulása óta közel 1800 előadást
tartott. Fellépett a legkisebb, legeldugottabb erdélyi falvakban, de a legnagyobb magyarországi és
romániai városok közönsége előtt is. Hitvallásuk,
hogy helyzetüknél fogva
felelősek minden népi érték felkutatásáért és megőrzéséért. Ezért szerveznek
táncházakat, fesztiválokat,
táborokat és gondoskodnak
az utánpótlás neveléséről
is. Előadás- és turnésorozataikat utánpótlásképző
csoportok oktatása, népzene- és néptánctáborok,
fesztiválok, táncházak folyamatos szervezése, rádiós
énektanítások, folklórgyűjtések követték. A Mezőségi
szórványmagyarok
Vicei
Találkozójának, valamint a
Prímások Találkozójának
értelmi szerzője és szervezője. Évente több mint száz
előadást tartanak, ezeket
a hitelesség, az eredetiség

jellemzi, amelyet a még élő
hagyományok gyűjtésével
és ennek színpadra vitelével
sikerül elérniük.
Eddigi eredményeik, szakembereinek tehetsége, közönségszolgáló
előadásainak sikere, szakmai
elismertsége, nemcsak határainkon belül, hanem nemzetközi téren is visszhangot,
tiszteletet keltettek.
A csapat háta mögött több
sikeres ausztriai, németországi, svédországi, spanyolországi, portugáliai, kínai
és magyarországi turné
van. Az együttes igazgatója,
András Mihály 1996-ban
EMKE-díjat kapott.
Felemelő érzés volt a táncosokat közelről megismerni,
megfigyelni egyenes tartásukat, karakteres jellemüket.
Délutáni programként nagyon kedves tánckar tag,
kapcsolattartónk,
Oredi
Annamária
végigvezetett bennünket a városban.
Megtekintettük a Mikó
Várat, melyben állandó kiállításokat tekintettük meg,
köztük a Csíksomlyói Ferences nyomda kiállítását,
Megmentett szakrális kincseink c. kiállítást, a Mikóvár története c. kiállítást,
valamint a Csíki idők járása – népi életképek a mindennapjainkból c. kiállítást.
Ellátogattunk a Makovecztemplomba, Csíkszereda új,
római katolikus templomá(Folytatás a következő oldalon)
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ba, amely Milleniumi templom néven vált ismertté.
A templomban közösen
énekeltük el a Székelyhimnuszt.
Harmadik napi programként a Szent Anna-tóhoz
és a Mohos Tőzeglápba
látogattunk. Idegenvezetőt
fogadtunk erre az egy napos kirándulásra, Kelemen
Sándor történész, gimnáziumi tanárt.
Hát a Szent Anna-tónál
még eddigi látogatásaink
során nem jutottunk el, de
valami gyönyörű hely. A tó
Székelyföld egyik legvonzóbb természeti látványossága. Közép-Kelet-Európa
egyetlen épen maradt vulkáni kráterének alján képződött, a Hargita-hegység
vulkanikus vonulata utolsó, legdélibb tömbjének, a
Csomád-hegység két ikerkráterének egyikében. (A
másik krátert a Mohos Tőzegláp tölti ki.) Vízfelszíne
949-950 méter tengerszint
feletti magasságban található. A Mohos Természetvédelmi Terület része.
A bátrabbak itt meg is fürdőzhettek, volt aki átúszta
a mintegy 18 fokos tavat.
Körbesétáltuk, elgyönyörködtünk a természeti látnivalókban, majd időpontra
érkeztünk meg a Mohosba,
ahol helyi idegenvezető kíséretével lehetett csak bemenni. Nagyon izgalmas
kirándulás volt, szemünk
folyamatosan a medvéket
kutatta, illetve figyelnünk
kellett arra, nehogy a facölöpökről lelépjünk és „elvesszünk a mohosban”.
Hazafelé kis kitérőt tettünk
még a Nyergestetőre. Itt
az 1849. augusztus 1-én a
székelyek élethalálharcot
vívtak az osztrák és orosz
csapatokból álló ellenséges
hadsereg ellen. A kis számú
székely hadsereg, önfeláldozó küzdelmük ellenére
vereséget szenvedett árulás
következtében. Rengetegen
életüket vesztették a harcosok közül. Számtalan kopjafa és emlékoszlop örökíti
meg e történelmi esemény
helyszínét, illetve itt került

Néptáncos hírek
sor 1897 augusztusában
egy nagyszabású ünnepség
keretén belül egy kőfaragó
mester által készített emlékmű avatására is.
Eljött a negyedik nap, melyet nagyon vártunk, az
Ezer Székely leány ünnepe:
Minden év július első szombatján a hagyományoknak
megfelelően, megszervezik

amint ilyenkor megtörténik
a szemünk előtt is, e program keretében. Megelevenedik a múlt, és újra születnek az örök érzések. A
Somlyó hegyek nyergében a
szelek szárnyán vidám ének
száll és népviseletbe öltözött leányaink tarkállanak a
réten, mint megannyi virágszál…. Nem csak a szűkebb
régióból, hanem egész Székelyföldről és Moldvából

2013. június-július
is érkeznek tánccsoportok
és népdalénekesek. Évről
évre bővűl a résztvevők
köre, így az utóbbi években
már külföldi résztvevőknek
is tapsolhat a közönség. Az
ünnep késő este ér véget, a
tábortűz mellett ropott néptánccal.
Tehát elindultunk mindnyájan, hogy meglássuk a soksok népviseletbe öltözött
székely leányt és legényt,
lóháton és lovaskocsikkal,
kordékkal,
szekerekkel
felvonulni a Csíksomlyói
Kegytemplom terére, ahol
a templomban 11 órakor
kezdődő mise után vonult tovább a népes had
a csíksomlyói nyeregbe.
Egész nap vásározók kínálták bőséges portékáikat,
bőven volt miből válogatni.
A nagy meleg miatt a szalmakalapok igen csak kelendőek voltak. A színpadon
közben elkezdődtek az események három blokkban
léptek fel a különböző nép-

(Folytatás a következő oldalon)

az immár hagyományossá váló Ezer székely leány
találkozót a csíksomlyói
nyeregben. Az első találkozót 1931-ben szervezte meg
július első vasárnapján,
Domokos Pál Péter kezdeményezésére, a Szociális
Testvérek Társasága. Azóta, nagyon sok nehézség
ellenére, minden évben
sikerült megszervezni az
Ezer Székely Leány Napja
találkozót. A rendezvény
elsődlegesen a népdal, a
néptánc, a népzene és a
nép-viselet megőrzésének,
továbbadásának és népszerűsítésének, a hagyományőrző csoportok és előadók
találkozásának nagyszerű
lehetősége. A tánc, a dal
és a zene népünk lelkének
legnemesebb megnyilvánulásai.
Ezen a napon eljut hozzánk, és a mai ember számára megtapasztalhatóvá
válik őseink felszabadult és
lendületes élni akarásának,
életkedvének a tartalma,
hiszen éppen így múlatták
az időt és ünnepeltek már
évszázadokkal ezelőtt is,
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tánccsoportok
bemutatóikkal,
táncaikkal. Láthattunk a felcsíki,
mezőségi,
udvarhelyszéki,
nyárádmenti,
g y i m e s i ,
gyergyói,
marosszéki,
dunamenti karikázó, moldvai,
sóvidéki,
széki, kalotaszegi,
küküllőmenti és
vajdaszentiványi
táncokat. Itt láthattuk ismét, már
viseletben, illetve
jelmezben a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttest, a Sóvidéki Kalapács
című táncjátékot bemutatva.
Ezt követően közös csíki
táncra invitálták a jelenlévő több ezer embert. Fantasztikus látvány volt. Aki
távolabbról nézte a táncos
sereget, úgy látta, mintha az
egész domboldal egyszerre
megmozdult volna. Egyszerre mozdult a láb és egy-

szerre dobbant a szív.
Fárasztó nap volt az utolsó
de mindenképpen hasznos
és tanulságos. Este még akinek volt energiája a város
főterén rendezett nagyszabású táncházba is ellátogatott és hajnalig tartó mulatságba vehetett részt.
Összegezve, immár harmadik erdélyi kirándulásun-

kat, megállapíthatjuk, hogy
Erdélyből soha sem elég.
Mindig találunk valami
újat, tanulságosat, valami
érdekeset számunkra, amit
beépíthetünk saját táncos
életünkbe, és amit a későbbiek során örömmel adunk
át a Kedves Közönségnek.
Köszönet minden résztvevőnek a kitartásáért, fő-

leg az aprótalpú
gyerekeknek,
akik ugyanúgy
bírták a hosszú
út nehézségeivel
járó gondokat.
Köszönet Hullám
Imrének,
aki
sokadszor
volt a buszvezetőnk, mikor mi
a buszon éjszaka pihentünk, ő
éberen vezette a
buszt úticélunk
felé. Köszönet
a székelyföldön
megismert embertársainknak,
táncos
barátainknak
kedvességükért, és
nem utolsó sorban Nagyigmánd
Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének, hogy ismét biztosította számunkra e
csodálatos utazás költségeinek egy részét.
Molnárné Talabér Irén
együttesvezető
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Az Igmánd SC menetelése
Tavaszi nagy menetelés és a
nyár eleji versenyek komoly
erőpróba elé állították az
Igmánd SC versenyzőit, de
sikerült valamennyi helyen
helyt állni. Mátraterenyei
OB II. fordulójával egy
időben Németországban is
helyt kellett állni.
Mátrában Bódis Tímea,
Talabérné Nedoba Judit és
Szőke Emília jeleskedett.
Kiskunhalason az OB III.
fordulójára május 31-én került sor. Ez már a 20. rendezvényük volt a halasiaknak. Itt nagyon erős mezőny
jött össze. Sportkörünket
négy versenyző képviselte
nagyszerűen, 8 OB arany, 2
ezüst és 1 bronzérmet sikerült Nagyigmándra hozni.
Az
„éremkovácsok”
Talabérné Nedoba Judit,
Szőke Emília, Mészáros
Róbert és Mészáros Miklós
voltak.

ink tették le szépen névjegyüket és erősítették sportkörünk hírnevét.

Június 7-én Zamárdiban 17.
alkalommal került megrendezésre a Nemzetközi Balaton Bajnokság.
Nagyszerű idő, rendezés és
szívélyes vendéglátásban volt
részünk. Itt csak két versenyzőnk próbált szerencsét.
Bartos Miklós, aki egy ara-

nyat, két ezüstöt, és ezen
felül abszolút eredményben
is egy harmadik helyezést
ért el.
Mészáros Miklós három
arany mellé egy abszolút elsőt és egy harmadik helyezést is elért.
Június 21-én Szekszárdon
országos versenyen lánya-

Július 19-én került sor az
olimpiai számokból rendezett nagyszabású magyar
országos bajnokságra. Hatalmas mezőnyök küzdöttek a minél jobb eredményekért.
Bartos Miklós 2 OB bronzérmet és egy értékes helyezést ért el.
Mészáros Miklós 1 OB
aranyat és egy ezüstérmet
gyűjtött be.
A következő két hétben teljes erővel a Németországban augusztus 1-3 között
megrendezésre kerülő dobó
EB-re készülünk öt fővel.
Nagyigmánd, 2014. július 21.
Mészáros Miklós

Mészáros karnyújtásnyira a világcsúcstól
Újabb magyar sikerek nehézatlétikában a Nemzetek Kupáján. Ezúttal
Németországban, az 1080 éves történelmi kisvárosban, Schlanstedtben
versenyeztek az magyar erősember
atléták. LSW Erősember Hárompróba
döntőbe a házigazda németeken kívül
lengyel, litván, magyar osztrák és párosok érkeztek. A viadalra két hazai
atléta jutott be, a nagyigmándi Mészáros Róbert és a tamási Veréb József.
Az 1300 lelkes kisvároska főterét
rendezték be a verseny helyszínének,
ahol a döntőt látványos bemutatók
előzték meg. Volt súly magasba dobás,
Igmándi kalapácsvetés, kamion húzás.
A német csapatot az egykori válogatott
diszkoszvető, jelenleg világ- és Eu-

rópa bajnok
bobos, Marko
Hüben-becker
erősítette. Az
első versenyszám az Antik diszkoszvetés (5kg)
volt,
amiben Hübenbecker,
a
diszkoszos
múltját nem
hazudtolva,
diadalmasko- Kidobás után
dott Mészáros
előtt, Veréb
itt 4. lett. A Történelmi nehézsúly-vetésben (25,4kg) már
Mészáros hozta
Éremátadás a papírformát és
átvette a vezetést,
a tamási versenyző ebben a számban 2. lett, Így
a magyar csapat
a második szám
után már több,
mint 300 ponttal
vezetett. Végül
az Ultra kőlökésben (50kg) felkerült az i-re a

pont, a nagyigmándi atléta mindenkit
maga mögé utasított. A végeredmény:
Magyarország 4621 pont, 2. Németország 4169 pont és Lengyelország
4074 pont. Egyéniben Mészáros 2382
ponttal első, Hübenbecker és Veréb
előtt, aki 2239 pontot ért el. Mészáros
a verseny után úgy nyilatkozott, hogy
a bár elmaradt a 2516 pontos világcsúcsától, de a fárasztó utazás és az előző
napi kimerítő bemutatók után elégedett az eredményével és az augusztusi
Dobó Európa-bajnokságon szeretné a
tavaly, az M40-es korosztályban, felállított világcsúcsát megdönteni.
Forrás: 24 óra
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Konrád Krisztián arannyal kezdte a 2014-es versenysorozatát
Május 24-25.-én került
megrendezésre a MagyarSzlovák nemzeti fekve nyomó bajnokság Győrben az
ETO parkban. Az első napon a speciális fekve nyomó ruha nélküli, a második
napot pedig a speciális ruhás
versenyszámban mérték ös�sze erejüket a versenyzők.
Ezen a két napon több mint
kétszáz versenyző vett részt,
szerepelt, és küzdött az első
helyért, mivel számukra ez
volt a kvalifikációs verseny is
egyben az Európa bajnokságra. A nagyigmándi Konrád
Krisztián az első napon szállt
versenybe, a százkilós súlycsoport, junior korcsoportjában. Mérlegelésnél 95 kilóval mérlegelt a kezdő fogása
pedig 210 kiló volt. Krisztián
elmondta hogy a bemelegítés
nem sikerült teljesen jól, így
úgy döntött hogy a sérülés
elkerülése érdekében, az első

két fogásra nem
megy ki hanem az
utolsó gyakorlatra
összpontosít. Ehhez azonban már
215 kilót kellett
kérnie hogy a versenyt megnyerje.
A súlyt emelték
215 kilóra majd
kiment és kön�nyedén teljesítette,
amivel így sikeresen megnyerte a
versenyt, abszolút
helyezésben pedig megszerezte a
második helyet is.
Negyedik fogásra
kért egy 233 kilós
világcsúcsot de sajnos ezt
már nem sikerült neki teljesítenie. Ezzel kvalifikálta
magát a Presovban megrendezésre kerülendő Európa
bajnokságra amin Június elején vesz részt. Krisztián el-

mondta azt is hogy ez és ezek
a versenyek nem jöhetnének
létre a támogatók nélkül
és szeretné megköszönni a
támogatásukat a következőknek: Nagyigmánd nagyközség önkormányzatának,
Czeglédi Ákos a TIMIX KFT

igazgatójának, a HAJDU
KFT igazgatójának Hajdu
Ferencnek, Nagy Lajosnak
az IKR AGRÁR igazgatójának, a SOLUM ZRT-nek,
Komárom városának, és
Zakor Józsefnek.

A harcosok újra futottak!
Fighters’ Run 2014
Zánka után eljutottam Csillebércre is!
A nyolcvanas évek első felében, amikor még mókamesterként funkcionáltam a Rakéta őrsben nem sikerült bejutnom (nem is nagyon igyekeztem…)
a mára ikonikussá vált úttörőtáborok
egyikébe sem, de most, 42 évesen ez
is elérkezett és ideológiáktól függetlenül azt kell mondjam, ezek nagyszerű
helyek, még ma is!
Persze ennek a cikknek a témája nem
a „pionyerszkíj lágerek” tündöklése és
bukása, hanem az extrém akadályfutás!
El kell ismerni, hogy a 2014.05.17-i
Fighters’ Run futamnak keresve sem
találhattak volna ennél jobb helyet a
szervezők. Szerintem, és a versenyzők
nagytöbbsége szerint, minden idők legtaktikásabb, legnehezebb és legizgalmasabb pályáját sikerült ebben a szép természeti környezetben megépíteni.
8,1 km-en 20 akadállyal kellett megküzdeni a több mint 600 indulónak.
A tavalyinál nehezebben teljesíthető
épített akadályokon túl, a megelőző
hét csapadékos időjárása tette igazán
nehézzé a versenyt.
Hosszú lenne felsorolni az összes akadályt, de a teljesség igénye nélkül volt
kúszás földalatti betoncső labirintusban
és szögesdrót alatt, kötélhálón mászás
5m magasan, épület és konténer mászás, vizesárkok, 2 méteres palánkok,
csúszdák, rampák, félcsövek stb, stb…

Az indulók nagy száma miatt a versenyt
–szokás szerint– futamokra bontották.
Én a második futamban indultam, ahol
a 4. helyet szereztem meg. Ez a kategóriámban, a férfi egyéniben, 230 induló
között a 12. helyre volt elég.
Sajnos a felkészülésemet először betegség, majd egy edzésen elszenvedett
izomszakadás is hátráltatta. Ezek fényében nem vagyok elégedetlen.
Igazi lokálpatriótaként külsőségekben
is felkészültem:

Ebben a szezonban még legalább három nagy verseny hátra van, remélem
lesz még jobb eredményem is.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani Hajduné Farkas Erikának,
Nagyigmánd Nagyközség Polgármesterének, és a Képviselő-testület tagjainak a támogatásukért.
Köszönet illeti meg Nagy Lászlót
(nagylacek) és családját, akik egy
kb. 5000 éves recept alapján készült
„táplálékkiegészítővel” segítették a
felkészülésemet.
Grummel Péter
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Az elmúlt két hónap képekben
Ballagó 8. a osztály Ballagó 8. b osztály

Hajduné Farkas Erika mesét olvasott
a Magosban táborozó gyerekeknek

Zúgó Néptáncegyüttes Erdélyben kirándult

Gyerekhét a Kincseskert Óvodában

Közalkalmazotti kirándulás
Ovisok Tárkányban

REND-es református kirándulás

