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Megalakult az új képviselő-testület
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Bedecs János képviselő, Nagy László képviselő, Czeglédi Ferenc alpolgármester,
Róth Csaba képviselő, Dr. Füles Zoltán jegyző
Dr. Müller Mária képviselő, Hajduné Farkas Erika polgármester,
Szijj Ferencné képviselő
A Helyi Választási Bizottság a válasz- erőssé vált a választás eredménye nagytás eredményét október 13-án hajnalban községünkben.
állapította meg, ekkor hozta a választás A jogerős eredmény alapján az elköveteredményét tartalmazó határozatát. A kezendő 5 évre Nagyigmánd Nagyközválasztási törvény értelmében a válasz- ség Önkormányzatának polgármestere
tás eredményét megállapító határozat Hajduné Farkas Erika, képviselő-tesellen három napon belül lehetett volna tületének tagjai: Róth Csaba, Czeglédi
fellebbezéssel élni. Ilyen nem érkezett, Ferenc, Szijj Ferencné, Bedecs János,
ezért október 16-án 16.00 órakor jog- Nagy László és Dr. Müller Mária.
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Emlékezés a nemzeti gyásznapon
Október 6-án emlékeztünk
az 1849-ben kivégzett Aradi
Tizenháromra és Batthyány
Lajosra, az első magyar miniszterelnökre.
A Kincseskert Óvoda főutcai homlokzatán elhelyezett Kossuth-emléktáblánál
tartott
önkormányzatunk
megemlékezést, amelyen a
Himnusz közös eléneklését
az általános iskola hatodik
osztályos diákjainak emlékező előadása követte.
Műsorukban magyar költemények hangzottak fel és a
'49-es események is felidéződtek – Dr. Szijjné Szabó
Csilla és Dr. Szentgyörgyiné
Czink Angéla osztályfőnökök készítették fel tanulóikat.
Az iskolások után Hajduné
Farkas Erika polgármester
asszony mondott ünnepi
beszédet, melybe az Aradi
Tizenhárom hazafiságának
utókorra hagyott pozitív
példáját hangsúlyozta.

Nagyigmándi Pápay József
Általános Iskola 6. osztályos
diákjainak műsora

Kincseskert Óvoda
nevében ia koszorúztak

Diákok koszorúztak

Hajduné Farkas Erika
polgármester mondott
megemlékező beszédet

A folytatásban az emléktábla megkoszorúzására került sor. Elsőként az óvoda
növendékei Horváth Anna
és Szijj Viktor helyezték
el az emlékezés virágait
Galgánné Varga Erzsébet
óvodavezetővel közösen.
Ezt követően az iskolások
nevében Dunár Alexa és
Pálmási Ákos, majd településünk vezetősége nevé-

ben Hajduné Farkas Erika
polgármester asszony és
Czeglédi Ferenc alpolgármester úr koszorúztak.
A megemlékezés zárásaként
a Magyarok Parkjában hajtot-

tak fejet a megemlékezők Arad
város táblájánál és itt énekelték
el a Szózatot – a parkban Mészáros Miklós és Nagy Sándor
képviselők helyezték el az emlékezés virágait.

Magyarok Parkjában is elhelyezték
képviselőink a kegyelet virágait

Ünnepi hírek
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Az októberi tavasz
Már kisgyermek korban
megtanuljuk, hogy a szeptember, október és a november őszi hónapok, és az ősz
az elmúlást jelenti. Akadnak
azonban a történelemben
ritka, megismételhetetlen
pillanatok, melyek képesek a feje tetejére állítani a
kőbevésett, állandónak hirdetett téziseket. Nagyszüleinktől tudjuk ugyanis, hogy
régen, az egyik legsötétebb,
legkilátástalanabb időben
egy egész hétre váratlanul
tavasz lett az ősz közepén.
Újjászületés a haldoklásban…
Az 1949-es kommunista
hatalomátvétel óta az egész
magyar nemzetben felgyülemlő harag és elégedetlenség segy hideg, őszi napon,
1956. október 23-án tavaszi rügyként pattant ki az
emberek szívéből, és kész
volt arra, hogy ez a parányi ország egymaga szálljon szembe a világ akkori
legnagyobb katonai erejét
képviselő Szovjetunióval.
Akkor ősszel a magyarság
egy emberként állt fel, de
csak egyetlen mondatot kiáltott az elnyomó hatalomnak: ELÉG VOLT! Rövid
és tömör, ám mégis oly erővel bírt, mely elég elég volt

Nagyigmándi Pápay József Általános
Iskola diákjai adtak műsort

Illés Csaba
szavalt

ah-

hoz, hogy a szovjet
óriás egyet visszalépjen, és engedjen a
követeléseknek.
Ezzel kezdetét vette egy rövid, de

annál termékenyebb tavasz, mely alatt több és
mélyebb változást élt meg
az ország, mint az 1956ot megelőző 7 évben ös�szesen. Az emberek újra
kezdtek reménykedni, hinni, ismét szabadnak érezhették magukat. Ezt az érzést ugyan úgy élte meg a
pesti polgár, mint a vidéki
földműves…
Egy dolgot azonban nem
feledhet senki: A szabadságnak azonban ára van!
Ezt az árat pedig véresen
be is szedte az időközben
feleszmélt elnyomó hatalom. Az akkoriak tudták
ezt, ám a magyar nemzet
az esélytelen küzdelemben
is oly harcot vívott, melyet
méltán őrizhet meg az emlékezet!
(Folytatás a következő oldalon)
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Nekünk pedig kötelességünk az emlékezés. Emlékezés az 58 évvel ezelőtti
eseményekre, és 1956 hőseire. Az e célból rendezett
ünnepségsorozat kezdetét
jelezte az október 22-i
ökumenikus istentisztelet
a református templomban. Ennek folytatásaként október 23-án gyűltek össze Nagyigmándon
az 56-osok terén a régi
bajtársak, hozzátartozóikat elvesztő családtagok, rokonok és mindenki,
akinek valamely szerette
megszenvedte a forradalom és szabadságharc leverését követő megtorlás
időszakát.
Nemzeti imánk, a Himnusz eléneklése után Illés
Csaba előadásában hangzott el Kiss Dénes: Velünk,
vagy ellenünk című verse.
Ezt követően Hajduné Farkas Erika polgármester
asszony mondta el ünnepi
beszédét.

Ünnepi hírek
sekben, visszaemlékezésekben az emlékezők előtt
elevenedetek meg az 58
évvel ezelőtti események:
a zsarnokság igájának lerázása; a szabadság keresése és az ezért való tenni akarás; a felszabadult,
álomszerű öröm; majd a
keserű ébredés pillanata és
a véres megtorlás.
Az ünnepség zárásaként az
emlékmű megkoszorúzására került sor. Nagyigmánd
nagyközség lakóinak nevében Hajduné Farkas Erika
polgármester asszony és
Czeglégi Ferenc alpolgármester úr koszorúzták meg
az emlékművet. Az ’56-os
bajtársak nevében Karikó
József úr és Pogrányi József úr, a nagyigmándi
egyházközségek nevében
pedig Simonics Péter római
katolikus plébános atya és
Sugár Tamás református
tiszteletes úr helyezte el az
emlékezés virágait.
Az ünnepségsorozat zárásaként, november 4-én
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Hajduné Farkas Erika és Czeglédi Ferenc koszorúztak

A bajtársak
nevében
Karikó József és
Pogrányi József
urak koszorúztak

Történelmi
egyházaink
vezetői közösen
koszorúztak

A
Nagyigmándi
Pápay József Általános Iskola 8.
évfolyamos diákjai megemlékezésükben újra felelevenedett a múlt.
Az őket felkészítő
osztályfőnökök,
Kőrösligetiné Nagy
Erzsébet és Bukta
József
munkájának köszönhetően
az elmondott ver-

az ’56-osok terén csendes
főhajtással és gyertyagyújtással emlékeztek meg a
nagyigmándiak azokra a
Hősökre és Mártírokra,
akik 58 évvel ezelőtt életüket adták egy szabad és
független Magyarországért.
Minden szervezőnek és
szereplőnek ezúton is köszönjük a részvételt.
Illés Csaba
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Önkormányzati hírek
Az új képviselő-testület
alakuló ülését megelőzően
szeptember 10-én rendes,
október 6-án egy rendkívüli üléssel zárták az elmúlt
képviselő-testület tagjai a
négy éves munkájukat.
A szeptember 10-i ülésen
elfogadásra került az önkormányzat 2014. évi I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámoló. Az önkormányzat az I. félévi bevételeit
318.222 e Ft-ra, kiadásait
357.359 e Ft.-ra teljesítette.
A takarékos gazdálkodásnak
köszönhetően sikerült befejezni a már megkezdett beruházásokat és felújításokat.
Átadásra került a térfigyelő
kamerarendszer, a felújított
Millenniumi játszótér, valamint a többfunkciós autó-buszállomás, amelyben
helyet kapott a polgárőrség
és a rendőrség is.
A sportházépítési, a szabadtéri színpad felújítási, valamint a gondozási központ
belső felújítási kiadása, a II.
félév könyvelésében fog jelentkezni.
A képviselő-testület a legfontosabb feladatának továbbra is az intézményei
biztonságos működtetését
tartja. Fontos feladat a fizetőképesség további megőrzése, erősítése.
Falugondnokok beszámolója 2014. I. félévről.
A falugondnokok,
ifj.
Bedecs János és Lukács Jácint által készített beszámoló a falugondnokság munkáját hónapokra lebontva,
részletesen bemutatta, melyet a testület tagjai megköszöntek és elfogadtak.
A helyi lakáscélú támogatásokról szóló 10/2014.
(IX.15.) önkormányzati
rendelet az alábbiak szerint került megalkotásra:
Nagyigmánd Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése
szerinti eredeti jogalkotói
hatáskörében, a Magyarország helyi önkormány-

zatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§
(1) bekezdés 9. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.§ (1) E rendelet hatálya
kiterjed Nagyigmánd Nagyközség területén letelepedni
szándékozó, illetve bejelentett lakóhellyel rendelkező
nagykorú lakosra, akik a
kérelem benyújtásakor 45.
életévüket még nem töltötték be. Házaspár illetve élettársak esetén a jogosultsághoz elegendő, ha legalább
az egyik fél eleget tesz a
korhatári feltételeknek.
(2) A lakásbővítéshez, állagmegóváshoz, felújításhoz, komfort fokozat növeléséhez igényelendő helyi
lakáscélú támogatás korhatártól függetlenül vehető
igénybe.
2.§ (1) A helyi lakáscélú támogatást (továbbiakban: támogatás) az önkormányzat
mindenkori költségvetési
rendeletében az erre elkülönített keret terhére, e rendelet szerint feltételekkel
adható.
(2) Az (1) bekezdés szerinti
keretösszeg kimerülése esetén, vagy a keret tárgyévi
esetleges ismételt megnyitásakor az önkormányzat
a helyben szokásos módon hirdetményt tesz közzé. A keret kimerülésekor
a kérelmek befogadását
felfüggeszti.
3.§ (1) A támogatás adható:
a) lakás vagy családi ház
(továbbiakban: lakás) építéshez,
b) új vagy használt lakás vásárlásához,
c) lakásbővítéshez, állagmegóváshoz, felújításhoz,
korszerűsítéshez, komfort
fokozat növeléséhez.
d) Annak a kérelmezőnek,
akinek lakhatása elemi kár
(különösen árvíz, belvíz,
földrengés, talajvíz, viharkár stb.) miatt került közvetlen veszélybe és a lakás
gazdaságosan helyreállít-

ható. Az előbbi feltételeket
szakvéleménnyel kell igazolni.
(2) A támogatás formája:
kamatmentes kölcsön.
(3) A lakás építéshez vagy
új illetve használt lakás
vásárláshoz meghatározott
támogatás ugyanazon személynek – egyedülállónak,
házastársaknak vagy élettársaknak – csak egy jogcímen
és egy alkalommal adható.
Nem adható támogatás a
már kifizetett vételárra, elvégzett munkára vagy beszerzett anyagokra.
(4) A kérelmező részére a 3.
§ c) pont szerinti támogatás
csak akkor állapítható meg,
ha az előzőleg bármilyen
jogcímen felvett támogatást
teljes egészében visszafizette és az önkormányzatnak nem kellett intézkednie
az összeg behajtása érdekében.
(5) A támogatás folyósításának előfeltétele, hogy
a 3. § (1) bekezdés b) és
c) pont szerinti támogatás
igénybevétele esetében, a
kérelmező a szerződéskötés
időpontjában érvényes lakásbiztosítással rendelkezzen a kölcsön visszafizetésének időtartamára.
(6) Kérelem nem utasítható
el arra való hivatkozással,
hogy az adott ingatlanra
már a kérelem benyújtását
megelőzően az önkormányzat folyósított helyi lakáscélú támogatást.
4.§ A támogatás összege:
a) új lakás építéséhez vagy
vásárlásához 500.000,-Ft,
b) használt lakás vásárlásához 400.000,-Ft,
c) lakásbővítéshez, állagmegóváshoz, felújításhoz,
komfortfokozat
növeléséhez,
korszerűsítéshez
200.000,-Ft,
d) elemi kár lakhatást veszélyeztető elhárításához
250.000,-Ft.”
5.§ (1)A támogatási kérelmeket a jegyzőnél kell benyújtani. A kérelemben az
igénylőnek a valótlan beje-

lentésekhez fűződő következmények ismeretében és
tudatában nyilatkoznia kell
arról, hogy a támogatást milyen célból és milyen címen,
hány tagú család részére,
mekkora összegben kérik és
azt mennyi idő alatt, mekkora összegekben fizetik
vissza, valamint nyilatkozatát arról, hogy pénzintézeti
kölcsönt kíván- igénybe
venni.
(2) A kérelemhez mellékelni kell:
a) építés esetén, az építési
engedélyt,
b) egy 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot,
c) lakásvásárlás esetén 3
hónapnál nem régebbi adásvételi szerződés vagy előszerződés egy eredeti példányát,
d) illetve, - ha az adás-vételi
szerződésből nem derül ki
– az igénylők munkahelyi
igazolását arról, hogy állapítottak-e meg számukra
munkáltatói kölcsönt, valamint a vételár vagy a beruházási költség fennmaradó
részének biztosítására szolgáló fedezet igazolását.
e) a 3.§ (1) bekezdés c)-d)
pontjai esetében a beruházás teljes költségvetését, árajánlatát.”
f.) a kérelmezők munkáltatói igazolását, munkahely
változtatás esetén munkába
állástól számított 8 napon
belül be kell csatolni az új
munkahely munkáltatói igazolását, vagy a kérelmező
bankszámlaszerződését és
az azonnali beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó felhatalmazást.
(3) A kérelem nyomtatvány
mintáját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(4) a 3.§ d) pontja szerinti
támogatás kérelmezése esetén a kötelezően csatolandó
mellékleteket - a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott melléklet kivételével - elegendő a támogatási
(Folytatás a következő oldalon)
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szerződés
megkötésekor
bemutatni.
6.§ (1) a rendelet 4. § a)-c)
pontjaiban meghatározott
támogatás esetén a kérelmeket – a Szociális, Művelődési és Sportbizottság
véleményének figyelembe
vételével – a képviselő-testület bírálja el.
(2) A rendelet 4. § d) pontjában meghatározott támogatás esetén a kérelmekről
átruházott hatáskörben a
polgármester dönt. Az átruházott hatáskörben hozott
támogatásokról a következő
ülésen köteles tájékoztatni a
képviselő-testületet.
7.§ (1) A döntésről a jegyző
8 napon belül köteles értesíteni a támogatást kérőt,
akivel az önkormányzat
kölcsönszerződést köt.
(2) A kölcsönszerződés mintáját a rendelet 2. melléklete
tartalmazza.
8.§ A kérelmező szerződésbeli kötelezettséget vállal
arra, hogy a támogatást a
kézhezvételtől
számított
90 napon belül rendeltetésszerűen felhasználja és ezt
hitelt érdemlően igazolja.
Amennyiben az adós ezt a
kötelezettségét elmulasztja,
úgy köteles a kölcsön ös�szegét egy összegben, azonnal visszafizetni.
9.§ E rendelet 3.§ d) pontjában meghatározott támogatás folyósítása a helyreállítás során elvégzett munka
arányában történik. A helyreállítás mértékét a hivatal
építési és beruházási ügyekért felelős ügyintézője állapítja meg.
10.§ (1) Lakásépítés vagy
vásárlás esetén a támogatás
visszafizetésének leghos�szabb ideje legfeljebb 5 év.
(2) Lakásbővítés, állagmegóvás, felújítás, komfortfokozat növelés, korszerűsítés
esetén a támogatás visszafizetés leghosszabb ideje 18
hónap, elemi kár helyreállítása esetén legfeljebb 2 év.
(3) A támogatást – a fizeté-

Önkormányzati hírek
si halasztás kivételével – a
kölcsön felvételét követő
hónap 1. napjától kezdődően, havi egyenlő részletekben kell visszafizetni, minden hónap 10. napjáig.
(4) Az adott helyi támogatást, a szerződés aláírásának
napjától esedékes ptk. szerinti kamatokkal egy ös�szegben, azonnal vissza kell
fizetni, ha:
a) az adós az ingatlant a
kölcsön teljes visszafizetése
előtt helyi cserelakás nélkül
idegeníti el,
b) a támogatni kívánt vásárlás vagy beruházás időközben az adós hibájából meghiúsul, vagy a vétel nem jön
létre,
c) az adós a támogatást nem
a szerződésben meghatározott célra használta fel,
d) az adós 3 hónapig nem
teljesíti fizetési kötelezettségét írásbeli felszólításra sem. Ebben az esetben
a jegyző felszólító levelet
küld az adós részére, amely
tartalmazza a további nem
fizetés jogi következményeire való tájékoztatást, majd
további nem fizetés esetén
– a 1 hónap elteltével – felbontja a szerződést.
e) a megkötött lakásbiztosítás a kölcsön visszafizetésének ideje alatt megszűnik.
f.) Az adós munkahely változtatás esetén nem csatolja
be a munkáltatói igazolást, a fedezetül felajánlott
bankszámlát másik felajánlása nélkül megszűnteti.
(5) A hátralék, ill. az egy
összegben visszafizetendő
támogatás beszedése felől a
jegyző intézkedik.
11.§ A támogatás biztosítékaként az önkormányzat
1 éven túli futamidő esetén
jelzálogjogot, elidegenítési
és terhelési tilalmat jegyeztet be a kérelmező tulajdonába kerülő ingatlanra a
kölcsönösszeg erejéig. A
jelzálogjog bejegyzésével
és törlésével kapcsolatos
költségeket az ügyfél fizeti.
12.§ (1)A rendelet 2014.

szeptember 20. napján lép
hatályba.
(2)
Hatályát
veszti
Nagyigmánd
Nagyközség Önkormányzatának a
3/2000. (II.11.), 18/2005.
(VII.28.), 4/2006. (II.16.)
önkormányzati rendelete.
Hajduné Farkas Erika sk.
polgármester
Dr. Füles Zoltán sk.
jegyző
Az ülésen a sportöltöző és a
szabadtéri színpad pótmunkáinak elszámolásáról szóló napirend is elfogadásra
került, illetve a tűzoltólaktanya építéséhez szükséges
újabb telkek vásárlásáról is
döntés született.
Október 6-i rendkívüli
ülésen elsőként,- a beruházások, felújítások megvalósulása érdekében a tartalékalap terhére történő 36.122
E Ft átcsoportosításról döntöttek a képviselők.
A 2014. évi költségvetési
rendelet módosítását az
állami támogatások, az átvett pénzeszközök, a saját
bevételek növekedése, illetve a központi költségvetési
támogatás változása tette
szükségessé.
Víziközmű gördülő fejlesztési terv elfogadása.
Az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre
a 2011. évi CCIX. törvény
11.§-a tartalmaz szabályozást a gördülő fejlesztési
terv elfogadásáról:
11. § (1) A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága
érdekében
-a fenntartható fejlődés
szempontjaira
tekintettel
-víziközmű-szolgáltatási
ágazatonként tizenöt éves
időtávra gördülő fejlesztési
tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.
A képviselő-testület elfogadta a település víziközműveire vonatkozó gördülő
fejlesztési tervet 2015-2029
időszakra.

2014. november
Sportpálya labdafogó hálójának kivitelezése:
A Sportegyesület a TAO
sportfinanszírozási pályázat
keretében labdafogó háló
telepítésére 2.184.729,-Ft
támogatást nyert, melyet
965.271,-Ft önerővel kellett kiegészíteni. A költségek előfinanszírozására
3.150.000,-Ft kölcsönt biztosított a testület a Sportegyesület részére, melynek
a visszafizetési határideje
2014.december 31.
A képviselő-testület a községi Sport és Szabadidőközpont labdarúgó-pályájánál
a labdafogó háló kiépítésére
a nagyigmándi ANÓD-PÓLUS Bt-t kérte fel. A hálók
kiépítése megfelelő minőségben el is készült, melynek az önkormányzatra jutó
része bruttó: 792.588,- Ft
volt.
Pályázat benyújtása szociális tűzifaigénylésre:
A képviselő-testület pályázatot nyújtott be a települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához
kapcsolódó
kiegészítő
támogatásáról
szóló 46/2014.(IX.25.) BM
rendeletben meghirdetett
pályázatra, a szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához.
A szükséges önerőt 200.660
Ft-ot biztosítja. Az önkormányzat a szociális tűzifában vagy szénben részesülőktől ellenszolgáltatást nem
kér. A témával kapcsolatos
szükséges döntést(rendelet
alkotás az elosztásáról) a
november 19-i ülésen hozza
meg a testület.
A megválasztott képviselőtestület 2014. október 21-én
tartotta alakuló ülését a Magos Művelődési Házban.
Hajduné Farkas Erika polgármester köszöntötte az
ülésen megjelenteket, majd
felkérte a Helyi Választási
Bizottság elnökét, Czunyi
Ferencnét, hogy tartsa meg
tájékoztatóját az önkormányzati képviselők és polgármester választásról.
(Folytatás a következő oldalon)

2014. szeptember
(Folytatás az előző oldalról)

Az alábbi beszámoló hangzott el: „A Helyi Választási
Bizottság nevében szeretettel köszöntök minden kedves megjelent érdeklődőt.
A Helyi Választási Bizottság
három tagját és két póttagját
a települési önkormányzat
képviselő-testülete a helyi
önkormányzati képviselők
és polgármesterek általános
választásának kitűzését követően legkésőbb a szavazás napja előtti 42. napon
választja meg. Személyükre a Helyi Választási Iroda
vezetője tesz indítványt.
Nagyigmánd Nagyközség
Képviselő-testülete a jogszabályi határidőn belül
171/2014. (VIII.27.) sz.
határozatával
választotta
meg a bizottság tagjait és
póttagjait. Tagok: Czunyi
Ferencné, Juhászné Mészáros Erzsébet és Bánházi
Ferencné. Póttagok: Sebestyén Antalné és Varga József.
A bizottság alakuló ülésére
2014. szeptember 2-án került sor, ahol a tagok eskütételét követően megválasztásra került személyemben
az elnök, Juhászné Mészáros Erzsébet személyében az elnökhelyettes. Ezt
követően láthatott hozzá a
bizottság érdemi munkájához.
A jelölt állítás időszakában
a törvényi határidő lejártáig 1 fő polgármester jelölt
és 11 fő képviselő jelölt
kérte a nyilvántartásba vételét a választási bizottságtól. A nyilvántartásba vétel
az ajánlóívek kiadásával
kezdődött, melyet a Helyi
Választási Iroda állított elő
a választási rendszer program segítségével. A képviselő jelöltek az ajánlóívek leadásával és E2 jelű
nyomtatvány kitöltésével
kérhették nyilvántartásba
vételüket bizottságunktól.
A leadott ajánlóíveket a
választási iroda dolgozói
ellenőrizték, majd ellenőr-
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zést követően az ellenőrzés gépi eredményét és az
ajánlóíveket átadták a bizottságnak.
A fenti dokumentumok és
az ajánlóívek ellenőrzése
során a Helyi Választási
Bizottság megállapította,
hogy a jelöltek rendelkeznek a megfelelő számú ajánlással, így a nyilvátartásba
vételük megtörtént.
Új szabály volt a választási
eljárásban, hogy az átvett

hogy a nyomtatást központilag elvégezhessék.
A választási bizottságba
a jelölő szervek, jelöltek
ezen a választáson nem delegáltak megbízott tagokat,
a szavazatszámláló bizottságokba is csak egy jelölő
szervezet delegált. Annak
érdekében, hogy a szavazatszámláló bizottságok működőképesek maradjanak
a bizottságok póttagjaiból
kerültek kiegészítésre. Így

Önkormányzati választáson

ajánlóívekkel minden jelöltnek tételesen el kellett
számolnia, hiány esetén
laponként 10 ezer Ft bírságot helyezett kilátásba
szankcióként a jogalkotó.
Településünkön
minden
jelölt sikeresen visszaadta
az általa átvett valamennyi
ajánlóívet, ezért bírság kiszabására nem került sor.
Új feladata volt a bizottságnak a jelöltek szavazólapon történő sorrendjének
kisorsolása.
A korábbi választásokon a
jelöltek még abc-sorrendben szerepeltek, az új törvény azonban –az esélyegyenlőség érvényesülése
miatt –sorsolást ír elő. A
2014. szeptember 8-i nyilvános ülésen a helyi választási bizottság kisorsolta
a szavazólapon szereplő
jelöltek sorrendjét. Ezt követően szeptember 15-én a
polgármester és az egyéni
listás választás szavazólapjának adattartalmát kellett
jóváhagynia a bizottságnak,

is történtek a tagokat érintő rendkívüli események,
de ezeket sikerült a további
póttagok igénybe vételével
megoldani.
A választás napján a Helyi Választási Bizottság fő
feladata a választás törvényességének és tisztaságának megőrzése, felügyelete.
Ezzel kapcsolatosan a választási eljárásról szóló törvényben rögzített írásbeli
kifogás nem érkezett a helyi
választási bizottsághoz.
A Helyi Választási Bizottság adminisztrációs feladatainak ellátásában a Helyi
Választási Iroda segítette,
melynek vezetője, községünk jegyzője, dr. Füles
Zoltán; aki munkatársaival
a jogszabályban előírt feladatait maradéktalanul teljesítette, ezt az állampolgárok is nyomon követhették
az önkormányzat épületében elhelyezett tájékoztatókon, Nagyigmánd internetes honlapján. A választás
estélyén az eredményeket a
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központi rendszeren keresztül beérkezésüket követően
haladéktalanul elérhetővé
tették a nyilvánosság számára.
Nagyigmánd Nagyközségben 4 szavazókörzetben 4
szavazatszámláló bizottság
dolgozott a választás napján
reggel 6 órától 19 óráig. A
szavazókörzetekben sem a
szavazás során, sem azt követően, azok számlálásakor
rendkívüli esemény nem
történt.
A szavazatszámláló bizottság tagjai ellenőrizték a
szavazóhelyiségeket, levezették a szavazást, gondoskodtak a szavazás törvényes
lebonyolításáról, megszámolták a szavazatokat, és
megállapították a szavazókörzetben a szavazás eredményét, amiről jegyzőkönyvet állítottak ki.
A választás 19 órás lezárását
és a szavazatok megszámlálását követően elkészített
jegyzőkönyvek kézhezvételét követően a helyi választási
bizottság talán legfontosabb
szerepe következett, amikor
is a jegyzőkönyvek alapján
megállapította a választás
eredményét.
A Helyi Választási Bizottság
megállapította és közzétette
a polgármester- és a képviselő-választás eredményét,
amelyről most tájékoztatja
a Tisztelt Jelenlévőket is:
A jogszabályi előírásoknak
megfelelően Nagyigmándon
1 fő polgármester és 6 fő helyi önkormányzati képviselő
megválasztására volt lehetőség 2014. október 12-én.
Nagyigmándon a választásra jogosult állampolgárok
száma: 2407fő
a választáson ebből részt
vett: 1065 fő
A részvételi arány 44,24 %,
ami alacsonyabb a 4 évvel
korábbinál.
A polgármester választás
eredménye:
Hajduné Farkas Erika Független jelölt 950 szavazatot
kapott.
(Folytatás a következő oldalon)
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A képviselő választás eredménye:
Róth Csaba Független jelölt
708 szavazatot
Czeglédi Ferenc Független
jelölt 657 szavazatot
Szijj Ferencné Független jelölt
645 szavazatot
Bedecs János Független jelölt
483 szavazatot
Nagy László Független jelölt
473 szavazatot
Dr. Müller Mária Független
jelölt 468 szavazatot
Vincze Lajos Független jelölt
414 szavazatot
Juhász Tibor Független jelölt
368 szavazatot
Varga-Szajkó Judit Független jelölt 365 szavazatot
Vörös István Független jelölt
295 szavazatot
Vincze István Független jelölt 282 szavazatot szerzett.
A Helyi Választási Bizottság a választás eredményét
október 13-án hajnalban állapította meg, ekkor hozta a
választás eredményét tartalmazó határozatát. A választási törvény értelmében a
választás eredményét megállapító határozat ellen három napon belül lehetett volna fellebbezéssel élni. Ilyen
nem érkezett, ezért október
16-án 16.00 órakor jogerőssé vált a választás eredménye nagyközségünkben.
A jogerős eredmény alapján az elkövetkezendő 5
évre Nagyigmánd Nagyközség
Önkormányzat
képviselő-testületének tagjai: Róth Csaba, Czeglédi
Ferenc, Szijj Ferencné,
Bedecs János, Nagy László és Dr. Müller Mária.
A választási eljárásról szóló törvény 206 §-a alapján a
megválasztott képviselőknek
a megbízó levelet a választás eredményének jogerőssé
válását követő három napon
belül át kell adni. A Helyi Választási Bizottság a megbízó
leveleket a törvényes határidőn belül október 17-én átadta a megválasztott polgármesternek és képviselőknek.
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A helyi önkormányzati
választás mellett választó
polgáraink szavazhattak a
megyei önkormányzati képviselői helyekre listát állító
jelölő szervezetekre. E szavazásnál az egész megye
alkotott egy választó kerületet, és az eredményt is a
Komárom-Esztergom Megyei Választási Bizottság
állapította meg. Tájékoztatásul településünkön a Komárom-Esztergom Megyei
Közgyűlésbe tagokat jelölő
szervezetekre leadott voksok alapján az alábbi eredmények születek:
FIDESZ-KDNP 626 szavazat, Jobbik 160 szavazat,
MSZP 150 szavazat, DK 54
szavazat. Együtt PM 25 szavazat.
A megyei eredmények ös�szesítése folytán a Megyei
Közgyűlésben a FIDESZKDNP: 9 mandátumot, a
Jobbik: 3 mandátumot, az
MSZP: 2 a DK 1 mandátumot szerzett.
A Helyi Választási Bizottság
nevében a választási iroda, a
szavazatszámláló bizottságok tagjainak és az ő munkájukat segítő valamennyi személynek ezúton is szeretném
megköszönni a választások
gördülékeny lebonyolításában nyújtott kitartó munkát.
A megválasztott polgármesternek, és a képviselőknek,
pedig ezúton is gratulál a bizottság. Az elkövetkezendő
5 évre sikeres együttműködést és jó munkát kívánok”
Azt követően került sor a
megválasztott képviselők,
illetve a polgármester as�szony eskütételére, az esküokmányok aláírására.
Majd Hajduné Farkas
Erika polgármester as�szony, az alábbi ciklusprogramját ismertette.
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Lakótársaim!
Kedves Képviselő-társaim!
Ma egy különösen ünnepélyes, lélekemelő pillanatban vagyunk együtt, hiszen
mi, akik most itt vagyunk

2014. október-november

Hajduné Farkas Erika
polgármesteri eskütétele

Az új képviselők

a színpad előtt, településünk újonnan megválasztott
képviselőiként teljes súl�lyal átéljük és érezzük a választópolgárok bizalmának
megtisztelő erejét és az ezzel együtt járó felelősségét.
Újraválasztott polgármesterként, pedig az első alkalommal vezethetem az új

képviselő-testület
ülését,
első alkalommal szólalhatok fel Önök előtt.
Tisztelt Hölgyeim és uraim!
Nem tudom, hogy elgondolkodtak-e már azon, hogy az
alakuló képviselő-testületi
ülésnek az elsőségen túl mi
kölcsönöz – a szó legnemesebb értelmében - ünnepé(Folytatás a következő oldalon)

2014. október-november
lyes, emelkedett hangulatot,
semmilyen más eseménnyel
és pillanattal össze nem téveszthető komolyságot.
Nos, éppen az, amihez an�nyira hozzászoktunk már,
hogy fel sem tűnik. Mondhatjuk róla, hogy hétköznapi, most azonban az ünnep
legfőbb kelléke. Ez pedig
nem más, mint az eskü formájában kimondott szó ereje.
Az eskü nem formaiság.
A magyar jog intézménye
ezért őrizte meg, mert ezzel
a jog, az esküt tevők személyes, lelkiismereti meggyőződésére, a közhivatalt
betöltők, a közfeladatot ellátok erkölcsi minőségére
épít.
És valóban, polgármesterként és képviselőként sohasem feledkezhetünk meg
arról, hogy az erkölcsi minőség a bizalom alapja.
Azé a bizalomé, amely bennünket a közügy vitelére,
képviseletére felhatalmaz,
és amellyel a választópolgárok, Önök bennünket a
településünk érdekében történő döntéshozatal jogával
felruháztak.
Engedjék meg, hogy ebben
a pillanatban és itt köszönetet mondjak településünk
minden választópolgárának
a helyhatósági választásokon való részvételéért, és
megköszönjem azt a bizalmat mellyel hozzájárultak
ahhoz, hogy az itt megválasztott
képviselőkkel
együtt, az itt élők javára a
mai napon megkezdhetjük a
munkánkat.
A magam és a képviselő
társaimmal együtt azon leszünk, hogy minden erőnkkel, az Önök által kapott
bizalmat Nagyigmánd és a
hozzá tartozó puszták fejlődésére fordítsuk.
Polgármesterként az elkövetkezendő őt évben is a
további biztonságos működés mellett az emberek
életkörülményeinek javítását, a településünk további
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fejlődését, az összefogást és
az Önök véleményét figyelembe vevő közös munkát
tartom szem előtt. A világ
gazdaságában történt változások hatásai, a válságból
való kilábalás nehézségei,
a közigazgatás átalakítása,
átszervezése, a kiszámíthatatlanság, megváltoztatta feladatainkat és komoly
kihívások elé állított bennünket az eltelt 4 évben.
Pénzügyi
lehetőségeink
megváltoztak és ennek figyelembe vételével kell
a jövőben is feladataink
fontossági sorrendjét alakítanunk. Elsődleges feladatunk, hogy növelnünk kell
az önkormányzat bevételét,
új vállalkozások letelepítésével, pályázatok írásával,
valamint a meglévő pénzeszközeink gondos, körültekintő felhasználásával.
Továbbra is fontos feladatunk lesz a munkahelyteremtés.
Az Ipari parkjaink termelő
üzemekkel való további bővítése, valamint, az önkormányzati fejlesztésekhez,
beruházásokhoz helyi vállalkozások előnyben részesítése. Az elkövetkezendő
önkormányzati ciklusban
a következő fejlesztési feladatok megvalósítását tartom fontosnak.
A Nagyigmánd Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságunk nagyon fontos
szerepet tölt be az itt élő
emberek mentő-tűzvédelmének biztosításában, a
katasztrófahelyzetek megoldásában és a rendezvényeink biztosításában.
A tűzoltólaktanyánk állapota, elrendezése már nem
felel meg a mai törvényi
előírásoknak.
Annak érdekében, hogy a
tűzoltóságunk megmaradhasson szükséges egy új
laktanya megépítése. A látványtervek már elkészültek
és a terület előkészítése is
elkezdődött.
• Szükséges a csapadék-víz-

elvezető árkok, út, járdafelújítások tovább folytatása;
• A Kossuth Lajos utca páros oldalának a rekonstrukciója, a piactér felújítása;
• Az közétkeztetési feladatokat ellátó konyháink felújítása, korszerűsítése;
• A Nagyigmándi Közös
Önkormányzati Hivatal tetőszerkezetének, valamint
az épület teljes belső felújítása;
• A Sport és Szabadidő központunk tovább fejlesztése,
új büfé, vizesblokk építése,
szabadtéri sütő-főző lehetőséget kialakítása, mellyel
újabb, lehetőségeket tudunk
biztosítani önkormányzati,
civilszervezeti, vagy családi rendezvényekre;
• Ezidáig sajnos nem írtak
ki olyan pályázatot bölcsődeépítésre, melyen a településünk is pályázhatott volna, reméljük a következő
időkben lehetőségünk lesz e
feladat megoldására is;
• A község régi vágya, hogy
legyen a településünkön
Sportcsarnok, amint lehetőségeink / pénzeszközeink
növekedése, pályázat/ jó
irányban változnak, akkor
szeretném, ha megvalósulna;
A civilszervezeteink hos�szú évek óta meghatározó
szerepet játszanak településünk életében. Munkájukkal nagyban hozzájárulnak
a közös rendezvényeink
sikeréhez. Mindannyiunk
számára fontos, hogy a jövőben is biztonságosan működjenek, és a továbbiakban is minden segítséget
meg kell adni a számukra.
Fontos az idősekkel való
törődés, gondoskodás, a
hagyományok megtartása,
ápolása.
A Nagyigmándi Történelmi
Egyházak jelentős szerepet
töltenek be közösségünk
életében. A gyermekeink és
a felnőttek hitéletének, erkölcsi nevelésének formálásában nyújtott tevékenységük alapvető fontosságú
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számunkra. Továbbra is jó
kapcsolat fenntartására, a
közös együtt működésre
törekszem az egyházak
vezetőivel. Településünk
lakóinak
elégedettsége
érdekében célomnak tartom az önkormányzati intézmények,
színvonalas
működésének folyamatos
biztosítását, fejlesztését és
bővítését.
Az általam felsorolt, kitűzött feladatokat, a megváltozott gazdasági helyzethez
való igazodás, és a településünkön felmerülő igényeknek megfelelően próbáltam
összeállítani.
Bízom benne, hogy az elképzeléseimet a képviselőtestülettel és az Önök támogató segítségével sikerül
megvalósítani.
Tisztelt Hölgyeim! Tisztelt
Uraim!
A következő 5 évben is tisztelettel, becsülettel fogom
mindnyájukat szolgálni.
Köszönöm a megtisztelő bizalmukat.”
A programbeszédet követően a polgármester
asszony javaslatot tett
Czeglédi Ferenc alpolgármesterré választására,
mellyel kapcsolatban az
alábbiakat mondta el:
„Czeglédi Ferenc képviselő úr már 7-dik alkalommal
kapott bizalmat az önkormányzati választások alkalmával a település közügyeinek szolgálatára.
A választásokat követően
őt alkalommal választotta
meg a képviselő- testület, a
Pénzügyi Bizottság elnökének, mely elismerése a magas szintű szakmai irányító
munkájának.
Egy cikluson át a Településfejlesztési és Ügyrendi
bizottságnak is tagja volt.
2010. március 15-én a nemzeti ünnepünkön vehette át
a képviselő-testület által
adományozott elismerést a
Nagyigmándért Emlékérem arany fokozatát.
(Folytatás a következő oldalon)
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2010-es választást követően
alpolgármesteri teendőket
látott el.
Az elmúlt 24 év alatt a gazdálkodási, műszaki és beruházási ügyekben adott szakértői
véleménye, mindig elősegítette a beruházások szakszerű megoldását. Jól ismeri az
önkormányzat működését,
a településünk adottságait,
és ismeri az itt élő emberek
problémáit. Munkája során
mindig Nagyigmánd fejlődését tartja fontosnak.”
A képviselő-testület elfogadva a polgármester as�szony javaslatát, egyhangú
szavazattal Czeglédi Ferencet alpolgármesternek
megválasztotta, majd azt
követően az alpolgármester
úr letette az esküt és aláírta
az esküokmányt.

Önkormányzati hírek
A (3) bekezdés alapján a
társadalmi
megbízatású
alpolgármester
havonta
tiszteletdíjának 15%-ában
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, erről
dönteni nem kell, ez a törvény alapján fizetendő.
A testület tagjai az alpolgármester tiszteletdíját a
javaslatnak
megfelelően
157.080,-Ft/hó összegben
állapították meg.
Bizottságok megalakítása:
Az elmúlt ciklusban a képviselő-testület Szervezeti és
Működési
Szabályzatában
két bizottság került meghatározásra. Figyelembe véve,
hogy e két bizottság lefedi a
képviselő-testület munkájával
kapcsolatos előkészítő feladatok teljes körét, valamint azt a
tényt, hogy a 6 fő képviselőt

Czeglédi Ferenc alpolgármesteri eskütétele

Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása:
Hajduné Farkas Erika polgármester asszony tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az
alpolgármester tiszteletdíját hatályos önkormányzati
törvény 80. §. (2) bekezdése
határozza meg:
„A társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíját
a képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a
közötti összegben állapítja
meg.” Ez a gyakorlatban azt
jelenti, hogy a tiszteletdíjat
157.080,-Ft és 201.960,-Ft
között állapíthatja meg a
képviselő-testület.

nem célszerű további bizottságokba szétosztani.
A polgármester asszony javasolta az elmúlt ciklusban
meglévő Pénzügyi, Műszaki
és Fejlesztési Bizottság, valamint a Szociális, Művelődési
és Sportbizottság megtartását. Nyílt ülésen az alábbiakban határozta meg a képviselő-testület a bizottságait:
A Pénzügyi, Műszaki és
Fejlesztési Bizottság:
Elnök: Róth Csaba
Elnökhelyettes:
Dr. Müller Mária
Tag: Bedecs János
Nem képviselő tagok:
Szabó Katalin
Vincze Lajos

A Szociális, Művelődési és
Sport Bizottság:
Elnök:
Szijj Ferencné
Elnökhelyettes:
Bedecs János
Tag: Nagy László
Nem képviselő tagok:
Hérics Józsefné
Varga-Szajkó Judit
A bizottsági tagok az esküt
letették, majd aláírták az esküokmányokat.
Hajduné Farkas Erika
polgármester az alakuló
ülést az alábbi kedves szavakkal zárta:
Két képviselő társa Mészáros Miklós és Nagy Sándor, akik 1994-2014 –ig öt
cikluson keresztül, 20 évig
szolgálták a település lakóit, úgy döntöttek, hogy az
idei választások során már
nem indulnak újra.
Most szeretné itt megköszönni mindkettőjüknek, azt
a kimagasló munkát mellyel
hozzájárultak 20 éven át a
település fejlődéséhez.
Mészáros Miklós úr az
elmúlt 20 év alatt, 19941998 –ig képviselőként,
1998-2002-ig, képviselőként, a Sportbizottság elnökeként, a Pénzügyi bizottság
tagjaként,- 2002-2006-ig
képviselőként,- 2006-2010ig, képviselőként, az Ifjúsági, Művelődési és Sport
Bizottság elnökeként,
2010-2014-ig
képviselőként, a Pénzügyi, Műszaki
és Fejlesztési bizottság tagjaként, segítette a képviselő- testület munkáját.
2009. március 15-én a nemzeti ünnepünkön vehette
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át munkájának elismeréseként a képviselő-testület által adományozott
Nagyigmándért Emlékérem
Arany fokozatát.
Nagy Sándor úr az elmúlt
20 év alatt, 1994-1998 – ig
képviselőként, a Településfejlesztési és Vállalkozást
segítő Bizottság elnökeként,
1998-2002-ig Képviselőként, a Településfejlesztési
Bizottság elnöke, az Oktatási és Művelődési Bizottság elnökhelyetteseként,
2002-2006-ig
képviselőként, 2006-2010-ig képviselőként, a Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
elnökeként, 2010-2014-ig
képviselőként, a Pénzügyi,
Műszaki és Fejlesztési Bizottság elnökeként segítette
a településünk fejlődését.
Mindketten jól ismerték a település adottságait, ismerték
az itt élők gondjait, problémáit, a munkájuk során mindig a
település érdekeit képviselték,
a megfontolt döntéseikkel
hozzájárultak Nagyigmánd
hosszú távú fejlődéséhez.
Mindkettőjüknek jó egészséget kívánt, sok szeretetet a
családjuk körében, Miklósnak
a sport tevékenysége soron
újabb és újabb világcsúcsokat, Sándornak a vállalkozási
tevékenységében, pedig további sikeres működést.
Az alakuló ülés az aulában
a megválasztott képviselő-testület tagjai által biztosított megvendégeléssel,
barátságos beszélgetéssel
zárult.

2014. október-november
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Ingatlan versenytárgyalási hirdetmény
Nagyigmánd Nagyközség
Önkormányzat Képviselőtestülete 237/2014. (XI.19.)
sz. képviselő-testületi határozat alapján versenytárgyalás útján értékesíti a kizárólagos tulajdonát képező
alábbi ingatlant:

ta Pannon Takarék Bank Zrt.
Nagyigmándi Fiókjánál vezetett 63200054-11023658
számú bankszámlájára. Az
árverésre való jelentkezéshez csatolni kell a befizetési bizonylat másolatát. Az
árverés után a bánatpénz 8

Az önkormányzat fenntartja
magának a jogot, hogy nem
hirdet győztest.
Az ingatlan adásvétele:
A versenytárgyalás nyertesével való szerződéskötés csak a teljes vételár ki-

Cím				
Hrsz. Megnevezés Térmérték
									
Nagyigmánd, Köztársaság u. 30. 417 Lakóház, udvar 539 m2
A versenytárgyalás
Helye: Nagyigmándi Közös Önkormányzati Hivatal
Díszterme
Ideje: 2014. december 19.,
10.00 óra
Az értékesítésre kerülő ingatlan megtekinthető 2014.
december 18-án 9.00 órakor,
találkozó a Nagyigmándi
Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében.
Az árverésen való részvétel feltételei:
Jelentkezni 2014. december
18-án 16.00 óráig írásban a
Nagyigmándi Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet.
A versenytárgyaláson való
részvétel feltétele, hogy a
pályázó a megvásárolni kívánt ingatlan kikiáltási árának 10%-át bánatpénzként
befizessen
Nagyigmánd
Nagyközség Önkormányza-

napon belül mindazok számára visszafizetésre kerül,
akik részt vettek a versenytárgyaláson, de nem
szerezték meg az ingatlan
tulajdonjogát. A befizetett
bánatpénz a nyertessel való
szerződéskötéskor foglaló
címén a vételárba beszámításra kerül.
A versenytárgyalás lebonyolítása:
Aversenytárgyalást Nagyigmánd Nagyközség Jegyzője
vezeti, a kikiáltási árat követően az ingatlan vételára
50.000,-Ft-tal emelkedik.
Negatív licit nincs. A résztvevő a versenytárgyalást vezető által elmondott összeg
elfogadását kézfelemeléssel
jelzi, a legmagasabb összeget kínáló vevővel köt szerződést az önkormányzat.

Kikiáltási
ár(bruttó)
3.446.600,-Ft

egyenlítése után történik
meg, ezt követően kerül
az ingatlan a vevő birtokába és tulajdonába. A
vételárat egyösszegben a
versenytárgyalást követő
8 napon belül kell befizetni az önkormányzat számlájára. A nyertessel való
szerződéskötés legkésőbb
a vételár befizetésétől
számított 15 napon belül
megkezdődik.
Amen�nyiben a szerződéskötés
vagy a vételár megfizetése a vevő érdekkörébe felmerülő okból meghiúsul
úgy a vevő a bánatpénzt,
illetve a foglaló összegét
elveszíti.
Az elővásárlási jog jogosultja amennyiben gyakorolja elővásárlási jogát
jogosult a bánatpénz ös�szegén felüli vételárat öt

éven belül kamatmentesen
kiegyenlíteni. Ez esetben
az adásvételi szerződés
az eladó tulajdonjogának
fenntartásával kerül megkötésre, a bejegyzéshez
szükséges
nyilatkozatot
az önkormányzat a teljes
vételár megfizetését követően adja ki a vevő részére. A vevő előteljesítésre
jogosult, az előteljesítés
miatt szerződésből eredő
kötelezettségei nem változnak.
Az ingatlan adásvételével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség,
illetve a szerződés elkészíttetése a vevőt terheli.
Az adásvételi szerződés
tervezetét az önkormányzat megküldi az MNV Zrt.
részére, hogy törvényben
rögzített elővásárlási jogának gyakorlásáról nyilatkozzon. Az MNV Zrt.
nyilatkozatának
önkormányzat részére történő
megérkezésétől számított
15 napon belül kerül sor a
végleges szerződéskötésre. Amennyiben az MNV
Zrt. elővásárlási jogát
gyakorolni kívánja, úgy
a kapott foglalót az önkormányzat 8 napon belül
visszautalja a pályázónak.

Pályázati felhívás költségalapú bérlakás bérletére
Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 239/2014.
(XI.19.) sz. képviselőtestületi határozat alapján pályázatot hirdet a
Nagyigmánd, Ifjúmunkás
u. 1., I. emelet, 4. ajtó
szám alatti összkomfortos, költségalapú bérlakás
bérlőjének kiválasztására.
Pályázati feltételek:
• Az ajánlattevőnek a bérelni kívánt lakás lakbérének előre egy összegben történő megfizetésre

kell ajánlatot tennie. A
pályázathoz mellékelni
kell bármely pénzintézet
igazolását a pénz elhelyezéséről. Ugyanerre a
számlára kell elhelyezni
a lakás használatbavételi
díj összegét is, amely a
lakás bérleti díjának háromhavi összege. A lakás
használatbavételi díj ös�szege nem számít bele a
pályázatba.
• A pályázatban nyilatkozni kell arról, hogy
vállalja-e az önálló lakás
építését vagy vásárlását,

illetve mellékelni kell a
nyilatkozatot alátámasztó
dokumentumokat (telek
tulajdoni lap másolata, lakás- előtakarékossági szerződés stb.),
• nyilatkozni kell a bérlet
időtartamáról.
• A lakás alapterülete
82 m2, a havi bérleti díj
51.250 Ft/hó.+ rezsi.
A pályázat benyújtásának határideje:
2014. december 12., 10:00
óráig beérkezőleg. A pályázatokat Nagyigmánd

Nagyközség Polgármesteréhez kell benyújtani. A
pályázatokat a bérbeadó a
benyújtási határidő végén
nyilvánosan bontja fel. A
bérleti szerződés 2014. december 15-én lép hatályba.
Cím: Hajduné Farkas
Erika polgármester, 2942
Nagyigmánd, Kossuth L.
u. 2.
A borítékra kérjük ráírni: „PÁLYÁZAT A KÖLTSÉGALAPÚ BÉRLAKÁS
BÉRLETI JOGÁRA”
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Állatkertben jártunk

Süni csoport

Napocska csoport
Fehérlófia csoport

Micimackó csoport

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

Márton nap a Kincseskert Óvodában
November 11-én Szent
Márton napján megrendezésre került óvodákban az
immár hagyományosnak
mondható Márton nap,
melyre évről-évre nagy
örömmel készül felnőtt és
gyermek egyaránt.
A Márton nap a 40 napos
adventi böjtöt megelőző
utolsó nap, amikor a jóízű
és gazdag falatozás, vigasság még megengedett. Ezen
a napokon rendszeresek
voltak a lakomák, bálok,
vásárok. Márton napjához
számos időjóslás is fűződik:
Márton olykor fehér lovon
jár, tehát fel kell készülni a
havazásra, ha pedig Márton
lúdja jégen áll, karácsonykor sárban botorkál, ha jókedvű Márton, kemény lesz
a tél. A közmondás úgy tartja, aki Márton napján libát
nem eszik, egész évben éhezik. Óvodánk egész héten e
téma lázában égett, a gyermekek megismerkedhettek
a Szent Márton történetével,
a személyét övező különböző legendákkal, a nevéhez
kötődő
népszokásokkal,
hiedelmekkel. Óvodásaink
a megelőző hetekben változatos tevékenységekkel
ismerkedhettek meg. Libás
játékokkal, versekkel, énekekkel, mondókákkal szórakoztatták egymást.

Az ünnepséget Galgánné
Varga Erzsébet az óvoda
vezetője nyitotta meg, köszöntve a megjelent szülőket, gyermekeket, pedagógusokat, vendégeket. Az
idei totó is Szent Márton
életéhez kötődött, sok kis
óvodásunk fejtette meg a
rejtvényt szülei segítségével. Sorsolással a jó megfejtők közül csoportonként
3-3- kisgyermeket jutalmaztuk csokoládéval. A totóból megtudhattuk, hogy
Márton a mai Szombathely
területén született i.sz. 316ban. Apja kívánságára a
légió katonája lett. 18 éves
volt, amikor lováról leszállva odaadta köpönyegét, egy
didergő koldusnak. A legenda szerint Márton a ludak
óljába bújt, hogy kitérjen
püspökké választása elöl,
de a ludak gágogásukkal elárulták a szentet. Jótékony
püspökként tartják számon.
Ebben az évben sem maradhatott el rendezvényünk
egyik legkedveltebb eseménye a tökfaragó verseny. Ez
alkalomból 35 pályamunka
érkezett a szülői munkaközösség felhívására, mely
napról napra gyűlt óvodánk
fenyőfája alatt. Minden kisgyermek számára öröm volt
az újabb és újabb tökfaragások felfedezése, nézegetése.

Szent Márton ünnepe

Napocska csoport

A kedves szülök és gyermekeik idén is sok ötletes,
kreatív, nagyon igényes
kis alkotásokkal rukkoltak
elő, így a zsűrinek, a szülői
munkaközösség tagjainak
idén sem volt könnyű dolga.
Természetesen a három legjobban sikerült tökfaragás

díjazása mellett, minden
kis készítő is átvehette jól
megérdemelt csokoládéját.
Fődíjasaink: Vajda Ádám,
Bajcsai Martin, Osváth
Ádám. Ezt követően minden óvodai csoportunk versekkel, dalokkal kedveskedett a megjelenteknek, alig
(Folytatás a következő oldalon)
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várva már a hét fénypontját
a lámpás felvonulást. Amint
besötétedett, felgyulladtak
a mécsesek, megérkezett
„Szent Márton lován” és
kezdetét vette a felvonulás. A lámpákból ragyogó
fény a jó cselekedet jelképe,
amelyet Szent Márton nap-

Óvodai hírek
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alkalomhoz illő libazsíros
kenyér, sült tök, pogácsa és
sütemény várta a résztvevőket, alkalmat adva egy jó
beszélgetésre, együttlétre.
Köszönjük a rendezvény
megrendezésében nyújtott
segítségét Galgánné Varga
Erzsébet óvodavezetőnek,
az óvodapedagógusoknak,

Szent Márton lovasai

ján minél több emberhez
próbáltak eljuttatni a megemlékezők és ettől az időtől
szabadott a régiségben gyertyát gyújtani a műhelyekben. A kellemes séta során
sokan jöttek ki a házak elé
csodálattal nézve a világító
menetet. Az óvoda udvarára visszatérve, forró tea, az

a dajka néniknek, a konyhai
dolgozóknak, a szülői munkaközösség tagjainak, a falugondnokságnak, a polgárőrségnek, Venk Dánielnek
és Bauer Mártonnak.
Köszönjük a támogatásokat
Mészáros Miklós Úrnak,
aki kis meglepetéssel kedveskedett a gyerekeknek,

Pillangó csoport a Nagy család birtokán

Lámpás felvonulás

Czeglédi Ákosnak a fényvisszaverő mellényeket.
Köszönjük mindenkinek,
aki elfogadta meghívásunkat és velünk együtt ün-

Az induló Katica csoport

Virággal emlékeztek
óvodásaink

Ultramarathon
futóversenyen szurkoltak
óvodásaink

nepelt e kellemes délutáni
napon!
dr. Szijjné Szabó Csilla
Szülői munkaközösség
elnöke

Igmándi Hírnök • 15

2014. október-november

A Fehérlófia csoport ezúton fejezi ki köszönetét az Önkormányzatnak azért a támogatásért,
mely lehetővé teszi évek óta a gyermekeink számára, hogy a Szent Mihály napi búcsú másnapján ingyen hintázhatnak. Csoportunkból több gyermeknek is ez jelenti az igazi búcsúi
élményt. Örülünk, hogy nem kell lemondaniuk a kis hinta örömeirőll, melyet társaik már
előző nap a szüleikkel megéltek. Köszönjük.

Az Igmándi Hagyományőrző Egyesület teszi a dolgát
Jól eső érzés, hogy
többen
megkérdezték, mi
van velünk? Igen, régen
adtunk hírt magunkról,
de ezt most pótoljuk.
A néptáncosaink szertüzes,
dobos tanévzárója után sem
ültünk a babérjainkon.
A nyár az Erzsébet táborok
időszaka volt.
Igaz ugyan hogy a csoportos pályázat a nagy népsze-

Az első népzenei tábor szakmai csapata Fonyódligeten

rűsége miatt pont az orrunk
előtt zárult le a kiírási határidőt jóval megelőzve, de
az egyéni táborokra tudtunk
pályázni gyermekeinknek.

Néptáncos lányok a fonyódligeti Erzsébet táborban

felügyeletet és játszóház vezetését vállalta.
A szeptemberi hónap is feladta a leckét nekünk. Szeptembertől ugyanis több gyermekünk a tatai Kenderke
Alapfokú Művészeti iskolába is jár párhuzamosan
népzenét, népi éneket és
néptáncot tanulni. Így nem
éppen kevés szervezéssel
jár a megfelelő megoldások

Táncház a Kenderkében közös tanítványainkkal

Népzenei és néptáncos turnusokban vettek részt.
Büszkék vagyunk, hogy
Egyesületünk a felnőtt
tagság részvételével több
turnuson keresztülis hozzájárulhatott az országos
programhoz, mert gyermek-

megtalálása. A fáradságunk
viszont busásan megtérül,
ha arra gondolunk, hogy
már előzőkben is adtuk tehetséges tanítványunkat a
Kenderkébe. Nagy büszkeség számunkra, hogy ezen
(Folytatás a következő oldalon)
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Nagy siker a
régi, kézzel
hajtós daráló

A hanti vendégeket moldvai viseletbe öltöztettük
Szent Mihályi tűz, mely sok jó
embert melegít

tanulónk, valamint
egy felnőtt tagunk
is részt vehetett a
Budapesti Minősítő
Fesztiválon, s a zsűri
minősítette is a Tata
Néptáncegyüttest.
Másik felnőtt tagunk
a budapesti Bem
Táncegyüttessel vett
részt a minősítőn kiváló eredményt elérve.
Szeptember elején az

iskolában egész délelőttöt
betöltő játszóházat és táncházat tartottunk a gyermekeknek, valamint az iskola
orosz vendégeinek.
Szeptember folyamán részt
vettünk Tatán a Szent Mihály napi tűzgyújtáson és
táncházban.
Októberben,játszóházban
„kukoricáztak” gyermekeink, ahol szintén táncház
volt a folytatás.
Jelenleg kisebb és nagyobb

csoportunkkal is fellépésre
készülünk.
Köszönjük a Kedves Szülők kitartását, anyagi és
erkölcsi támogatását. Köszönjük Szijj Ferencné
Díszpolgár Asszony és
Hajduné Farkas Erika
Polgármester
Asszony
anyagi támogatását. Köszönjük a falunkbeliek érdeklődését és szeretetét.
Igmándi Hagyományőrző
Egyesület

IV. Határtalan Néptánctábor
Négy
évvel ezelőtt indítottuk
útjára azt
a kezdeményezést, hogy a naszvadi
és nagyigmándi néptáncos
gyerekek együtt tölthessenek egy hetet, ahol a folklór
és tánctanulás mellett a ba-

ráti kapcsolatok kialakítása,
erősítése is fontos szerephez jut.
Az idei évben augusztus
2-4. között a naszvadi Szabadidőközpont adott otthont
táborunknak. A több mint
harminc táborlakó változatos
három napot töltött együtt.
A tábor táncanyagát képező moldvai táncok tanu-

lása mellett meglátogattuk
a gútai vízimalmot, amely
egyike a festői dunai holtágon még fellelhető utolsó
kéthajós úszó malmoknak.
A malom felé vezető úton
végigsétálhattunk Európa
leghosszabb fedett fahídján
is, amely külön élményt jelentett számunkra.

A hagyományos mesterségekkel való ismerkedés keretében felkerestük a szintén
Gútán található kovácsműhelyt, ahol a kovácsmester
bemutatta a hagyományos
és a modern díszmű kovácstechnikákat is.
Kirándulás jutott a hétvége következő napjára is,
(Folytatás a következő oldalon)
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amikor az Érsekújvár határában lévő Zúgó vízeséshez
kerekeztünk el. A 30 km-es
bicikli túrát kicsi és még
kisebb is hősiesen végigtekerte, amiért a túra végén
egy kellemes fagyi volt a
jutalom.
Külön érdekességként az
idei évben citera hangszeres
zenei ismerkedést és táncpróbát is tartottunk, hiszen

a hagyományos naszvadi
Viza Citerazenekarra méltán büszkék a helyiek.
A játéknak és teljes kikapcsolódásnak engedve nem
maradhatott el a táborok
szinte már kötelező programjai közül tábortüzes szalonnasütés, lovaskocsikázás,
íjászat.
Kézműves foglalkozásainkon a gyerekek saját maguk

próbálhatták ki a batikolás
technikáját, a makramét,
fafaragást, gyöngyfűzést és
sustyakötést.
Záró esténken tréfás vetélkedőben mérhették össze ügyességüket és tudásokat a naszvadi
és igmándi táncosok.
A tábor megszervezéséért
köszönet a naszvadi CSEMADOK Alapszervezetnek, a lebo-

nyolításért Dobosi Róbertnek,
Simonics Tibornak, Schulmann
Istvánnak, Schulmann-né Koppány Erzsébetnek, Miskolczi
Melindának, Bencsik Csillának, Kósa Nikinek, Kovács
Patríciának.
Külön köszönet Czeglédi
Ákosnak a kerékpárok
Naszvadra
szállításához
nyújtott segítségéért.
Dr. Malomsoki István

Anyakönyvi hírek
Megérkeztek:
Szeptember 26-án:
Kapa Rita és Gáspár Sándor kisfia Zétény István
Szeretettel gratulálunk a kedves szülőknek, nagyszülőknek, rokonoknak. Kívánjuk, hogy a kis újszülött egészégben, szeretetben, boldogságban erősödjön, növekedjen.
Házasságot kötöttek:
Szeptember 6-án Pintér Gabriella és Papp Szilárd
Szeptember 20-án Kara Beatrix és Kerekes Attila
Szeptember 27-én Krocsány Edit Éva és Illés Attila
Október 18-án Engli Andrea Cecília és Haris László
Szerelemben, szeretetben együtt eltöltött sok szép éveket
kívánunk a kedves pároknak.
Akiktől búcsúztunk:
Karikó Istvánné, Süveg István, Varga Márta Julianna,
Tóth István, Rózsahegyi Erika.

Nyugodjanak békében!
Pásztor Tiborné
anyakönyvvezető

Arany évfordulóról:
„Köszönöm, hogy rám találtál
S a szívedbe befogadtál”.
Az 50. házassági évforduló napja a hosszantartó szerelem, szeretet ünnepének napja, mely kiállta az idő próbáját és megerősödött az évek során.
Harum Pálné, Évike, önkormányzati hivatalunk nyugdíjas köztisztviselője és kedves férje, Harum Pál úr ötven
évvel ezelőtt, 1964.október 3-án a nagyigmándi anyakönyvvezető előtt mondták ki a boldogító igent. Azóta
jóban-rosszban kitartottak egymás mellett.
E jeles évforduló alkalmából barátságos otthonukban köszöntöttük őket Hajduné Farkas Erika polgármester asszonnyal.
Ezúton is kívánjuk, hogy éljék át újból-és újból azt az
érzést, amely összekapcsolta szívüket és életüket.
Szeretettel gratulálunk a kedves házaspárnak, jó erőt,
egészséget, szép, nyugodt napokat kívánunk.
				
Pásztor Tiborné
anyakönyvvezető
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Egészségnevelési hét a Nagyigmándi Pápay József Általános Iskolában
Iskolánkban minden tanév novemberében megrendezésre kerül az egészségnevelési hét, amit ezúttal
november 10 - 14. között
tartottunk.
Ebben az időszakban fokozottabban figyelünk arra,
hogy felhívjuk tanulóink
figyelmét az egészséges
életmódra, helyes táplálkozásra, tisztálkodásra és
a rendszeres testmozgásra.
Ennek keretében több érdekes programot szerveztünk
részükre. A gyermekek az
aulában elhelyezett hirdetőfalról illetve az iskola rádión keresztül értesültek a
hét színes programjairól. A
tavalyi évben is nagy sikert
aratott, már hagyománynak
számító, zöldség-és gyümölcsszobrászat kiállítással
nyitottuk meg a hetet, amire

nagyon ötletes alkotásokat
készítettek tanulóink.
Az egészségvédelemmel
kapcsolatos előadás sorozatot kedden délelőtt Péntekné
Róth Eszter védőnő indította, a helyes testápolásról
beszélt a 3. osztályosoknak.
Szó volt hajunk, bőrünk
egészségéről, majd a helyes,
rendszeres tisztálkodásról.
Magyarországon minden
év novemberének harmadik
csütörtöke a "Ne gyújts rá!"
nap. Ezen a napon felhívják
a dohányosok figyelmét,
hogy egy teljes napig ne
gyújtsanak rá. A felhívás
nem titkolt célja azonban
az, hogy akik erre a napra
leteszik a cigarettát, soha
többé ne gyújtsanak rá!
Fontosnak tartjuk mi is,
hogy diákjaink komolyan
vegyék egészségüket és tisz-

tában legyenek a dohányzás
káros hatásaival és azzal a
ténnyel, hogy a dohányzás
halált okozhat.
Az országos kampány részeként plakátkészítő felhívást intéztünk tanulóinkhoz. Örömünkre sok szép,
színes plakát készült, ezeket
az iskola egyik tantermében
állítottuk ki.
Szerdán, a dohányzás témaköre kapcsán, a „Ne gyújts
rá!” címmel megrendezett
figyelemfelhívó előadáson
vettek részt a 7-8. osztályosok, amelyet Dr. Szabó
Sándor háziorvos tartott.
Az előadáson szó volt a függőség kialakulásáról és egy
oktatófilmet is láthattak tanulóink a dohányzás egészségre káros hatásairól. A
filmben megtörtént eseteket
mutattak be, a riportalanyok

beszámoltak a dohányzás
okozta problémáikról, az
ebből adódó betegségekkel
való küzdelmeikről, illetve
a dohányzás okozta maradandó, káros hatásokról.
Ez a film elrettentő például
szolgálhatott fiataljainknak,
hogy miért is ne kezdjék el
a dohányzást illetve miért
kellene abbahagyni azoknak, akik már élnek e káros
szenvedéllyel.
E nap délutánján az egészséges táplálkozás került
előtérbe. Lényege, hogy
a táplálkozásunk újra természetes irányvonalat kövessen. A nap várva-várt
eseménye a KÓSTOLÓ
volt. Az idei évben arra
kértük a gyerekeket, hogy
gyümölcskoktélokat illetve
ötletesen dekorált, egyedi
(Folytatás a következő oldalon)
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szendvicseket készítsenek.
Szép számmal jelentkeztek
erre a programra is tanulóink. Az előző években eddig csak felső tagozatosok
„konyhatündérkedhettek”,
viszont az idén már a 3.4.
osztályosok is nevezhettek
és bemutathatták konyhai
kreativitásukat. Nagyon sok
ötletes szendvics született a
konyhatündérek által. Kritérium volt, hogy minden ételnek egészséges, nem mesterséges összetevőből kell állnia.

Iskolai hírek

Az alapanyagok között volt
tönkölybúzából készült kifli,
rozskenyér, Graham zsúrkenyér. A feltétek, díszítések is
mind egészséges, bio alapanyagokból készültek, mint
például olajbogyó, paradicsom, salátalevél, sárgarépa,
dió, fekete retek, padlizsán,
különféle sajtok, gyümölcsök és pástétomok. A gyermekek bemutatták az általuk
készített ételeket, ismertették
a hozzávalókat és azok elkészítésének módját.

Sok egészséges gyümölcskoktél is készült. Szemnek
és szájnak is igazán ínyére
volt a felhozatal.
A résztvevők nem csak
elkészítették, de ízlésesen
fel is tálalták „műveiket”.
A bemutató végén minden
konyhatündér jutalmazásban részesült. Ezt követően
az ételek tesztelése, azaz
a lakmározás következett
mindenki nagy örömére.
Ezen a héten pénteken
a konyha is csatlakozott
programunkhoz: halkrém,
köleses kenyér, brokkolis
zöldségleves,
csirkehús,
gyümölcsmártás, joghurt és
korpás kifli szerepelt a menüben.
Csütörtökön a fogápolás
játszotta a főszerepet. Az 5.
osztályosok tudhatták meg
Mildner Katalin fogászati
asszisztenstől, hogy miért is
olyan nagyon fontos a fogak
mindennapos, rendszeres
ápolás, mosása. Az előadó
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bemutatta a helyes fogmosás technikáját, és különféle
eszközöket a fogak alapos
tisztításához. A gyermekek azt is megtudták, miért
fontos az, hogy életkoruknak megfelelő fogkrémmel
mossák fogaikat.
Az előadások során felmerülő kérdésekre örömmel és
készségesen válaszoltak a
meghívott előadók.
Az egészségnevelési hét
egy EGÉSZSÉG TOTÓ kitöltésével zárult. Sok helyes
megfejtés érkezett erre a
felhívásra is. Ennek mi, pedagógusok rendkívül örültünk.
Remélhetőleg minden
résztvevő jól érezte magát,
és új információkkal is gazdagodott a programok által.
Emellett valamennyi szervezésben és kivitelezésben
segítséget nyújtó pedagógusnak is köszönetet mondunk.
Diákönkormányzat vezetői

„Ősi rokonság” tábor
Szeptember elején immár
második alkalommal fogadtuk hanti nyelvrokonaink
küldöttségét a Nagyigmándi
Pápay József Általános Iskolában. Viszonozva ezzel
a két évvel korábban náluk
eltöltött emlékezetes napokat.
Ezúttal 12 fős küldöttséget
láttunk vendégül. Igyekeztünk számukra tartalmas,
változatos, érdekes programot összeállítani. Nem csak
Nagyigmánd látnivalóival
ismertettük meg őket, hanem a környék nevezetességeit is bemutattuk számukra: jártunk Bábolnán,
Kocson, Tatán, Tatabányán,
Győrben és Budapesten is.
A küldöttséget fogadta
Popovics György, a megyei
közgyűlés elnöke is.
E programok mellett különösen sikeresek voltak azok
a délutáni, esti rendezvények, amelyek során megismerkedhettek egy – egy

érdekes egyéniséggel, vagy
éppen elleshették a sajtkészítés, rétes sütés, káposztás
vakarcs készítés vagy az atlétikai dobószámok, fafaragás, íjászat fortélyait. Ezúttal sem maradt el a találkozó
a kézimunka szakkörös as�szonyokkal. Emlékezetes
marad a Monostori erődbe
tett ágyúszótól hangos délután, a Monsanto Hungária
Kft. üzemében tett látogatás, a hagyományőrzőkkel
töltött délelőtt, a táncházak
is. Vendégeink biztosan sokáig emlékeznek az ének

Vendégeink a megnyitó ünnepségen

órán tanult és a záró estén
előadott magyar népdalra
is. A családoknál eltöltött
esték, a csütörtöki grillparty

Találkozó Polgármester Asszonnyal

és a vasárnapi családi nap
a tábor legemlékezetesebb
pillanatai közé tartoznak.
Polgármester Asszony és a
Képviselő- testület tagjai is
több alkalommal találkozhattak vendégeinkkel.
Az előzetesen eltervezett
programjainkat az időnként
kedvezőtlen időjárás ellenére is megvalósítottuk. A
kapott visszajelzések alapján mondhatjuk, hogy ezek
nagy sikert arattak.
Kinti kapcsolattartónk,
(Folytatás a következő oldalon)
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Hagyományőrző
délelőtt

Készül a
káposztás
vakarcs

Kirándulás
a Monostori Erődbe
Budapesti kirándulás

Csoportkép a tanévnyitó után
Délután Nagy Lajoséknál

Sportprogram Mészáros Miklóssal

Táncház

Iskolai hírek
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Sajtkészítés Nagy Lászlóéknál

Látogatás a Monsantoban
Vendégségben a Kézimunka szakkörösöknél

Szvetlána Borgyiján as�szony e-mailben fejezte ki
köszönetét a tábor megszervezéséért és a tartalmas
programokért, a szívélyes
vendéglátásért. A delegációt hazaérkezésükkor tv stáb
fogadta a repülőtéren. Az
élményekről a körzet több

iskolájában is tartanak majd
beszámolót.
Ezúton is szeretném megköszönni Hajduné Farkas
Erika polgármester asszony
és a Képviselő-testület segítségét, anyagi támogatását, ami lehetővé tette, hogy
programjainkat meg tudtuk

Nyugdíjas pedagógusok napja
A Nagyigmándi Pápay József Általános Iskolában
októberben ismét vendégül láttuk nyugdíjas pedagógusainkat. Ezúttal kilencen éltek a lehetőséggel,
hogy egy délelőttöt régi munkahelyükön töltsenek,
felidézzék régi szép emlékeiket. Vendégeink: Bérci
Károlyné, Dudás Lászlóné, Feigl Imréné, Horváth
Jánosné, Malomsoki Istvánné, dr. Márkus Jánosné,
Nagy Péterné, Páva Gyula, Szabóné Bajcsai Ida ezúttal az alsós órák mellett felsős magyar órán vettek
részt.
A délelőtt hamar eltelt, a programot finom ebéd zárta. Reméljük, hogy jövőre ismét találkozhatunk!
Karsai Bálint
igazgató

Manci néni rétese

valósítani. Köszönjük a
Szülői szervezet vezetőinek
a szervező munkát és a szülőknek, hogy édességgel,
süteménnyel, gyümölccsel
kedveskedtek a táborozóknak.
Köszönet valamennyi támogatónknak, akik hozzá-

járultak táborunk sikeréhez.
A záróünnepélyen szóba
került a kapcsolat folytatásának lehetősége. Az eddigi
időszakokat betartva 2016ban kerülhetne sor a mi küldöttségünk látogatására.
Karsai Bálint
igazgató
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Terep-futóverseny
A futást kedvelő gyerekeknek az őszi szezonban
a Nagyigmándi Pápay József Általános Iskola felsős
munkaközössége terepfutóversenyt rendezett a katolikus temető mögötti réten.
Szerettünk volna valami
újdonsággal előállni, ami a

gyerekeket is jobban motiválja, ezért a terep adottságait kihasználva változatos
akadályokat kellett legyőzni a vállalkozóknak. A mezei futás jellegéből adódóan
több akadály nehezítette a
pályát: raklapok, autógumik, rönkfák, szalmabálák.

A futáson minden felsős tanuló részt vett, a gyerekeket
korcsoportonként és nemenként értékeltük és díjaztuk.
A győztesek: Lentulai Petra
(5.a), Trescsik Martin (5.b),
Horváth Boglárka (7.b),
Horváth István (8.b)
Köszönjük a verseny hely-

színéül szolgáló terület tulajdonosának, Nagy Sándornak a segítségét, valamint a
falugondnokság segítségét
az eszközök beszerzéséért,
kiszállításáért.
Bodányi Péter
testnevelő tanár

Látogatás Stockholmban
Idén áprilisban volt másfél
éve, hogy három osztálytársam elkezdett dolgozni egy
projekten a Stockholmi Ifjúsági Víz Díjra. Tavaly munkájukkal országos második
helyezettek lettek, s a zsűri
bíztatására idén is elkezdték
a felkészülést az országos
versenyre. A sok tanulnivaló és feladat elárasztotta
őket, kénytelenek voltak a
vízügyi pályázatot abbahagyni. Biológia tanárnőnk
felajánlotta számomra és
két társam (Li Claudia és
Mayer Lívia) számára a lehetőséget, hogy folytassuk
a pályázat gondozását és
írását.
Hamarosan elkezdtük a
munkát és a szakirodalomban való kutakodást. A pályázáshoz egy 20 oldalas,
angol nyelvű tudományos
esszét kellett kidolgoznunk
egy vízzel kapcsolatos témáról. A mi dolgozatunk
az európai fiatalok vízfogyasztása köré épült. Ehhez
8 ország partneriskoláiból
kérdeztünk meg több, mint
500 diákot internetes kérdőív segítségével a napi
vízfogyasztásukról és ehhez
kapcsolódó szokásaikról.
Az eredmények néhol biztatóak, néhol viszont sokkolóak voltak.
A pályázat témája és kidolgozottsága, pontos számadatai a magyar zsűritagok
tetszését elnyerte, így a májusban rendezett országos
verseny 1. helyezettjeiként
térhettünk haza. Így mi képviselhettük hazánkat a szep-

tember elején megrendezett
világversenyen. Az első helyezett díja pedig az értékes
ajándékok és a stockholmi
út mellett belépő a svéd király báljára.
Ekkor kezdődött ám csak
az igazi munka. A stockholmi útra és világversenyre
való felkészülésre csupán 3
hónapunk volt. A nyári szünet. Ez idő alatt számos teendőnk volt. A nyár hamar
elrepült, mi pedig repültünk
Stockholmba.
Az egész elöltött hét egy
fantasztikus élmény volt.
Megismerkedni és együtt
élni a világ legkülönbözőbb szegleteiből ékező
fiatalokkal egy tanulságos
és feledhetetlen tapasztalat.
Az együtt töltött idő alatt
mindenki barátságosan fordult versenytársaihoz, és a
versengés minden nyoma
nélkül töltöttük napjainkat
hol Stockholm belvárosában, hol pedig Víz Világhét
rendezvénysorozaton. A sok
program és izgalom miatt
hamar eltelt a hét, elérkezett
az utolsó közös este a királyi bállal.
Mindenki nagy izgalommal
bújt saját népviseletébe. A
bál előtt egy igazán érdekes
és néhol vicces protokollsorozatot kellett meghallgatnunk és elsajátítanunk.
Az este pedig egy igazán
különleges alkalom volt,
ahol találkozhattunk a tudományos élet legkiválóbbjaival és meghallgathattuk a
király beszédét, kezet foghattunk Viktória hercegnő-

A csapat

Kézfogás Victoria svéd hercegnővel

vel. A hercegnő megdicsérte
Rábaközi gyermekviseletet,
amit a nagyigmándi Árgyélus
néptáncegyüttestől kaptam
kölcsön erre az alkalomra.
Ezúton is szeretném ezt megköszönni. Az estély után mosolygós-pityergős búcsúzás
következett, hiszen másnap
el kellett válnunk újonnan
szerzett barátainktól.
A hét nyertese a kanadai
lány lett, a különdíjat pedig
a thaiföldi delegáció vehette
át. Ennek ellenére csupa jó-

érzéssel, boldogsággal és tele
élményekkel tértünk haza.
Egyik mexikói versenytársamat idézve a héten „Megtanultuk, hogy nem nemzetek,
hanem egyének vagyunk”
és a társadalmi, kulturális és
nyelvi eltérések nem választanak minket szét, és egy
ilyen fontos ügy érdekében,
mint a Föld vízkészlete,
szükség van az országok és a
következő nemzedék, a fiatalok összefogására.
Sebestyén Nikolett

Református hírek
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Együtt ünnepeltünk
Idén ünnepeltük a reformáció 497. évfordulóját. Gyülekezeteink
többségében
jelent ez ünnepi istentiszteletet október 31-én, vagy
a hozzá közel eső vasárnapon. Egyházmegyénk közös
ünnepen is megemlékezik
és hálát ad Istennek most
már évek óta. Ez az alkalom
idén Nagyigmándon került
megrendezésre október 26án, vasárnap.
Az ünnepi istentisztelet igehirdetési szolgálatát főtiszteletű Steinbach József, a
Dunántúli Református Egyházkerület püspöke végezte, amit Dr. Márkus Mihály
nyugalmazott püspök úr előadása követett Farel Vilmos
genfi prédikátorról. Ha Kálvint magát nem is, de genfi
szolgálatát e neves reformátornak köszönhetjük.

A nagyigmándi gyülekezet
az egyházmegyei reformáción túl több személyes
hálaadást is belefoglalt az
ünnepségbe. 2013-ban elkészülhetett, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal és a ’Bakonyal-

ja-Kisalföld Kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesület
támogatásával, a református parókia teljes külső
felújítása. E project ismertetésével és köszönetmondásokkal folytatódott az
ünnepség.

A gyülekezet ez évben ünnepli temploma építésének
125. évfordulóját, mely alkalomra egy emléktábla készült, tardosi vörös kőből,
az itt szolgált lelkészek emlékére. „Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige
szolgálata mellett.” –hirdeti
a rajta lévő ige az apostolok
hitvallását.
Az ünnepséget több egyházi és világi méltóság is
megtisztelte jelenlétével.
A templomi istentisztelet
végével a ’Magos’ Művelődési Házban folytatódott az
együttlét kötetlen formában,
szeretetvendégséggel. Köszönetet mondunk ez úton
is mindazoknak, akik bármilyen formában részt vettek az esemény megszervezésében, lebonyolításában.

Hittanverseny

A Tatai református Egyházmegye Hittanversenyt rendezett Lábatlanon, 2014.
november 8-án. A korábbi
évekhez hasonlóan 3-4 fős
csapatokban lehetett jelentkezni, négy különböző
korcsoportban. A közel 250
jelentkező között három háromfős nagyigmándi csapat
is részt vett. Az első korcsoportban a harmadikosaink (Bedecs Kira, Bajcsai
Tímea és Séra Evelein)

első helyezést értek
el, a második korcsoportban
pedig
az egyik negyedikes csapat (Kádár
András, Kóvári Alexandra és Pogrányi
Eszter)
második
helyezést értek el.
Gratulálunk nekik,
és köszönjük szüleik segítségét a felkészítésben és szállításban.

Mindenszentek
Elérkezett a gyász és a
megemlékezés
napja.
Szinte minden családot
és embert érintő esemény,
hogy a megemlékezés
napján lerójuk kegyeletünket volt családtagjaink
és ismerőseink sírjainál

virágokkal és koszorúkkal.
Vannak olyanok is, akik
nem törődve azzal, hogy
másoknak fájdalmat és
bút okozva eltulajdonítják
a megemlékezés virágait,
hogy ők a „lopott” emlékek-

kel emlékezzenek. Felháborító és visszataszító, hogy
hogyan lehet így szívből
és kegyeletből emlékezni.
Úgy vélem, hogy az ilyen
embereknek nincs helye a
temetőben megemlékezni
szeretteikről, hanem gon-

dolkozzanak el tettükön,
hogy majd az ő szeretteik
is így fognak emlékezni rájuk.
Kérem a jó Istent, hogy ne
így legyen.
Horváth László
presbiter

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata köszönetét fejezi ki, a nagyigmándi Pogrányi
Kertészetnek az ajándékba adott örökzöld és évelő őszi virágok adományozásáért. Intézményeink parkjait, tereinket gazdagítják a szép növények
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Nagy Lajos hentesmesternek ítélte az év agrárvállalkozója díjat a
megyei közgyűlés, az elmúlt évi gazdálkodása, eredményessége alapján
Nekünk
nagyigmándiaknak nem ismeretlen az elegáns húsbolt a
községben. Nagy Lajos
személye is meghatározó életünkben évek óta,
hiszen sokan tudjuk róla,
hogy számos esetben
támogatja
községünk
rendezvényeit, civil szervezeteket,
táborokat,
egyházi eseményeket. A
boltba betérőket mindig
kedves szavakkal fogadja, érdeklődve hallgatja
az emberek véleményét
termékeikről,
látható
szeretettel teszi dolgát a
mindennapokban. Kollégáit is ez a kedvesség,
előzékenység jellemzi.
Egyéni vállalkozóként
1997 óta tevékenykedik
ebben a szektorban. A mesterkurzus sikeres elvégzését
követően már tanulókat is
tudott fogadni, foglalkoztatni, képezni. Napjainkig
huszonketten tettek eredményes szakmunkásvizsgát
azok közül, akik a keze és
felügyelete alatt tanultak
hentesnek,
mészárosnak.
Egykori diákjai közül ketten
országos versenyen is jeleskedtek, így kapták meg a
szakmunkás-bizonyítványt.
- Kicsi üzem a miénk, de
nagy szívvel dolgozunk –
említi Nagy Lajos. – Eleinte
mindent magam intéztem,
vágtam, és a húsboltban is
én szolgáltam ki a vevőket.
A párom az adminisztrációval foglalkozott. Aztán egyre több lett a munka, növekedett a dolgozók száma is.
- A mestervizsgát az ezredfordulón, 2000-ben tettem
le – emlékezik a vállalkozó.
– Ma már ketten vagyunk
mesterek, mert a gyártás vezetője, Kovács József, szintén levizsgázott.
¬- Jelenleg éppen tucatnyian dolgozunk ebben a vállalkozásban – mondja Nagy

Lajos. – Azért nem alkalmazottakról beszélek, mert
mi mind kollégák vagyunk.
Higgyék el, a mi szakmánk
olyan, hogy jókedvűen lehet
csak ízletes, finom dolgokat
készíteni. A megye agrárvállalkozója a munkamenetről,
a technológiáról is mesél. Az
élőállatokat maga választja
ki. Amelyik jószág nem tetszik neki, el sem hozza. Azt
mondja, ránézésre tudni kell,
hogy egy állat mire „jó”.
- A saját boltunkba naponta vágunk, így mindig friss
az áru, figyelünk arra, hogy
senkinek ne kelljen azt mondani, elfogyott. Ez napi
öt-hat sertés feldolgozását
jelenti a nagyigmándi kisüzemben. Ebben a boltban
minden mindig friss, a tőkehústól a kolbászon, sonkán,
virslin és disznósajton át a
szalonnáig. Zsírszalonnát
kétnaponta sütnek, a töpörtyű is mindig ropogós.
- Sajnos, ma már nem, vagy
csak alig beszélhetünk falusi
állattartásról – hangsúlyozza Nagy Lajos. - Korábban
nem utaztam én Veszprém
vagy Győr-Moson-Sopron
megyébe sertésért, megvettem helyben. Persze, hogy
örülnék, ha most is eltudna
látni alapanyaggal a falu. A

levágott jószágok egy része
a boltban talál gazdára, a
másik részét feldolgozzák.
A töltelékáru, a sonka, a
csülök, a kolbász a régi, hagyományos gyártási technológia alapján készül. A
sonkát valóban három hétig
sóban érleljük, a fűszereket
is magunk adagoljuk, előre gyártott adalékokat nem
teszünk a készítményeinkbe.
Nem használunk különböző
ízfokozó anyagokat sem. Éppen ezért nyugodtan beszélhetünk Igmándi Virsliről,
Igmándi Szalámiról vagy
Igmándi Kolbászról. Ez minőséget, garanciát jelent.
Minden munkafolyamatra
meg kell hagyni kellő időt,
akkor lesz kifogástalan a
végtermék. A mi szakmánkban a tisztesség a legfontosabb reklámhordozó. Előfordul, hogy újdonságokkal
rukkolunk elő. Ilyenkor a
vevőinkkel is megkóstoltatjuk az új terméket. Meghallgatjuk a véleményüket, és
figyelembe is vesszük, elsősorban az ízesítésnél, mert
ha már nyolc-tíz embernek
ízlik a portékánk, nagy baj
nincs. Falun csak így lehet
boldogulni. Tisztelni kell a
vásárlót, tiszteletben kell
tartani a kívánságait, hiszen

ő hagyja itt a pénzét. Belőle élünk.
A „Nagy cég” árbevétele
évről évre növekszik. A
nyereség jelentős részét
technikai, technológiai
fejlesztésekre fordítják.
Úgy, hogy a tradíció soha
ne szenvedjen csorbát.
Itt valóban minden kicsi, ám a legmodernebb,
a legkorszerűbb. Nem
véletlen, hogy 2014-ben
is öt szakmunkástanuló
igyekszik Nagy Lajostól
ellesni, elsajátítani a mesterség csínját-bínját.
Nagy Lajos háromszor
is pályázott kicsiny üzeme fejlesztésére, ám eddig
egyszer sem sikerült nyernie.
Ennek megfelelően mindent
saját erőből igyekeznek megoldani. Jelenleg már a vágóvonal további fejlesztésén törik a
fejüket, miközben továbbra
is keresik a pályázati lehetőségeket. Feldolgozóüzemüket 2011-ben nyitották meg,
az új húsbolttal együtt, azóta
valamennyi kollégának biztosított a mindennapi munkája.
Időközben – az idei évben
– öt tanuló is Nagy Lajosnál
készül a szakmunkásvizsga
letételére. Az üzem ugyan
kicsi, de a választék széles, a
felvágottaktól a legkülönbözőbb szárazárúig mindent a
tradícióknak megfelelően készítenek el, helyben.
A környező településen élők
szerint Nagyigmánd nagyon
dinamikusan fejlődik, szépül,
sok új épületünkre, virágos tereinkre, intézményeinkre lehetünk büszkék, így a faluképbe
tökéletesen illeszkedő gyönyörű húsboltunkra is. Nagy
Lajos a kiváló termékeivel,
nagyszerű eredményeivel méltán öregbíti Nagyigmánd hírnevét is. Lakótársaink nevében
nagy szeretettel gratulálunk a
megtisztelő díjhoz, valamint
kívánunk még sok elismerést a
további munkához!

2014. szeptember
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Ünnepi hírek
Idősek napja a Magosban

„Száguldva vágtat, rohan
az idő,
sorra váltják egymást föl a
hetek.
Minden nyár gyorsabb, mint
az előző.
Az időnek nem mondhatsz
„állj meg”-et…”
(Zsoldos Imre)
Az Idősek napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről
szól. Tiszteletünk magában
foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és
annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos
tajgai, és mindannyiunknak
nagy szükségünk van rájuk.
Szükségünk van mindarra a
sok élettapasztalatra, arra a
higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek,
és a türelemre, elfogadásra,
ahogy tanítanak, nevelnek
bennünket.
2014. október 18-án a

Hajduné Farkas Erika
polgármester asszony
köszöntötte a megjelenteket

szép korúakat ünnepeltük
Nagyigmándon a Magos
Művelődési Házban. Azokat, akiknek rengeteg a mesélni valójuk, mert megélNyitrai Ferencné Tüsi néni

Hajdu Mihály

Amberger Tibornét és Tóth Sándornét is
köszöntötte polgármester asszony

tek már sok mindent életük
során. Hajduné Farkas Erika polgármester asszony a
képviselő-testület nevében,
otthonában köszöntötte településünk két legidősebb
lakóját, Nyitrai Ferencné
Tüsi nénit, településünk
legidősebb asszonyát, valamint Hajdu Mihály urat,
nagyközségünk legidősebb
férfi lakóját. Szívből gratulálunk és jó egészséget kívánunk nekik.
Nagyigmánd Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Gondozási Központ dolgozói
idén is színes programokkal és színvonalas vendéglátással
kedveskedtek az ünnepelteknek.
Elsőként
Hajdúné
Farkas Erika köszöntötte beszédében a
megjelent vendégeket, melyben megfogalmazta, mit is jelent
az idős emberek iránt
érzett tisztelet. Megható szavaival arra
emlékeztetett, hogy
meg kell hajolnunk a
sokszor fáradtsággal
és bánattal teli munkás évek előtt, melyek

mindegyike a jövő nemzedékének épülésére szolgált,
fizikai, lelki és szellemi értelemben egyaránt.
Polgármester asszony a Gondozási központ két dolgozójától is elköszönt ezen az
ünnepi alkalmon. Amberger
Tiborné és Tóth Sándorné
utolsó alkalommal vettek
részt szervezőként az Idősek
Napján, mert elérték a nyugdíjas kort, így már a felmentési idejüket töltik. Nagyon
boldog és tevékeny nyugdíjas
éveket kívánunk nekik!
(Folytatás a következő oldalon)

Bojtor Sándor
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A folytatásban az Őszikék Nyugdíjas Klub tagja,
Bojtor Sándor örvendeztette meg szépkorú társait vidám történetekkel, előadása
bizonyára sokaknak csalt
mosolyt az arcára. Sanyi
bácsi záró szavait a Kön�nyűzenei Női Kórus dalban
is előadta:
„Szeressük egymást gyerekek, a szív a legszebb kincs.
Ennél szebb szó, hogy szeretet a nagyvilágon nincs.
Az élet úgyis tovaszáll, a sír
magába zár.
Szeressük egymást gyerekek,
hisz minden percért kár!”
Az idén helyi fellépők műsora szórakoztatta a jelen

2014. október-november
Könnyűzenei Női Kórus

levőket, így a folytatásban a
Kincseskert Óvoda Napocska csoportját, a Harmónia
Táncstúdió növendékeit,
a Zúgó Néptánccsoportot
láthatta a közönség a szín-

padon. Az Árgyélus és a
Kis Árgyélus NéptánccsoHarmónia Táncstúdió

Kincseskert Óvoda Napocska csoportja

Harmónia Táncstúdió
Harmóniás picurkák

Harmóniás lányok

Zúgó Néptáncsoport

port is bemutatta tudását,
sőt közülük három gyermek
szóló előadással is készült:
Janovszki Csenge népdalt
énekelt, Pőcze Petra és
Malomsoki Máté pedig szóló tánccal is megörvendeztette a közönséget.
Az Őszikék Nyugdíjas Klub
tagjai egy csodás kiállítással
lepték meg a falu lakosságát. A kiállítást a klub vezetője, Bojtorné Marika néni
nyitotta meg, a közönség
pedig a művelődési ház kis(Folytatás a következő oldalon)
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Kis Árgyélus Néptánccsoport

Árgyélus Néptánccsoport

Janovszki Csenge

teremében tekinthette meg Őszikék Nyugdíjas Klub kiállítása
a klubtagok keze munkája által készült kötéseket,
horgolásokat.
A programsorozat zárásaként az önkormányzat
vendéglátására került sor
a terített asztaloknál, a
remek vacsorához pedig
szokás szerint a Vidám
Fiúk zenekar biztosította
a jó hangulatot és a remek
muzsikát. Külön öröm volt
látni, hogy sokan tánccal
ünnepelték meg ezt az alkalmat.
Minden kedves szervezőnek köszönjük, hogy áldozatos munkájukkal tették ismét feledhetetlenné
az évnek ezt a napját és
a fellépőknek köszönjük, hogy az idei évben
is ilyen színvonalas programokkal örvendeztették
meg községünk idős lakosait.

Pőcze Petra

Malomsoki Máté

Vidám volt a hangulat

Bojtorné Tóth Mária nyitotta
meg az Őszikék Nyugdíjas
Klub kiállítását
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Vendégeink voltak…

A
nemrég
alakult
Nagyigmándi
Közösségekért Egyesület,
hat
Nagyigmándon működő civil szerveződést fog össze.
(Árgyélus Néptáncegyüttes,
Zúgó
Néptáncegyüttes,
Hamrónia
Táncstúdió,
Nagyigmándi
Lovaskör,
Atlasz Testépítő Klub,
Magvető Asztaltársaság.)
A jó együttműködésnek köszönhetően az első közösen
szervezett rendezvényünk
volt 2014. szeptember 18án a nagyigmándi Szabadtéri színpadon. Izgatottan

vártuk ezt a napot, amikor ismét találkozhattunk
a nyáron Csíkszeredában
megismert Hargita Nemzeti
Székely Népi Együtttes tagjaival, akik e napon vendégeink voltak.
Előadásukban Petőfi Sándor
műve nyomán a János Vitéz
c. táncos előadást láthatta a
kedves közönség. Büszkék
voltunk, hogy hazai deszkákon íly neves, hivatásos
táncegyüttes ad előadást.
A várakozásunk meghozta
gyümölcsét. Igen színvonalas darabot láthattunk,

amely bővelkedett a humoros részekben és a profi
táncelőadásban.
Ezt követően táncház kezdődött a szabadtéri színpad
előtti térburkolt részen, ahol
kicsik és nagyok egyaránt
ropták a táncot.
Közös vacsorára a Magos
Művelődési Házban került
sor, majd azt követően családoknál térhettek nyugovóra vendégeink.
Másnap délelőtt búcsúztunk
tőlük. Az alkalomhoz illően,
minden vendég emlékül kapott tőlünk Bauerné Molnár
Éva által sütött gyönyörű
szép mézeskalács huszárokat.
Az előadás megtartásában
Nagyigmánd Önkormányzata, mint legfőbb támogatónk, illetve nagyigmándi
vállalkozók voltak segítségünkre, akiknek ezúton is
köszönetünket fejezzük ki.
A délutáni vendéglátáshoz nagyon sok segítsé-

get kaptunk. Segítettek a
sütemény és szendvicskészítésben az Árgyélus
Néptáncegyüttesben és a
Harmónia Táncstúdióban
táncoló gyermekek szülei,
a Zúgó Néptáncegyüttes
tagjai is.
Köszönetünket fejezzük ki
továbbá Lukács Jácintnak
falugondnoknak és a falugondnokság dolgozóinak a
sok segítségét, valamint a
nyugdíjas klub tagjainak a
nagyon finom vacsoráért.
Támogatóink:
Bauer Márton, Bognár
Gábor, Czeglédi Ákos,
Darázs Árpád, Dr. Szijj
Ferenc, Hajdu Ferenc,
Hajduné Farkas Erika,
Haris Gyula, Id. Nagy
Sándor, Ifj. Nagy Sándor,
Illés Béla, Mátyási János,
Nagy Lajos és felesége,
Pogrányi Zsolt és felesége,
Szabó Károlyné, Szijj Ferenc, Vincze Lajos.
Molnárné Talabér Irén

Farkas Mihályné Ica nénit a Kézimunka Szakkör tagjai
is felköszöntötték 80. születésnapja alkalmából
Szakkörtagokkal együtt ünnepelt Ica néni

Isten éltesse az ünnepeltet!
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Nem mindennapi szerencse érte Petőcz Tibor vadásztársunkat a Nagyigmándi Földtulajdonosi Közösség vadászterületén.
Szeptember 15-én szürkületkor 185 kg-os óriás remetekant
hozott terítékre.
A trófea bronzérem minősítést kapott.
Gratulálunk az elejtőnek.
Belcsák I.
Hiv. vadász
Adatközlő

Ultramaraton rövidebb útvonalon, Győrtől Budapestig tartott
2014. október 21-23. Ultramaratoni futóversenyt
rendeztek Győr és Budapest
között.
Az elmúlt években a három
országot érintő futóversenyt,
a Bécs-Pozsony-Budapest
ultramaratoni viadalt az idén
Győr és Budapest között bonyolították le október 21. és
23. között. A táv 142 kilométeresre rövidült, és országon belül maradt. A mezőny
a
Győr-Tata-BudakesziBudapest útvonalon haladt.
Az első napon Győr és Tata
között körülbelül 62 kilométeres volt a táv, a második

napon a Tata-Budakeszi
közti 59 kilométeres, a
harmadik napon Budakesziről a budapesti célig
mintegy 21,1 kilométert
tettek meg több kategóriában (egyéni, pár, csapat,
kerékpár vagy görkorcsolya) a futók és más indulók.
Nagyigmándon az első
napon találkozhattunk
a futókkal. Az elmúlt
évekhez hasonlóan most
is az iskolás és óvodás
gyermekek
biztatták,
lelkesítették a résztvevőket.

Lelkes szurkolók

„Hangos” sikerek
Láncz János a sikeres tavalyi szezon végén határozta el, hogy ebben
az évben a szlovákiai bajnokságban vesz részt. Azért döntött így,
mert a hazai versenyek győztesei
számára nincs lehetőség nemzetközi megmérettetésre. Tervét valóra is váltotta, autójának hangrendszerét átalakítva, fejlesztve, négy
versenyen vett részt Szlovákiában - Pozsony, Trencsény, Simony
(Partizanske) – éjszakai verseny,
Dunaszerdahely – és az ott megszerzett győzelmek biztosították
számára a döntőbe kerülést. János
a döntőig sem pihent, korábbi ötleteit megvalósítva, tovább fejlesztésekbe kezdett, amik meg is hozták
számára a kívánt eredményt. A kétnapos döntőn - amelyet októberben tartottak Nyitrán - sem pártolt
el mellőle a szerencse, új szlovák
csúccsal, 161,6 decibellel megszerezte a bajnoki címet.
Emellett néhány hazai versenyen
is sikerült a kupák számát gyara-

pítani: Velencén két alkalommal,
valamint Győrben és Sárbogárdon
is övé lett a legjobb eredmény.
Mivel a többi versenyző sem csak
pihenéssel tölti a téli hónapokat,
Jani is szeretne javítani rendszere teljesítményén. Úgy gondolja,
hogy van még tartalék, aprólékos
munkával egy-két decibellel még

javíthat eredményén, hogy a most
megszerzett bajnoki címet jövőre
is megtarthassa..
Ehhez kívánunk számára kitartást
a munkában és sok sikert a versenyeken!
K.B.

34• Igmándi Hírnök

Sport hírek

2014. október-november

„A láb mindig kéznél van” (Peterdi Pál)
Az év utolsó extrém
akadályfutó versenye, a
Fighters' Run versenysorozat következő állomása,
a Fighters’ Fest lesz, 2014.
október 04-én. (Ez a nap
az Állatok Világnapja is,
de nincs összefüggés…)
A rendszeres edzés mellet fontos elemei a felkészülésnek a versenyek.
Ennek megfelelően több
versenyen is részt vettem
az elmúlt hónapokban.
Augusztus 16-án a 23. Sárkányi Őrület nevű futóverseny
4 km-es számában korcsoport arany és abszolút kategóriában ezüstérmet sikerült
szereznem.
Minden hobbifutónak csak
ajánlani tudom ezt a versenyt. Aki szép környezetben
egy jó hangulatú versenyen
szeretne futni, annak jövőre
itt a helye!
Szeptember 28-án az első
alkalommal megrendezésre kerülő FOOTOUR CITY
CROSS RUN – TATA versenyen 7,5 km-es távon versenyeztem.
Csodálatos környezet, kiváló
szervezés, igazi élmény! A
táv az Építők parkja versenyközpontból indulva 1 kör az

Öreg-tó körül. Ez egy természetes és
mesterséges akadályokkal tarkított
technikás pálya: szalmabála, meredek
emelkedők, teherautó platón és fából
épített emelkedőn fel- illetve lefutás,
szerepelt az akadályok között.
Itt szintén korcsoport arany és abszolút kategória ezüstérmet nyertem.
Köszönöm a támogatást Hajduné
Farkas Erikának, Nagyigmánd
Nagyközség Polgármesterének, és a
Képviselő-testület tagjainak.
Grummel Péter
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Fighters’ Fest Budapest
Budapest XV. kerületéről
elsőre nem az extrém akadályfutás jutna az eszembe, de október 4-én a Pólus
Center területén és a szomszédos
Szilas-patakpart
mentén megrendezett verseny elfeledtette velem a
nagyvárossal kapcsolatos
összes előítéletemet.
Az egész napos fesztivál
eseményen 3 és 6 km-es
távokon 18, illetve 36 látványos akadályt leküzdve,

nappal és éjszaka is megmérettethették magukat a
mozgás szerelmesei. Még
egyetlen Fighters’ Run
versenyen sem volt ennyi
akadály. Ráadásul a legnehezebbeket már a start utáni
200 méterbe belezsúfolták.
Bizony volt, aki önerejéből
már ezen az első 200 méteren sem jutott túl.
Én a 6 km-es, férfi, egyéni
számban (38 akadály) indultam és nagyon nagy küzdelemben, 130 induló közül
a 8. helyen értem célba. Jól
jellemzi a mezőnyt, hogy az
előttem befutók közül öten
élsportolók. Az első helyezett Minczér Albert olimpikon akadályfutónk lett, a
második Mester Bálint országos bajnok és világbajnoki bronzérmes triatlonista, a
harmadik pedig Tóth Ádám

kiváló tájfutó, aki az utolsó
Brutálfutást is megnyerte.
(Azt már csak zárójelben
jegyzem meg, hogy az előttem végzők közül a legidősebb is több mint tíz évvel
fiatalabb nálam.)
Ilyen sportolókkal futni már
önmagában is élmény, büszke vagyok arra, hogy velük,
mögöttük futhattam.
Grummel Péter

Közérdekű telefonszámok
Polgármesteri Hivatal:
556-490
Általános Iskola: 		
356-577
Kincseskert óvoda: 		
356-582
Magos Művelődési ház:
356-123
Magos Könyvtár: 		
556-492
Gondozási Központ:
356-685
Gyermekjóléti Szolg.:
356-980
I. sz. orvosi rendelő
356-565

II. sz. orvosi rendelő:
356-579
Fogorvosi rendelő:
356-684
Védőnői Szolgálat:
356-981
Komáromi
orvosi ügyelet:
344-770
Polgárőrség:
30/621-0424
Tűzoltóság:
105 ill. 356-800
Mentők:

104

Rendőrség:

107

Körzeti megbízott:
30/298-6792
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Ismerkedtek, csapatot építettek, az élre álltak
„Aki ismer tudja, hogy
maximalista vagyok. Az
igmándi játékosok mindegyike győzni megy majd
ki a pályára!” – hangzott
röviden a felvidéki edző
„esélylatolgatása”.

Felnőtt capat

vissza kell jutnia az első
osztályba, vagy éppen a
dobogón kell végeznie.
A nagyigmándiakra vasárnap
rangadó
vár,
a
második
helyezett
Bakonyszombathely csapata látogat hozzájuk.

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

15 10 2 3
14 8 4 2
15 8 3 4
15 8 2 5
15 8 2 5
13 7 4 2
15 7 2 6
15 7 2 6
15 7 1 7
15 6 4 5
15 6 0 9
15 3 5 7
14 10 1 3
15 1 3 11
14 1 2 11
14 1 1 12

Ifjúsági csapat

A szezon elején az igmándi
szurkolók még féltették
csapatukat, az első két fordulóban elszenvedett vereség után attól tartottak,
hogy a kiesést követően
tovább tart majd a mélyrepülésük. Talán csak a nyártól Nagyigmándon dolgozó
Machata János edző hitt abban, hogy az elvégzett munka meghozza gyümölcsét.
„Amikor Igmándra kerültem, csodát nem várhattam
a csapattól. Az elmúlt szezonban úgy esett ki a megye
egyből, hogy száznegyvenegy gólt kapott. Mivel igazolni sem tudtunk, csak az
elvégzett munkában bízhattam. A nyári felkészülés során mindenki odatette magát,
a srácok beálltak a sorba, és
az idény közben, az edzéseken is zokszó nélkül teszik
a dolgukat. Elmondások
szerint a nyártól nagyot javult az edzéslátogatottság, a
fiúk nem szenvednek olyan
sérülést, amelyeket a tréningezés hiánya miatt szednének össze. Büszke vagyok
arra is, hogy a játékosokat
megtanítottam győzni. Eljutottunk odáig, hogy a csapat még a kilencvenkettedik
percben is úgy hajt, mintha
az ellenfél vezetne” – osztotta meg velünk az ered-

ményesség titkát Machata
János, aki 2011-ben bajnoki
címig vezényelte a komáromi labdarúgókat a megyei
első osztályban.
A nagyigmándiak a szezon
előtt nem azt fogalmazták meg, hogy a gárdának

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

14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
14

U 16 csapat

2014. 11.21.
Nagyigmánd - A megyei
első osztályú bajnokságból
az előző szezon végén kieső
Nagyigmándi KSK az idei
pontvadászatban először állt
a második liga tabellájának
élére. A Komáromhoz közeli nagyközség csapata vasárnap a Gyermely-Szomor
otthonában nyert 3-1-re írta a Hajrá, Foci! hetilap.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TÁTI SE
BANAI KSK
NAGYIGMÁNDI KSK
ÁCSI KINIZSI SC
KÖRNYE SE
TOKOD SE
BAKONYSÁRKÁNYI SE

9
7
9
8
8
7
8

8
7
5
5
2
1
0

0
0
0
0
0
0
0

1
0
4
3
6
6
8

14
11
10
10
8
8
8
8
7
5
5
5
4
3
1
1

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

52
25
32
40
37
37
34
29
33
28
24
31
25
16
21
21

23
17
31
23
25
15
24
23
24
28
26
53
10
55
49
59

0 81
2 38
3 53
3 46
4 36
5 40
5 35
6 48
8 30
8 43
8 26
8 42
11 16
11 21
13 18
13
6

74 14 60
78 14 64
82 27 55
37 17 20
13 51 -38
19 117 -98
11 74 -63

24
21
15
15
6
3
0

29
8
1
17
12
22
10
6
9
0
-2
-22
15
-39
-28
-38

32
28
27
26
26
25
23
23
22
22
18
14
9
6
5
4

10 71
13 25
22 31
20 26
21 15
20 20
33 2
37 11
51 -21
45 -2
36 -10
59 -17
60 -44
37 -16
60 -42
55 -49

42
34
31
31
27
26
26
25
21
17
17
17
12
10
3
3
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Bizonyított a focicsapatunk!
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A megye II. őszi bajnoka Nagyigmánd!

Hétvégén ismét tarolt csapatunk, így bebiztosítottuk
magunkat a tabella élén.
Megszereztük a vezető
poziciót és a második félévben is szeretnénk ezt
megőrizni. Célunk továbbra is élenjárni a bajnokság
befejeztéig. Már sorozatban kilenc forduló óta nem
kaptunk ki, annak ellenére,
hogy több meghatározó játékosunk is sérüléssel küzd
és nem léphettek pályára.

Mivel hosszútávra tervezünk, ezért nagy hangsúlyt
fektettünk a korosztályos
csapataink versenyeztetésére is, akik szépen menetelnek és előkelő helyet
foglalnak el a tabellán, így
a továbbiakban az utánpótlásunk is biztosítottnak látszik.
További fejlődésünk érdekében kibővítettük tréningjeinket speciális kapusedzésekkel is. Ennek érdekében

egy elismert, nagy sportmúlttal rendelkező szakembert hívtunk segítségül Szekér Pál személyében.
2015 év elején szeretnénk
megnyitni
a
sportépületegyüttes
alsó
szintjén a konditermet, ahova nemcsak a sportegyesület tagjait, hanem minden
kondizni vágyó fiatalt is
szeretettel várunk.
Úgy gondolom elértük rövidtávú céljainkat és sikeres

évet zárunk. A tél folyamán
a focistáink fittségük és állóképességük
megőrzése
érdekében a környező települések sportcsarnokaiban
biztosítjuk számukra a tavaszi felkészülést.
Bizakodva, optimistán tekintünk előre és még nagyobb elszántsággal, lelkesedéssel várjuk a folytatást.
Ballabás Melinda
ksk elnök

Az elmúlt két hónap képekben
Zöldségszobrok az iskolában

Véradáson

Márton-nap a Kincseskert Óvodában

Ünnep a református templomban
Őszikék Nyugdíjas Klub kiállítása
az Idősek Napján

Búcsúban
Új képviselő-testület alakuló ülése

Katasztrófa védelmi gyakorlat

