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Mátyás-Napi
Tavaszváró
Néptáncfesztivál
2017. február -25-én
szombaton 13 órai
kezdettel
a Magos Művelődési
Házban
Mindenkit szeretettel
várunk!

Molnárné Dr. Taár Izabella asszony a Komáromi Járási Hivatal vezetője,
Hajduné Farkas Erika polgármester asszony
és Czeglédi Ferenc alpolgármester úr

Bálint napi
batyus bál

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek

2017. február 11-én 20 órától
a Magos Művelődési
Házban.
Mindenkit szeretettel várunk!

kiegyensúlyozott működését, az elmúlt évben elért szép eredményeinket elsősorban a közigazgatási területünkön sikeresen működő gazdasági szervezeteknek, vezetőiknek, egyéni vállalkozóinknak köszönhetjük.

(Írásunk a 3. oldalon)

Nagyigmándi Pápay József
Általános Iskola
szülői munkaközössége
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Kedves Nagyigmándiak! Tisztelt Igmándi Hírnök Olvasó!
Amikor a változás
szele fúj, egyesek védőfalat emelnek, mások viszont szélmalmokat építenek - szól
a kínai közmondás.
A szél irányát és változásait bizony nem
mi határozzuk meg.
Nekünk,
egyszerű
embereknek, de sokszor még a leghatalmasabbaknak is, nem
marad más, mint alkalmazkodni a változó körülményekhez.
Lassan megszokjuk,
hogy olyan korban és
világban élünk, melyben egy dolog biztos
csak, a folyamatos
változás. A kérdés az,
hogy a változást hátszélként
használva
előnyünkre fordítjuk,
vagy földbe gyökerezve állunk, és elszalasztjuk a csatlakozás
lehetőségét.
Meg vagyok győződve arról, hogy az első
a helyes megoldás, de
igazat adok az óvatosabbaknak is, akik azt
mondják,
vigyázzunk, nehogy elfújjon
bennünket a szél –
ezért csak okos, megfontolt módon szabad
cselekedni.
A szilveszteri koccintás után végérvényesen bezáródott mögöttünk a 2016-os
esztendő és beléptünk
az új évbe, a 2017-es
esztendőbe.

Év elején az ember
felteszi magában a
kérdést, hogy mire
számíthatok az idén?
Milyen szeleket kell
vitorlába fogni ebben
az évben? Természetesen nem tudhatjuk
biztosan a választ,
ezért több- kevesebb
bizonytalansággal, és
önbizalomból fakadó
reménnyel a szívünkben tekintünk a jövőbe.
Önkormányzatunk a
2016-os évben az út
és járdaépítések mellett, olyan nagy léptékű fejlesztéseket irányozott elő, mely
hosszú időre meghatározza településünk
arculatát. Elindult a
Tűzoltólaktanya építése, és befejeztük a
József Attila utca modernizációjának tervezését. Az idei legnagyobb feladatunk
az építkezés, a megvalósítás lesz. Ehhez
a nagy szükségünk
lesz segítő szélre,
megfontolt
közös
munkára, hogy úgy
tudjuk végrehajtani a
vállalt kötelezettségeinket, ahogy azt szeretnénk.
A munkánk mellett
fontos, a szeretetteljes
családi élet, melyben
mindannyiunk élte kiteljesedhet. A közös
összefogás és a biztos
családi háttér mellett,

Hajduné Farkas Erika
Polgármester

azt gondolom, hogy
minden változást le
tudunk győzni, fújjon
bármilyen szél is.
Köszönöm a képviselő-testületnek,
a
munkatársaimnak, a
civilszervezeteinknek, az egyházainknak, vállalkozóinknak és mindazoknak
az embereknek a
munkáját, akik az elmúlt évben is segítették önkormányzatunkat.

Magam, a Képviselőtestület és a munkatársaim nevében, településünk minden lakójának, az Igmándi
Hírnök minden kedves olvasójának, az
év valamennyi napjára békét, boldogságot,
jó egészséget és céljaik eléréséhez sok sikert kívánok.
Hajduné
Farkas Erika
Polgármester
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Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete nevében ebben az évben is
Hajduné Farkas Erika
polgármester
asszony
személyesen fejezte ki elismerését és köszönetét
önkormányzatunk partnereinek. A találkozón
részletes
tájékoztatást
adott az önkormányzat
2016. évi munkájáról,
működéséről, elért eredményeiről. Szó esett arról
is, hogy a településünk
működésében
milyen
nagy szerepet játszik a
helyi vállalkozások által
befizetett iparűzési adó,
és hogy a jövőben ennek
még nagyobb szerepe
lesz. A tájékoztatóban

Molnárné Dr. Taár Izabella
a Komáromi Járási
Hivatal vezetője

A tűzoltólaktanya látványterve

Hajduné Farkas Erika
polgármester asszony
tartott beszámolót az
elmúlt év beruházásairól

A bölcsőde látványterve
Könnyűzenei Női Kórus

részletesen
megismerkedhettek a vendégek a
tavalyi év legjelentősebb
beruházásaival, valamint

a következő nagy beruházásainkat ismertette, úgy
mint
Tűzoltólaktanya
építése, József Attila utca

felújítása, Piac terének
felújítása, bölcsöde építése.
A Partnertalálkozón a Komárom-Esztergom Megyei
Foglalkozatási Paktum bemutatására is sor került. Ezzel kapcsolatos fontosabb
információkról, támogatási
formákról, lehetőségekről
Hendrik Krisztina a Megyei Foglalkoztatási Paktum partnerségi koordinátora és Natkai Istvánné a
Komáromi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály vezetője adott tájékoztatást.
Molnárné Dr. Taár Izabella a Komáromi Járási Hivatal vezetője beszédében
méltatta önkormányza(Folytatás a következő oldalon)

Natkai Istvánné a Komáromi Pattogatott kukorica őrület
Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztály vezetője

Hendrik Krisztina Megyei
foglakoztatási paktum
partnerségi koordinátor
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Zúgó Néptáncegyüttes

Harmóniás Kalózok

Versenykoreográfia

tunk eredményes munkáját és további sikeres
együttműködést
kívánt
partnereinkkel.
A színházteremben a helyi
kulturális szervezetek, a

Könnyűzenei Női Kórus,
Harmónia Táncstúdió és a
Zúgó
Néptáncegyüttes
műsora zárta a programrészt.
P-né Gy.E.

90 éve született Dr. Vendégh Sándor Nagyigmánd Nagyközség Díszpolgára
Prof. Dr. Vendégh Sándor
Nagyigmándon született
1927. január 10-én.
Pedagógiai tanulmányait
Budapesten végezte. Tanári képesítést 1952-ben
szerzett, majd 1952-től
1953-ig az Apáczai Csere
János Pedagógiai Főiskolán tanársegéd. Az ELTE
Bölcsészettudományi Karán 1953-tól 1956-ig adjunktus, a Bánki Donát
Gépipari Technikum igazgatóhelyettese 1957-59ig.
1959-től 1979-ig a Művelődési Minisztériumban a
Szakoktatási Főosztály
vezetője. 1965-től aspiráns. Bölcsészetdoktori,
majd kandidátusi értekezésének témája: „Általános képzés és szakosodás,
a művelődési anyag kiválasztásának elvi alapjai a
szakmai- műszaki képzésben.” Kandidátusi értekezését 1971-ben védte meg.
1973-78 között a Magyar
Tudományos Akadémia

Pedagógiai Bizottságának
a tagja. 1967-től az újjáalakult Magyar Pedagógiai
Társaság országos elnökségének a tagja; a Szakképzési Szakosztály elnöke.
A hatvanas évektől didaktikát és szakoktatás-történetet tanít a BME Tanárképző és Pedagógiai Intézetében. 1977-től címzetes
egyetemi
tanár,
1979-től egyetemi nyilvános rendes tanár a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Tanárképző Intézetének, a Pedagógiai Tanszék
vezetője. Témavezetője
„A mezőgazdasági, szakmunkássá és technikussá
válás
pedagógiai
tényezői.”című diszciplináris kutatásnak.
Szerkesztői tevékenysége
a „Munka és Iskola” , a
„Köznevelés”, a „Középfokú Szakoktatás”, a
„Szakképzési Szemle”, a
„Pedagógiai
Közlemények” című folyóiratokra

és időszaki kiadványokra
terjedt ki. 1994-től a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja.
1995-től alapító belső tagként részt vett az ELTE
pedagógiai Doktoriskola
programjának kimunkálásában. Egyidejűleg külső
tagként részt vállal a BME
Szakképzés-Pedagógiai
Multidiszciplináris Doktori Iskolán folyó Ph.D
képzésben végzett tevékenysége: előadó, tudományos témavezető, vizsgáztató és opponens.
Vendégh Sándor a kutatási témáit a hazai szakoktatás köréből merítette.
Tudományos pályafutása
során publikált önálló köteteinek a száma húsz, a
hazai és külföldi folyóiratokban publikált tanulmányok száma több mint
száz.
Önálló
Tudományos
könyvei:
Nyolcvan év az iparos -oktatás szolgálatában (1959)

Általános és szakmai
képzés a szakközépiskolában (Budapest, 1967)
A magyar szakképzés
helyzete és problémái.
Magyar Pedagógiai Társaság,
társzerzők:
Gordos István, Székely
Endréné, Pápai Béla
(Budapest, 1971)
A középfokú oktatás
helyzete és fejlesztésének feladatai (Válogatott
dokumentumok
gyűjteménye, Budapest,
1973).
A didaktika alapjai
szakmai képzést nyújtó
iskolák oktatói számára
(Budapest 1979, 2. kiad:
1981).
Az alap-és középfokú
szakoktatás
történeti
fejlődése 1945 után
(GATE tanárképző intézetek kiadványai, Gödöllő, 1981).
A modern mezőgazdaság, a pályaválasztás és
iskola (Budapest, 1984)
A mezőgazdasági szak(Folytatás a következő oldalon)
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munkássá válás pedagógiai tényezői. A Középfokú
Szakképzés
Módszertani és Tájékoztató Füzetei 19.sz.
Gödöllő, 1989.
Didaktika agrárpedagógusok számára (Gödöllő, 1990).

(GATE Tanárképző Intézet
1998))
Munkásságának külföldi
visszhangjára utal, hogy a
60-as évek elejétől számos
meghívást kapott előadások tartására és konferenciákon való részvételre. E
meghívások jelentős részének eleget is tett.
A didaktika fogalomrend- Előadásokat és konzultáciszere- mérnöktanárok és ókat tartott a hazai szakképgyakorlati oktatók számára. zés átalakulásáról, a kibon-

takozó reformfolyamatokról:
Csehszlovákiában,
Lengyelországban, Angliában, Belgiumban. Szakértőként vett részt és előadást
tartott az UNESCO regionális konferenciáján Szófiában 1962-ben.
Vendégh Sándor profes�szort 2002. évben, születésének 75. évfordulója
alkalmából a gödöllői
Szent István Egyetem

„Egy tanári életpálya a
szakképzés
szolgálatában” című kiadvánnyal
köszöntötte.
2005-ben Nagyigmánd
Nagyközség Képviselőtestülete „Nagyigmánd
Nagyközség Díszpolgára” címet adományozott Dr. professzor
Vendégh Sándor nyugalmazott egyetemi tanárnak.

Önkormányzati hírek
Néhány statisztikai adat
az Önkormányzat Képviselő-testületének elmúlt
évi munkájáról:
- 2016. évben 15 alkalommal ültek össze az
elöljárók, 10 esetben a
munkatervszerinti ülések
zajlottak, 5 alkalommal
rendkívüli ülések összehívására került sor.

- Az üléseken 10-15 napirendi pont került megtárgyalásra. Szociális, személyi ügyekben zárt ülésen folytak a tárgyalások.
- 263-om határozathozatalra és 14 rendeletalkotásra került sor.
Szijj Ferencné által vezetett Szociális, Művelődési és Sportbizottság 12 al-

kalommal ülésezett és
105 esetben hozott döntést.
A Pénzügyi, Műszaki és
Fejlesztési
Bizottság,
melynek elnöke Róth
Csaba, az elmúlt évben
10 ülést tartott, melyen
194 határozat született.
A bizottságok a kialakított javaslataikkal, véle-

ményeikkel a testület
munkáját nagyban elősegítik.
A képviselő-testület munkájáról, az üléseken hozott döntésekről folyamatosan tájékoztattuk és tájékoztatjuk az elkövetkezendő időszakban is a
Kedves Olvasóinkat.

Volt egyszer egy Ördöghegyi út…?
2014. évben önkormányzatunk az EMVA „Mezőgazdasági utak fejlesztéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások” pályázatból az Ördöghegyi út
külterületi szakaszának
megépítésére kapott támogatást. A beruházás
összköltsége a vasút után
szakasz munkáival együtt
26.422.000,-Ft volt. Az
önkormányzatot 2014-től
öt évre fenntartási kötelezettség terheli. Ennek keretében az árokrendszer, a
padka és a murvás útpálya
működőképességét kell
fenntartanunk.
A tavalyi évben már problémákat észleltünk az út
fenntartása során. Elsősorban az okoz gondokat,

hogy az utat igénybevevő
mezőgazdasági
gépek
olyan mértékben feltöltötték földdel és sárral, hogy
egyes szakaszokon alig
látható a murvás út. Emiatt a csapadékvíz elvezetésének képessége is csökkent, néhány helyen már
kátyú keletkezett.
Ennél is súlyosabb kárt
okoz az a felelőtlen viselkedés, amelyet néhány
magáról megfeledkezett
mezőgazdasági járművezető tesz. Az elmúlt negyedév során két alkalommal is tapasztaltuk, hogy
úgy közlekedett ekével a
dűlőúton, hogy azt szabályszerűen felszántotta,
mivel az eke – ilyen vagy
olyan okból – nem szállí-

tási pozícióban volt. Az út
érték mindenki számára,
függetlenül attól, hogy a
határba dolgozni megy
rajta, vagy csak sétál, kocog. Ha tönkre teszik az
utat, az nem csak az elkövetőnek fog a legközelebbi alkalommal hiányozni,
hanem számtalan lakótársának is. Köszönjük azoknak a közlekedőknek a segítségét, akik szemtanúként felhívták a járművezető figyelmét az általa
okozott
kárra,
és
kikényszerítették az azonnali helyreállítást. Sajnos
sem az önkormányzat mezőőrei, sem jó szándékú
emberek nem lehetnek ott
a nap huszonnégy órájában. Mindenkinek magá-

nak kellene odafigyelnie,
hogy használja, és ne
pusztítsa, amit az önkormányzat az ott földdel,
szőlővel rendelkezők érdekeit figyelembe véve
megvalósított. Amennyiben újabb rongálás történik, és az elkövető személyét azonosítjuk, számíthat rá, hogy az út helyreállításának költségeit neki
kell majd fizetnie. Mindenki számára a legcélravezetőbb, ha közlekedése
során sem az útban, sem
gépében nem okoz kárt, és
ezt szem előtt tartva használja az önkormányzat útjait.
dr. Füles Zoltán
jegyző
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Események, hírek a Nagyigmándi Horgász
Egyesület életében

Kérjük horgásztársainkat,
hogy a 2016. évi Állami
Horgászjegy és Fogási
Napló okmányukat, a
Nagyigmándi
Önkormányzatnál,
Bakos
Istvánnénál adják le, legkésőbb 2017. január 31ig. Leadás előtt töltsék ki
helyesen a napló végén
található fogási összesítőt
is. Csak a helyesen kitöltött naplókat tudjuk átvenni, mivel a naplókat a
továbbiakban számítógépen kell feldolgoznunk a
Szák programban. Csak
az elmúlt évi fogási napló leadását követően lehet 2017. évre Állami
Horgászjegyet és területi
engedélyt váltani. Aki a
fenti határidőig nem adja
le az Állami Horgászjegy és Fogási Napló okmányát, annak az idei
évre csak emelt díjasan
tudjuk kiadni engedélyét.
A 2017. évi horgász jegyek árai az alábbiak
szerint alakulnak:

Kérjük jelenlegi, tagsági
viszonnyal
rendelkező
tagjainkat, hogy a felnőttek 6.200 Ft, Ifjúságiak
5.200 Ft, gyermekek
2.200 Ft összeget fizessenek be a Pannon Takarék
Bank Zrt nagyigmándi
kirendeltségénél
a
Nagyigmándi Horgász
Egyesület
számlájára,
melynek számlaszáma:
63200054-11078249. Az
idei engedélyek kiváltásához kérjük, hozzák magukkal a befizetést igazoló csekket. Tagságunk
még a 2016. évben befizette a 2017.évi területi
engedélyek árát, ezért ez
az összeg, mint befizetési
kötelezettség, nem is szerepel a fenti táblázatban.
Az Egyesületünkön kívüli horgásztársak részére is
állítunk ki Állami Horgászjegyet, melynek ügyintézési költsége 1000 Ft/
db.
Új tagok felvételére is
van lehetőség, elsősorban
nagyigmándi lakosok jelentkezését várjuk különös tekintettel a fiatalokra. Az új belépők felvételével kapcsolatosan a vezetőség dönt. Minden új
tagjelöltnek kettő, már
meglévő, a Nagyigmándi

Horgász
Egyesületben
lévő tag ajánlása szükséges.
Az engedélyek kiadása a
Nagyigmándi Közös Önkormányzati Hivatal kistermében történik, minden héten, szerdai napon
16.00 - 17.00 óráig.
Kemény telünk van, a horgász tó befagyott, a jég
vastagsága viszont nem
egyenletes, hanem helyenként nagyon változó.
Felhívjuk a korcsolyázók
figyelmét, hogy a tavon
mindenki csak saját felelősségére tartózkodhat.
Tilos a jégen tartózkodni a
horgásztanyánál található
árapasztó valamint a zsilip
műtárgyak 100 méteres
körzetében, mivel ezeken
a helyeken, jelenleg, a jégpáncél alatt is, intenzíven
áramlik a víz.

A hideg, téli időjárás
megfelelő alkalom, hogy
a horgásztársak a szemetet, száraz ágakat és a felesleges lomokat eltávolítsák horgászhelyükről.
Néhány stég, horgászállás deszkázata is javításra
szorul. Kérjük a horgászhelyek/foglalt
helyek
gazdáit, hogy a balesetek
elkerülése érdekében, a
horgászszezon indulása
előtt végezzék el a szükséges javításokat.
A 2016-os évben az Egyesületi tavon szép fogásokban volt része szerencsés,
valamint ügyes és felkészült horgásztársainknak.
A megfogott rekord méretű halak egy része a mellékelt képeken látható. A
nagy halak a C & R (fogd
meg és enged vissza) nálunk is lassan meghonoso-

Farkasdi Attila és a harcsa koma

			
Állami jegy		
Mohosz tagsági
Nagyigmándi
Horgász Egyesület
tagdíj			

Felnőtt (Ft)		
2.200			
2.000			

Ifjúsági (Ft)
Gyermek (Ft)
2.200			
200
1.000			
-

2.000			

2.000			

2.000

Összesen:		

6.200			

5.200			

2.200

dó szemlélet alapján vis�szakerültek a tóba (kivéve
a harcsát). A kifogott
nagyhalak tóba történő
visszahelyezésével lehetősége nyílik többi horgásztársunknak is ismételt
(Folytatás a következő oldalon)
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Csapó Zoltán hibátlan tövese

Vajkai Szabolcs,
ponty nappal
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Horváth Tamás
amúrja

Kaufman Krisztián egy
korábbi harcsája

Októberi teríték

Vajkai Szabolcs, ponty éjjel

Gyermek horgászaink is ügyesek voltak
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kifogásukra. Ugyanakkor a parton a nagy halakkal óvatosan bánjunk,
lehetőleg
használjunk
pontymatracot, és a horog ütötte sebet is kezeljük le fertőtlenítőszerrel.

2017. január
Rekordlista, 2017
A 2017-es szezonra meghirdetjük házi rekordlistánkat az alábbi kategóriákban:
Versenyszabályok:
1.
A rekord méretű

Varga Tibor, Csapó Zoltán, Pataki Imre, Vajkai
Szabolcs).
2.
A hitelesítés során
rögzítésre kerül a horgász
neve, a fogás időpontja, a

4.
A verseny tartama
2017. január 1. - 2017. december 31.
5.
A felnőtt és ifjúsági horgászoknál minden
kategóriában a legnagyobb hal kifogóját, a
Hal faj (ifjúsági és felnőtt horgászok)
Mérethatár
gyermek kategóriában az
1.
Ponty						
5 kg felett
első három legnagyobb
2.
Amur						
6 kg felett
hal kifogóját díjazzuk.
3.
Süllő, csuka					
3 kg felett
4.
Harcsa						
10 kg felett
6.
A verseny kiérté5.
Egyéb:
kelése, díjak és jutalmak
Dévérkeszeg					
1 kg felett
átadása a 2018. évi közEzüstkárász					
1 kg felett
gyűlésen történik meg.
7.
A kifogott és a
6.
Gyermek horgászok
(a fenti kategóriák összevonva) 		
A három legnagyobb hal
tóba kötelezően visszahelyezendő nagy halakat
A 2016-os évet megelő- halakat hitelesíteni szük- hal súlya (g) hossza (cm) (ponty, amur) a hitelesítézően is születtek szép foséges az alábbi személyek valamint a használt hor- sig gondosan és kíméletegások, de utólag lehetetsen nagyméretű szákban
tógaz- gászmódszer és a csali.
len hitelesíteni, hogy valamelyikével:
egyes kategóriákban me- dákkal (Dr.Füles Zoltán, 3. A kifogott halról le- (pontyzsák) kell tárolni.
lyek lehetnek az Igmándi Bedecs János) vagy a hal- hetőleg minden esetDr. Kádár András
horgásztó abszolút tóre- őrökkel (Belcsák István, ben fénykép is készülkord halai.
elnök
jön.

Anyakönyvi hírek
Statisztikai adatok
településünk
népmozgalmi eseményeiről:

Helyileg, de a Központi Statisztikai Hivatal
adatai szerint is megállapítható, hogy kismértékben emelkedett a születések, illetve
mérséklődött a halálozások száma. Ami
ugyan településünkre nem jellemző, de or- Nagyközségünkben a 2016-os évben 32 új- szágosan nőt az anyakönyvezett házasságkötések száma is. 2016. októberéig 46 286-an
szülött érkezett.
esküdtek egymásnak hűséget.
- Kedves családi eseményre,- Névadóra, 4
Lakótársainktól továbbra is várjuk fotóikat a
alkalommal gyűltünk össze.
családjukban történt örömteli eseményeik- Házasságkötésre, boldogító igen kimondá- ről.
sára 10 esetben került sor.
- 30 –fő- lakótársunktól kellett végső búcsút
vennünk.

Pásztor Tiborné
anyakönyvvezető
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Megérkeztek:
- December 15-én Bárdos Viola Erika
és Kertész Csaba kislánya Vanessza Petra

-

Takács Lászlóné, Marika néni decemberben ünnepelhette 90. születésnapját.

- 2017. év első újszülöttje január 10-én született,
Molnár Rebeka és Osbáth János kisfia Erik János.
Köszöntésükről a következő számban adunk
tájékoztatást.
Szeretettel gratulálunk a kedves szülőknek,
nagyszülőknek. Jó erőt, egészséget,
boldogságot kívánunk!

Szépkorú Lakótársaink köszöntése:
Településünk életéhez tartozik a szépkorúakról való
folyamatos megemlékezés is. Az életben a 90, 95,
100 év nem mindenkinek adatik meg. Az, hogy annyi
éven át, látni gyermekeink, unokáink felnőtté válását,
a család átalakulását, átélni történelmünk jelentős
eseményeit, részesei lenni a dolgos hétköznapoknak.
Család, szerelem, barátságok, munka és megannyi
pozitív és negatív érzést, emléket ölel fel ennyi év.
Öröm és bánat, szenvedély, szeretet, félelem, békesség, fájdalom, erő, születés, halál, játék, küzdelem,
mosoly, álmok, illatok, ízek, élmények… és még sorolhatnánk, mi minden jut eszünkbe a múltról. Fáradtságos, de sok-sok szép emlékekkel teli évek, melyekre örömmel, talán könnycseppel a szemük sarkában gondolnak vissza az ünnepeltek.
Tisztelet és megbecsülés kell, hogy övezze e szépkort
megért embertársainkat. Elmondhatjuk, hogy a településünkön önkormányzatunk részéről és az érintettek családtagjai részéről is mind ez megadatik.
- Fancsik Istvánné, Aranka néni az elmúlt év novemberében töltötte be 95. életévét,

A jeles születésnapjuk alkalmából Hajduné Farkas
Erika polgármester asszonnyal otthonukban, kedves
családtagjaik körében köszöntöttük Őket. A polgármester asszony tiszteletet sugárzó, meleg köszöntő
szavakkal nyújtotta át részükre Orbán Viktor miniszterelnök úr emléklapját, önkormányzatunk ajándékát.
Aranka Néninek és Marika Néninek nyugalmas, békés,
fájdalommentes napokat, az ápoló családtagjaiknak
türelmet, jó erőt, egészséget kívánunk ezúton is!

Lakótársaink, akiktől végső
búcsút vettünk:

Borsós Jánosné(1923), Morovits Imre (1931)
Nyugodjanak békében!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk, Urbán Gergely búcsúztatásán megjelentek, sírjára virágot helyeztek, gyászunkban őszinte
szívvel osztoztak.
Gyászoló Család
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Hajduné Farkas Erika polgármester asszony,
a tűzoltó-parancsnokság elnöke megköszönte a
tűzoltók egész éves felelősségteljes, áldozatos munkáját.

Házhoz menő szelektív hulladék
gyűjtése Nagyigmándon 2017-ben
Komposztálható
				
Február
Március
Április
Május		
Június
Július		
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

Újrahasznosítható

-				
-				
28.				
30.				
29.				
31.				
31.				
19.				
12.				
14.				
-				

13.
13.
13.
11.
8.
6.
7.
11.
9.
9.
11.

A leggyorsabban
szeretne
értesülni
a helyi
rendezvényekről?
Küldjön egy e-mailt a
muvhaz.nagyigmand@gmail.com
címre és felkerül a helyi eseményekről
értesülők címlistájára!

2017. január

Ünnepi hírek
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Karácsonyi várakozásban
Adventi rendezvénysorozat községünkben
Erre a szép ünnepi időszakra rendezvénysorozattal készült Önkormányzatunk. Advent idején megtisztulunk és
megszépülünk, így várjuk a karácsonyt. Hétről
hétre foszlik szívünkről
a kéreg, mindaz a nehézség, amit a sűrű mindennapok ráraktak. A szeretet, az öröm, az összetartozás fénye átjárja az
embereket. Ezt volt hivatott elősegíteni az adventi vasárnapok alkalmával
a közös gyertyagyújtás
és a Községi Karácsony
rendezvényünk is, amit
december 20-án rendeztünk meg a Magos Művelődési Ház előtti parkban.
Bánházi Ferencné és családja adományozta a
szép fenyőt, amit aztán
Lukács Jácint és munkatársai tekintélyes karácsonyfává
alakítottak.
Külön ere az estére aztán
a fa köré megteremtették
a gyönyörű karácsonyi
varázslatot is.
A szokásoknak megfelelően helyi előadók műso-

harmadik osztályos tanulói következtek: Ónodi
Luca, Kelemen András
és Nagy Balázs adtak
ízelítőt a színvonalas karácsonyi műsorukból.
A Református Kórus előadásában az alkalomhoz
illő gyönyörű karácsonyi
dalt hallhattunk Mielőtt
lehull a hó címmel.
A műsort a Könnyűzenei
Női Kórus előadása zárta, TNT-től a Fehér karácsonyt Kóvári Alexandra
közreműködésével és a
Piramistól az Ünnep
című dalokat adták elő.
A rendezvényre ellátogattak helyi lelkészeink,
Simonics Péter katolikus
plébános és Sugár Tamás
református lelkész imát
mondott a karácsony ünnepét várva.
A hagyománynak megfeDunár Evelein, Dunár lelően a színpadon, a
Alexa, Takács Kitti, Ta- Mennyből az angyal és a
kács Bence, Ónodi Dáni- Dicsőség kezdetű énekeel, Orbán Anna, Orbán ket a református Kórus
Dominik,
Petermann és a Könnyűzenei Női
Anna, Toldi Tibor.
Kórus közösen énekelték
A
színpadon
a el, majd az önkormányNagyigmándi Pápay Jó(Folytatás a következő oldalon)
zsef Általános Iskola

Katolikus Hittanos gyermekek

Iskolásaink

rukat hozták el nekünk.
Elsőként a Római Katolikus hittancsoport, a
betlehemezés szokását
elevenítette meg a vendégek nagy örömére, a
hittanosokat
Illés
Csabáné készítette fel. A
szereplők: Pőcze Petra,
Református Kórus

Könnyűzenei Női Kórus
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zat és támogatóink jóvoltából mindenkinek egy kis
vendéglátásban volt része.
A gondozási központ
munkatársai kalácsot, sült
gesztenyét, forralt bort,
forró teát kínáltak a vendégeknek. Az önkormányzati konyhák dolgozói ismét kitettek magukért, munkájukat dicséri,
hogy minden finomság elfogyott amit készítettek.
A rendezvény jó hangulatban telt el, s az ide kilátogatók igazi karácsonyi forgatagban tölthették el ezt az estét.

Ünnepi hírek
Közös ének

Nagyközségünk önkormányzata ezúton is köszönetet mond minden
dolgozójának, a helyi intézmények munkatársainak, a civil szerveződések képviselőinek, hogy

Sugár Tamás lelkipásztor
és Simonics Péter plébános mondtak imát
Vendéglátás

2017. január

munkájukkal, részvételükkel hozzájárultak a
rendezvény sikeres megvalósításához.
Külön köszönetet mondunk a rendezvényeink
támogatóinak segítségükért: Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata
és dolgozói, Czeglédi
Ferenc és családja, Róth
Csaba
és
családja,
Bedecs János és családja, Dr. Müller Mária és
családja, Nagy László és
családja, Hajdu Ferenc
és családja, Oláh Sándor
és családja, Tarró József
és családja, Nagy Sándor
és családja, Bauer Már-

ton, Nagyigmándi Polgárőr Egyesület, Önkormányzati konyhák dolgozói: (Kincseskert Óvoda konyhásai, és a
Nagyigmándi Pápay József Általános Iskola
konyhásai), Területi Szociális Gondozási Központ dolgozói, Falugondnokság dolgozói,
Önkormányzat kertészetének dolgozói, Magos
Művelődési Ház dolgozói. A Magos Művelődési Ház karácsonyfáját
Varga Imre ajánlotta fel.
P-né Gy.E.
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Karácsony
Egyszer egy évben
eljő karácsony ünnepe .
Ekkor boldog minden csemete.
Sok jó ajándék sok szeretet
együtt a család
jöjjetek , jöjjetek .
Mikor a karácsonyfát díszítik sok mindenki
összegyűlik .
De ez az ünnep Jézus ünnepe is .
Imádjátok, dicsérjétek , mert
most eljő közétek .
Hérics Dorottya 6/a

Eljött Újra
Imára kulcsolt kézzel álljuk
körbe a betlehemi jászolt
várva, hogy érkezésed beragyogja az egész világot .
Gyertyát gyújtunk Neked
drága Jézus , hogy ünnepelhessünk eljöveteled. Ünnepelni a templomba megyünk, hogy a sokasággal
Neked szebbnél szebb zsol-

tárokat énekelhessünk Téged imádhassunk . Ilyenkor
minden szívbe a szeretet
költözik , melegség járja át
az otthonokat . Ragyog a fenyőfa a szoba sarkában alatta szépen csomagolt sok-sok
ajándék . De aztán kialszanak a fények, jönnek a szürke hétköznapok: a gondok a
sok munka a csalódások ,
betegségek a gyerekek
gondjai és még sorolhatnánk. S elfeledkezünk sokan
róla , aki éltét adta értünk a
kereszten , s akihez csak akkor fordulunk imára kulcsolt
kézzel, ha bajban vagyunk.
Drága Jézus bocsásd meg ,
hogy csak a karácsony ünnepén magasztalunk Téged
ennyire, de a szíve mélyén a
hívő ember szeret Téged.
Bűnös lelkünknek bocsáss
meg és mindig légy velünk
ne csak a szeretet ünnepén,
hisz az ünnep fényét nem az
emeli magasra, hogy mi van

a csomagban , vagy a gazdagon feldíszített asztalon , hanem az , hogy a kis Jézus
születése mit jelent Neked.
Hérics Józsefné

Kántálás
Nagyigmándon
Évek óta reményteli szívvel
és szeretettel indulunk útra
mi a kórus tagjai ,hogy Ádvent első , második és harmadik hetében, elvigyük
Karácsony üzenetét barátainknak, református családoknak, elől járóinknak és
tisztelőinknek.
A Jó Isten akaratából az időjárás is kedvezett . Nem volt
hideg , így vidáman a már
előre csokorba gyűjtött szép
karácsonyi énekekkel kívántunk Áldott Ünnepeket .
Milyen volt a fogadtatás
?-hálás , volt terített asztal,
sütemény, meleg tea , frissítők . Sokan velünk énekeltek , volt aki könnyezve fo-

gadott bennünket emlékezve a múltra a régi karácsonyokra. S voltak akikhez
minden igyekezetünk ellenére sem jutott el Karácsony
csodája és üzenete a Hit a
Remény a Békesség és a
Szeretet.
Hérics Józsefné

Miért Kántálunk ?
Szívünkben él a hívó szó,
megszületett a megváltó !
Jer tehát Te is közénk, hirdessük együtt a csodát ,
született nekünk megváltónk a Messiás.
Adjuk át az örömhírt tudja
meg hát minden szív
Megváltónk él és Téged
hív.
Légy Te is hű gyermeke,
minden epedő szívhez
jusson el a hír a Megváltó él.
Vigyük el sok beteg szívhez a csodát és énekeljünk
halleluját. 		
Szijj Sándorné

Ökumenikus imahét
Simonics Péter
plébános úr
a Református
Templomban
prédikált

Sugár Tamás lelkipásztor úr a
Szent Mihály Római Katolikus
Templomban prédikált
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Ügyfélszolgálati Munkatárs
munkakörbe
Alkalmazotti munkaviszonyba
1 fő munkatársat keresek
Feladatok:
Ügyfelek teljes körű
kiszolgálása,tájékoztatása
Szerződések kötése
Elvárások:
Minimum középfokú végzettség
Jó kommunikációs készség
Jó probléma megoldó képesség
Önéletrajzokat kérem:
munkatars20@freemail.hu
Tel: 06-30 / 664 0616

2017. január

KOCSIS TÜZÉP
Tel.: 06 70/367-7504
Fűrészáru rendelésre

Hasítva, kuglizva:
Akác: 34.500 Ft/erdei méter
Cser: 32.500 Ft/ erdei méter

Ledvicei diószén:
4450 Ft/q (44,55 Ft/kg)

Sóder, homok, mész,
cement kapható!

2017. január
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A család- és gyermekjóléti szolgálat karácsonyi ünnepsége
A család- és gyermekjóléti
szolgálat a tavalyi évben is
megrendezte
karácsonyi
ünnepségét 2016. december
15-én 15 órai kezdettel, immár 17. alkalommal. Az
eseményre már hetekkel
előtte készültünk, hogy a
közel 100 meghívott gyermeknek örömet tudjunk
szerezni karácsony közeledtével, a személyes ajándékokkal és a megterített
vendégváró asztalokkal.

vünket, együtt örülünk a követő napokat, memegszületett
Jézusnak, lyeket játékkal, vimegajándékozzuk szerette- dámsággal tölt el a
inket,
gyermekeinket. család. Ahhoz, hogy
gyermek
Azonban van ajándék, ami minden
szemmel
nem kézzel fogható, mégis csillogó
többet ér, mint bármely ér- örülhessen e jeles natékes tárgy a fa alatt. Ez pe- pon, össze kell fognia
dig az egymásra való odafi- azoknak, akik saját
gyelés és a szeretet kimuta- családjuk mellett kétása rokonaink, barátaink szek arra, hogy segítfelé, vagy akár a szomszéd- séget nyújtsanak rában egyedül élő idős néni szoruló családoknak
felé. Többet ad egymásnak és gyermekeknek. Ez
„Ismét eltelt egy év, és eljött a közös együttlét, a beszél- idén sem volt másaz év talán legszebb, legin- getés, a közös ebéd vagy képp a mi közsékább várt ünnepe a kará- vacsora, amelyet szívvel günkben sem, így recsony, mely a gyermekek készítünk családtagjaink- ménnyel telve várhatjuk Jézus Krisztus
számára csupa izgalommal nak, barátainknak.
születését, a betleheA
gyermekeknek
azonban
a
teli várakozás, de a felnőttek számára is készülődés- játék, bármily aprócska mi csillag ragyogádr. Kádárné Pogrányi Dóra
sel és várakozással teli idő- nem hiányozhat a fa alól, sát, mely mutatja,
hogy
elérkezett
a
hiszen
a
fa
díszei
és
a
kapott
köszöntötte a vendégeket
szak. Advent idejében felföldre
a
megváltó.”
ajándékok
láttán
csillogó
készülünk lélekben a csodákat követően meghívott
ra, ami ránk vár. Az advent szemeik is bearanyozzák Rendezvényünkön a kará- vendégeink elsőként a katoszó jelentése „eljövetel”. A karácsony estéjét, és az azt csonyi köszöntő gondolato- likus hittanos gyermekek
latin „adventus Domini” kiünnepi műsorát tekinthették
fejezésből származik, ami
meg, a szereplők Gergely
annyit tesz: „az Úr eljöveteSára,
Horváth
Anna,
le”. A karácsonyt megelőző
Petermann
Anna,
várakozás az eljövetelben
Petermann Róza, Pőcze
éri el jutalmát.
Réka, Szabó Jázmin, Orbán
Adventkor a 19. század óta
Anna, Ónodi Luca, Takács
szokás koszorút készíteni.
Róbert voltak.
Ma az adventi koszorú áltaEzt követően Pőcze Mária
lában fenyőágból készített
karácsonyi dalcsokrot adott
kör alakú koszorú, melyet
elő hegedűjén.
négy gyertyával díszítenek.
Hausleitenből ismét
A gyertyákat vasárnaponmegérkezett az adomány A kedves és szép ünnepi
ként gyújtják meg, minden
műsorokat követően az ajánalkalommal, eggyel többet.
dékok átadására került sor.
A világító gyertyák számáA 2016-ös esztendőben kanak növekedése szimbolirácsonyi ünnepségünket iszálja a növekvő fényt,
mét támogatóink nagylelkű
amely Jézus születésével
felajánlásaiból valósíthatteljesedik be karácsonykor.
tuk meg. Az adománygyűjAz adventi koszorún mind a
tés három részből tevődött
négy gyertya egyszerre ég
össze.
az utolsó vasárnapon.
Tavalyi évben 14. alkalomKarácsony estéjén szeretet
mal
Bernhardt
Római Katolikus hittanos gyermekek műsora
és békesség tölti meg a szí(Folytatás a következő oldalon)
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Grundschober úr adománygyűjtést szervezett osztrák
testvértelepülésünkön,
Hausleitenben, amelynek
révén sok jó minőségű játékot, használati tárgyat és ruhákat tudtunk ajándékozni a
rászoruló családok részére.
Másik része, immár harmadik
alkalommal
„Cipősdoboz-akciónk”,
mely Nagyigmánd Nagyközség Polgármesterének
és a Szociális, Művelődési
és Sportbizottság elnökének kezdeményezésére indult el. Szolgálatunk fogadta a cipősdoboz méretű csomagokat, melyeket adakozó nagyigmándi családok
állítottak össze megkímélt
és új ajándékokból.
A harmadik rész pedig, az
előző évi hagyományokhoz
híven, azoknak a vállalkozásoknak, cégeknek és magánszemélyeknek a nagylelkű felajánlásainak köszönhettük, melyeket szolgálatunk megkeresett és
adományaikból
nagyon
szép, új játékokat és megterített asztalt, vendégséget
biztosíthattunk a megjelent
gyermekeknek.
Támogatásaikat, felajánlásaikat ezúton is hálás szívvel köszönjük, adományozóink nevét az alábbiakban
szeretném ismertetni:

2017. január

Pőcze Mária hegedűlt

A család- és gyermekjólét
szolgálat 2016. évi karácsonyi
ünnepségének
szponzorai:
Monsanto Hungária Kft.
Bernhard Grundschober
Dr. Lukács József
7 József Bt.
Hajdu Kft.
Haris Ferenc
IKR Zrt.
Illés Attila
Vörös Jolán és Séra József
Nagy Lajos
Pétermann István
Szabó Rafael
Haris Gyula
Bajcsay - Haris Trans Kft.
Szijj Ferencné
Voropa Pékség

A
„Cipősdoboz”
akcióban részt vevő
személyek és családok névsora:
Mildner Katalin és
családja
Horváth – Szeder Ildikó és családja
Czeglédi Ferenc
alpolgármester úr és
családja
Lamatschné
Pogrányi Mária
Viola Lászlóné
Bujáki Zoltán
Szarka Lénárd és
családja
Kiss Károlyné
Mészáros Edit
Horváth Jánosné
Kucman Luca és
családja
Galgánné Varga Erzsébet
Pogrányi Józsefné
és családja
Greveletye Péter
és családja
Szilágyi István és családja
Gergelyné Prostek Ildikó és
családja
Csonka József és családja
Bajcsai Martin
és Bajcsai Lola
Lakatosné Dián Krisztina
és családja
Vincze Violetta
Lukácsné Farkasdi Anita
Haris Gyuláné
Soós Ferenc és családja
Az ajándékok átadásában
részt vett Hajduné Farkas

Erika Polgármester As�szony, Czeglédi Ferenc Alpolgármester Úr és Mészáros Edit szociális ügyintéző.
Az örömteli, felemelő pillanatokat követően a művelődési ház földszintjén megterített asztalok várták meghívott vendégeinket és a gyermekeket finom falatokkal,
üdítőkkel.
Köszönöm a háttérmunkálatokban nyújtott segítségüket a Magos Művelődési
Ház és Könyvtár dolgozóinak, a Falugondnokság
munkatársainak, Mészáros
Edit szociális ügyintézőnek
és mindazoknak, akik hozzájárultak eme fontos esemény megvalósításához.
Szolgálatunk közvetítésével, immár ötödik alkalommal, Czeglédi Ferenc Alpolgármester Úr és kedves
felesége, Erzsike idén is otthonukban látogatott meg
egy nagyigmándi kisgyermekes családot, akiket ajándékokkal halmoztak el karácsony közeledtével, hogy
boldogabbá tegyék az ünnepeket.
Nagyvonalú és szeretetteljes felajánlásaikat ezúttal is
hálásan köszönjük minden
kedves adakozónak, a megajándékozott családok nevében is!
dr. Kádárné
Pogrányi Dóra

A gyermekek nagyon örültek az ajándékoknak

Vendégek

2017. január

Iskolai hírek
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Nagyigmándi Pápay József Általános Iskola
karácsonyi ünnepsége a Magosban

A 4. osztályosok úszótanfolyama a komáromi
Brigetio Gyógyfürdőben

Első hóesés
Floorball a tavon 6.a osztály

Tatai korcsolyázás 8.a, 8.b osztály
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Iskolai hírek
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500 éve kezdődött
Iskolánkban január 12én a 7. és 8. évfolyam tanulói a megszokottól eltérő történelem órákon vehettek részt. A komáromi
levéltár munkatársa, Szabó Csaba volt a vendégünk, aki jó pár évvel ez-

előtt maga is Pápays diák
volt.
Előadásának aktualitását
az adta, hogy 2017-ben
ünnepeljük a reformáció
kezdetének ötszázadik évfordulóját. A rendhagyó
óra anyaga egy-egy dián

keresztül mutatta be a reformáció
előzményeit,
Luther Márton tevékenységét, nézeteit, a reformáció különböző irányzatait
s ezek legfőbb képviselőit. Az új vallás magyarországi elterjedését is meg-

Szabó Csaba a reformációról beszél
a 7. osztályosok rendhagyó történelemóráján

ismerhették, s ennek a legfontosabb helyszíneit, városait, s a legkiemelkedőbb személyiségeit, prédikátorait.
Az óra végén a gyerekeknek egy feladatlapot
kellett megoldani, ahol a
meghatározások alapján
rá kellett ismerniük az előadásban elhangzott legfontosabb városokra, nevekre.
Csaba előadása jó lehetőség volt arra, hogy tanulóink még jobban megismerjék, megértsék a reformáció lényegét és azt,
hogy nem csak az egyházat változtatta meg pozitív
irányba, hanem a kultúrát,
művelődést és a társadalmat is.
Köszönjük az előadásokat!
Nagyné Telekes Andrea
történelemtanár

Közérdekű telefonszámok
Közös Önkormányzati Hivatal:

556-490

Nagyigmándi Pápay József Ált. Iskola:

356-577

Nagyigmándi Kincseskert Óvoda:

356-582

Magos Művelődési ház: 		

356-123

Magos Könyvtár: 			

556-492

Területi Szociális Gondozási Központ: 		

Komáromi orvosi ügyelet:
344-770
Polgárőrség: 30/621-0424
Tűzoltóság: 105 ill.

					

356-685

356-800

Család- és Gyermekjóléti Szolg.:

356-980

I. sz. orvosi rendelő 		

356-565

Mentők: 104

II. sz. orvosi rendelő: 		

356-579

Rendőrség: 107

Fogorvosi rendelő: 		

356-684

Védőnői Szolgálat: 		

356-981

Körzeti megbízott: 30/298-6792
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Óvodai hírek

Adventi előadás-Betlehemi csillag címmel
a Kuttyomfitty együttes előadásában

Pillangó csoport

Téli játékok

2017. január

2017. január

Óvodai hírek
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Adventi ünnepélyek
Katica csoport

Fehérlófia csoport

Süni csoport

Micimackó csoport
Napocska csoport adventi játszóháza

Napocska csoport

Szerkesztőség:
2942 Nagyigmánd,
Fácán utca 2/A

Nagyigmánd Nagyközség
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önkormányzati híradója
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Tel.: 06-20-203-1057
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Óvodai hírek

2017. január

MACIKIÁLLÍTÁS
SOK SZERETETTEL MEGHÍVUNK
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT A
2017. január 30- február 3. között megrendezésre
kerülő MACIKIÁLLÍTÁSRA
a Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat
nagytermébe.

A kiállítás megnyitásának időpontja:2017.01.30.10 ÓRA

A kiállítás megtekinthető:
kedden és szerdán 9-12 óra között csütörtökön és pénteken 13-16 óra között
Az óvoda dolgozói
”Jön a tavasz, megy a tél,
Barna medve üldögél:- Kibújás vagy bebújás? Ez a gondom óriás!
Ha kibújok, vacogok, Ha bebújok, hortyogok….
(Weöres Sándor: Medve töprengése)

Az esztendő körén mindeneknek helye és ideje van!

Népköltés
Kerek Isten fája,
Szép tizenkét ága,
Szép tizenkét ágán
Ötvenkét virága,
Ötvenkét virágán
Három aranyalma.
Aki azt kitalálja,
Hull az áldás arra!
A három aranyalma:
Karácsony, Húsvét és
Piros Pünkösd napja.

Lépcsőn mozogni jó

Tetszett a kis vonat

Az egyik aranyalmánk
éppen
vízkeresztkor,
vagy háromkirályok napján, január 6-án vált kerekké. Lezártuk ugyanis a
karácsonyi ünnepkört, s
farsangba léptünk.
A gyermekek szinte Szent
Márton
névünnepétől
várták a karácsonyt. Csoportunkban meg is tartottuk Adventi lélekemelő
műsorunkat pár nappal
Miklós püspök távozása
után, december 14-én. A
Magos Művelődési Házba hívtuk meg a Kedves
Szülőket, Családtagokat.
Sok munkával a hátunk
mögött, nagy szívvel mutattuk meg, hogyan is vár(Folytatás a következő oldalon)

Óvodai hírek

2017. január
juk karácsonyt. Elmondható, hogy sikerült lelkünket ünneplőbe öltöztetni és az ég felé felemelni. Még legkisebb
csoporttagunk is kisbárányként édesen vitte az
aranybúzát Jézuskának.
Minden próbánkon átéreztem a megható örömöt, mely a tiszta gyermeki lelkekből áradt.
A lélekemelés mellett a
mozgás örömének is hódoltunk. Sokat sétáltunk
a szépen feldíszített faluban. Így a kisebbek is szívesebben mozogtak, mert

az ovi udvarán sokszor
elácsorognának egy-egy
udvari játék mellett.
Mennyivel érdekesebb a
templom lépcsőjén ugrálni, bekukucskálni a Kisjézushoz, felmászni a kisvonat mellé. Mindezek
után nem csak a kis szívek melegedtek meg, de
nem fáztak a kezecskék,
lábacskák sem.
Ünnepek után köszöntöttük
az
Újesztendőt
kis
kézműveskedéssel, malackák készítésével, majd háromkirályok napján lezártuk a karácsonyi ünnepkört.
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A labda, mint fejlesztő eszköz

Jó volt végre szánkózni,
hógolyózni

Betlehembe kukucskálás

A januári hidegekben
kihasználtuk tornaszobánkat. A só fal
Újévi malacok festése
jótékony hatását élÚjévi
vezve fejlesztettük a
malacok
csemeték mozgását
labdagyakorlatokkal,
s élvezték a székes
tornát is, hiszen a farsangi elevenség idejét éljük. Végre volt
alkalmunk egy kicsit
szánkózni, hógolyózni is az udvaron. Reméljük, hogy a far- ban azért még hódolhaPőcze Lászlóné
A székkel sangi húzd meg, tunk kicsit a téli örömökereszd
meg
időszakis jó játék
nek.
óvónő
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Hagyományőrző hírek
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Igmándi Hagyományőrző Egyesület hírei

Mint minden esztendőben, a karácsonyvárás
most is sok szép és a szívnek kellemetes programmal volt átszőve.
Ismét részt vettünk Rédén
az Adventi Gálán. Néptáncos lányaink és asszonyaink énekkel, Pőcze
Mária hegedűvel, a fiúk

jongva köszöntőket is
mondtak, kívánva egymásnak bőséget, boldogságot.
A regösénekek csillaggyertyás agancsú csodaszarvasa keresztény vonatkozásban a karácsonykor megszülető Krisztussal azonosul. A felhőből
alászálló szarvas tehát égi
követté válik - Krisztust
jelképezi. A mitikus csodaszarvas a magyarságnak új hazát mutatott, a
csodafiú szarvas, vagyis
Jézus Krisztus az égi hazát nyitotta meg.
Ezt a kis műsorunkat
Kisigmándra is meghívta

Kisigmándon a Református templomban

Ácson a Gárdonyiban
zenekarral

Rédén
az Adventi Gálán
Ácson a Református templomban

pedig regöléssel örvendeztették meg a közönséget.
A regölés főleg Dunántúli népszokás volt, s még a
múltszázadban is fellelhető volt helyenként.
István napjától, december
26-tól vízkeresztig, január 6-ig jártak a regölők
házról házra, köszöntve a
házak gazdáit, bőséget
kívánva nekik. A kereplőkkel, dudákkal, dobokkal, láncos botokkal za-

a Református templomba
a Tiszteletes asszony. Karácsony Szent délutánján
nagy szeretettel fogadott
bennünket az ottani gyülekezet. A bensőséges,
meleg hangulat bearanyozta az egész ünnepünket.
Pőcze Mária szívesen hegedül a néptánccsoportunkban, de mivel két
alapfokú művészeti iskolának is tagja, sokfelé
szólította a kötelesség.
Fellépett
hangszerrel,

Tata regölés

énekkel
egyaránt
Nagyigmándon kívül Bábolnán, Ácson is.
Pőcze László pedig részt
vett Tatán, a több éve újjá
élesztett regölésen az ottani
néptáncegyüttesek vezetőivel és vállalkozó tagokkal.
A jókívánság pedig szóljon mindannyiónknak, legyen jó egészség, bőség a
2017-es esztendőben is.
Igmándi
Hagyományőrző
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Szabó Dávid úszásban elért eredményei
2016. második felében
Dávid néhány alkalommal állt rajtkőre.
Legtöbbször idősebb
korosztállyal kellett
megküzdenie,
ami
éremmel nem járt, viszont önmagát legyőzve, az országos korosztályos ranglistán
előrébb tudott lépni.
Több úszószámban az
első 10 között van. A
legjobb
helyezése

1500 m gyorsúszáson
az 5. hely.
A tavalyi évben, a Magyar Úszó Szövetség
minősítése
alapján
(ami szintidőhöz van
kötve):
arany jelvényes: 100
és 200 m hátúszásban,
100, 200, 400, 800
és1500 m gyorsúszásban, 100 m mellúszásban, 200 és 400 m ve-

gyes úszásban, valamint 100 m pillangóúszásban,
ezüst jelvényes: 200 m
mellúszásban.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a
Nagyigmándi
Polgármesteri Hivatalnak és Képviselőtestületnek,
valamint
Szász Erikának a támogatásért!

TOP Maraton Évzáró
Magyarországon
a
hegyikerékpárosok körében a legismertebb versenyeket az ország északi
hegységeiben szervezik
meg. A versenytávoktól
függően az indulóknak
általában 800-2200 méteres szinttel kell megbirkózniuk, ami a nyári időszakban különös kihívást
jelent.
Nagyigmánd
ugyan nem a hegyvidékéről ismert, azonban az
őszi szezonban büszkén
mondhattuk el, hogy
Községünk
időfutam
helyszíne lehetett. Azon a
rendezvényen megmutatkozott, hogy az Igmánd
SC színeiben 2 fő kerékpáros, a Tatanka Racing
Teamnél és az Evolúció
KSE Kisbérnél 1-1 fő aktív versenyző érintett
Nagyigmánd vonatkozásában.
2016. december 17-én,
Budapesten a Lurdy Ház
Konferenciatermében került sor az idei MTB versenysorozat eredmény-

hirdetésére, mely méltán
nevezhető az év fénypontjának. A bringások
összegyűlnek az átadó
helyszínén, értékelhetik
csapatuk, társaik és saját
teljesítményüket, illetve
ízelítőt kaphatnak a következő szezon terveiből.
A TOP Maraton sorozat
négy versenyből áll. Május végén Szilvásvárad ad
otthont a szezonnyitó
megmérettetésnek. Ezt
követi a Duna Maraton,
melyet
Esztergomban
rendeztek meg, immáron
második éve. A kupasorozat harmadik állomása a
Bükk-hegység szívében,
Felsőtárkányon
a
Rétesfesztivál helyszíne
mellett található. A negyedik verseny augusztus
végén a Mátrában kerül
megszervezésre.
A
Maraton hosszú múltra
tekint vissza, tinédzserkorának köszönhetően a
látogatóinak és résztvevőinek a száma rendkívül
magas.

A versenyeken négy különböző útvonalon lehet
indulni hobby, rövid, közép és hosszútávokon. A
négy kategóriában külön
értékelik az indulókat
korcsoportokban, nemenként. A 2015-ös szezonban volt szerencsém személyesen is részt venni a
megmérettetésen, az idei
év sajnos kimaradt, de a
felkészülés 2017-re megkezdődött. Aki egyszer
végigcsinálja, garantáltan
függő lesz. A sorozatban
csapatom, az Evolúció
KSE, 2 kategóriában is
elnyerte a győztesnek
járó kupát, ezúton is gratulálok Janó Anitának
(közép táv) és Podháczky
Ildikónak (rövid táv).
Sajnos a versenyek költségesek, a nevezési díj
mellett az utazás is plusz
terheket jelent, emellett a
délelőtti
rajtidőpontok
hajnali indulást vagy akár
előző napi érkezést igényelnek. A felkészülés
minősége,
milyensége

sem mindegy, tekintettel
az indulók több száz fős
számára.
A nehézségek ellenére
azonban
mi
nagyigmándiak is büszkék lehetünk. Községünk
lakója, Fekete Zsolt, a
Tatanka Racing Team
versenyzője nem csak végigtekerte a sorozatot, hanem a legnépesebb, több,
mint kétszáz főt megmozgató
kategóriában
dobogóra állhatott. Zsolt
Szilvásváradon és a Mátrában másodikként, Esztergomban ötödikként,
Felsőtárkányon harmadikként ért célba. Az ös�szesített pontszámai alapján 2016-os évben a Rövid táv Master 2 férfi kategóriában
ezüstérmet
szerzett. Ezúton gratulálok neki!
Minden Kerékpárosnak
balesetmentes, kilométerekben gazdag új évet kívánok!
Bánházi Ágnes

Az elmúlt hónap képekben
Gyermekjóléti Szolgálat
karácsonyi ünnepségén

Ökumenikus
imahét
szeretetvendégség

Téli játékok
Korcsolyázás
a tavon - 4.b osztály

A hóeltakarításban is jeleskednek
Falugondnokság dolgozói
Partnertalálkozó vendégei

