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Sport és szabadidő központ
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Nagyigmánd
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselő-testülete
ünnepélyes keretek
között adta át a sport
és szabadidőközpont
új épületét
a sportolóknak.

Államalapító Szent Királyunkra emlékeztünk
Nemzeti
ünnepünkhöz
kapcsolódva
augusztus 19-én,
kedden este gyűltek
össze településünk
lakói Szent István
Királyunkat,
az Új Kenyeret
valamint az új
szabadtéri színpad
átadását ünnepelni.
Az új szabadtéri színpad átadása
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Az esemény a Himnusz közös eléneklésével kezdődött, majd a Könnyűzenei Női Kórus adta elő Máté Péter,
Hazám című dalát.
Hajduné Farkas Erika polgármester
asszony ünnepi beszédében emlékezett szent királyunkra, Istvánra, aki
Hajduné
Farkas Erika
polgármester
asszony
mondott
beszédet

Ünneplő közösség
Lentulai Péter gazda adta át az Új Kenyeret

egy új ország alapjait tette le az első
ezredfordulón.
Szent István-napi
ünnepségünk régi
hagyománya
az
Új Kenyér átadása és megszegése.
Ebben az évben
is az Illés és Fiai
Pékség
sütötte
meg Nagyigmánd
Nagyközség
Új
Kenyerét,
amit
Lentulai Péter helyi
gazdálkodó
adott át községünk vezetőjének.
A helyi gazdák
verejtékes munkája beérett ebben
az évben is, a sok
viszontagság után
learatták a búzát,
s abból liszt, majd
nagyközségünk Új
Kenyere lett. Az Új
Kenyeret ünnepségünk helyszínén
Simonics Péter római katolikus plébános úr megszentelte, Sugár Tamás
református lelki-

pásztor úr pedig megáldotta,
ünnepélyes keretek között az
Új Kenyeret.
Ünnepségünk fontos pillanata
minden évben a képviselő-testület által meghirdetett „VIRÁGOS, RENDEZETT ÉS TISZTA
NAGYIGMÁNDÉRT”
kert- és közterület-szépítő verseny díjainak átadása. A képviselő-testület ebben az évben
is díjazta a település legszebb
portáit. Nehéz dolga volt a képviselőknek a három legszebb
ingatlan kiválasztásában. Ahogyan azt Róth Csaba bizottsági

Hajduné Farkas Erika
polgármester asszony
megszegte az
Új Kenyeret
Róth Csaba képviselő

elnök is elmondta, a korábban elismerést kapott kertek mellett nagyon sok
szép porta található településünkön.
A bírálat után három lakótársunkat díjazta az önkormányzati vezetés, akik
(Folytatás a következő oldalon)

2014. szeptember
(Folytatás az előző oldalról)

a cím mellé még 40 000 Ft-ot is kaptak. Kerekes Ferencné Nagyigmánd,
Bajcsy Zs.út 24. szám alatti lakos, Mészáros László és családja Nagyigmánd,
Ácsi út 10.szám alatti lakosok, Sárkány
Mónika és családja Nagyigmánd, Szőkepusztai- lakosok. A „”Virágos, rendezett és tiszta Nagyigmándért 2014
év,- díjat a Napsugár utcának adta a
képviselő-testület.
A díjakat Hajduné Farkas Erika Polgármester Asszony, Czeglédi Ferenc
Alpolgármester Úr és Róth Csaba Bizottsági Elnök Úr adták át. Popovics
György Úr a Komárom-Esztergom
Megyei Közgyűlés elnöke külön elismerésben jutalmazta a díjazottakat.
Folytatásaként az új szabadtéri színpad ünnepélyes átadására került sor.
Hajduné Farkas Erika polgármester
asszony beszédében a következőket
mondta:
„A 2014. év településfejlesztési feladatainak összeállításakor önkormányzatunk jelentős figyelmet fordított a nagyigmándi sporttelep és
környezete – ezen belül a volt strand
területének rekonstrukciójára.
Ez a terület évek óta csaknem teljesen kihasználatlanul állt, itt csupán
egy-egy önkormányzati rendezvény
lebonyolítására került sor. Ezen rendezvények megtarthatóságát is nagymértékben befolyásolta az időjárási
tényező, ugyanis az előadások színteréül egy fedetlen emelvény szolgált.
Sajnos e színpad állaga a sok éves
környezeti hatásoknak köszönhetően
oly mértékben leromlott, hogy eredeti
funkcióját sem volt képes ellátni.
A többszöri toldások, foltozásszerű
javítások mentén a színpad oldalfalai
és a padozata összetöredezett, megrepedt, illetve megsüllyedt.
Önkormányzatunk
képviselő-testülete azon túlmenően, hogy a felújítása és megerősítése mellett döntött,
elhatározta, hogy újonnan építendő
magastetős felépítménnyel egy igazán
jól használható fedett szabadtéri színpadot hoz létre.
Ennek érdekében felkérte a tatai székhelyű Udvar Építéstervező Kft-t, hogy
készítsen tanulmányterveket a szabadtéri színpad lefedésére. A vezető tervező – Páhy László – három különböző
változatban elkészítette a megbízás
szerinti terveket, melyek közül az itt
látható építmény megvalósítására
voksolt egyöntetűen a képviselő-testület.

Igmándi Hírnök • 3

Ünnepi hírek
Az új szabadtéri színpad

Az építési engedélyezési tervek elkészítését követő engedélyezési eljárás
időtartama alatt elkészíttettük a kiviteli
terveket és előkészítettük a kivitelezési
fázist azzal, hogy pályázatot írtunk ki a
létesítmény teljes körű megvalósítására.
A pályázatra három érvényes ajánlat
érkezett, melyek közül a legelőnyösebb
ajánlatot a tatabányai Dominó Kft.
tette. Az ajánlati áruk 12.750.000,- Ft
+ ÁFA, bruttó 16.192.500,- Ft volt.
Az építési engedély jogerőssé válását
követően megkezdődhetett a kivitelezés, melynek során a régi emelvény
omladozó részei eltávolításra, a padozat elbontásra került. Megerősítésül
egy monolit vasbeton kéreggel vettük
körbe a régi oldalfalakat és vasbeton
lemezzel készíttettük el a padozat teherhordó rétegét. Az oldalfalak műgyanta
kötőanyagú lábazati nemesvakolat felületképzést kaptak, a padozat pedig
egy speciális – kimondottan kültéri
felhasználásra alkalmas – padlóburkoló anyaggal került kialakításra.
A régi színpad felújításával párhuzamosan készült a faszerkezetű felépítmény építése is. Az alapozást követően
a tervezett nagyméretű ragasztott fatartós épületváz felállítását követően a
gyalult fából készített tetőszerkezet és
a zsindelyfedés készült el.
Az épületen szabványos villámvédelem és körföldelő hálózat is kialakításra került, valamint a rendezvények
elektromos energiaellátását biztosító
földkábel is épült az áramszolgáltató
hálózatára kapcsolva.
A színpad előtt korábban meglévő „zsebkendőnyi” aszfaltburkolatos tánctér helyére az itt látható
Semmelrock térburkoló kövekből épített 200 m2-es terület áll rendelkezésre

a táncos előadók, majd a báli forgatag
részére.”
Az új színpadot Simonics Péter római katolikus plébános úr megszentelte, majd Sugár Tamás református
lelkipásztor úr megáldotta. Az átadást

Simonics Péter római katolikus
plébános megszentelte a színpadot

Sugár Tamás református lelkész
megáldotta a színpadot

Az iskolások és a hagyományőrzők közös műsora
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Zúgó Néptánccsoport

A szalagot Czeglédi Ferenc alpolgármester úr,
Hajduné Farkas Erika polgármester asszony,
Popovics György a Komárom-Esztergom Megyei
Közgyűlés elnöke vágta át

zös műsorával
folytatódott.
A színvonalas
előadás méltó
zárása volt az
ünnepségnek.
A Szózat kö- Könnyűzenei Női Kórus
zös eléneklését
követően a jelenlévők is megkóstolhatták nagyközségünk Új Kenyerét, melyet Hajduné
Farkas Erika polgármester asszony
és Czeglédi Ferenc
alpolgármester úr
szegett meg és osztott szét.
A továbbiakban a
Szent István-napi
bálra került sor a
Syncron
együttessel. Az este
fénypontja a tűzijáték volt, amely
Nagyigmánd
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, és
helyi vállalkozók
Sokan megkóstolták adományiból valósult meg ebben az
az Új Kenyeret
évben is. A látványos program után
folytatódott a bál,
egészen hajnalig Tűzijátékot támogatták: Ballabás
szólt a zene az új Melinda, Bauer Márton, Bedecs Jászabadtéri színpa- nos, Haris Gyula, Hajduné Farkas
don.
Az egész rendez- Erika, Czeglédi Ferenc, Dr.Lukács
vény ideje alatt a József, Nagy Sándor, Ifj. Nagy SánTranzit Büfé köz- dor, Nyitrai Sándor, Patonai József,
reműködésével olt- Róth Csaba, S Cargo Kft., Szarka
hatták szomjukat a
Imre, Szarka Lénárd, Vincze Lajos.
mulatozók.

(Folytatás az elõzõ oldalról)
szimbolizáló szalagot Hajduné Farkas
Erika polgármester asszony, Czeglédi
Ferenc alpolgármester úr, Popovics
György a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke vágták át.
A nemzeti ünnep programja a helyi
szervezetek, Zúgó Néptáncegyüttes,
a Könnyűzenei Női Kórus, Gombás
Ádám, valamint helyi zenészek – Fortuna Gábor és Schulmann István köA közös műsor

2014. szeptember
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(Folytatás az 1. oldalról)

2014. augusztus 29-én Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ünnepélyes keretek között adta át a sport
és szabadidőközpont új épületét
a sportolóknak. alcím

Hajduné Farkas Erika ünnepi, átadó
beszédében a következőket mondta:
„A 2013. évi önkormányzati fejlesztési terv összeállításakor Nagyigmánd
Nagyközség Képviselő-testülete egyhangúlag támogatta az előterjesztést,
miszerint sajáterős forrásból valósítsuk meg a mai kor igényeinek megfelelő színvonalú több funkciónak helyet
adó épületet.
Az elhatározást tettek követték: az
épülettel szemben támasztott igények
átgondolását követően megbízást adtunk a Páhy és Társa Kft. – Páhy László vezető tervező – részére az építési
engedélyezési, majd kiviteli tervek elkészítésére. Az épületgépészeti kiviteli
terveket a tatabányai Vel-Therm Bt. –
Velencei Zoltán – készítette.
Majd a végleges kiviteli tervek elkészültét követően felkértük a Credo-art
Belsőépítészeti Bt. vezetőjét – Andruk
Mariannát – a belső terek berendezésének, bútorozásának kialakítására.
Az ő általa megálmodott gondolatokat – egy a helyi asztalos vállalkozók
között kiírt zártkörű versenytárgyalást követően – Haris Ferenc asztalos
vállalkozó öntötte formába. Az ő keze
munkáját dicséri a bútorzat kialakítása.
A tervek elkészültét követően a viszonylag hosszúra nyúlt engedélyezési
eljárás miatt csak 2013 novemberében
tudtuk elindítani a közbeszerzési eljárást – a Sugallat Kft. közreműködésével.
Ezen eljárás keretében a négy ajánlattevő kivitelező közül a tatabányai
Dominó Kft. ajánlatát találta a legkedvezőbbnek önkormányzatunk képviselő-testülete. Szerződéskötést követően már ez év tavaszán indulhatott
meg az új épület kivitelezése.
Önkormányzatunknak a beruházás
lebonyolításában az építtetői műszaki
ellenőrzési feladatok ellátásában Mogyorósi László műszaki ellenőr nyújtott rendszeres segítséget.
Az új épület kivitelezését megelőzően
azonban el kellett távolítani, le kellett
bontani a régi épületet, melyet a községünk területén élő és dolgozó, munkagéppel és fuvareszközzel rendelkező
vállalkozók felajánlásának köszönhetően nagyon rövid idő alatt sikerült
véghezvinni. Ezúton is köszönjük az
önzetlen segítségüket.

Hajduné Farkas Erika
polgármester asszony mondott beszédet

Ezek után még az épület alapozásának
megkezdésekor meg kellett küzdenünk
a területen található, de sehol nem
jelzett közművezetékek feltárásával,
kiváltásával és áthelyezésével.
A kivitelezés megkezdésekor ideiglenes
villamos energia ellátásról is gondoskodnunk kellett, hiszen a régi épület
elbontásával egyidejűleg a munkaterület áramszolgáltatás nélkül maradt.
Ennek és később a végleges energia
ellátást biztosító mérőhely kialakításával Bauer Márton nagyigmándi
vállalkozót bíztuk meg, aki óriási segítséget nyújtott az áramszolgáltatói
bürokrácia leküzdésében is.
A Dominó Kft. felvonulását követően
ütemes, gyors munkavégzésnek lehettünk tanúi. A korszerű, jó hőszigetelőképességgel rendelkező falazatok szinte egyik napról a másikra emelkedtek,
látványos előrehaladásnak lehettünk
tanúi.
Az épület monolit vasbeton födémmel
készült vakolatmentes kivitelben, és az
emeleti falazatot és födémszerkezetet
követően a hagyományos nyeregidomú tetőszerkezet is gyors ütemben készült.
A betervezett épületgépészeti vezetékek és épület-villamos alapszerelések
az építőmesteri munkákkal összehangoltan folyamatosan kerültek elhelyezésre, a kivitelező gondos szervezési
és építésvezetési tevékenységének köszönhetően.
Alig telt el néhány hét és újra döntési
helyzetbe került a képviselő-testület.

Már az épület homlokzati megjelenését meghatározó színek kiválasztásánál tartottunk. Többségi döntéssel az
itt látható megjelenést választottuk –
természetesen a tervező bevonásával
– az épületnek, ellentétben az eredeti
tervvel, ahol is jóval hangsúlyosabban
jelent volna meg az egyesület színe – a
kék.
Az eredetileg is antracit színűre tervezett tetőfedéshez igazodva mind a
homlokzatvakolatban, mind a faszerkezetek mázolásában, és a nyílászáró
szerkezetek felületképzésében is az
antracit és szürke árnyalatait választottuk.
Sajnos ebben a színben a nyílászárók
gyártása sokkal hosszabb időt vett
igénybe, mint azt vártuk. Így volt egy
körülbelül négy hetes megtorpanás a
kivitelezésben, mert az ablakok-ajtók
hiányában nem lehetett előrehaladni
a munkálatokkal.
Ennek és az időközben elrendelt pótmunkák kivitelezésére fordítandó idő
ellenére, mint látszik, a Dominó Kft.
tartani tudta a szerződésben vállalt
befejezési határidőt.
A sportöltözőnk környezetét is igyekeztünk kicsinosítani, az épület körüli
tereprendezést, a növénytelepítéseket,
füvesítést a falugondnokságunk szakembereivel és a közmunkások hathatós segítségével végeztük el.
És most szólnék néhány szót az épületben található funkcionális egységekről.
Alapvetően két épülettömegre tagolható a létesítmény, melyet a lépcsőház
választ el egymástól.
Az öltözői szárny földszintjén a hazai
csapat részére lett kialakítva két öltöző helyiség (felnőtt csapat és ifi) Közös
fürdővel mosdóval és WC-vel. Ehhez
kapcsolódóan épült a szertár, majd a
bírók öltözője és szociális blokkja következik, valamint a hazai csapatok
szerelésének tisztítására alkalmas mosókonyha, mely egyben vízgépházként
is funkcionál.
A földszinti folyosó végében található
a férfi WC és egy a teljes körű akadálymentesség követelményeinek mindenben megfelelő mellékhelyiség melyet a női vendégek is használhatnak.
Az épület végfalán található helyiségben nyert elhelyezést a létesítmény fűtését biztosító kazánház, valamint ez a
helyiség ad tárolási lehetőséget a dobóatléták sportszerei részére.
Ezen épületrész emeletén a vendégcsapatok részére készült két öltöző a hozzájuk csatlakozó vizesblokkal együtt.
A hozzánk közelebb eső épületrész
(Folytatás a következő oldalon)
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földszintjén kapott helyet egy a településünk lakosságát szolgáló edzőterem,
öltöző, WC és zuhanyozó. Az edzőtermi gépek, berendezések beszerzése
még folyamatban van.
Az emeleti részen a klubélet fejlődését
elősegítő, klubrendezvények lebonyolítását is lehetővé tevő klubhelyiséget
alakítottunk ki, a hozzá tartozó szociális helyiségekkel és teakonyhával.
Mindezen helyiségeket bruttó 326 m2
beépített alapterületen, 327 m2-nyi
hasznos alapterülettel építettük meg.
A létesítményre fordított bruttó költségvetési összeg a járulékos költségekkel együtt 106.758.000,- Ft.
A sportlétesítményeink vagyonvédelme
és állagmegóvása érdekében képviselő-testületünk elhatározta, hogy fejlesztési forrást biztosít a teljes sporttelep körüli kerítés megépítéséhez.
Ekkor már tudtuk hogy a Magyar
Labdarúgó Szövetség a Nagyigmándi
Községi Sportkör pályázatát jóváhagyva 2.043.156,- Ft támogatást
nyújt 875.638,- Ft önrész mellett a
terület ilyen jellegű biztonságot szolgáló beruházásához.
Így önkormányzatunknak a terület teljes bekerítéséhez szükséges összegének
csak ezen felüli részét kellett fizetnie.
A kiírt meghívásos, zártkörű versenytárgyalás keretében három ajánlattevőből kettő nyújtott be érvényes ajánlatot, és itt is a Dominó Kft. ajánlata
volt a legkedvezőbb.
A betervezett illetőleg a sportkör által
is megpályázott DELTA PRIVILEG
típusú, lábazati elemekkel is ellátott
kerítés önkormányzatot terhelő bekerülési költsége bruttó 3.506 e Ft.
A sportöltöző beruházáshoz kapcsolódóan a hatályos építésügyi jogszabályok értelmében meghatározott
számú, szilárd burkolattal ellátott parkolóhelyet kell kialakítani. Ez ebben
az esetben 8 db normál és 1 db mozgáskorlátozott parkoló állást foglal
magában térkő burkolattal és kiemelt
szegélyekkel.
Ennek kivitelezésével együtt a sporttelepet és a szabadtéri rendezvényeknek
helyet adó szabadtéri színpadot is kiszolgáló, aszfalt burkolatú út kiépítésére is pályázatot írtunk ki.
A meglévő zúzottköves alapot felhasználva 4 m széles aszfalt út épült
kétoldali nemesített padkával a Jókai
utcától egészen volt strand bejáratáig, a pályázatot megnyerő COLAS
Út Zrt. kivitelezésében, 6.091 e Ft-os
bruttó bekerülési összegben. Ebben
már benne foglaltatik a közelmúltban
az augusztus 20-i nemzeti ünnepünkön
átadott szabadtéri színpad megközelítését biztosító zúzottkő burkolatú út

letének megépítésével,
XXI századi infrastrukturális feltételeket biztosítottunk, a településünk
sport szerető lakosai számára.
Reméljük ebben létesítményben azok is kedvet
kapnak a mozgásos tevékenységre akik, ez idáig a
nem megfelelő körülmények miatt távol maradtak.
És most nagy örömmel
adom át az új létesítményt sportkörünknek
és mindannyiunknak, vigyázzunk rá, hogy még
Khéner László a Komárom-Esztergom Megyei
sokáig szolgálhassa telelabdarúgó Szövetség igazgatója
pülésünk sportolni vágyó
lakosait.”
Az új sport és szabadidőközpont épületét Simonics Péter római katolikus
plébános úr megszentelte, majd Sugár Tamás református lelkipásztor
úr megáldotta. Az átadást szimbolizáló szalagot Hajduné Farkas Erika
(Folytatás a következő oldalon)

Popovics György a Komárom-Esztergom
Megyei Közgyűlés elnöke

kivitelezésének költsége is.
A mai napon átadásra kerülő beruházás összköltsége: 119.274.000,- Ft.
A sport és szabadidőközpont új épü- Megszentelték és megáldották az épületet
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(Folytatás az elõzõ oldalról)
polgármester asszony, Czeglédi Ferenc alpolgármester úr, Nagyigmánd
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, Szijj Ferencné,
Bedecs János, Mészáros Miklós és
Róth Csaba valamint Popovics György
a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke és Khéner László a Komárom-Esztergom Megyei Labdarúgó
Szövetség igazgatója vágták át.
Ünnepségünk folytatásaként a Magyar
Színészválogatott, Nemcsák Károly
csapatkapitány vezetésével játszott
meccset a Nagyigmándi Öregfiúk
Csapatával. A fiúk kitettek magukért
mert 3.1-re győzött a hazai csapat.
Gratulálunk az eredményhez!

A két csapat

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

Közérdekű telefonszámok
Polgármesteri Hivatal: 		

556-490

Fogorvosi rendelő: 			

356-684

Általános Iskola: 			

356-577

Védőnői Szolgálat: 			

356-981

Kincseskert óvoda: 			

356-582

Komáromi orvosi ügyelet: 		

344-770

Magos Művelődési ház: 		

356-123

Polgárőrség:

Magos Könyvtár: 			

556-492

Gondozási Központ: 		

356-685

Gyermekjóléti Szolg.: 		

356-980

I. sz. orvosi rendelő 		

356-565

II. sz. orvosi rendelő: 		

356-579

Tűzoltóság: 			

30/621-0424
105 ill. 356-800

Mentők: 				

104

Rendőrség: 				

107

Körzeti megbízott: 		

30/298-6792

www.mmhk.hu

A leggyorsabban szeretne értesülni
a helyi rendezvényekről?
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Nagyigmándi Nap

Településünk idei legnagyobb rendezvényét, a Nagyigmándi Napot
széleskörű összefogás jellemezte.
Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
helyi civilek közreműködése mellett
szervezte meg a rendezvényt.
Az új szabadtéri színpad előtt állt a
900 m2-es rendezvénysátor ami a nap
folyamán szinte állandóan tele volt
emberekkel. Sajnos délutántól az időjárás miatt szükség is volt az eső elől
ide behúzódni, de az emberek lelkesedése hajnalig kitartott a rossz idő ellenére is.
A délelőtti programok focibajnoksággal kezdődtek, aztán az Igmánd
SC által szervezett versenyekkel folytatódtak. Közben az Őszikék Nyug-

Igmánd SC versenyzői

Mészáros Miklós képviselő

Kis focisták

díjas Klub tagjai nagy
lelkesedéssel
közreműködtek a kürtőskalács sütésben. Csonka
Edit és Pékné Kocsis
Katalin tanítónők újra
segítségünkre voltak
és a Puszta Naphoz hasonlóan a Nagyigmándi
Napon is részt vettek
a közös kürtőskalács
sütésben. Hatalmas érdeklődés mellett gyorsan elfogyott a tészta,
amit az óvoda konyhásai készítettek.
A délelőtt folyamán a
civil szervezetek pavilonjaival népesedett be
a terület.
Az Igmándi Hagyományőrző
Egyesület
játszóházat tartott a gyerekeknek. A látványosan
összeállított trófea kiállításra is sokan kíváncsiak
voltak, a környékünkön
látható szinte minden
vadfajta megtalálható
Tárcsadobás volt itt.
Fikner Piroska festményeiből és Szántó László fotóiból, Pipacsok
címmel, egy kamara kiállítást is megtekinthettek az érdeklődők.
Fotópiknik felhívásunkra szép számmal
érkeztek amatőr fotósoktól képek, amiket
egy rögtönzött kiállításon láthattak az idelátogatók. Ezekre a képekre
a közönség szavazatai
alapján díjazás várt. Az
így született eredmények alapján I. helye(Folytatás a következő
oldalon)

Foci bajnokságok

2014 .szeptember
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(Folytatás az előző oldalról)

zett lett Mogyorósi Norbert, II. helyezést Halász
Barnabás szerezte meg,
III. helyre pedig Dr.
Malomsoki István képeit
szavazták.
Ebéd körül a hegyközség borsátra is kinyitott.
A Lovaskör kocsizással várta a vendégeket.
A tűzoltóság autója is
nagyon népszerű volt a
Kürtőskalács sütés

Igmánd SC versenyeinek eredményhirdetése

gyerekek körében, őket
egész nap még légvár
és pónicikli is szórakoztatta.
A színpadi programok
délelőtt 11 órakor kezdődtek helyi fellépők

műsoraival. Az Árgyélus és a Kis Árgyélus Néptánccsoport, a Zúgó Néptánccsoport, a Harmónia Táncstúdió,
valamint a kisbéri Wass Albert Művelődési Központ Moderntánccsoportja
szórakoztatta a közönséget.
(Folytatás a következő oldalon)

Kürtőskalács recept

1 kg liszt
3 egész tojás
3 dl tej
5 evőkanál cukor
5 dkg élesztő
25 dkg Ráma
1 citrom reszelt héja

A hozzávalókat nem túl
lágy tésztává gyúrjuk,
kelesztjük majd sütőformára tekerve ízlés
szerint cukorba, darált
dióba forgatás után parázson megsütjük.

Népszerű volt a tűzoltó autó
Harmónia Táncstúdió

Fikner Piroska és Szántó László
PIPACSOK című kiállítása
Fotópiknik
Wass Abert Művelődési Központ Moderntánccsoportja
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Ebéd után Hajduné Farkas Erika
polgármester asszony beszédében
köszöntötte a vendégeket. Közben
megkezdődött a Kincseskert Óvoda
játszóháza is. A délután egyik programja volt a kézilabda pályán bemutatkozó FBI Street Generations elnevezésű extrém sportcsapat bemutatója.

Hajduné Farkas Erika polgármester
asszony köszöntőt mondott
Kincseskert
Óvoda
játszóháza

2014. szeptember

Külön élmény volt látni Hóza
Gábort a csapatban, igazán látványos műsorban szórakoztatták a szép számban összegyűlt
közönséget.
A nap folyamán Balogh Attila
volt a színpadmester, aki a tőle
megszokott rutinos magabiztossággal konferált.
Délután háromkor hatalmas
tömeg jelenlétével kezdődtek
a sztár fellépők műsorai. Elsőként a Neoton Família másfél
órás koncertjét élvezhettük,
mindenki számára élmény volt
az igényes élőzenei koncertet
hallgatni.
Második fellépő a Matyi és a
FBI Street Generations bemutatója
Hegedűs duó előadása volt, szintén remekeltek a mulatós
műfajban. Este hét
órakor Molnár Ferenc
„Caramel” Fonogramdíjas magyar énekes, a
TV2 Megasztár című
tehetségkutató műsorának 2. szériájának
győztese bűvölte el
hangjával a közönséget. Színpadi fellépők
Roll László és Prostek Tamás sorát a mulatós műfaja Trófea kiállítás szervezői
ból a Sramlikings műsora zárta.
A fellépők műsora
után Dj Hubik retro
discojára
mulattak
akik az eső ellenére is
megőrizték jókedvüket.
Így múlt hát el a
Nagyigmándi Nap és
reméljük mindenki
jól érezte magát.
Balogh Attila
a színpadmester

Őszikék
Nyugdíjas Klub

(Folytatás a következő oldalon)

Neoton Família
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Csepregi Éva és a rajongók

Matyi és a Hegedűs

Caramel és a rajongói

Sramlikings

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete külön
köszönetet mond mindazon támogatóinak és közreműködőinek,
akik segítségükkel hozzájárultak
a Nagyigmándi Nap rendezvény
megvalósításhoz:
Hajduné Farkas Erika polgármester, Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
tagjai, Polgármesteri Hivatal dolgozói, Magos Művelődési Ház és
Könyvtár dolgozói, Polgármesteri
Hivatal Tárkány, Bauer Márton
vállalkozó, Hajdu Ferenc (Hajdu

Kft.), Czeglédi Ákos (TIMX Kft.),
Czeglédi Ferenc alpolgármester, Balogh Attila, Szabó Gábor, Pogrányi
Zsolt, Csonka József, Fikner Piroska, Szántó László, Trescsik Károly,
Roll László, Prostek Tamás, Halász
Sándor, Csonka Edit, Róth Ágnes,
Pékné Kocsis Katalin, Pék Viktória, Vörös Sándor (Ászár Körzeti Hegyközség), Mészáros Miklós (Igmánd SC), Pogrányi Zsolt
vállalkozó, Nagyigmándi Őszikék
Nyugdíjas Klub, Árgyélus és Kis
Árgyélus Néptánccsoport, Zúgó
Néptáncegyüttes, Harmónia Tánc-

stúdió, Wass Albert Művelődési
Központ Moderntánccsoport Kisbér, Nagyigmándi Polgárőr Egyesület, Komáromi Rendőrkapitányság
vezetője és rendőrei, Nagyigmándi
Községi Sportkör vezetője, tagjai
és a gyerekek szülei, Nagyigmándi
Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság, Igmándi Hagyományőrző Egyesület, Kincseskert Óvoda,
Nagyigmándi Lovaskör, Önkormányzatunk konyháinak dolgozói,
Gondozási Központ dolgozói, Falugondnokság dolgozói, Önkormányzat Kertészetének dolgozói.

NAGYIGMÁNDI NAP 2014.
Augusztus utolsó szombatján,
30-án Nagyigmánd apraja-nagyja
kellemes napot tölthetett a sportpálya és a volt strand területén és
környékén. Remélem ez évről-évre ismétlődik.

Úgy érzem, hogy a falu lakossá- vezték, lebonyolításában aktívan
ga nevében is köszönetet mond- kivették a részüket.
hatok mindazoknak, akik a Nagyon köszönjük.
"NAGYIGMÁNDI NAP" megrendezését kigondolták, anyagi
Bojtor Sándorné
feltételeit biztosították, megszernagyigmándi lakos

12• Igmándi Hírnök

Ünnepi hírek

2014. szeptember

Nyár, napfény és Pusztanap
Az idei évben is megrendezte önkormányzatunk július 26-ána környékbeli pusztáknak a Pusztanapot. A
rendezvényre kilátogatókat kellemes,
napsütéses idő, jó hangulat és számos programlehetőség várta. Immár
hagyományosan Vörös János bácsi
által, a pusztai harang megszólalása
jelezte az összejövetel kezdetét, majd
Hajduné Farkas Erika polgármester
asszony köszöntötte a Szőke-pusztai

Hajduné Farkas Erika polgármester
asszony mondott köszöntőt

A pusztai harang megszólalása jelezte
az összejövetel kezdetét

Parkban összegyűlteket. Ezután elkezdődtek az ügyességi és sportprogramok kicsiknek és nagyoknak, a szellemi megmérettetésre vágyóknak pedig
a szokásos Puszta-totó nyújtott egy kis
fejtörőt.A légvár pedig a felhőtlen jókedvet biztosította a kicsiknek
Idei alkalommal is a gyerekek ügyességi versenye mellett, kispályás
fociban,a hétméteres
rúgó

Versenyek a réten

Kürtőskalács sütés kivitelezői

Légvár várta a kicsiket

bajnokságban és gumicsizmadobásban mérhették össze tudásukat a vállalkozó kedvű hölgyek és urak, lányok
és fiúk.
A falugondnokság emberei szépen
rendbe tették a parkot, Vajda Attila
és Kristóf Attila pedig megépítették
a kürtőskalács sütő helyet, így újdonságképpen kürtőskalács sütésére buzdítottunk minden érdeklődőt. Csonka

Kis Árgyélus Néptáncsoport

(Folytatás a következő oldalon)

Népszerű volt
a kürtőskalács sütés

2014. szeptember
(Folytatás az előző oldalról)

Edit és Pékné Kocsis Katalin tanítónők, valamint Bojtor Sándorné Marika néni segítségével mindenki megsüthette magának a finomságot.
A megmérettetések után jól esett a
vacsora, melyet a Kincseskert Óvoda
konyhásai főztek és a gondozási központ hölgyei osztottak a megjelenteknek. A finom falatok mellé dukált

Ünnepi hírek
még a színpadi
látványosság,
melyet Janovszki
Csenge
népdal
szólója, az Árgyélus Néptánccsoport és a Wass
Albert Művelődési Központ Modern tánccsoport-

Wass Albert Művelődési Központ Moderntánccsoportja

jai, valamint a
Felvidéki Mészáros Tamás
musical énekes
műsora szolgáltatták.
Az este persze
még nem ért

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.
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itt véget, hiszen a színpadra lépő
Vidám Fiúk éjszakába nyúlóan biztosította a jobbnál-jobb zenéket a
kellemes esti hűvösben mulatni,
táncolni vágyóknak. Itt zárultak a
pusztanapi programok és remélem,
hogy mindenki, aki kilátogatott a
helyszínre jól érezte magát a nap
folyamán.

Ha valakinek tudomása van
olyan közérdeklődésre számot
tartó információról vagy eseményről, amelyet szívesen látna az Igmándi Hírnökben, os�sza meg lakótársaival és írja
meg a muvhaz.nagyigmand@
gmail.com címre!
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Megyei Polgárőrnap Nagyigmándon
Könnyűzenei Női Kórus

Hajduné Farkas Erika mondott beszédet

2014 augusztus 9-én Nagyigmánd adott
helyet a megyei polgárőrnapnak.
A rendezvényen közel ötszáz fő polgárőr és családtagjai vettek részt, a
megye valamennyi településéről.
Sokszínű programmal vártuk az ide
látogató vendégeket. Először Hajduné
Farkas Erika polgármester asszony
köszöntötte az egybegyűlteket. Majd
Farkas Gábor rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, Komárom-Esztergom
Megyei Rendőr-Főkapitányság Főkapitánya szólt a jelenlévőkhöz.
A köszöntők elhangzása után a kitüntetéseket Cseh István úr, az Országos
Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának Elnöke, a Fejér Megyei Polgárőr
Szövetség Elnöke adta át.
A polgárőr érdemkereszt arany fokozatát Nagyigmánd polgármester as�szonyának, házigazdánknak Hajduné
Farkas Erika polgármesternek, a
rendezvényeinken való részvételéért,
szervezéséért, a katasztrófahelyzetekben való kimagasló szervezői munkájáért. A polgárőrséggel való kimagaslóan jó kapcsolatáért.

Polgárőr kitüntetéseket osztottak

Nagyigmánd Község Polgárőrsége
polgárőr érdemkereszt arany fokozatát és 100.000.-Ft pénzügyi támogatást kapott.
A polgárőr érdemkereszt arany fokozatát Galgán Attila; ezüst fokozatát Németh Zsolt, Bánházi Gábor, Nyitrai
János; a polgárőr érdemkereszt bronz
fokozatát Sárkány László, Németh
Attila és Bercsi Ferenc nagyigmándi
polgárőrök kapták.
A 2013-as évben nyújtott kimagasló
munkájáért elismerő oklevelet kapott
Bajcsai Miklós, Halász László, Jelinek Zoltán, Kovács Norbert és Németh Anikó, melyet Bárdos Zoltán a
Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség elnöke adott át helyi polgárőreinknek.
Zúgó Néptánccsoport

Czunyi Réka szavalt

Ezután Farkas Gábor átadta
Bedecs János helyi vezetőnek
a rendőrség ezüst fokozatú kitüntetését.
A kitüntetések átadása után elkezdődött az ünnepi műsor. Szeretnénk megköszönni a fellépő
csoportoknak a közreműködését, mellyel színesebbé és felejthetetlenné tették ezt a napot.
Köszönet a Harmónia Táncstúdiónak, Női Kórusnak,
Zúgó
Néptáncegyüttesnek,
Pőcze Gyöngyinek, Fortuna
Gábornak és zenekarának,
Tokodi Hastánccsoportnak,
Őszikék Nyugdíjas Klubnak,
Patonai Józsefnek, Hajdu
Ferencnek, Alapiné Eriká-

Polgárőr vezetőnk
is kapott elismerést

nak, Széles Margitnak, Prostek
Tamásnénak, Lukács Jácintnak,
Lukácsné Farkasdi Anitának, Mészáros Anettnak és Pásztor Tibornénak.
ifj. Bedecs János
polgárőr parancsnok
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Önkormányzati hírek
A nyári időszakban Hajduné
Farkas Erika polgármester
asszony fontos döntések
érdekében többször összehívta a képviselő-testület
tagjait.
Július 9-i rendkívüli ülésen
a Nagyigmándi Területi
Szociális Gondozási Központ külső homlokzat és
udvar átalakítási munkáinak kivitelezésére beérkezett ajánlatok elbírálására
került sor. A közbeszerzési
pályázat nyertesévé a legkedvezőbb árajánlatot adó
tatabányai T-Mátrix Kft-t
nyilvánította a testület. Az
elvégzendő munka bruttó
értéke: 12.518.966,- Ft.
A nagyigmándi új Sportöltöző bútor gyártási és
beépítési munkáinak elvégzésével a legkedvezőbb
árajánlatot adó, Haris Ferenc egyéni vállalkozót bízta meg a testület. Az ellenszolgáltatás összege: bruttó
4.799.711,- Ft.
Pályázat
benyújtása
fotovoltaikus energia termelésére.
Képviselő-testülete egyetértett azzal az ülésen, hogy
a
KEOP-2014.-4.10.0/N
pályázati kiíráson, - mely
a fotovoltaikus rendszerek
telepítésére irányuló pályázati konstrukció,- az önkormányzat részt vegyen.
A szükséges előkészületi
munka elvégzésével megbízta a hivatal vezetőit.
Július 23-i rendkívüli ülésen elsőként az óvodavezetői állásra érkezett pályázattal kapcsolatos javaslat
kialakítására került sor. A
2013-ban létrejött jogi személyiségű Nagyigmánd és
Környéke Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
hatáskörébe tartozik, illetve
ő gyakorolja a feladatellátó
intézmény vezetőjére vonatkozóan a munkáltatói
jogokat. A testület tagjai
az ülésen a Nagyigmándi
Kincseskert Óvoda intézményvezetőjének Galgánné
Varga Erzsébet pályázót,
volt vezetőt javasolta a kinevezésre.
A napenergia hasznosításával kapcsolatos energetikai pályázatról:

Az előzetes döntés alapján a
képviselő-testület a KEOP2014-4.10.0/N
pályázati
kiírás tárgyában megbízási
szerződést kötött a Bödaörsi
Téglaház Kft-vel a pályázat
előkészítési,
projektmenedzseri,
közbeszerzési,
nyilvánosság biztosítási feladatok komplex ellátására,
azzal a kikötéssel, hogy a
megbízási díj megfizetésére
kizárólag a nyertes pályázat keretei között kerül sor,
melynek fedezete a pályázati támogatás összege.
A
pályázati
kiírásra
„Fotovoltaikus rendszerek
telepítése Nagyigmánd településen” címmel az alábbiak szerint nyújtotta be pályázatát:
Megvalósulási helyszínek:
- Kincseskert Óvoda 2942
Nagyigmánd, Kossuth Lajos u. 1. hrsz.: 28/2
- Magos
Művelődési
Ház és Könyvtár 2942
Nagyigmánd, Fácán u. 2/A
hrsz.: 965/9
- Nagyigmándi Pápay József Általános Iskola 2942
Nagyigmánd, József
Attila út.34. hrsz: 18/2.
- 100%-os támogatási intenzitású projekt,
- nettó 39 370 000Ft + 10
629 900Ft ÁFA teljes beruházási költséggel,
- nettó 39 370 000 Ft +
10 629 900Ft ÁFA elszámolható költséggel,
- nettó 39 370 000 Ft +
10 629 900Ft ÁFA KEOP
forrásból származó támogatási kérelemmel,
- 0 Ft önerővel,
- szállítói finanszírozással.
A képviselő-testület ajánlattételre három Kft-t kért fel,
döntést az augusztus 11-ei
rendkívüli ülésen hozott.
A Nagyigmándi Pápay József Általános Iskoláért
közalapítvány kuratóriumának megválasztása:
Mivel a kuratórium hároméves megbízatási ideje
lejárt, ezért az alapítónak
gondoskodni kell az új Kuratórium és Felügyelő Bizottság megválasztásáról.
Nagyigmánd Nagyközség
Képviselő-testülete, mint
a Pápay József Általános
Iskoláért
Közalapítvány

alapítója, a közalapítvány
Kuratóriumát és Felügyelő Bizottságát 2014-2017.
évek közötti időszakra az
alábbiak szerint jelölte ki:
Kuratóriumi elnök: Karsai
Bálint 2911 Mocsa, Kis u.
23.
titkára: Mészáros Zsuzsanna 2942 Nagyigmánd, Ifjúmunkás u. 2.,
tagjai: Bukta József 2942
Nagyigmánd, József A. u.
3., Körmendi Beáta 2942
Nagyigmánd, Fácán major 25, Nyitrai János 2942
Nagyigmánd,
Bercsényi
M.u.30.		
Felügyelő Bizottság elnöke:
Dr. Malomsoki István Gábor 2942 Nagyigmánd, Ady
E. u. 9.
tagjai: Nagy Éva Valéria
2942 Nagyigmánd, József
A. u. 61., Zalka Dóra Erzsébet 2942 Nagyigmánd,
Vasút u. 1. szám alatti lakosok.
Ingatlanvásárlások: További fejlesztések érdekében a káposztáskerti ingatlanokat, amennyiben a
tulajdonosok felajánlják eladásra, úgy az önkormányzat megvásárolja. A tulajdonosok által tett felajánlások
lehetővé tették a 765, a 768,
a 769, a 770, és a 776 hrsz-ú
beépítetlen területek megvásárlását, melyről döntés
született.
Új klímaberendezés vásárlása:
A polgármesteri irodába
egy új klíma berendezés felszereléséhez járult hozzá a
testület, mivel a régi berendezés meghibásodott, annak
javítása nem lett volna gazdaságos. Az új berendezés
költsége 200.000,-Ft+ áfa.
Polgárőr Egyesület támogatása:
A pályázat útján elnyert
Polgárőr autó, az új Skoda
Yeti önrészét, a 600.000,Ft-ot az Egyesület fizette
be. Az augusztus 9-én településünkön megrendezett
nagyszabású Megyei Polgárőrnap nem kis feladatot
és anyagi kiadást jelentett a
polgárőreinknek. A további zavartalan működésük
érdekében a polgármester
asszony javaslatát elfogad-

va 300.000,-Ft támogatást
nyújtott a testület az Egyesületnek.
Augusztus 11-i rendkívüli
ülésen a napenergia-termelés Nagyigmándon közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlatok elbírálására
került sor.
A legkedvezőbb ajánlatot benyújtott budapesti
Sollight Energia Esco Kftvel kötött szerződést a kivitelezési munkák elvégzésére a testület. A vállalkozási
díj: 34.281.253,-Ft+Áfa. A
szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy az önkormányzat támogatást nyer
a KEOP-2014-4.10.0/N. pályázaton.
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
társulási megállapodásának
módosítása is elfogadásra
került.
Virágos Nagyigmándért
pályázat elbírálása.
Nagyigmánd Nagyközség
Önkormányzat Képviselőtestülete a „Virágos , rendezett, tiszta Nagyigmándért”
elnevezésű ház- és közterület szépítő versenyben Sárkány Mónika és
családja
NagyigmándSzőkepusztai és Mészáros
László Nagyigmánd, Ácsi
út 10 és Kerekes Ferencné
Nagyigmánd, Bajcsy-Zs.út
24.szám alatti lakosok ingatlanait díjazta.
A díjazottak részére 40.000,Ft értékű, további növények, virágok vásárlására
fordítható díjazást állapíott
meg.
Az utcák közül a Napsugár utcának ítélte oda a „
Virágos, rendezett, tiszta
Nagyigmándért 2014.” évi
díjat. A díjak a nemzeti ünnepünkön kerültek átadásra.
Laptop vásárlási kérelem.
Képviselő-testülete engedélyezi az önkormányzati
hivatal részére 2 db laptop
vásárlását 300.000,-Ft értékben..
Hargitai Nemzeti Székely
Népi Együttes fellépési
költségének biztosítása.
A polgármester asszony a
(Folytatás a következő oldalon)
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napirend keretében tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a Hargita Nemzeti Székely Népi
Együttes 35 fővel, 2014.
szeptember 21-én vasárnap
Nagyigmándon, a Szabadtéri színpadon, rossz idő
esetén a Magos Művelődési Házban lépne fel a János
Vitéz produkcióval. Kérte a
testületet, hogy a szükséges
költséget, 360.000,-Ft-ot a
tartalékalap terhére biztosítsák. A testület egyetértett a
javaslattal.
Augusztus 27-i rendkivüli
ülésről:
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság tagjainak:

Önkormányzati hírek
•Czunyi Ferencné Nagyigmánd, Fácán major 20.
• Juhászné Mészáros Erzsébet
Nagyigmánd, Szikszai u. 7.
• Bánházi Ferencné Nagyigmánd, Kandó K. u. 11.
Póttagnak:
• Varga József Nagyigmánd,
Jókai u. 16.
• Sebestyén Antalné Nagyigmánd, Bercsényi u. 10/A.
Ingatlanvásárlás
A Nagyigmánd, József A. u.
49. szám alatti, Nagyigmánd
belterület 72/1 hrsz-ú. lakóház, udvar megnevezésű 321
m2 térmértékű, 72/2 hrsz-ú.
lakóház, udvar megnevezésű 1294 m2 térmértékű,
72/3 hrsz-ú. beépítetlen terület megnevezésű 974 m2
térmértékű ingatlanok meg-

vásárlásáról döntött a testület. Összesen: 2.100.000,-Ft
vételáron.
Támogatás nyújtás:
Az Önkormányzat Képviselő-testülete 670.000,Ft támogatást nyújtott a
Nagyigmándi Pápay József
Általános Iskola részére a
Hanti vendégek 2014. augusztus 31-től-szeptember
11-ig történő vendéglátásához.
Egészség nap Nagyigmándon:
A Szűrés Staféta Program
2014.
keretében
Nagyigmándon (november
3-5-én) megrendezésre kerülő Egészségnap szervezéséhez 120.000,-Ft támogatást biztosított. (Bővebb

2014. szeptember
tájékoztatást az Egészségnappal kapcsolatban külön
cikkben adunk.
Önkormányzati dolgozók
támogatása:
Az önkormányzat dolgozói
részére iskolakezdési támogatást állapítottak meg
a képviselők, jogosult gyermekenként 30.450,-Ft-os
összegben.
Folytatódik a zeneoktatás
az iskolában:
Önkormányzat Képviselőtestülete a Nagyigmándi
Pápay József Általános
Iskolában a 2014/2015ös tanévre vonatkozóan is
biztosítja a zeneoktatási
képzést. Az oktatással járó
szükséges kiadási költségeket fedezi.

A Nagyigmándi Önkormányzati
Tűzoltó-parancsnokság éves taggyűléséről

Nagyigmánd Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság
május 30-án a Vígmolnár
Vendéglőben tartotta éves
taggyűlését.
Hajduné Farkas Erika polgármester asszony, a tűzoltó-parancsnokság elnöke
köszöntötte a közgyűlésen
megjelent tűzoltóság tagjait, meghívott vendégeket,
külön is köszöntötte Kelkó
Balázs tűzoltó alezredest,
Komárom-Esztergom Megyei
Katasztrófavédelmi
kirendeltség-vezetőjét,
Czeglédi Ferenc alpolgármester urat, Róth Csaba
képviselő urat, a Felügyelő
Bizottság elnökét.
Nyitrai Sándor parancsnok
részletes beszámolót adott
az elmúlt évi tűzvédelmi
munkáról. Beszámolójában
többek között kitért a foglalkoztatott létszámra, szolgálat
ellátásra, szakmai képzésre,
technikai ellátottságra, munkavédelemre, tűzoltási, műszaki mentési tevékenységre.
Beszámolója végén kihangsúlyozta, hogy köszönik az
önkormányzat, és a felettes
városi, megyei szakmai szervek segítségét, támogatását,
melyet a tűzoltó-parancsnokságnak nyújtanak.
Elfogadásra került Róth
Csaba bizottsági elnök-

nek a tagsággal ismertetett
Felügyelő Bizottsági állásfoglalása is, melyszerint
a kiemelten közhasznú
társadalmi
szervezetnek
minősülő
Nagyigmánd

jellegű kiadásokra fordított
összegekről, illetve a pénzmaradványról.
A tagság a közhasznúsági
jelentést, pénzügyi elszámolást elfogadta.

Önkormányzati
Tűzoltóparancsnokság közhasznú
egyszerűsített 2013. évi beszámolóját, - melyet a Kisbéri Polaris Kft készített, elfogadásra javasolnak.
Az elnök asszony ismertette
a 2013-as év beszámolójának mérlegét, eredményét.
Számszakilag is tájékoztatta a tagságot az állami,
önkormányzati, egyéb bevételekről, és a működésre, illetményre, személyi

Meghatározásra került a tűzoltó-parancsnokság 2014.
évi pénzügyi terve is.
A taggyűlésen Kelkó Balázs
tűzoltó
alezredes
megköszönte a tűzoltó-parancsnokság
vezetőinek,
tagjainak az elmúlt évi
becsületes, lelkiismeretes
munkáját, azt, hogy megfelelően együtt tudtak a helyi
vezetők, tagok dolgozni a
felettes szervek vezetőivel,
dolgozóival.

Hajduné Farkas Erika tűzoltó-parancsnokság elnöke
szintén kifejezte maga és
az önkormányzat köszönetét a tűzoltók elmúlt évben
végzett munkájáért. Elmondta, hogy tudja, hogy
vannak hiányosságok, de
annak ellenére úgy gondolja, hogy a településen
egy jól irányított, jól összeszokott csapattal rendelkező tűzoltó-parancsnokság
működik. Mint polgármester is elmondhatja, hogy
az önkormányzat megfelelő figyelmet szentel a
tűzoltóság
működésére.
A tűzoltó-parancsnokság
dolgozói már nagyon sokszor bizonyították, hogy
a
katasztrófahelyzetben
megfelelően helyt tudnak
állni, megfelelő segítséget
nyújtanak. Munkájukhoz
jó erőt, egészséget kívánt.
Megköszönte továbbá a
felettes szervek vezetőinek
támogatását, segítő munkájukat, azt, amit a tűzoltóparancsnokság eredményes
működéséhez nyújtottak
illetve nyújtanak.
A tűzoltó taggyűlés egy meleg vacsora elfogyasztásával, és jó hangulatú beszélgetéssel zárult.
Pásztor Tiborné
ügyintéző
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Üzemlátogatás a Monsanto Hungária Kft
Nagyigmándi Vetőmagüzemében
Hajduné Farkas Erika polgármester
asszony szervezésével 2014. július
9-én Mészáros András a Nagyigmándi
Vetőmagüzem vezetője fogadta a
Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének tagjait.
A Mészáros András úr örömmel tájékoztatta az önkormányzati vezetőket
az 1987-ben épült üzem bővítéséről,
a fejlesztéseikről, az üzemben végrehajtott korszerűsítésekről- az üzembe
folyó munkáról, illetve a szezonális
munkalehetőségekről. Végig vezette a
testületet az üzemegységeken, a feltett
kérdéseikre szívesen válaszolt.

Anyakönyvi hírek
Megérkeztek:
Augusztus 4-én:
Soós Edit és Bajcsai Ferenc kislánya Anna Zselyke.

Augusztus 2-án pedig Parlagi Renáta és Horváth József,
Zsolt Tibor és Alex Márk nevű gyermekeiket köszöntöttük.

Augusztus 18-án:
Szluka Gabriella és Gulyás Krisztián kisfia Balázs.
Augusztus 27-én:
Alapi Valéria és Petőcz Tibor kislánya Anikó.
Szeretettel gratulálunk a kedves szülőknek, nagyszülőknek,
rokonoknak. Kívánjuk, hogy a kis újszülöttek egészégben,
szeretetben, boldogságban erősödjenek, növekedjenek.

Névadó ünnepségről:
Hivatalunkban július 12-én Krizsán Erzsébet és Nagy Ignác Tibor kisfiúknak, Ignác Tibornak tartottuk a névadó
ünnepségét, hirdettük ki ünnepélyes keretek közt a szülők
által választott nevet.
Ez alkalommal a névadó szülők is kijelentik, hogy a gyermekek fejlődését, életét figyelemmel kísérik, segítségére
lesznek a szülőknek.
Kívánjuk, hogy a kisgyermekek a szülők által választott nevet nagyon sok éven át egészségben, szeretetben viseljék.

Akiktől búcsúztunk:

Nagy Antalné, Grummel Péter, Morovics Imréné,
Dibusz József, Vajkai Lajos, Németh Károly,
Cserháti Sándor, Pirik László, Horváth Józsefné, Nagy Lajos.
Nyugodjanak békében!
Pásztor Tiborné
anyakönyvvezető
Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik Cserháti Sándor
temetésén megjelentek, virágot hoztak, lerótták kegyeletüket. Külön köszönjük a nagyigmándi polgárőrök munkáját.			
Gyászoló család
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Nyári élet 2014
Elkészültek a kis autók

A Napocska csoport köszöntő
műsora az Anyatejes napon

Lányok a homokozóban
Foci,biciklizés,
autózás az udvaron

Vajon ez
a körhinta
is olyan,
mint
az oviban
Az új játszótéren
jártunk

Polgárőr napon

Polgárőr napon
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Első nap az iskolában, az évnyitón

Arc-és testfestés
a falunapon
Felsorakoztak a kis elsősök az iskolában

A fehérlófia csoport
gyermekeinek köszöntője

A Micimackó
csoport
gyermekei
verselnek

Az Anyatej
Augusztus 1. az „Anyatej Világnapja„
Alig van kismama, aki
nem szeretne szoptatni és
ne tudná, hogy ez a legtöbb , amivel útra indíthatja az egészséges életbe gyermekét.

is szoptattak, de szükség esetén a család, ill.
az apa dajkát fogadott,
akit nagy gonddal válogattak ki. A dajka
szolgálataiért eltartást
kapott, családtaggént
tisztelték.

Nem véletlen, hiszen az
anyatej éppen annyi energiImmár 20. alkaát, fehérjét, vitamint egyéb
lommal rendezzük
tápanyagokat és mind azt
meg, hagyományaa
folyadékmennyiséget
inkhoz híven az
tartalmazza, amennyire a
anyatejes világnapot
csecsemőnek élete első 6
Nagyigmándon.
hónapjában szüksége van.
A megemlékezésBiztosítja az optimális nönek a Kincseskert
vekedést, az idegrendszer
Óvoda épülete adott
és az immunrendszer ideTikos Albert:
helyszínt. Az idei évális fejlődését és megfeAz Anya
ben 26 édesanyának és
lelő alapot ad ahhoz, hogy a
Nemzeti
Múzeum
gyermekének tudtunk
gyermek elkerülje a fertőző
meghívót küldeni.
betegségek egy részét.		
Anyatejjel táplálni a csecsemőt ősidők 2014. július 24.-én, ragyogó időben,
kezdtek az anyukák és gyermekeik
óta létező életre szóló ajándék.
Olyan befektetés melyet az emberiség gyülekezni, az óvoda udvarában.
Az ünnepséget Hajduné Farkas Erika
évmilliók óta alkalmaz.
Kr.e. 2250 körül Hammurápi törvény- polgármester asszony nyitotta meg.
kódexe rögzíti a nő, s a gyermek jogi Üdvözölte az édesanyákat és gyerhelyzetét. Az anyák általában 2 - 3 évig mekeiket, és a meghívott vendége-

ket. Meghívásunkra tiszteletét tette,
Galgánné Varga Erzsébet Kincseskert
Óvoda intézmény vezetője.
Az ovisok kedves kis előadással örvendeztettek meg bennünket. A gyermekeket Széber-Magyarics Anasztázia és
Parizek Tamásné óvónők készítették
fel. A gyermekek kis verses, zenés,
énekes műsora nemcsak a szülőknek,
felnőtteknek hanem a pici kisdedeknek is tetszett.
Az édesanyákat a műsor befejeztével
1-1 szál színes virággal, és emléklappal köszöntöttük.
Az ünnepélyes délelőttöt kötetlen beszélgetéssel zártuk egy kis gyümölcstea és sütemény mellett.
Ezúton
szeretnénk
megköszönni a Nagyigmánd Önkormányzata,
Kincseskert Óvoda, segítségét abban, hogy méltón megünnepelhettük
az anyatejes világnapot.
A leendő és a jelenlegi szülőknek pedig sok sikert, kitartást és örömet kívánunk a szoptatáshoz és a gyermekneveléshez.
Péntekné Róth Eszter Ádám Viktória
védőnők
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A Pápay József Általános Iskola hírei
Hajduné Farkas Erika polgármester asszony a tanévnyitón

A tanévet megnyitjuk

Az első osztályos tanulók

Hanti vendégek érkeztek a Pápay József Általános Iskolába
Általános iskolánk – névadónk emlékét ápolva - hosszú ideje tart kapcsolatot annak az oroszországi területnek a
képviselőivel, ahol Pápay József nyelvészprofesszor expedíciója során járt.
Már többször fogadtunk vendégeket
(kutatókat, felnőtteket és gyerekeket
is) az Ural-hegységen túli területről.
Iskolánk tanulóinak és tanárainak csoportja két alkalommal vett részt az ott
szervezett Ősi rokonság táborban, kü-

lönféle nemzetiségű (hanti, nyenyec,
komi, orosz) tanulókkal együtt. 2006ban és 2010-ben mi láttuk vendégül
hanti nyelvrokonaink küldöttségét.
Ez évben – a két éves periódusokat
betartva - augusztus 31. és szeptember
11. között ismét mi szervezzük a következő „Ősi rokonság” hagyományőrző néprajzi tábort, amelyre hanti
nyelvrokonaink 12 fős küldöttségét
várjuk, amely 8 tanulóból és 5 felnőtt

kísérőből áll. A táborban szűkebb és
tágabb környezetünkkel, hagyományainkkal, szokásainkkal ismertetjük
meg vendégeinket.
A tábor eseményeiről az Igmándi Hírnök következő számában olvashatnak
beszámolót.

2014. július 30-án véradást tartott a Magosban
a MVK Kisbér Területi Szervezete

Karsai Bálint
igazgató

Igmándi Hírnök • 21

2014. szeptember

FELHÍVÁS!
„ADJ VÉRT ÉS MENTS
MEG
HÁROM ÉLETET!”
Értesítjük Nagyigmánd Véradóit és Lakosait,
hogy ismét véradást szervezünk!
Helye: Nagyigmánd, Művelődési Ház
Ideje:
2014. október 02. csütörtök 14.00 – 18.00-ig
Önnek 30 perc az életéből,
másnak maga az ÉLET!
„SZÍVBŐL ADNI LÉLEKÁLDÁS”
Most nagyon nagy szükség lenne
véradományukra!
Várunk minden 18-65 év közötti lakost,
aki egészségesnek érzi magát.
Minden véradónk, kitöltött nyereményszelvényével részt vesz év végi sorsolásunkon, ahol értékes
nyeremények várnak gazdára!
Kérjük személyi igazolványát, lakcímkártyáját és
TAJ kártyáját hozza magával!
Önzetlen segítségét köszönjük!
MVK Kisbér Területi Szervezete

A Gyermekjóléti Szolgálat kirándulása Tatára
A Gyermekjóléti Szolgálat
hosszú évek óta törekszik arra,
hogy a nyári szünidő folyamán
hasznos és élményekkel teli
kirándulást szervezzen a gyermekek számára. Az idei esztendőben a választásunk Tata
városára esett.
A kirándulásra 2014. augusztus 12-én, kedden került sor,
amikor is a nagyigmándi buszpályaudvaron gyülekeztünk,
hogy kis csapatunkkal útnak
induljunk a vizek városába,
szerencsére az idő is kedvezett
számunkra, a korábbi esős napokkal
szemben lágyan sütött a nap és enyhe,
kellemes szellő lengedezett.
A város buszpályudvarára érkezve a
közelben elterülő tatai vár parkjában
fogyasztottuk el a Nagyigmándról magunkkal hozott finom, friss kakaós
csigákat. Ezt követően a tóparton és
a gyönyörű belvárosban sétálva első
úticélunkhoz a tatai Kálvária-dombhoz
érkeztünk, a domb 166 méteres tengerszint feletti magasságával a város legmagasabb pontja, így gyönyörű kilátást
tartogatott számunkra, a mészkő fennsíkon egy Fellner Jakab által épített kis
kápolnát, egy 40 méter magas egykori

sörétöntő tornyot valamint egy kálvária szoborcsoportot találhatunk. A szép
környezetben önfeledten hancúroztak
a gyermekek és az itt található műemlékek eredete is felkeltette az érdeklődésüket, mindenki próbálta felidézni az
ezzel kapcsolatos ismereteit.
A gyönyörű környezet megtekintését
követően a várva várt sétahajózás következett a tatai Öreg-tavon, amely Európa egyetlen olyan városi tava, melyen
az őszi és téli hónapokban vadludak és
más költöző madarak tízezrei találnak
átmeneti menedéket. A tó látványának
leginkább meghatározó és legnagyobb
eleme a vár, és a mellette található a kas-

tély. A hajón a lágy hullámokon
ringatózva megcsodálhattuk a
madarakat, a szép természeti
környezetet és a távolban meghúzódó ódon épületeket. Az izgalmas hajózást követően a város szívében egy fagylaltozással
egybekötött sétát tettünk, végül
felkerestük még a város keleti
felén fekvő romantikus Cseketavat, és az azt körülölelő, gyönyörű ligeteivel, sétányaival és
műemlékeivel méltán népszerű
Angolparkot. Itt a gyermekek
megetették a tavon úszkáló
hattyúkat és megcsodáltuk és körbesétáltuk a gyönyörű parkot is.
A sok szaladgálás, nézelődés kellemesen
kifárasztott mindenkit, a buszon mégis vidám, lelkes hangulatban utaztunk
haza.
Reméljük, hogy összes résztvevő gyermeknek, hasznos, kellemes élményeket
szereztünk és köszönjük a nagyigmándi
önkormányzat vezetőségének, hogy
az idén ismét lehetőséget biztosítottak
számunkra ennek a kellemes napnak a
megvalósításához!
Lakatosné Dián Krisztina
szolgálatvezető
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Előadás időpontja: 2014. szeptember 21. 15.00 óra
Helye: Szabadtéri Színpad Nagyigmánd,

rossz idő esetén Magos Művelődési Ház Nagyigmánd
Az előadás a Nagyigmándi Önkormányzat támogatásával valósul meg, a belépés DÍJTALAN.
Az előadást követően TÁNCHÁZ várja a kedves vendégeket.
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A Magos Könyvtár hírei
Illés Csaba vagyok,

Ősz
Zsuzsannát helyettesítem a
könyvtárosi munkában távollétében. Nagyigmándon
élek. Történelem és pedagógia szakos bölcsész és tanárként végeztem a Szegedi
Tudományegyetemen.
A
könyvtárosi munka mellett
idén második éve látom el a
Nagyigmándi Pápay József
Általános Iskola napközis
nevelői feladatait. Emiatt a
korábbi nyitva tartástól eltérő, de minden nap azonos
időben várom Önöket.
Kedves Olvasók! Folyamatosan bővülő könyvtárunk,
régi és kortárs, gyermek-, ifjúsági- és felnőttirodalmunk
minden kedves könyvbarát
rendelkezésére áll. A beiratkozás, a helyben olvasás és a könyvkölcsönzés
ingyenes. Lehetőség nyílik
könyvtárközi kölcsönzésre
is, ebben az esetben az olvasót csak a dokumentum
visszaküldésének
postai

költsége terheli. Egyszerre
hat könyv kölcsönözhető,
a kölcsönzési határidő harminc nap.
A filmet, zenét kedvelők
válogathatnak videokazetta,
DVD és CD állományunkból. Ezekből kettőt vihetnek
haza két napra, dokumentumonként 500 Ft kaució ellenében.
Amennyiben szeretnék a
kölcsönzés határidejét meghosszabbítani, ezt telefonon
és e-mail-ben is megtehetik.
Szolgáltatások díjai:
Internethasználat:
240 Ft/óra
A/4-es oldal nyomtatása:
• fekete-fehér szöveg:
20 Ft/oldal
• fekete-fehér kép:
100 Ft/oldal
• szöveg+színes kép (kicsi):
100 Ft/oldal
• színes kép: 300 Ft/oldal
• fotó minőségű kép:
500 Ft/oldal

A/3-mas oldal nyomtatása:
• fekete-fehér kép: 50 Ft/
oldal
• fekete-fehér kép:
200 Ft/oldal
• színes szöveg: 400 Ft/oldal
• színes kép 800 Ft/oldal
Scennelés: 50 Ft/oldal
Faxolás küldése, fogadása:
• belföldre: 100 Ft/oldal
• külföldre: 500 Ft/oldal
CD írás: 200 Ft/CD
Spirálozás: (1-100 oldal):
200 Ft/dokumentum
A könyvtár nyitva tartása:
Hétfőtől péntekig minden nap:
800-1200 és 1600-1800
A Magos Könyvtár elérhetőségei:
telefon: 34/556-492
e-mail:
konyvtar.nagyigmand@
gmail.com
honlap: www.mmhk.hu
A Magos Művelődési Ház
és Könyvtár honlapján meg-

Illés Csaba

találhatják online katalógusunkat, melynek segítségével közvetlenül kereshetnek
a könyvtár dokumentumai
között, utánanézhetnek az
állománynak, egy adott
könyvnek vagy DVD-nek.
A név és az olvasójegy
számának megadásával lekérhetik saját kölcsönzési
adataikat.
Minden kedves régi és új
olvasóját, könyvtárhasználóját szeretettel várja a Magos Könyvtár!

2014. május 19-én a Kézimunka Szakkör tagjai ünnepélyes
keretek között felköszöntötték 70. születésnapja alkalmából
Vincze Istvánné Esztikét
Dr. Márkus Jánosné
szakkörvezető is köszöntötte
Eszti nénit

Hajduné Farkas Erika polgármester asszony
is köszöntötte az ünnepeltet

Pezsgős koccintás
Szerkesztőség:
2942 Nagyigmánd, Fácán utca 2/A
Hirdetésfelvétel a kiadónál.
E-mail:
Nagyigmánd Nagyközség

hirnok@nagyigmand.hu

önkormányzati híradója

hirnok.nagyigmand@gmail.com

Megjelenik 1250 példányban
2014. augusztus-szeptember
Kiadó: Magos Művelődési Ház és Könyvtár
Szerkesztő: Prostek Tamásné

Tel.: 06-20-203-1057
Fax: 06-34-556-499
www.mmhk.hu
Nyt. sz.: 2.9/989-1/2006
ISSN szám: ISSN 2062-3542

A beérkezett képeket, kéziratokat szerkesztett formában közöljük.
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Tíz év Isten áldásával!
A teremtő Atyánk által vezérelt úton
éljük a dolgos mindennapjainkat.
Tudjuk, hogy az igazakat, a jókat,
a becsületeseket, a hozzá fohászkodókat szereti és megsegíti a jó Isten.
Mégis elcsüggedtünk 10 évvel ezelőtt
a tavaszi rügyfakadás idején, amikor
úgy éreztük magunkra maradtunk a
Nagyigmándi Református Egyház
közösségében, s fohászkodtunk az Úr
Isten segedelméért, hogy mutassa meg
az utat, mely megoldja gondunkat, feloldja csüggedésünket.
A biblia szavaival élve: … „és segítségért kiáltottak Izrael fiai az Úrhoz”
és meghallgatta kiáltásunkat, riadt fohászunkat. Új utat mutatott gyülekezetünk számára, mely nem volt véletlen, hanem a Jó Isten által vezérelt út

Lentulai Petra
és Pőcze Mária

melyért már nagyon áhítoztunk, mely
utat Sugár Tamás lelkipásztorral járjuk
a Jó Isten szolgálatában. Naponta hálát
adunk az Úrnak, hogy meghallgatta fohászunkat, s nem feledjük, hogy egyedül Istené a dicsőség.
Tíz évvel ezelőtt megboldogult Zsoldos
Gábor esperes Urat kerestük fel azzal a
kéréssel, hogy segítsen gyülekezetünk
számára a lelkész választásban. Az
egyházközösségünk kis delegációjában
Vörös László gondnok Úr, megboldogult Pogrányi Pál
presbiter Úr, Vörös
István presbiter Úr
és én vettünk részt.
Esperes Úr jó szívvel ajánlotta Sugár
Tamás lelkipásztor
megismerését, aki
az ötödik évét töltő angliai szolgálatából családjával
haza szeretett volna költözni szűkebb
pátriájába Komárom-Esztergom
megyébe.

Április 18-ára szerveztük meg a bemutatkozó
istentiszteletet, melyre
a gyülekezet tagjai nyitott szívvel és nagy létszámban érkezetek.
Már az első találkozásunk alkalmával megerősödött bennünk az
az érzés, hogy Sugár
Tamás az a lelkipásztor, aki segít hitünk erősödésében, az egyházközösségünk Istenáltali
épülésébe, s a különböző generációkat képes
megszólítani.
Az első találkozás után megmozdult
a gyülekezet, mindenki tenni akart
valamit azért, hogy
méltóképpen fogadhassuk e kedves
lelkész családot.
A szolgálati lakás
felújítására kértük
a hívek jószívű
adományait, mely
olyan nagy összegben érkezett, hogy
az épület minden
egyes helyiségének
teljes felújítását és
a külső nyílászárók
cseréjét is el tudták
végezni a szakemberek. A bemutatkozó istentisztelet után
Tiszteletes Úr visszautazott Angliába
és várta az egyházközség közgyűlésének döntését, hogy meghívja-e lelkipásztorának. A döntés egyhangú igen
volt.
Az internetes lehetőséget kihasználva
napi kapcsolatban voltunk a Tiszteletes Úrral, és a jó hírt is így tudta meg
először. A lakás felújításáról is a világhálón tudtuk folyamatosan tájékozta-

tást adni. Kedves emlék számomra az
a beszélgetés, amikor a szobák színeiről egyeztettünk. Én egy kicsit harsánynak találtam a színeket, és féltem,
hogy a híveknek esetleg nem nyeri
meg a tetszését, mire a Tiszteletes úr
úgy reagált, szeretné, ha a kérésének
megfelelő színűek lennének a helyiségek, mivel ők hosszabb távra szeretnének itt Nagyigmándon berendezkedni.
A másik kedves emlék a családunké!
Tíz évvel ezelőtt, szeptember 25-én
elsőként lányunk Noémi és vejünk
Csaba házasságkötését áldotta meg,
akik azóta három szép unokával örvendeztettek meg bennünket.
Tíz év immáron gyorsan elszaladt,
melyben nemcsak a hitéletbe erősödtünk, hanem tárgyiasult értékekben is;
a ravatalozó, a templomunk külső és
belső teljes felújítása, a parókia belső
és külső felújítása által.
Köszönjük! Köszönjük! Köszönjük!
Köszönjük, hogy Isten által kijelölt
úton haladva példát mutat emberségből, tisztességből, Isten iránti szeretetből. Kezet nyújt az elesetteknek,
vigaszt ad a fájdalmas tragédiákat átélőknek.
Kérjük Isten áldását a további
ige hirdetői, tanítói és pásztori
szolgálataira a zsoltárok könyve
szavaival:
„Áldott az Úr, az én kőváram
ki hadakozásra tanítja kezemet,
s viadalra az én újjaimat.”
Ámen!
A tizedik évforduló alkalmából
a hálás református gyülekezet
palástot és süveget ajándékozott
lelkipásztorának.
Szijj Ferencné
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LSW-WTC Speciális Dobószámok Európa-bajnoksága
LSW-WTC Speciális Dobószámok Európa-bajnoksága
A hétvégén Németországban rendezték meg a VII. LSW-WTC
Speciális Dobószámok Európabajnokságát. A Szász-Anhalt tartományban található 85.000 fős
Halberstadt gyönyörű sportlétesítményében zajlottak a versenyszámok. A szeszélyes időjárásban
kánikulai meleg és a zivatarok
váltogatták egymást. Sajnos a
szervezők nem álltak a helyzetük
magaslatán, a rendkívül sok időpont módosítás és csúszás is nehezítette a versenyzők formában
maradását. A kevés versenybíró és
sportszerek lassították a versenyszámok gördülékeny lebonyolí- Az igmándi csapat az EB érmekkel
tását. Mintegy 100 kg sportszert
osztrák, román és ukrán dobó atléták
Magyarországról kellett vinni a
szervezők kérésére. Volt olyan ver- szerepeltek. Magyarországot 16 atléta
senyszám, ami a hiányosságok miatt szerepelt, ebből kilenc Komáromelmaradt. Az átszervezett programok Esztergom megyéből képviselte haés a fenti hiányosságok ellenére a zánkat. A megyei éremeső nem makorábbi sportbarátságok tovább mé- radt el, ugyanis 11 arany, 16 ezüst és
lyültek és újabb belépő versenyzőkkel 10 bronzéremmel tért haza csapat.
alakultak ki jó kapcsolatok. A házi- Az Igmánd SC eredményei:
gazda németek mellett angol, fran- Bódis Tímea , W35: 4 ezüst, 3 bronz
cia, ír, lengyel, litván, magyar, orosz, Talabérné Nedoba Judit , W40: 3

arany, 2 ezüst, 1
bronz.
Szőke Emília, W50
1 arany, 1 ezüst, 1
bronz. Az 50-es női
korosztályban volt a
legerősebb mezőny.
Mészáros
Róbert,
M40: 1 arany, 3 ezüst,
1 bronz.
Mészáros Miklós, M75:
2 arany, 2 ezüst, 1 bronz
és 1 negyedik hely.
A verseny alatt nagy
érdeklődést mutatott
a média, az MDR
tévéadó az első két
napról 20 perces ös�szefoglalót adott le
vasárnap délután.
Ez a nem kis kiadást
jelentő versenyen való részvétel nem
jöhetett volna létre Séra Péter cégtulajdonos és Hajduné Farkas Erika főtámogatóink nélkül. Támogatónk volt még
a Vígmolnár Étterem és a Szenior Kft.
Ezúton is köszönjük az önzetlen támogatást.		
		
Mészáros Miklós
ISC elnöke

Sportbemutató a Falunapon
Az Igmándi Merevnyelű
Kalapácsvetés után az
Igmándi diszkoszvetés
versenyszám bemutatatására is sor került a
Falunap keretében. Mészáros Miklós szervezésében az új speciális
dobószám
bemutatóval egybekötött versenyére 20 atléta kapott
meghívást, hogy felállítsák a korcsoportonkénti új alapcsúcsokat.
Az Igmánd SC a fenti
versenyszámmal kívánt
tisztelegni Nagyigmánd
lakossága és azon vendégek előtt, akik megtisztelték látogatásukkal, érdeklődésükkel az ünnepi eseményeket. Az
Igmándi diszkosz a korcsoportoknak
és nemeknek megfelelően került kialakításra. A versenyszerek 5 kg, 3,75
kg, 3 kg, 2,5 kg és 2kg-os súlyúak, valamint egy 55mm-es átmérőjű furattal
rendelkeznek, amibe belenyúlva kell a
diszkoszt vetésszerű mozdulattal minél messzebbre dobni. Az új versenyszámban a következő nagyigmándi
atléták állítottak fel alapcsúcsot:
W35: Bódis Tímea
W40: Farkas Éva
W50: Szőke Emília

Segítők és versenyzők

M Ifi:
Bedecs Ádám
M20: Lukács Balázs
M40: Mészáros Róbert
M65: Bartos Miklós
M75: Mészáros Miklós
Más látványosságot is kínált ez a
bemutató, egy szintén meghívásos
versenyszám, a Súly magasba dobásban próbálkozott három nehéz atléta csúcsot dönteni. Saliga Tamás
M35(Komárom) az országos csúcs
megdöntésére készült, míg, Hajdu
Mihály M65(Budapest) és Mészáros
MiklósM75(Nagyigmánd) a korosz-

tályos világcsúcsra
törtek. Saliga 10
cm-rel maradt el,
Hajdunak mindössze 30 cm hiányzott , Mészárosnak
viszont sikerült a
kísérlet, aki ezzel
570 cm-re javította
korosztályának világcsúcsát.
Saját
erőnkből
nem rendezhettük
volna meg ezt a találkozót, de segítők
mindig akadnak,
akik önzetlenségük és sportszeretetük révén nagy
segítséget jelentenek a versenyeinken. A sportszerek
legyártását a Pannon Technika Kft.
dolgozóinak és Semsei Jánosnak köszönhetjük, köszönjük továbbá az önkormányzatnak, a Magos Művelődési
Háznak, Bedecs Jánosnak, Dr. Horváth Györgyikének, Fodor Lászlónak,
Kerekes Lászlónak, Kocsis Józsefnek, Mészáros Barna Bendegúznak,
Nagyigmándi KSK-nak, Szántó Lászlónak és Varga Imrének a segítségüket, illetve támogatásukat.
Mészáros Róbert
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Konrád Krisztián bizonyított
az ország legelitebb fekve nyomói között is!
Augusztus 1.-én került megrendezésre
Siófokon, a scitec muscle beachen az
ország legelitebb (RAW) fekve nyomó
versenye. Erre a versenyre az ország
tizenöt, legjobb, kétszáz kiló feletti (RAW) fekve nyomó versenyzőjét
hívták meg, amelyben Konrád Krisztián is szerepelt. Ebben az elit csapatban
nem voltak súly és korcsoportok sem.
A versenyt az nyerte aki minél kisebb
testsúllyal minél nagyobb súlyt tudott
kinyomni, ugyanis itt a kapott pontok
alapján hirdettek eredményt. A kapott
pontokat az úgy nevezett Wilks táblázat alapján számolták ki. Tehát ha van
két versenyző az egyik 100 kiló testsúlyú, a másik 110 kiló, a teljesített súly
amit kinyomtak
230 kiló, akkor
végeredményben a kisebb
testsúlyú nyer,
ugyanis ő a
táblázat alapján több pontot
kap, így végeredményben
erősebb
is.
Konrád 97 kilós testsúllyal
indult, mellyel
ő volt a legkönnyebb az
egész mezőny-

ben. Kezdő fogása 210 kiló volt, majd
220, és végül 230 kiló, melyeket szépen sorban teljesített is, és mind három gyakorlata érvényes volt. Ezzel a
230 kilóval sikeresen megnyerte a versenyt, és megkapta az 50.000 ft értékű
táplálékkiegészítő utalványt is, ezek
mellett a tavalyi 225 kilós nyomását is
megjavította öt kilóval. Konrád jelenleg a Szeptemberben, Gyulán, megrendezésre kerülendő országos kvalifikációs fekve nyomó bajnokságra készül,
ahol újra megméretteti magát, hogy
kijusson a világbajnokságra. Krisztián
köszöni a támogatók segítségét, leginkább Kállai Ferencnek azt hogy az
idei évben felkarolta, és a Komáromi

Kassák Klub színei alatt versenyezhet,
élvezheti a klub minden segítségét,
és támogatását. Köszönet a további
támogatóknak: 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.

Ballabás Melinda a Nagyigmándi Sport Klub új elnöke

Ballabás Melinda vagyok. Polgárőrként tevékenykedek immár hetedik
éve Nagyigmándon. Innen ismerhetnek a település lakosai.
A közelmúltban nagy megtiszteltetés ért,
felkérést kaptam a nagyigmándi sportegyesület vezetésére. Tudtam, hogy ez
egész embert igénylő, felelőségteljes feladat, annál is inkább mert az új jogszabály
szerint az egyesület vezetője saját vagyonával felel az egyesületén felül. A sportköz-

gyűlésen bizalmat szavazott nekem a tagság
és még hat vezetőségi személynek. Így az
elnökség a következőképpen alakult. Elnök:
Ballabás Melinda; elnökség: Bedecs János,
Hajdu Gergő, Lelkes László, Németh Mihály, Talabérné Neboda Judit és Vörös János; felügyelő bizottság: elnök: Galgán Attila, tagok: Halász László és Bálint János.
Szeretnénk, hogy a tavalyi első osztályból visszalépett csapatunk a másodosztályban büszkén megállja a helyét és a
tabella felső házában foglaljon helyet.
Nagy hangsúlyt kívánunk fektetni az
utánpótlásnevelésre is, hogy idővel vis�szatornázzuk magunkat az első osztályba.
Legfontosabb célkitűzésem, hogy a
nagyigmándi fiatalokat kimozdítsuk a
számítógép monitorja elől, lecsalogassuk
a pályára és megszerettessük velük a világ
legnépszerűbb sportjátékát, a focit.
Még ebben a hónapban beindítjuk a kisebb korosztályok számára a Bozsik
programot, ami egy bizonyos útmutatót
ad az egészséges életre való nevelésre
a felnövekvő generációnak, nemzedéknek.

Nagy öröm számomra, mint fiú gyermekes anyukának, hogy a mozogni, focizni vágyó fiatalok vidáman és nagy
lelkesedéssen jönnek edzésekre és a hétvégi meccsekre.
Köszönettel tartozunk az önkormányzatnak, hogy az őszi bajnoki szezont már a
gyönyörű impozáns sport és szabadidőközpont átadásával kezdhetjük. Itt szakemberek segítségével, kulturált környezetben -a kor technikai színvonalának
megfelelően- tölthetik el szabadidejüket
az ide látogató sportolók.
Az új klubhelyiség lehetőséget ad elméleti oktatások és csapatépítő tréningek
lebonyolítására.
A sportegyesülettel kapcsolatos észrevételeket és javaslatokat szívesem
veszem. Kérem keressenek meg kérdéseikkel személyesen vagy telefonon a
30/621-2906-os telefonszámon, illetve
a meli.b36@freemail.hu e-mail címen.
Továbbá az érdeklődők számára megtalálhatók vagyunk a Nagyigmánd KSK
Facebook oldalon is.
Tisztelettel:
Ballabás Melinda
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A Nagyigmándi focicsapat
az elmúlt 1 évben, sajnos
nem szerepelt valami jól,
ezálltal kiesett a megye első
osztályból a másodosztályba!
A csapat keretében nem lettek
nagy változások, és a felkészülés sem volt zökkenőmentes! Valószínű, hogy ebből az

okból is kifolyólag az első
két bajnoki mérkőzésünkön
nem szerepeltünk valami jól,
Kocson 4:1-re, Nyergesen
2:1-re maradtunk alul.
Viszont az edzéseken elvégzett munka, lassan meghozza a gyümölcsét, és a
fokozatossan javuló játékunkkal a soron következő

két bajnoki meccsen, a maximum pontot gyűjtöttünk.
Otthon 6:4-re legyőztük a
Vértesi erőművet, idegenbe
pedig még Várgesztesen, is
sikerült győznünk!
A KUPÁ-ban is még játékban vagyunk!
Az első akadályt: Kömlőd /
megye. III/, 7:3-ra nagy fö-

lénnyel, simán vertük, majd
a magasabb osztályban szereplő /megye I.-es/, Etét is
sikerült látványosan lefociznunk 4:2-re!
Bízok benne, hogy a továbbiakban is ilyen sikereket
fogunk majd elérni!
Üdvözlettel:
Machata János /edző/

Nagy örömünkre szolgál,
hogy a létszámhiánnyal küzdő sportegyesületünkhöz az
őszi szezonra több játékos
igazolt, mint távozott.

Csapó Zsolt Rúg6 Fc
(Pest megye)
Gombik László Kocs
Gombik Balázs Kocs
Samu Gábor
Szákszend
Tímár Tibor
Szákszend
Köllner Tamás K.monostor

Kaposi Ádám Mocsa
Soós László
Csém
Himler Attila Kisigmánd
Himler Levente Péter
Kisigmánd
Morvai Péter Kisigmánd

Távozók:
Mészáros István Edző
Környére
Patzák Rajmund Ászárra
Pintér István
Környére
Mezei Péter
Környére
Czeglédi László abbahagyta.

Érkező Játékosok:
Machata Jan (slo.) edző

hely		
csapat			
1. MOCSA KSE			
2. TÁT SE				
3. BAKONYSZOMBATHELY KSE
4. GYERMELY - SZOMOR LE		
5. VÉRTESSOMLÓI KSK		
6. NYERGESÚJFALU SE		
7. NAGYIGMÁND KSK		
8. KOCS KSE				
9. SÜTTŐI SC				
10. PILISCSÉV SE		
11. KOPPÁNYMONOSTORI SE
12. BOKOD ERŐMŰ LE		
13. ÁSZÁR KSE			
14. VÉRTESI ERŐMŰ SE		
15. TABAK				
16. VÁRGESZTESI SFE		

M
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

GY
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0

D
0
0
1
0
2
1
0
2
2
1
1
3
2
1
0
0

V
0
0
0
1
0
1
2
1
1
2
2
1
2
3
4
4

LG
17
9
11
11
10
7
11
10
7
10
5
6
8
7
5
3

KG
3
2
4
6
5
8
11
8
9
11
6
14
11
13
11
15

GK
14
7
7
5
5
-1
0
2
-2
-1
-1
-8
-3
-6
-6
-12

P
		
F
12			
12			
E
10			
9			
8			
L
7			
6			
N
5			
5			
Ő
4			
4			
3			
T
2			
1			
T
0			
0			

hely		

M

GY

D

V

LG

KG

GK

P			

1. TÁT SE				
2. NYERGESÚJFALU SE		
3. ÁSZÁR KSE				
4. KOCS KSE				
5. VÉRTESI ERŐMŰ SE		
6. BOKOD ERŐMŰ LE		
7. MOCSA KSE			
8. GYERMELY - SZOMOR LE		
9. SÜTTŐI SC				
10. NAGYIGMÁND KSK		
11. TABAK				
12. VÁRGESZTESI SFE		
13. KOPPÁNYMONOSTORI SE
14. VÉRTESSOMLÓI KSK		
15. PILISCSÉV SE			
16. BAKONYSZOMBATHELY KSE

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3

4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0

0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
3
2
3
3
4
3

13
11
10
12
12
8
7
15
8
8
7
5
9
2
5
1

1
4
5
9
6
5
5
7
7
11
7
6
17
13
15
15

12
7
5
3
6
3
2
8
1
-3
0
-1
-8
-11
-10
-14

12			
10			
9			
9			
U
7			
7			
7			
19
6			
6			
6			
3			
3			
3			
3			
0			
0			

hely		
csapat			
1. ÁCSI KINIZSI SC			
2. NAGYIGMÁNDI KSK		
3. BANAI KSK				
4. TOKOD SE				
5. TÁTI SE				
6. BAKONYSÁRKÁNYI SE		
7. KÖRNYE SE			

M
1
1
0
0
0
1
1

GY
1
1
0
0
0
0
0

D
0
0
0
0
0
0
0

V
0
0
0
0
0
1
1

LG
9
7
0
0
0
0
0

KG
0
0
0
0
0
7
9

GK
9
7
0
0
0
-7
-9

P
		
3			
U
3			
0			
16
0			
0			
0			
0

csapat			

Az elmúlt két hónap képekben

Polgármester Asszony köszönti
a z Anyatejes napon a vendégeket

Pusztanapon
A Katica csoportosok bemutatkozása

Híres emberek a pályán
Hanti vendégek az iskolában

Virágos, rendezett és tiszta Nagyigmándért verseny díjazottjai
Neoton Família
az új szabadtéri
színpadon

Az eső sem szegte kedvét
Caramel rajongóinak

