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18. Mátyás-napi Tavaszváró Néptáncfesztivál a Magos Művelődési Házban

A Nagyigmándi Citerá-
sok csoportja a 18. Má-
tyás-napi Tavaszváró 
Néptánc-fesztiválon mu-
tatkozott be először. A 
citeraegyüttes tavaly áp-
rilisban kezdte meg mun-
káját Ozsvald Dávid és 

Szerencsi Anita vezetésé-
vel, akik tagjai a felvidéki 
naszvadi Viza, és a Százdi 
Citeraegyüttesnek is. Az 
együttes tagjai javarészt 
helybéliek, akiknek már a 
citera megismerése előtt is 
volt kapcsolatuk a népi ha-

gyományokkal, legyen 
az népi ének, vagy nép-
tánc, így még nagyobb 
érdeklődéssel és öröm-
mel fogták kezükbe a 
hangszert. 
Tavaly nyáron az önkor-
mányzat támogatásával 

új citerákat rendeltek az 
együttes minden tagja 
számára Téglási Imre ci-
terakészítőnél, amelyek 
októberre el is készültek, 
így ezekkel a hangsze-
rekkel játszották el a 
Kecseti gyermekdalokat.

Magyarock Dalszínház 

Legénybúcsú 
című zenés darabja

 2017. április  5-én  19 órakor 
a Magos Művelődési Házban

Nagy Eszter, Malomsoki Zsolt, Szerencsi Anita, Szentirmay Bíborka, Janovszki Csenge, 
Ozsvald Dávid, Szentirmay Eszter és Vincze Judit
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Február 25-én jégtörő 
Mátyás napja után egy 
nappal, ismét megtelt a 
Magos Művelődési Ház. 
A 18. alkalommal meg-
rendezett hagyományos 
népművészeti fesztivá-
lunkra nagy örömünkre 
ismét sokan gyűltek ösz-
sze, így településünk leg-
nagyobb hagyományőrző 
eseménye az idei évben is 
nagy érdeklődés mellett 
zajlott le. A művelődési 
ház díszítésében Bruncz 
János szőnyi fafaragó 
volt segítségünkre, a be-
járatnál és az aulában is 
megtekinthetőek voltak 
népművészeti ihletésű és 
témájú gyönyörű faragá-
sai. 
Fesztiválunkat megtisz-
telte jelenlétével 
Molnárné Dr. Taár Iza-
bella asszony, a Komáro-
mi Járási Hivatal hivatal-

vezetője, Dr. Veress Zol-
tán úr megyei jegyző, a 
Komárom-Esztergom 
Megyei Önkormányzati 
Hivatal hivatalvezetője 

és Horváth Márta asz-
szony, Bana polgármeste-
re is.
Összejöttek a megye és a 
távolabbi környék gyer-
mek és felnőtt néptánc-
csoportjai, de voltak itt 
citerások, népzenekarok, 
dalkörök is. Jöttek Mór-
ról, Bajáról, Kocsról, Ko-
máromból, Ászárról, Szi-
getközből és a Felvidék-
ről is. Huszonhat csoport, 
harmincnégy fellépését 
nézhették meg a vendé-
gek. Nagy örömünkre is-
mét eljöttek naszvadi ba-
rátaink hozzánk, akiket 
minden évben nagy 
örömmel fogadunk. A 
Naszvadi Csemadok 
szervezet hagyományőr-
zői: a Viza és a Sustya ci-
terazenekar, a Búzavirág 
Éneklőcsoport férfi és női 
tagsága is fellépett, vala-
mint Szabó Julcsi aki 

népdalokat énekelt. Itt 
voltak velünk a nap fo-
lyamán többek között a 
kisbéri Langallik 
Néptáncegyüttes és a 

móri Forgatós 
Néptáncegyüttes. 
Felléptek a vissza-
térők között a ko-
máromi Garabonci-
ás Táncegyüttes, a 
kocsi Aranykocsi 
és Aranykerék 
Néptáncegyüttesek, 
a szőnyi Duna Nép-
dalkör és a Muzsi-
kus Gabonazsizsik 
vonósai Győrből, a 
Bellő Néptánccso-
port Ógyalláról. A 
Szigetközi Csutora 
Hagyományápoló 
Egyesület minden 
évben fergeteges 
műsorszámokkal 
kápráztatja el a kö-
zönséget, most sem 
csalódtunk bennük. 

Idén először voltak ven-
dégeink Bajáról a 
Lippangós Tánccsoport 
és a Gemenc Táncegyüt-
tes, valamint a móri For-
gatós Néptáncegyüttes. A 
tárkányi Hóvirág Népdal-
kör és a felvidéki Ősziró-
zsa Népdalkör asszonyai 
is minden évben visszaté-
rő vendégeink. Németh 

Dénes és Zenekara mint 
fesztiválzenekar, nagyon 
nagy rutinnal, tudással, 
fáradhatatlanul zenéltek 
mindenki nagy megelé-
gedésére egész délután. A 
napot Hajduné Farkas 
Erika polgármester asz-
szony nyitotta meg, ki-
emelve a hagyományápo-
lás napjainkban is meglé-

18. Mátyás-napi Tavaszváró Néptáncfesztivál

Molnárné Dr. Taár Izabella, Hajduné Farkas Erika, 
Szijj Ferencné, Horváth Márta, Dr. Veress Zoltán

Hajduné Farkas Erika 
polgármester asszony 

mondott megnyitó beszédet

Malomsoki Virág konferált 
a műsor első felében

(Folytatás a következő oldalon)
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vő fontosságát. Ezt köve-
tően a Kis Árgyélus 
Néptáncegyüttes Tipegő 
csoportja kezdte meg a 
fellépések sorát, teljes 
telt ház tapsolt legkisebb-
jeinknek. Az óvodások 
Ki játszik körbe? címmel 
rábaközi játékfűzést ad-
tak elő, Dr. Malomsokiné 

Varga Nóra művészeti 
vezető koreográfiáját. A 
Kis Árgyélus, Árgyélus 
és Kamara csoporttól 
csallóközi polgári tánco-
kat láthattunk, az Árgyé-
lus Néptáncegyüttestől 
pedig rábaközi táncokat. 
Az Árgyélus 
Néptáncegyüttes Kamara 

Csoportja pe-
dig szatmári 
táncokat muta-
tott be. A kore-
ográfiákat az 
együttes veze-
tői Dr. Malom-
sokiné Varga 
Nóra és Dr. 
M a l o m s o k i 
István készí-
tették.
 Nagy Lola 
Szoraja Ör-
döngős Nép-

zenetanoda egyik kiváló 
tanítványa csellón széki 
csárdást adott elő. Felké-
szítője: Horsa István volt. 

Bauer Mátyás, Nagy Hu-
nor és Nagy László szin-
tén az Ördöngös Népze-

Árgyélus Néptáncegyüttes 
Tipegők csoportja

Árgyélus Néptáncegyüttes

Árgyélus, Kis Árgyélus Néptáncegyüttes 
és Kamara csoport közös tánca

Igmándi Hagyományőrző 
Egyesület táncosai

Kovács Blanka 
és Urbán Máté

Mihelik Evelin az Aranykocsi Néptáncegyütessel

Nagy Hunor, Bauer Mátyás, Nagy László 
csellón játszottak

(Folytatás a következő oldalon)
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netanoda kiváló tanítvá-
nyai, a fiúk csellón széki 
lassút és csárdást mutat-
tak be, Hegedűn Horsa 
István, bőgőn pedig 
Malomsoki István kísér-
te őket.
Az Igmándi Hagyo-
mányőrző Egyesület tán-
cosai Dél-alföldi játékok 
és táncok címmel adták 
elő Pőcze Lászlóné és 
Szabó Tibor koreográfiá-
ját, asszisztens Kasza 
Helga. Kovács Blanka és 

Urbán Máté páros tán-
cukban szilágysági tán-
cokat mutattak be.
Nagyigmándi Citerá-
sok csoportja most mu-
tatkozott be elsőként 
fesztiválunkon. A 
citeraegyüttes tavaly 
áprilisban kezdte meg 
munkáját, Ozsvald Dá-
vid és Szerencsi Anita 
vezetésével, akik tagjai 
a felvidéki naszvadi 
Viza, és a Százdi 
Citeraegyüttesnek is. 
Az együttes tagjai java-
részt helybéliek, akik-
nek már a citera megis-
merése előtt is volt kap-
csolatuk a népi hagyo-
mányokkal, legyen az 
népi ének, vagy nép-

tánc, így még nagyobb 
érdeklődéssel és öröm-
mel fogták kezükbe a 
hangszert. 
Tavaly nyáron az önkor-
mányzat támogatásával 
új citerákat rendeltek az 
együttes minden tagja 
számára Téglási Imre ci-
terakészítőnél, amelyek 
októberre el is készültek. 
Kecseti gyermekdalokat 
hallhattunk tőlük.
A fellépő csoportok min-
den évben ajándékot is 
kapnak az emléklap mel-

lé, melyeket Bauerné 
Molnár Éva készített mé-
zeskalácsból, idén is 
nagy sikert aratott velük!
A fellépésekkel együtt 
elindult a játszóházak 
programja.
A Nagyigmándi Kincses-
kert Óvoda pedagógusai 
nagy örömmel jöttek el 
újfent az eseményre ját-

szóházat tartani. Horváth 
Judit és családja a ren-
dezvény idejére, hagyo-
mányőrző játékokat ho-
zott, hogy a gyermekek 
kipróbálhassák a kemen-
cében sütést, a kocsizást 
és azt is, hogy hogyan 
kell kútból vizet húzni. A 
Magos galériájának má-
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Vinczéné Balla Mária 
konferált a műsor 
második felében

Nagy Lola Szoraja Horsa Istvánnal

Zúgó Néptáncegyüttes

Németh Dénes és Zenekara

Igmándi Hagyományőrző 
Egyesület portékái.

(Folytatás a következő oldalon)

Ünnepi hírek
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sik oldalán az Igmándi 
Hagyományőrzők várták 
kikapcsolódni a vendé-
geket. A földszinti kony-
hában is folyt a munka, 
és a már hagyománnyá 
vált igmándi zsíros ke-
nyérnek idén is nagy ke-
letje volt. Az Őszikék 
Nyugdíjas Klub asszo-
nyai fáradhatatlanul ken-
ték egész nap a zsíros ke-
nyeret.

A színpadi program befe-
jezésével nem ért véget a 
fesztivál. Németh Dénes 
és Zenekara táncháza várt 
mindenkit a Magos aulá-
jában. Estébe nyúlóan zá-
rult a program, aki ott 
volt, bizton élményekkel 
távozott, aki nem volt, 
annak majd jövőre lesz 
lehetősége, hogy átérezze 
a falusi fesztivál örömteli 
hangulatát. 

A szervezők ez-
úton mondanak 
k ö s z ö n e t e t 
mindazoknak, 
akik támogatá-
sukkal hozzájá-
rultak ahhoz, 
hogy egy jó 
hangulatú fesz-
tivál kerekedjék 
a Magos Műve-
lődési Házban 
az idei Mátyás-
nap alkalmából: 
N a g y i g m á n d 
N a g y k ö z s é g 
Önkormányzata, Hajduné 
Farkas Erika, Szijj 
Ferencné, Nagy Lajos, 
Nyitrai Judit, Bauerné 
Molnár Éva, Horváth Ju-
dit és családja, Oláh Sán-
dor, Tarró József, Hajdu 
Ferenc. Külön köszönetet 
mondunk mindazoknak, 
akik munkájukkal segí-
tették a fesztivál sikeres 
megvalósítását: Árgyélus 
és Kis Árgyélus 
Néptáncegyüttes vezetői, 

tagjai és a táncos gyerme-
kek szülei, Zúgó 
Néptáncegyüttes vezetője 
és tagjai, Igmándi Ha-
gyományőrző Egyesület 
vezetője és tagjai, 
Kincseskert Óvoda, 
Nagyigmándi Őszikék 
Nyugdíjas Klub, 
Nagyigmándi Polgárőr 
Egyesület, Magos Műve-
lődési Ház dolgozói, 
Nagyigmándi Falugond-
nokság.

P-né Gy. E.

Kincseskert Óvoda játszóháza

Árgyélus Néptáncegyüttes 
vásárosa

Táncházban

Őszikék Nyugdíjas Klub tagjai 
kenték a zsíros kenyeret

Horváth Judit és családja
 ismét elhozta a fajátékokat



A településünk elöljárói 
január 18-án, - rendkí-
vüli ülésen- kezdték meg 
ez évi munkájukat. Első-
ként a Kincseskert Óvo-
da alapító okiratának a 
módosításáról, illetve 
egységes szerkezetben 
történő kiadásáról szüle-
tett döntés. A nemzeti 
köznevelésről szóló tör-
vény határozza meg a 
nevelő-oktató munkát 
segítő alkalmazottak fi-
nanszírozott létszámát. 
Három csoportonként 
egy fő pedagógiai asz-
szisztens alkalmazását 
támogatja a központi 
költségvetés, amit persze 
a helyi önkormányzatok-
nak nem kis összeggel 
kikell egészíteniük.  Az 
elmúlt évben a 
nagyigmándi és a csémi 
tagóvodában is egy-egy 
fő asszisztens alkalma-
zására került sor.  Ez év-
ben is támogatták a kép-
viselők az asszisztensek 
foglalkoztatását, me-
lyeknek fő feladatuk a 
gyermekek buszhoz, a 
logopédiai, gyógytest-
nevelési és egyéb foglal-
kozásokra történő kísé-
rése, a gyermekek nap-
közbeni felügyelete.   
Jóváhagyta a testület a 
Nagyközség Önkor-
mányzata által ellátott 
család,- és gyermekjó-
léti szolgáltatás szak-
mai programját. Ellá-
tási terület: 
Nagyigmánd  és Csém 
települések.
A Nagyigmándi Hor-
gász Egyesület részére 

halasítás érdekében 2 
millió Ft támogatásról is 
döntés született.   
Központilag meghatáro-
zásra kerültek az önkor-
mányzati vezetők illet-
ményei is. A szabályozás 
alapján a település pol-
gármestere bruttó 
548.500,-Ft/hó összegű  
illetményre jogosult. Az 
alpolgármester tisztelet-
díja pedig 180.600,-Ft/
hó, mely összegekkel a 
testület tagjai is egyetér-
tettek.  
A 2016. évi takarékos 
gazdálkodás, a 2017. évi 
beruházási kiadások 
szem előtt tartása és a 
magasabb hozam elérése 
érdekében döntöttek az 
elöljárók, hogy a  466 
969.000,-Ft szabad pénz-
eszközből 6 havi futam-
időre Kamatozó Kincs-
tárjegy vásárlását tá-
mogatják. 
Az önkormányzati hiva-
talban 2017. január 
1-vel jogszabály által 
előírt új gazdálkodási 
program, az ASP in-
dult el, mely a hivatal 
pénzügyi dolgozóira 
nem kis feladatokat ró, 
mivel egy teljesen új 
programot kell alkal-
mazniuk. A működésfej-
lesztés és szabályozási 
keretek és az elektroni-
kus ügyintézéshez kap-
csolódó feltételek kiala-
kítása érdekében is dön-
tés született a testület ré-
széről. Az elnyert pályá-
zati pénzből, 7 millió 
Ft-ből informatikai esz-
közöket, az adatmigráci-

óval kapcsolatos költsé-
geket, informatikai biz-
tonsági és ügyirat-keze-
lési szabályzat készíté-
sét, valamint elektroni-
kus ügyintézés feltétele-
it kell megvalósítani.   
Február 3-án ismét egy 
rendkívüli ülés összehí-
vására került sor, ahol a 
külterületi utak fenntar-
tásához kapcsolódó esz-
közbeszerzésről született 
döntés. 
“A vidéki térségek kis-
méretű infrastruktú-
rájának és alapvető 
szolgáltatásainak fej-
lesztésére - Külterületi 
helyi közutak fejlesz-
tése, önkormányzati 
utak kezeléséhez, álla-
potjavításához, kar-
bantartásához szüksé-
ges erő- és munkagé-
pek beszerzése” pályá-
zat kapcsán pályázati 
kérelem benyújtását ha-
tározták meg munkagé-
pek beszerzésére a kép-
viselők Mocsa Község 
Önkormányzatával kon-
zorciumban. Az eszkö-
zök (ágaprító, rézsűka-
sza, hóeke, stb) teljes 
beszerzési értéke: 
18.140.045,-Ft. A meg-
állapodás szerint a 
nagyigmándi önkor-
mányzatra eső önerő: 
2.841.625,-Ft, a  vissza 
nem térítendő támoga-
tás: 13.605.034,-Ft. 
Február 8-ai ülésen tár-
gyalták első fordulóként 
a képviselők az önkor-
mányzat  2017. évi költ-
ségvetését. Előzetesen a 
Pénzügyi, Műszaki és 

Fejlesztési Bizottság és a 
Szociális, Művelődési és 
Sportbizottság tagjai is 
részletesen megvizsgál-
ták a kiadási, bevételi ol-
dalakat és annak megfe-
lelően került a február 
22-i ülésre ismét a terve-
zet, melyről a következő 
számunkban adunk tájé-
koztatást.  
A falugondnok 2016. II. 
félévéről szóló részletes, 
minden munkaterületük-
re kiterjedő beszámoló-
ját megköszönték és el-
fogadták az önkormány-
zati képviselők. A műve-
lődési ház és könyvtár 
vezetője által összeállí-
tott Nagyközség 2017.
évi Rendezvény naptá-
rával is egyetértettek, a 
naptár az újság mellékle-
tét képezi.
Meghatározásra került a 
képviselő-testület 2017.
évi munkaterve is.  
Zárt üléseken szociális 
ügyekben folytak a tár-
gyalások. 
„Nagyigmándért Em-
lékérem” arany fokoza-
tát adományozta a képvi-
selő-testület Haris 
Gyuláné asszony részé-
re, a helyi Vöröskereszt 
Szervezet titkárának. A 
kitüntetés átadására 
2017. március 15-i nem-
zeti ünnepen kerül sor. 
Nagyigmánd Nagyköz-
ség Önkormányzat 
Képviselő-testülete pá-
lyázatot ír ki a települé-
sen működő civil szer-
vezetek számára a 
2017. évi önkormány-
zati támogatás elnyeré-
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sére az alábbiak sze-
rint: 
Nagyigmánd Nagyköz-
ség Önkormányzata pá-
lyázatot hirdet a telepü-
lésen megvalósuló kul-
turális, művelődési, tör-
ténelmi, hagyományis-
mereti, folklór, környe-
zetvédelmi, sport prog-
ramok megvalósulásá-
nak támogatására.
A pályázat kiterjed a 
környezet- és természet-
védelem, nemzetközi 
kapcsolatok, idegenfor-
galom, nemzetiségi, kul-
turális (közművelődés, 
színház, művészetek, tu-
dományos tevékenység), 
oktatási, sport, egész-
ségügyi és szociális, 
környezetvédelem, ál-
latvédelem, közrend, 
közbiztonság, vagyon-
védelem témákban az 
alábbi feltételekkel.
A támogatás formája: 
vissza nem térítendő
Pályázók köre:
Civil szervezetek, társa-
dalmi szervezetek, jogi 
személyek, jogi szemé-
lyiség nélküli társasá-
gok, civil közösségek, 
önszerveződő közössé-
gek, magánszemélyek.
Pályázati feltételek:
Egy pályázó egy témá-
ban egy pályázatot 
nyújthat be 2017. febru-
ár 23. – 2017. december 
31. közötti időszakban 
megvalósuló, valamint a 
községhez kötődő prog-
ramokra/fejlesztésekre.
Pályázatok benyújtá-
sa:
A pályázatot egy eredeti 
és egy másolati példány-
ban kell benyújtani zárt 

borítékban „Társadalmi 
szervek, civilek támoga-
tása pályázat” jeligével 
(zárójelben a téma meg-
jelölésével) – 
pl.:környezet- és termé-
szetvédelem, nemzetkö-
zi kapcsolatok, idegen-
forgalom, európai integ-
ráció, nemzetiségi, kul-
turális (közművelődés, 
színház, művészetek, tu-
dományos tevékenység), 
oktatás, sport, egészség-
ügy-szociálpolitika, el-
látva a felhíváshoz mel-
lékelt pályázati adatlap 
és a pályázat kötelező 
mellékleteinek becsato-
lásával a Nagyigmánd 
Nagyközség Önkor-
mányzat címére (2942  
Nagyigmánd, Kossuth 
L. u. 2.)
Felhívjuk szíves figyel-
mét, hogy a melléklete-
ket az adatlap és nyilat-
kozatok mögé csatolja!
A pályázatok benyújtá-
si határideje: 2017. no-
vember 15-ig folyama-
tosan. 
Pályázatok elbírálása:
A pályázatok támogatá-
sáról a Képviselő-testü-
let dönt. A döntéshozót 
indoklási kötelezettség 
nem terheli. 
A pályázat eredménye a 
www.nagyigmand.hu/ 
weboldalon ill. írásbeli 
kiértesítéssel kerül ki-
hirdetésre. A nyertes pá-
lyázókkal az Önkor-
mányzat támogatási 
szerződést köt.
A pályázatokat hiányta-
lanul, a pályázati felhí-
vásban és mellékletei-
ben meghatározott tarta-
lommal és formában kell 

benyújtani. Hiánypót-
lásra a hiánypótlási fel-
szólítás kézhezvételét 
követően 15 napon belül 
van lehetőség.
Eredménytelen hiány-
pótlás esetén a képvise-
lő-testület nem támogat-
ja a pályázatot. A pályá-
zat ilyen esetben a hiá-
nyok pótlását követően 
ismételten benyújtható. 
A támogatott pályázatok 
esetében a támogatási 
szerződést a döntési ér-
tesítő kézhezvételétől 
számított 30 napon belül 
meg kell kötni, ennek le-
jártát követően (ameny-
nyiben a támogatott hi-
bájából hiúsul meg) a tá-
mogatási döntés hatályát 
veszti. Vis maior esetek-
ben egyedi döntést hoz a 
Képviselő-testület.
Amennyiben a döntés-
hozó a kért támogatásnál 
kevesebb támogatást ítél 
meg, a pályázónak a 
döntés kézhez vétele 
után 8 napon belül lehe-
tősége van a fejlesztés 
szakmai tartalmának és 
a vállalt kötelezettségé-
nek csökkentését kérni, 
a pályázati anyag meg-
felelő – átdolgozott – ré-
szeinek benyújtásával. 
Amennyiben a pályázó a 
szakmai tartalom csök-
kentésének lehetőségé-
vel nem él, abban az 
esetben az eredeti pályá-
zat szakmai tartalmát és 
kötelezettségeit kell 
megvalósítani. 
Támogatás utalása:
Fő szabályként a meg-
ítélt támogatás a támo-
gatási szerződés megkö-
tését követően 30 napon 

belül kerül átutalásra.  
Támogatásról történő 
elszámolás:
A program megvalósulá-
sát követően, 60 napon 
belül, éves támogatásnál 
legkésőbb a tárgyévet 
követő február 15-ig a 
támogatási szerződés 2. 
sz. mellékletét képező 
elszámolási lapon, csa-
tolva a részletes szak-
mai beszámolót és a hi-
telesített számlamáso-
latokat, melyen beazo-
nosíthatóan szerepel a 
pályázati cél és a költ-
ségtételek (a hitelesítés 
formája: „az eredetivel 
mindenben megegyező 
hiteles másolat” – alá-
írás, pecsét). Felhívjuk 
figyelmét, hogy a támo-
gatott program (jóváha-
gyott költségvetés sze-
rint) teljes összegéről 
szükséges elszámolást 
készíteni! Az elszámo-
lást az Önkormányzat cí-
mére (2942 Nagyigmánd, 
Kossuth L. u. 2.) „Pá-
lyázati elszámolás ……
támogatott részéről” 
megjelöléssel 1 pél-
dányban kérjük bekül-
deni.
Jelen pályázati felhívás, 
a pályázati adatlap, a pá-
lyázat kötelező mellék-
leteinek jegyzéke átve-
hetők a Nagyigmándi 
Közös Önkormányzati 
Hivatalban ügyfélfoga-
dási időben, illetve le-
tölthetők az Önkor-
mányzat honlapjáról.

Igmándi Hírnök • 72017. február Önkormányzati  hírek
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Településünk első kisbabáját, Molnár Rebeka és Osbáth 
János kisfiát Erik Jánost, február 9-én Hajduné Farkas 
Erika polgármester asszonnyal és Ádám Viktória védőnő-
vel a hagyományainkhoz híven otthonukban köszöntöttük 
és nyújtottuk át önkormányzatunk ajándékát. 

Kívánjuk, hogy a kis Erik János 
egészségben, szeretetben növekedjen. 

     

Házasságot kötött: 
Február 17-én Staudt Marietta Vasi Gábor 

Február 23-án Farkas Melinda és Sárkány Zoltán  
Szép, boldog együtt eltöltött éveket kívánunk 

a kedves házaspároknak. 

Kedves családi eseményekről, szépkorú 
köszöntése, házassági évfordulók: 

Páhy László úr, szépkorú lakótársunk február 7-én töltöt-
te be 90. életévét. Jeles születésnapja alkalmából Hajduné 
Farkas Erika polgármester asszonnyal mi is köszöntöttük a 
még mindig testi és szellemi frissességgel megáldott Laci 
Bácsit. E szép napon a Vígmolnár Vendéglőben, szeretettel 
vették őt körül és nyújtották át kedves születésnapi ajándé-
kukat a fiúgyermekei, menyei, unokái és kedves barátja, 
János. 

"Mi lehet csodálatosabb érzés két lélek számára, mint 
hogy kötelékük egy életre szól?" George Eliot

Barátságos, meleg otthonaikban, szíves fogadtatás köze-
pette köszöntöttük:
Február 17-én a 60. házassági évfordulójukat (gyémántla-
kodalom) ünneplő Nagyigmándi Sándor urat  és kedves 
feleségét Tóth Julianna asszonyt, Juliskát.   

Anyakönyvi hírek: 

Farkas Melinda 
és Sárkány Zoltán  

(Folytatás a következő oldalon)
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Február 20-án Varga Lajos urat és kedves feleségét 
Bálint Erzsébet asszonyt, Erzsikét 50. házassági évfor-

dulójuk alkalmából. 

Az évek múlásával egyre ritkábban lehetünk majd tanúi az 
ilyen kedves emberi, családi eseményeknek, éppen ezért 

életük, munkásságuk legyen példaértékű számunkra.  

Lakótársaink, akiktől végső 
búcsút vettünk: 

Kiss József (1967), Kovács József (1944), 
Debreceni István ( 1940), Kovács Julianna (1947),   

Kecskés András (1941)
Habenicht Kálmán (1945)

Nyugodjanak békében!  
Pásztor Tiborné 
anyakönyvvezető

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani mindazoknak,  akik felejt-
hetetlen  halottunk, Kovács József  
búcsúztatásán megjelentek, sírjára 
virágot helyeztek, gyászunkban 
őszinte szívvel osztoztak.  

Gyászoló Család

Alkalmazási feltételek:
• Egészségi, fizikai alkalmasság
• Erkölcsi bizonyítvány
• Készenléti folyamatos munkarend 
   vállalása
• Tűzoltó szakmai végzettség 
  megszerzésének vállalása

Előnyt jelent:                      
• középfokú műszaki szakmai 
  végzettség
• C kategóriás jogosítvány

Amit kínálunk: 
• Helyben, hosszú távú 
  munkalehetőség
• Biztos jövedelem
• Béren kívüli juttatás 
• Szolgálati továbbképzési 
  lehetőség
• Szolgálati telefon  
Jelentkezni rövid szakmai önélet-
rajz benyújtásával: A Tűzoltóság ,- 
Nagyigmánd, Ácsi út 5. sz. alatt 
vagy a nagyigmand.ot@katved.
gov.hu e-mail címen lehet.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Nagyigmánd Önkormányzati 

Tűzoltó-parancsnokság felvételt hirdet 
TŰZOLTÓ munkakör betöltésére.
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A 2016/17 tél során, nem 
minden évben tapasztal-
ható, tartós jégborítás 
alakult ki a horgásztavon. 
A szokatlan hideg vastag 
jégpáncélt húzott a tóra, 
január közepén 35 cm-es 
jégvastagságot is mér-
tünk. A halállomány meg-
védése érdekében 5 db lé-
ket vágtunk, melyeket 
rendszeresen újra kellett 
frissítenünk, mivel ezek 
az időjárás miatt folya-
matosan visszafagytak. 
A fagyos időjárás miatt 
sokan éltek a lehetőség-

gel, hogy horgászhelyü-
ket és környékét a tó felő-
li oldalról, a jégről is ala-
posan megtisztogassák. 
A befagyott tó bejárása 
során több nutria és hód 
fészket is találtunk. Külö-
nösen a hód, komoly ká-
rokat okozott a fiatal fák 
törzsének átrágásával és 
kidöntésével kapcsolato-
san. A nutriák a fácánete-
tőkben elhelyezett csöves 
kukoricából jól teleltek, 
pedig eredetileg nem ne-
kik szánták a csemegét.
A tavalyi évben nekilát-
tunk a horgásztó vízmi-
nőséget javító kétéves 
időtartamú programjának 
(2016-2017), az első év 
eredményeit az alábbiak-

ban rövidített formában 
részletezzük. 
A munka első lépéseként 
a meder feneket térképez-
tük fel, a tó teljes hosszá-
ban, tíz mérési ponton, 
melyet az 1. ábra részle-
tez. A mérési pontokon az 
átlagos üledék vastagság 
került meghatározásra. A 
vízminőség javítására, a 
tóban lévő iszap csökken-
tésére használt anyag az 
EMBio mikrobiológiai 
oltóanyag, melyben kizá-
rólag természetes bakté-
riumok és gombák ele-
gyét tartalmazza, az élő-
világra és az emberre ká-
ros mikroba nincsen ben-
ne. A folyékony formá-
ban kijuttatott mikroor-
ganizmusok az üledék 

szervesanyagát alakítják 
át úgy, hogy az más 
víziélőlények - elsősor-
ban zooplankton-
szervezetek számára, me-
lyek a halak természetes 
táplálékai is egyben- szá-
mára felvehetővé válnak. 
Ennek következtében az 
üledék szervesanyaga 
nem tűnik el, hanem be-
épül a horgásztó táplálék-
láncába anélkül, hogy a 
tavat bármilyen más me-
chanikai beavatkozásnak 
tennénk ki.
A kettő éves időtartamra 
tervezett vízkezelések 
2016. május 20-án kez-
dődtek meg, majd folyta-
tódtak az alábbi időpont-
okban.

(Folytatás a következő oldalon)

Események, hírek a 
Nagyigmándi Horgász Egyesület életében

A horgászbot mellett jól látható 
a nem mindennapi jégvastagság

 Vörös Zoltán horgász 
helyét takarítja

 Hód kártétel, több helyen

Nutria csemegézett  
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1.  2016. május 20.
2.  2016. június 14.
3.  2016. július 13.
4.  2016. augusztus 16.
5.  2016. szeptember 8.

Az elvégzett EMBio ke-
zeléseket követően 2016. 
október 4-én megtörtént 
az üledékvastagság 
szonáros visszamérése, a 
mért értékeket az 1. táblá-
zat tartalmazza. 

Dr. Hegyi Árpád halászati 
szakértő, a fent ismertetett 
vizsgálatai alapján arra a 
következtetésre jutott, 
hogy az üledék vastagsá-

ga az elvégzett öt kezelés 
hatására 8,3 cm csökkent. 
Számításai szerint a 7,96 
ha-os tavon mindez 6607 
m3 üledék csökkenést je-
lent.
A minták átlagában a szer-
ves anyag mennyisége 
9,14% volt (az első mérés 
alkalmával ez a szám 
13,39% volt). Elmondha-
tó tehát, hogy az üledék 
csökkenését a szerves 

anyag mennyisége is kö-
vette. Jelenleg így a 7,96 
ha-os területen a 33,3 cm 
lágyiszapban (26.507 m3) 
2.423 m3 szerves anyag 

található. Összességében 
elmondható, hogy a lágy 
üledék vastagsága 8,3 cm-
rel, a szerves anyag meny-
nyisége pedig 4,25 % - kal 
csökkent.
Az iszapvastagság válto-
zásait követő vizsgálat 
mellett, folyamatosan a 
vízminőséget is ellenőriz-
tük. Néhány a kontrolált 
vízminőséget jellemző pa-

raméterek közül: hőmér-
séklet, oxigén telítettség, 
nitrátok, összes foszfor, 
ph, klorofill, 
cyanobaktérium stb. A 
vízminőség értékek a min-
tázási időszak során tűr-
hető- jó - tűrhető skálán 
mozogtak.

Dr. Kádár András
elnök

1. táblázat

1. mérési pont 
37,8 30, 37,5
2. mérési pont 40,9  31,7  9,2
3. mérési pont 53,7  44,7  9,0
4. mérési pont 46,9  38,8  8,1
5. mérési pont 43,5  34,2  9,3
6. mérési pont 43,6  37,4  6,2
7. mérési pont 38,1  30,4  7,7
8. mérési pont 39,0  31,5  7,5
9. mérési pont 37,6  27,6  10
10. mérési pont 35,1  26,3  8,8
        Összátlag 41,6  33,3  8,3

Átlagos üledék 
vastagság (cm)

2016.04.14.

 Átlagos üledék  
vastagság (cm)

2016.10.04

Különbség 
(cm)

dr. Hegyi Árpád üledék vizsgálat közben

(1. ábra) A tavon kijelölt 
mérési pontok

Házhoz  menő szelektív hulladék 
gyűjtése Nagyigmándon 2017-ben

    Komposztálható              Újra-
               hasznosítható
Március -    13.
Április 28.    13.
Május  30.    11.
Június 29.    8.
Július  31.    6.
Augusztus 31.    7.
Szeptember 19.    11.
Október 12.    9.
November  14.    9.
December -    11.
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   Farsang időszaka janu-
ár 6-tól hamvazószerdá-
ig tart. Ekkorra már ele-
günk van a télből, várjuk 
a tavaszt. Az idén sem 
volt ez másképp. Isko-
lánkat feldíszítettük, s 
számoltuk a napokat, mi-
kor lesz február 3-a, a 
farsangi bál napja.
  Addig azonban diákja-
inknak, s szüleiknek sok 
dolguk akadt: el kellett 
készíteni a jelmezeket.    
Alsósaink idén állatos 

jelmezt öltöttek maguk-
ra, így ezen a péntek dél-
utánon ellepték a torna-
termet a pingvinek, cine-
gék, majmok, tigrisek, 
csigák… Több osztály 
műsorral is készült, így 
az 1.a,b, 2.a,b, 4.a. A fel-
nőttek county tánca most 
is nagy sikert aratott. A 
jó hangulatú bulizás vé-
gén a gyerekek édesség-
csomagot kaptak a Szü-
lői Munkaközösségtől, 
melynek tagjai a délután 

   Már évek óta a farsan-
gi bált előzi meg ez a 
közösséget is építő 
program. A szokásos 
„Színes hetet” ezúttal 
január 30 – február 3-ig 
tartottuk. Hétfőn na-
rancssárgába, kedden 
zöldbe, csütörtökön fe-
kete-fehérbe öltöztek 
tanulóink és kollégá-
ink. Szerdán az osztá-
lyok maguk döntöttek 
arról, hogy milyen jel-
mezt öltenek fel, milyen 
egységes öltözékben je-
lennek meg az iskolában. 
Sok-sok jó ötlet született, 

voltak öregasszonyok, fo-
cisták, pizsi-partysok….
  A pénteki öltözet ismét 
fejtörést okozott, mert eh-

hez meg kellett fejteni az 
iskola honlapján közzétett 
rejtvényt. Ezen a napon 
320 látogatója volt az is-

kolai honlapnak, amelyet 
egyébként máskor is ér-
demes felkeresni!
 Az osztályok többsége 
igen komolyan vette az 
akadályokat. Az alsó ta-
gozaton szinte mindenki 
100%-osan teljesített, így 
sorsolással dőlt el, ki nye-
ri az ajándékot. Fortuna a 
4.a osztály mellé állt. A 
felsősök közül az 5.a osz-
tályt jutalmaztuk, nem-
csak egész heti teljesítmé-
nyükért, hanem a szerdai 
ötletes megjelenés kap-
csán is.

Diákönkormányzat

Az 5. a osztályosok 
szerdán

Színes hét

Heje-huja vigalom…

(Folytatás a következő oldalon)

Limbó

Nyitótánc

Cinegék 4. a osztály

Iskolai hírek
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    A Pápay József Általá-
nos Iskoláért Közalapít-
vány 2005 márciusa óta 
működik. Az adózók álta-
li felajánlásokból 
619.870,- Ft érkezett meg 
az alapítvány számlájára 
  2015 szeptemberében. 
Ezt az összeget iskolai 
programok, versenyek, 
gyermeknapi programok 
támogatására, erdei isko-

lák szervezésére fordítot-
tuk.
   Az elmúlt évhez hason-
lóan ismét kérjük az adó-
zókat, hogy a személyi 
jövedelemadóból fel-
ajánlható 1%-ot Alapít-
ványunk számára ajánl-
ják fel. 
   Az így befolyt összeg-
ből ezúttal is iskola ren-
dezvényeket, előadáso-

kat, kirándulásokat, erdei 
iskolákat, színházlátoga-
tásokat, eszközvásárláso-
kat és a Szülői Munkakö-
zösség által kezdeménye-
zett öltözőszekrény be-
szerzést szeretnénk támo-
gatni. 

  Kérjük, hogy az adóbe-
valláshoz mellékelt nyi-
latkozatban a

Pápay József Általános 
Iskoláért 

Közalapítvány
18615403-1-11

adószámát szíveskedje-
nek feltüntetni. 

  Alapítványunk várja az 
adózók támogatását!

Karsai Bálint
kuratórium elnöke

folyamán sok finomsággal várták a tanulókat a büfé-
ben. Köszönjük!
Este a felsősök báloztak, igazi „Star”- parádé volt. So-
kan közülük 1-1 filmből vett karakter ruháját öltötték 
magukra, s így táncoltak fél 7-ig. A tombolán sok 
szép, értékes nyereményt zsebelhettek be a szerencse 
fiai-lányai. Jó buli volt!
Köszönjük mindazok munkáját, akik hozzájárultak 
rendezvényünk sikeréhez!

Gyermekönkormányzat

Az iskolai alapítvány 
az Önök felajánlására is számít!

Február 14-e Valenti 
napja kiemelt fontossá-
gú a szülői munkakö-
zösség életében. Hagyo-
mányainkhoz híven az 
ünnepség alkalmából 
idén is megrendeztük az 
iskola javára szervezett 
jótékonysági bálunkat, 

mely ez alkalomból kü-
lönös jelentőséggel bírt. 
Évek óta dédelgetett ál-
munkat kívántuk valóra 
váltani:a felső tagozatos 
tanulók részére zárható 
öltözőszekrények meg-
vásárlását .
A beruházás tervéről s 
annak megvalósításáról 
a szülőket folyamatosan 
tájékoztattuk, melynek 
köszönhetően minden 
eddiginél nagyobb ösz-
szefogást sikerült elér-
nünk.
Tervezett beruházás 
kapcsán összesen 16 db , 
egyénként 9 zárható re-
keszt tartalmazó fém, 

s z e k r é n y t 
rendeltünk a 
M e t a l o b o x 
K f t - t ő l , 
melynek ked-
v e z m é n y e s 
ára több, mint 
b r u t t ó 
1.900.000 Ft 
volt. Bár az 
elmúlt évek 
alatt jelentő-
sebb összegeket is for-
díthattunk a gyerekek 
támogatására – köszön-
hetően a támogatások-
nak és az egyre nagyobb 
népszerűségnek örvendő 
Bálint napi bálunknak – 
de ekkora mértékű beru-

házást önerőből nem 
tudtunk volna finanszí-
rozni. Mindezek ellené-
re, a munkánkat évek 
óta támogató 
Nagyigmánd Nagyköz-
ség Önkormányzatának, 
illetve az idei évben az 
iskola alapítványának 

Bálint napi bál a Nagyigmándi Pápay József Általános Iskola
 Szülői Munkaközössége szervezésében

(Folytatás a következő oldalon)

Pingvinek 1.b osztály

Schulmann-né 
Koppány Betty

Szakál Luca hegedült,

 tanárnője Mátesz Éva kísérte zongorán

Iskolai hírek
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jóvoltából mégis megva-
lósításra kerülhet mindez. 
Az önkormányzat részé-
ről több, mint bruttó 
900.000 Ft támogatást 
kapott a szülői munkakö-
zösség, a Nagyigmándi 
Pápay József Általános 
Iskola alapítványából pe-
dig további 200.000 fo-
rint összeget, melyet ez-
úton is köszönünk mind a 
gyerekek, mind a szülők 
nevében. A fennmaradó 
közel 800.000 forint elő-
teremtése a szülői mun-
kaközösségre hárult.
Mindazért, hogy ez a ki-
emelt „projekt” megvaló-
sulhasson, idén is igye-
keztünk bálunkat a lehető 
l egsz ínvona lasabbra 
megszervezni. Ahogy 
már eddig megszokhatták 
vendégeink a szülők által 
szépen feldíszített termen 
túl üdvözlő itallal vártuk 
őket. A bál megnyitása-
ként a tavaly útjára indult 
kezdeményezésünkre is-
kolánk tanulója Szakál 
Luca hegedű előadásával 
mutatta meg tehetségét, 
tanárnője Mátesz Éva kí-
sérte zongorán. Ezúton is 
köszönjük Lucának és 
Évának a magával ragadó 
előadást.
A bál nyitóceremóniájá-
nak folytatásaként a már 
hagyományos „tanári 
tánckar” hozta hangulat-
ba a vendégeket egy pör-
gős country táncelőadás-
sal, Nyitrai Judit koreog-
ráfiájával. Köszönjük Ju-
ditnak és a táncosoknak a 
színvonalas előadást és a 
sok munkát. A további jó 
hangulatról és a talpalá-
valóról ezúttal is a Party 
Pop Band gondoskodott. 
Mindazért, hogy vendé-
geink a lehető legjobban 
szórakozzanak az idei év-
ben két újdonsággal is 
megleptük őket. Nagy 

népszerűségnek örven-
dett a saját készítésű 
szelfi sarok, ahol min-
denki kedvére 
fotózkodhatott. Köszönet 
a saját készítésű dekorá-
cióért a Holbik házaspár-
nak. További újdonság-
ként vendégeinknek so-
főrszolgálattal is rendel-
kezésükre álltunk.
A hajnalig tartó mulato-
zást csak a hagyományos 
tombolahúzás szakította 
félbe, melyen ezúttal is 
értékes nyereményeket 
sorsolhattunk ki. Ezúton 
is köszönöm a szülői 
munkaközösség nevében 
a tombolába érkezett ren-
geteg felajánlást.
Buliban és jó hangulat-
ban szerencsére ezúttal 
sem volt hiány. Úgy gon-
dolom mindenki jól érez-
te magát és ezúton is kö-
szönöm megjelent vendé-
geinknek, hogy ily’ mó-
don is támogatták célunk 
megvalósulását.
S hogy milyen eredmény-
nyel sikerült zárnunk bá-
lunkat? Örömmel jelent-
hetem be, hogy célunk 
megvalósult. Több, mint 
750.000 forint bevétellel 
és a korábbi évekből 
megtakarított összegek-
kel további 1 öltözőszek-
rényt tudtunk megvásá-

rolni, így összesen 17 db 
szekrényben 153 db zár-
ható szekrénye várja már-
cius elejétől új „gazdá-
ját”.

Támogatóink:
Ádám Viktória
Agroseft Bt.
Bajcsai Dénes
Bajcsai Mária
Bálint Gábor
Balla Timea
Ballabás Melinda
Balogh Aranka
Bauer Márton
Bécs Ildikó
Bedecs Istvan és családja
Bercsi Barnabás
Bognár Gábor
Czunyi Nóra
Cserháti Sándorné
Csonka László
Dr. Malomsoki István 
és családja
Dr. Szijj Ferenc
Electro System
Fancsik Ferencné
Gáspár Sándor
Hajduné Farkas Erika
Harangozó Vencel
Holbik János
Igmándi Sajtműhely
Kádár András és családja
Kecskés Gabriella
Kelemen Edit
Kóvári család
Köves Ferenc
Lakatos István
Magos Művelődési Ház

Mediterran Garden
Mészáros Edit
Mészáros Mária
Mészáros Zsuzsanna
Mészárosné Alvincz Éva
Mikle György
Móczár Piroska
Molnárné Balázs Ágnes
Mónika Virág
Monsato Hungária Kft. 
Budapest
Müller Csaba
Nagy Lajos húsbolt
Nagy László
Nagy László Lacek
Nagy Sándor
Nagyigmánd Nagyköz-
ség Önkormányzata
Nagyné Horváth Veronika
Ónodi Strublik Melinda
Páliné B. Ildikó
Patonai József
Pogrányi család
Pogrányi Zsolt dísznö-
vénykertészet
Pőczéné Mezősi Andrea
Rodentica Hungaria Kft.
Róth Csaba
Sárközi Istvánné
Schulmann István
Schulmann Péter
Schulmann Sándor
Semsei Erika
Sipos Károlyné
Szabó Lajos
Szabóné Németh Erika
Szakál Endre
Szakál Henrietta
Szalai Zsoltné
Szíjj Bálintné
Szíjj Ferencné
Szűcs Ferenc
Takács Róbert
Takács Veronika
Takácsné Felker Renáta
Tavaszi Piroska
Tégi Ildikó
Torday virágüzlet
Tóth Szilárdné
Tranzit büfé
Vajda Attila és családja
Varga József
Varga Tibor Jánosné
Vasbolt
Violáné Széber Anett
Zúgó Néptáncegyüttes
Zsebő Géza Táncparketten

Iskolai hírek
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2017. január 30-án nyílt 
meg a Kincseskert Óvoda 
dolgozói által szervezett 
MACIKIÁLLÍTÁS a 
Gyermekjóléti Szolgálat 
nagytermében. A meg-
nyitó ünnepélyt megtisz-
telte Hajduné Farkas Eri-
ka Polgármester Asszony, 
Karsai Bálint és Prostek 
Tamásné Igazgatók, a 
Nyugdíjas Klub és Refor-
mátus Kórus tagjai, nyug-
díjas kollégáink, óvodá-
saink és szüleik, nagy-
szüleik.

A kiállítást Galgánné Var-
ga Erzsébet óvodavezető 
nyitotta meg e gondola-
tokkal: „A hagyományok 
őrzésére és fenntartására 
óvodánk, óvodai pedagó-
giai programunk nagy 
hangsúlyt fektet. Óvodai 
programjaink, tevékeny-
ségeink által arra törek-
szünk, hogy minél több 
megközelítésből köze-
lebb vigyük, érthetőbbé 
tegyünk gyermekeink 
számára az adott népszo-
kást. 
Ebben az évben a február 
2-i Gyertyaszentelő 
naphoz tartozó hiedel-

meket igyekeztünk ki-
domborítani. Ezen a na-
pon, ha jó idő van, akkor 
későn tavaszodik. Mon-
dogatták is régen: „In-
kább farkas ordítson be 
az ablakon, minthogy 
kisüssön a nap!”
A néphiedelem Európa 
legnagyobb termetű raga-
dozóját a barnamedvét 
ruházza fel az időjóslás-
sal. Tudnunk kell, hogy e 
szokás gyökerei Erdély-
ben találhatók, de a szá-
lak onnan is tovább ve-

zetnek, egyenesen Jókai 
Mórhoz. Sokak szerint a 
nagy mesemondó fantá-
ziájában született meg az 
időjós medve máig élő 
alakja.
Jókai Mór: Új földesúr 
című művében írta: „A 
medve igen nagy filozóf. 
Míg derültek az élet nap-
jai, addig élvezi azokat, s 
ha zordulni kezdenek, 
nem keres idegen hazát, 
mint a gólyák,…, hanem 
behúzza magát egy csen-
des, előre kiszemelt odú-
ba, ott összekuporodik, s 
nagy megnyugvással vár-
ja, hogy melyikük unja 

meg hamarább a passzív 
ellenállást: ő-e vagy a 
tél? Rendszerint a tél tü-
relme szokott rövidebb 
lenni, mert az rendesen 
elmúlik magától, míg ha-
von megfagyott medvét 
még senki sem látott.
Van aztán egy napja a tél-
nek, aminek "gyertya-
szentelő" a neve. Miről 
tudja meg a medve e nap 
feltűnését a naptárban, az 
még a természetbúvárok 
fölfedezésére váró titok. 
Elég az hozzá, hogy gyer-
tyaszentelő napján a med-
ve elhagyja odúját, kijön 
széttekinteni a világban. 
Azt nézi, milyen idő van! 
Ha azt látja, hogy szép 
napfényes idő van, a hó 
olvad, az ég tavaszkék, 
ostoba cinkék elhamar-
kodott himnuszokat cin-
cognak a képzelt tavasz-
nak, s lombnak nézik a 
fán a fagyöngyöt, akkor a 
medve - visszamegy odú-
jába, pihent oldalára fek-
szik; talpa közé dugja az 
orrát, s még negyven na-
pot aluszik tovább; - mert 
ez még csak a tél kacér-
kodása. 
Ha azonban gyertyaszen-
telő napján azt látja a 
medve, hogy rút, ziman-
kós förmeteg van; hordja 
a szél a hópelyhet, csiko-
rognak a fák sudarai, s a 
lóbált száraz ágon ugyan-
csak károg a fekete varjú-
sereg, Kár várnotok! - Ha 
jégcsap hull a fenyők 
zúzmarás szakálláról; ha 
a farkas ordít az erdő mé-
lyén: akkor a medve meg-
rázza bundáját, megtörli 

szemeit és kinn marad; 
nem megy vissza többet 
odujába, hanem nekiin-
dul elszánt jókedvvel az 
erdőnek. Mert a medve 
tudja azt jól, hogy a tél 
most adja ki utolsó mér-
gét. Csak hadd fújjon, 
hadd havazzon, hadd dö-
römböljön: minél jobban 
erőlteti haragját, annál 
hamarább vége lesz. S a 
medvének mindig igaza 
van. 
Honnan vette a medve e 
természettudományi böl-
csészeti tudományát, azt 
nem tudjuk megmondani, 
hanem hogy a magyar 
időjárási észleletek kö-
zött az rég fel van jegyez-
ve, az bizonyos-írja Jókai 
Mór”
Így hát mindenki február 
2-án a medvét lesi és vár-
ja a tél végét.
Gyermekeink kedvenc 
játékai közé tartoznak a 
macik. Melyekhez jó 
odabújni, átölelni, sok 
gyermek velük alszik és 
többeknek van kedvenc 
macija, amelyet a világért 
oda nem adnánk másnak. 
Néhányan ragaszkodunk 
az első tárgyainkhoz a 
macikhoz, babákhoz, me-
lyeket felnőtt korunkban 
is megőrzünk. Kiállítá-
sunkon néhány régi macit 
is láthattunk. 
A macik sok a gyermekek 
által kedvelt irodalmi al-
kotásban is megjelennek. 
A teljesség igénye nélkül 
említhetem például Kor-
mos István: Mese Vac-
korról a piszén pisze kö-

MACIKIÁLLÍTÁS

(Folytatás a következő oldalon)
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lyökmackóról, Milne: 
Micimackó című köny-
vét, Móra Ferenc: Nagy-
hatalmú sündisznócska 
című meséjét a lóvátett, 
butácska maciról; a jószí-
vű barna macit, Varga 
Katalin: Barna mackó 
kuckója című meséjéből; 
vagy az igazságtevő bar-
namedvét, A lókötő róka 
című meséből. Óvónőink 
gyakran mesélik a gyer-
mekeknek a Két kicsi 
bocs és a róka című törté-
netet a veszekedős rossz-
csont bocsokról. 
Óvodásainkkal, a szülők-
kel, dolgozóinkkal janu-
árban sok-sok mackót 
gyűjtöttünk össze, ame-
lyekből egy szép kiállí-
tást sikerült kialakítani. A 
kiállításon közel 500 db 
macit láthattak az érdek-
lődők. Sok-sok barna-
mackó, jegesmedve, koa-
la maci, panda maci, mo-
sómedve, Micimackó 
várta, hogy megcsodálják 
és együtt várhassuk, a ta-
vasz eljövetelét.”
Az óvodavezető köszön-

tője után Bauerné Molnár 
Éva óvónéni egy kirakati 
játékmackó rövid történe-
tét olvasta fel, majd a Ka-
tica csoport tagjai: Bajcsai 
Boglárka, Karikó Botond, 
Kelemen Hanna, Somo-
gyi Dorka, Tóth Szófia 
Krisztina és Zeke Jázmin 
verseivel és énekeivel 
nyílt meg a macikiállítás.
A kiállítást támogató 
óvodásaink voltak:
Bajcsai Alexandra, 
Bajcsai Bíborka, Bajcsai 
Boglárka, Bajcsai Lola, 
Bajcsai Martin, Bálint 
Benett, Bódis Péter, Bog-
nár Tamás, Czeglédi 
Márk, Csidei Dániel, 
Csidei Marcel, Dián Pet-
ra, Dola János, Dudás 
Máté, Grummel Mandu-
la, Grummel Pongor, 
Hajdu Balázs, Holbik 
Máté János, Horváth 
Dzsesszika, Horváth Pan-
ka Borbála, Hudra Dániel 
Benedek, Jelen Dániel, 
Jelen Mátyás, Kelemen 
Hanna, Kertész Fatima, 
Kiss Regina, Kovács Bo-
tond, Láda Lilla, Láng 

Viktor, Lentulai Zsom-
bor, Major Noel, Nagy 
Koppány, Nagy Tamás, 
Ősz Viola Flóra, Pauer 
József, Pauer Vivien, 
Pőcze Réka, Róth Károly 
József, Sárközi Noémi, 
Sarus Leila, Simon Ani-
kó, Sipos Péter, Somogyi 
Dorka, Svincsók Anikó, 
Szabó Bence, Szabó Gá-
bor, Szabó Gergő, Szabó 
Péter, Szabó Petra, Szar-
ka Noel, Székely András 
Imre
Szilágyi Ádám, Takács 
Kevin, Tóth Nóra, Tóth 
Szófia Krisztina, Török 
Norber Kevin, Varga Bo-
tond, Varga Levente, Var-
ga Zita, Venczlik Petra, 
Vizkeleti Kincső, 
Vizkeleti Kira, Vörös Ba-
lázs Attila, Zeke Jázmin, 
Zeke Lajos
Naszvadról támogatták 
rendezvényünket: 
Simonics Hanga, Seress 
Viktória, Tóth Hanna, 
Balogh Rebeka, Szlávik 
Lilla, Szighardt Anna, 
Pém Isabelle, Vrábel Zoé.
Volt óvodásaink, magán-

személyek: Balogh Anita, 
Balogh Anna, Feiglné Fü-
löp Gabriella, Fülöp Máté, 
Galgán Attila, Galgán Pé-
ter, Habenicht Ákos, ifj. 
Pőcze László, Jakab 
Károlyné, Kozic Lilla, 
Láncz Emma, Mészáros 
Miklós, Orbán Anna, Or-
bán Dominik, Pőcze Gyön-
gyike, Pőcze Mária, Szabó 
Bence, Toldi Tibor, Varga 
Zsuzsanna, Vendégh Léna, 
Zsebő Kornél, Zsohár Ani-
ta, Hinsicz Tímea (a Kis 
Táltos óvoda óvónője), Ko-
csi óvoda és a Kincseskert 
Óvoda dolgozói.
A kiállítás felügyeletébe 
segített: Bojtorné Tóth Má-
ria, Cserháti Sándorné, 
Csidei Lászlóné, Fortuna 
Györgyné, Kaufman 
Ferencné, Karikó Lászlóné, 
Nyitrai Jánosné, Tarró 
Józsefné, Vincze Istvánné
Köszönjük a sok szép 
macit, tárgyat, könyvet, 
amellyel segítették a ki-
állítás létrejöttét!

Nagyigmándi 
Kincseskert Óvoda 

dolgozói
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Farsangi mesejáték, Hóbarátok címmel

Jelmezbe bújtak az óvodások

Fehérlófia csoport

Katica csoport

Micimackó csoport

Pillangó csoport

Napocska csoport

A leggyorsabban szeretne 

értesülni a helyi rendezvényekről?

Küldjön egy e-mailt a 

muvhaz.nagyigmand@gmail.com 

címre és felkerül a helyi eseményekről 

értesülők címlistájára!

Óvodai hírek
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„A Nagyigmándi Óvodá-
ért” közalapítvány kéri a 
lakosság támogatását!
„A Nagyigmándi Óvodá-
ért” Közalapítvány 2004. 
márciusa óta működik. 
Ezúton is kérjük a tisztelt 
adózókat, hogy az elmúlt 
évekhez hasonlóan sze-
mélyi jövedelemadójuk 
felajánlható 1%-ával 
Alapítványunkat tovább-
ra is támogassák. 
Az Önök felajánlása 
2016-ban lehetővé tette, 

hogy az Alapítvány 
számláján lévő összeg-
ből egy udvari játékunk 
alá 25m2 gumitéglát és 
20 m L-profilú szegélyt 
vásároltunk 181.229 Ft 
összegben. Valamint 
megrendelésre került 6 
db Pampalini öltöző-
szekrény, melyhez elő-
legként 125.000 Ft-ot fi-
zettünk ki.
Kérjük személyi jöve-
delemadó bevallásá-
ban, nyilatkozzon 

adója 1%-áról és 
ajánlja fel 

„A Nagyigmándi 
Óvodáért”

 Közalapítványnak, 
melynek 

adószáma:
18614268-1-11

A befolyt összeget esz-
közbeszerzésre, rendez-
vényszervezésre, és a 
gyermekek óvodai neve-
lésének magasabb szin-

ten való biztosításához 
használjuk fel.
Kuratóriuma köszönetét 
fejezi ki mindazoknak, 
akik személyi jövede-
lemadójuk 
1 %-át felajánlották óvo-
dánk javára. Bankszám-
lánkra 412.200 Ft össze-
gű támogatás érkezett.

Várjuk felajánlásukat!
Galgánné 

Varga Erzsébet
 kuratórium elnöke

Tízedik alakalommal ren-
dezték meg a komáromi 
Fortuna SE által kiírt Ovi-
foci Farsangi Kupát. 
2017. február 4-én a ko-
máromi Feszty Árpád Ál-
talános Iskola adott ott-
hont az immár hagyomá-
nyos ovi-foci kupának. 
Nyolc óvoda, köztük a 
Kincseskert Óvoda, fo-
gadta el meghívást  erre a 
kiváló hangulatú, családi-
as légkörű  szombat dél-
előttre. Nemcsak a csillo-
gó szemű gyerekek, ha-
nem az ovisokat elkísérő 
óvó nénik és dadusok is 
sportosan érkeztek a tor-
naterembe, ahol a mérkő-
zések alatt fergeteges han-
gulat közben bíztatták az 
apró focistákat.  A szép-
számú közönség sorait a 
szülők, nagyszülők is gya-
rapították, akik szintén 
szenvedélyesen szurkol-
tak csemetéiknek. Izga-
lomra bőven volt ok, hi-
szen az eddig öt alkalom-
mal kupát elnyerő 
Kistáltos Óvoda simán 

menetelt az újabb kupa 
győzelem felé, de az utol-
só előtti mérkőzésen a 
Kincseskert csapata igen 
csak meglepte az addig 
magabiztos és technikás 
focistákat. A  rendkívül iz-
galmas és fordulatos mér-
kőzésen végig fej-fej mel-
lett küzdöttek a csapatok 
és  3:3-as állásnál, pár má-
sodperccel a lefújás előtt 
egy apró figyelmetlenség 

miatt mégsem sikerült a 
bravúr. 4:3-ra győzött a 
komáromi gárda. A sport-
szerű mérkőzéseken min-
den csapat megmérkőzött 
egymással és a legtöbb 
pontot elérő csapat nyerte 
a kupát, így a hat győze-
lemmel  az előkelő máso-
dik helyezést érték el a 
nagyigmándi ovi-focis-
ták.  Nagy élmény volt a 
gyerekeknek nemcsak a 

mérkőzések hangulata, 
hanem a díjátadáson ka-
pott emlékérem, csoki 
szelet és ajándék kártya is. 
A csapat tagjai: Bódis Pé-
ter, Bognár Tamás, Holbik 
Máté, Hajdu Milán, Mé-
száros Magor, Nagy Kop-
pány, Szabó Gábor, Szil-
ágyi Ádám.
Felkészítő: Mészáros Ró-
bert
A X. Ovi-foci  Farsangi 
Kupa végeredménye:
1. Kistáltos Óvoda 
Komárom
2. Kincseskert Óvoda 
Nagyigmánd
3. Gesztenyés Óvoda 
Komárom
4. Tóparti Óvoda 
Komárom
5. Szent Imre Óvoda 
Komárom
6. Napsugár Óvoda 
Koppánymonostor
7. Szivárvány Óvoda
 Komárom
8. Bóbita Óvoda Ács

Mészáros Róbert
edző

Ovi-foci Farsangi Kupa



Igmándi Hírnök • 192017. február

Meghívást kaptam a 
2017. január 30-án nyílt 
maci kiállításra. Az elő-
térben sokan összejöt-
tünk óvodások, nagyszü-
lők, meghívott vendé-
gek, szinte alig fértünk 
el. A Katica csoport óvo-
dásai versekkel, dalokkal 
színesítették a megnyi-
tót, melyek természete-
sen a macikról szóltak. A 

köszöntő és a kicsik mű-
sora után kinyílt a szom-
szédos terem ajtaja s 
elénk tárult egy csodála-
tos mesevilág tele szebb 
nél-szebb macikkal. A 
rendezettség az alapos és 
ötletes átgondolt munka 
eredménye. Egyszerre 
lettél gyerek, anyuka és 
nagymama. A kiállítás-
ban megjelent a múlt és a 

jelen, hisz felismertem 
néhány mesekönyvet, 
macit melyek nekünk is 
megvoltak. Régen és ma 
is kedvelt játék a maci, 
könnyű ápolni, cipelni, 
oda lehet bújni hozzá, 
puha, meleg, lágy színei-
vel hívogat. A kiállításon 
több mint 500 különféle 
macik babakocsiban, 
pazl vagy bábfigura for-

májában díszelegtek.
Csak gratulálni tudok az 
ötlet kitalálóinak, a szer-
vezők és a kiállítást vég-
zők kitűnő munkájának.
Várjuk a további ötlete-
ket, hogy örömet szerez-
zenek a gyerekeknek, 
szülőknek, a települé-
sünk minden lakójának.

 

 Hérics Józsefné 

Alig múlt el a karácsonyi 
ünnepkör a Vízkereszt 
napjával, Egyesületünk 
máris újabb feladatok 
előtt találta magát.
Január 12-én a II. világ-
háborús szomorú esemé-
nyekre emlékeztünk a 
Doni áttörés kapcsán. Az 
emlékműnél több mécses 
is égett, mikor odaérkez-
tünk. Másnak is fájnak 
még az akkor történtek, 
másoknak is, sokaknak 
ottmaradt a testvére, fér-
je, apja. Az iskolában 
egyszer azt mondta a Ta-
nárnő: „Addig nem ér vé-
get egy háború, amíg va-
laki onnét hazavárja a 
szerettét.” S igaza van, 
hiszen falunkban is van-
nak többen, kinek gyász-
ba borul a szíve, ha rá-

gondolnak, mit éltek át 
ott a hőseink.
Január további napjaiban 
vidámabb eseményekre is 
sor került.
16-án Pőcze Mária ör-
vendeztette szívünket egy 
bábolnai koncerten mind 
egyénileg, zongorakísé-
rettel, mind pedig több 
hegedűs társával.
22-én Egyesületünk ifjai 
közül öten is felléptek a 
Magyar Kultúra Napján 
Tatán.
28-án pedig a Református 
bál megnyitóján jeleske-
dett Kovács Blanka Anna 
és Urbán Máté Dávid. Jó 
hangulatot teremtettek, 
ahogy az farsangban illik.

Igmándi Hagyományőrző 
Egyesület

Igmándi Hagyományőrző 
Egyesület hírei

Játékmackó kiállítás

A Magyar Kultúra Napján Tatán

Pőcze Mária Bábolnán

Református bálon
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 Nagyjából  2 éve született 
meg az az elképzelés, hogy 
a komáromi Ördöngős Ze-
netanodával alakítsunk ki 
kapcsolatot. A terveket tet-
tek követték és azóta töb-
ben is zenélünk.
   Legutóbb idén, - január 
30-án - a komáromi RÉV-
ben hallgathatták meg az 
érdeklődők, mit tanultak 
zenészeink.
   Aki a tanodába jár termé-
szetesnek veszi, hogy he-
tente bejár Komáromba és 
együtt zenél a társaival és 

egy újabb értékes közös-
ségnek a tagja. 
   Belegondoltam abba, 
hogy milyen szerencsés 
helyzetben vagyunk, hi-
szen lakóhelyünkhöz kö-
zel egy olyan embertől ta-
nulhatunk népzenét, aki-
nek munkáját nemcsak or-
szágos (Halmos Béla díj), 
megyei (Príma Primissima 
díj)  és egyéb díjakkal is-
merték el, hanem együtt 
zenélhetett több olyan em-
berrel, akinek a zenéjét to-
vábbadja, így olyan tudás 
birtokosa, amely nem ta-
nulható meg kottából vagy  
könyvekből. 
   Ezt a lehetőséget hasz-
nálhatják ki mindazok, aki 

időt és energiát áldoznak 
arra, hogy a magyar zenét 
mind jobban elsajátítsák.
   A január 30-i bemutató 
alkalmával az alapvetően 
hallás utáni zenetanulás 
eredményét hallhatták a 
vendégek.
   Nagy Lola Szoraja, Bauer 
Mátyás, Nagy László és 
Nagy Hunor széki zenét 
játszott csellón.
   A kívülálló zenekedvelő 
számára a jó magyar nép-
zene dinamikus, harmoni-
kus szerethető dallamvi-
lág, különösen, ha olyan 
jól játszák, mint a mi kis 
zenészeink. 
   Hangszerrel a kézben pe-
dig néha embertpróbáló 
művelet egy zenekarral 

együttműködni, megszólal-
tatni egy olyan vonós hang-
szert, ahol a hangok tiszta-
ságát és összhangját meg 
kell hallani és ahol tudni 
kell a szerepünket a vonós-
bandában, mindezt úgy elő-
adni, hogy arra énekelni, 
táncolni lehessen és örömet 
okozzon mind a hallgató-
nak, mind a zenésznek.
   Remélem, hogy a gyere-
keknek lesz kitartásuk 
még sok éven át ahhoz, 
hogy tanuljanak, a zenész 
közösséghez tartozzanak 
és szüleik, valamint mi 
Nagyigmándiak is min-
dig örömteli mosollyal és 
büszkén nyugtázhassuk 
amit hallunk tőlük.

M.I.

48. alkalommal került 
megrendezésre a 
Naszvadi Csemadok 
Alapszervezet egyik 
legrangosabb rendezvé-
nye, a farsangi Vince 
bál. Évek óta nagyon jó 
a kapcsolat testvértele-
pülésünk néptánccso-
portjával, így nem ritkák 
a közös fellépések, tábo-
rozások, kirándulások. 

A tavalyi bálhoz hason-
lóan az idén is Kamara 
csoportunkat kérték fel 
a bál nyitótáncára. 
Dunár Alexa és 
Malomsoki Máté táncát 
követően Dobosi Róbert 
Csemadok Alapszerve-
zet elnöke nyitotta meg 
a bált, majd kezdetét 
vette a hajnalig tartó 
tánc és mulatozás.

Népzenészeink bemutatója a RÉV-ben
(Gondolatok)

48. Vince bál Naszvadon

Dunár Alexa és 
Malomsoki Máté

 báli nyitótánca

Nagy Lola Szoraja 
zenésztársával

A már összeszokott zenészcsapat: 
Bauer Mátyás, Nagy Hunor és Nagy László
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A Zúgó Néptáncegyüttes ne-
vében ezúton is köszönjük 
mindazok támogatását, akik 
hozzásegítettek szakmai ter-
veink megvalósításához. 
2016-ban elkészült job-
bágytelki koreográfiánk, 
nyári kirándulásunkon 
megismertük a népi motí-
vumokban bővelkedő Sár-

köz vidékét, barátságot kö-
töttünk a Baja és környéki 
tánccsoportokkal, akik 
meghívásunkra a 2017-es 
Mátyás-napi fesztiválunkra 
ellátogattak községünkbe. 
A helyi rendezvényeken túl 
több környékbeli települé-
sen (Tata, Dad, Komárom-
Szőny) is rophattuk. Má-
jusban megtekintettük 
Győrben a Fitos Dezső Tár-
sulat: Falusi színek c. ferge-
teges műsorát, majd tánc-
házzal zártuk az estét. Ki-
emelkedő eseményünk volt 
a Katalin-bál, melyre nagy 

örömünkre több, régen lá-
tott táncostársunkkal kiegé-
szülve külön nyitótánccal 
készültünk, a rocky fény-
korába repültünk vissza. A 
bál lehetővé teszi idei terve-
ink megvalósítását: több 
napos szakmai kirándulá-
sunk kivitelezését, részvé-
telt szakmai előadásokon és 
táncházakban, viselet tá-
runk bővítését, újabb táj-
egységek táncainak megis-
merését. Támogatóink név-
sorát ezúton szeretnénk ki-
egészíteni Nagy Lajos Úr-
ral, aki ízletes 

hentestermékeivel évről 
évre hozzájárul bálunk si-
kerességéhez.
Néptánc próbáinkat szerda 
esténként 18.30-20.00 kö-
zött tartjuk a Magos Mű-
velődési Házban Keltai 
Gábor, Martin-díjas 
néptáncpedagógus vezeté-
sével. A Mátyás-napi fesz-
tivált követően kezdünk új 
tánc tanulásába. Szeretettel 
hívjuk és várjuk sorainkba 
a néphagyományokat, nép-
zenét, néptáncot kedvelő 
lelkes érdeklődőket! 

--Zúgó--

Kedves 
Nagyigmándiak!  
Kedves Olvasók!

Bizonyára többen vannak 
Önök közül, akik az el-
múlt négy évben hallottak 
a Nagyigmándi Közössé-
gekért Egyesületről 
(NKE), annak tevékeny-
ségéről.
Az egyesületünk 2012 de-
cemberében azzal a céllal 
jött létre, hogy segítse a 
nem egyesületi formában 
működő nagyigmándi kö-
zösségeket és fejlessze te-
lepülésünk közösségi éle-
tét Az egyesület egyfajta 
hasznos hátteret biztosít a 

helyi kulturális és más te-
rületen működő civil kö-
röknek a működéshez. Se-
gítséget, jogi és gazdálko-
dási hátteret nyújt a pályá-
zati források megszerzé-
séhez, egyéb támogatások 
fogadásához.
Az egyesületi tagok mind-
annyian a helyi közösségi 
életben aktívan részt vevő 
személyek, tagjai vala-
mely helyi szerveződés-
nek és sokat tesznek nagy-
községünk közösségi fej-
lődéséért.
Az elmúlt években egye-
sületünkön keresztül ju-
tott támogatáshoz az Ár-
gyélus Néptáncegyüttes, a 

Harmónia Táncstúdió, a 
Magvető Asztaltársaság, a 
Nagyigmándi Lovaskör 
és a Zúgó Néptáncegyüttes 
is.
Jó kapcsolatot alakított ki 
egyesületünk Nagyig-
mánd Nagyközség Ön-
kormányzatával, amely 
kapcsolat a pályázati tá-
mogatások mellett helyi 
rendezvények megszerve-
zésében is megmutatko-
zott. Ilyen volt többek kö-
zött a Hargita Nemzeti 
Székely Népi Együttes 
előadása 2014-ben és 
ugyanebben az évben „Jó-
tékonysági gála Lucáért” 
esemény szervezése. A 
közösségfejlesztést segít-
ve a helyi és környékbeli 
civil szervezetekkel is jó 
kapcsolatot ápolunk.
Az egyesületünk ez évben 
január 6-án tartott tisztújí-
tó közgyűlésén további öt 
évre megerősítette az első 
négy évben működő el-

nökséget, így folyhat to-
vább a megkezdett munka 
Molnárné Talabér Irén, 
Somogyiné Zeke Tünde 
elnökségi tagok és Bajcsai 
Miklós elnök vezetésével.

Az egyesület az idei évtől 
jogosulttá vált a civilek 
számára felajánlható 1%-
os SZJA fogadására.
Kérünk és biztatunk 
minden kedves olvasót, 
hogy ajánlja fel az 
NKE számára SZJA-
ja 1%-át, hogy a helyi 
közösségfejlesztő mun-
kát tovább tudjuk foly-
tatni és segíthessük a 
balettosok, lovasok és 
néptáncosok munkáját.

A Nagyigmándi 
Közösségekért 

Egyesület adószáma:

18508565-1-11

Bajcsai Miklós
NKE elnök

ZÚGÓS KÖSZÖNET

1%-ra jogosult az NKE, támogassa Ön is!
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2017. február 18-án kö-
zel négyszázan gyülekez-
tünk össze a Nagyigmándi 
Református Templom-
ban. A Tatai Református 
Egyházmegye tartotta évi 
presbiter konferenciáját, 
ami ez évben kapcsoló-
dott a Reformáció 500. 
évfordulójához, s megyei 
szinten így az emlékév 
nyitó alkalmává lett.

A konferencia áhítattal 
kezdődött, melyet nagy-
tiszteletű Máté László, a 
Tatai Református Egy-
házmegye esperese tar-
tott az 1. Korintus 3, 11 
alapján: „Mert más ala-
pot senki sem vethet a 
meglévőn kívül, amely a 
Jézus Krisztus”.
A konferencia résztvevő-
it köszöntötte Gyimóthy 

Géza egyházmegyei fő-
gondnok úr és Hajduné 
Farkas Erika polgármes-
ter asszony.
Két előadást hallgathatott 
meg a jelenlévő gyüleke-
zet. Az elsőt főtiszteletű dr. 
Márkus Mihály, a Dunán-
túli Református Egyház-
kerület nyugalmazott püs-
pöke tartotta „Reformáció 
500 – Mire becsüljük az 
örökséget?” címmel.

A második előadás „A 
gyülekezetépítés lehető-
ségei a Magyar Refor-
mátus Egyházban, a Re-
formáció 500 éves év-
fordulójának korában” 
címmel hangzott el fő-
tiszteletű Steinbach Jó-
zsef, a Dunántúli Refor-
mátus Egyházkerület 
püspökének előadásá-
ban.

Nagyigmándon idén 9. 
alkalommal rendeztük 
meg a Református Bált, 
2017. január 26-án. Eb-
ben az évben is sikeres 
volt a rendezvényünk, hi-
szen majd 110 fő jött el és 

érezte jól magát a hajna-
lig tartó mulatságon.
Ez évben Kovács Blanka és 
Urbán Máté nyitotta meg az 
alkalmat gyönyörű táncuk-
kal, a zenét most is a Party 
Pop Band biztosította.

Bálunk a kezdetek óta jó-
tékonysági funkciót is be-
tölt, ez évben a tiszta be-
vételünk meghaladta a 
340 ezer forintot, mely a 
gyülekezet terveinek 
megvalósulását segíti elő.

Köszönjük mindazoknak, 
akik a szervezésben nyúj-
tott segítségükkel, rész-
vételükkel vagy támoga-
tásukkal hozzájárultak a 
rendezvény megvalósulá-
sához. Soli Deo Gloria

Református Bál

Presbiter konferencia Nagyigmándon

Jó volt a hangulat

Kovács Blanka és Urbán Máté nyitótáncot táncolt

Dr Márkus Mihály 
nyugalmazott 
református püspök

Kóvári Alexandra

(Folytatás a következő oldalon)
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A két előadás egymás ki-
egészítve indult el a re-
formáció alapelveiből, 
hogy a jelen kihívásain 
keresztül felmutassa re-
formátus hitvallásosság 
megújulását és az egy-
házépítés lehetőségeit a 
jövőre nézve.
A gyülekezet szolgálata-
képpen a Nagyigmándi 
Református Kórus éneke 
hangzott fel, valamint két 
hittanos tanuló, Vincze 
Lujza és Kóvári Alexand-
ra, versekkel köszöntöt-
ték az egybegyűlteket.
A templomi konferencia 
után a nagyigmándi Ma-

gos Művelődési Házban 
szeretetvendégséggel 
folytatódott a program, 
melyről bízunk benne, 
hogy mindenki hitben és 
lélekben megerősödve 
térhetett vissza a saját 
gyülekezetébe, folytatva 
a szolgálatot, melyre az 
Úr Isten elhívta.
   Máté László esperes úr 
zárszavában köszönetet 
mondott az előadóknak 
és vendéglátóknak egy-
aránt, legfőképpen Isten-
nek köszönve meg az ün-
nepség áldásait. Soli Deo 
Gloria
         Sugár Tamás

Református Kórus

Vincze Lujza

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:     
     356-685
Család- és 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

Közérdekű telefonszámok
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Kulcsoljuk imára kezün-
ket, hajtsuk meg fejünket 
Kovács Julianna emléke 
előtt. Jutka településünk 
közismert személyisége 
volt. Közéleti tevékenysé-
gét kitűnő szervező mun-
kája, műveltsége tette is-
merté. Több éven keresz-
tül segítette ötleteivel az 
Önkormányzat munkáját, 
mikor tagja volt az akkori 
Kulturális bizottságnak. 
Sokan szereztek a telepü-
lésünk lakói közül örömet 
maguknak, mikor Jutka 

szervezésében színház, 
vagy akár virág kiállításo-
kon, vásárokon rendszere-
sen vehettek részt. Szerve-
zett kirándulásokat nem 
csak az országunk külön-
leges településeire, hanem 
a környező országokba is, 
hogy azok nevezetességeit 
vásárokon termékeiket 
megismerhessük, megcso-
dálhassuk és belőlük vásá-
rolhassunk. Ezen alkal-

makra alaposan felkészült 
az utazáskor felolvasott, 
így megérkezve már nem 
is tűnt idegennek a telepü-
lés. A református gyüleke-
zet aktív tagjaként szer-
vezte irányította a gyerek 
és felnőtt programokat. 
Munkáját a pontosság a 
szorgalom és a hit vezérel-
te. Betegsége miatt lendü-
lete, aktivitása csökkent, 
de bízott az Úrban és a 

csodában, hisz szerette az 
embereket, szerette amit 
csinált. 2017. január 18-án 
végleg elment. Nekünk 
akik ismertük és kedveltük 
Őt s akik közel álltunk 
hozzá hiányozni fog. Nyu-
godj Békében!      

Hérics Józsefné

Eleget tudok már a gyászról,
hogy felfogjam sosem szűnik
meg a hiányérzet , csak meg
tanulsz élni a tátongó űrrel, 
amit maguk után hagynak , 
akik elmennek .

 /Alyson Noel/ 

Kedves Jutka!

Mindig így szólítottalak 
a leveleimben. Mentek és 
jöttek a levelek. Valószí-
nű, hogy száznál több le-
velet váltottunk gyerek-
korunk óta. Levelezé-
sünk akkor kezdődött, 
amikor mi 1959-ben el-
költöztünk Egerbe. A fi-
zikai távolság azonban 
nem változtatott a kap-
csolatunkon.
Addig minket sülve-főve 
együtt láttak. Mivel 
szomszédok voltunk, 
nem kellett sokat men-
nünk, hogy játszhassunk. 
A barátságunk megma-
radt, egészen mostanáig, 
amíg Te egy másik di-
menzióban figyeled to-
vább a mi földi életünket. 
Majd 70 éves barátsá-
gunkat nehéz lezárni. Mi 
születésünktől kezdve 
barátnők voltunk. Hiába 
vitt másfelé bennünket az 
élet, mégis megtaláltuk a 
találkozás, a kapcsolat-
tartás lehetőségeit. Elő-

ször csak leveleztünk, 
aztán már telefonálni is 
tudtunk, majd az internet, 
a mobil megkönnyítette, 
hogy tudjunk egymásról, 
beszámolhassunk örö-
meinkről, bánatainkról, 
nehézségekről és sike-
rekről.  Sok közös élmé-
nyünk volt, sok kirándu-
lás, országjárás, sok ne-
vetés és jókedv, amit 
együtt éltünk meg. 
Tudtam, hogy sokat küz-
desz a betegségeddel, 
hisz sokat beszélgettünk 
erről, s próbáltunk is eb-
ben a küzdelemben segí-
teni, de igazi segítséged  
Beáta volt, aki nem is 
mint keresztlányod, ha-
nem inkább szinte lá-
nyodként segített nagy 
türelemmel, körültekin-
téssel az egyre nehezebb 
napok elviselésében. 
Neki és a családjának 
kell megköszönnöm, 
hogy az utolsó időben is 
szeretettel gondoskodtak 
rólad.
Nem lettél győztes ebben 

a betegséggel vívott harc-
ban, már nem volt újabb 
lehetőség, amit megpró-
bálhattál volna.

Még egy fáról szeretnék 
írni. Szüleid halála után 
azt gondoltam, hogy kel-
lene egy fát ültetni a te-
metőbe, a sírjuk mellé. 
Egy különleges fát vá-
lasztottam, ami éppen az 
őserőt, az életerőt szim-
bolizálja. Talán 15 éve is 
lehet, hogy elültettük a 
Ginkgo biloba egy szép 
példányát, egy formás 
páfrányfenyőt. 
Mostantól legyen ez a fa 
a barátságunk jelképe. 
Oda fogok menni, ha ve-
led akarok találkozni, ha 
hiányzik a barátságod. 
De nemcsak a mi barát-
ságunkat jelképezi ez a 
fa.  Legyen azok között is 
jó viszony, akik a temető-
ben szeretteik sírját ápol-
ják, keressék egymás ba-
rátságát, álljanak meg a 
fa árnyékában egy kis be-
szélgetésre, emlékezésre. 
S ahogy terebélyesedik a 

fa, úgy legyen még több 
a jó szomszédság, barát-
ság, s hozza össze az em-
bereket, amikor együtt 
gyönyörködnek a tavaszi 
friss rügyek kibomlásá-
ban, vagy amikor ősszel 
csodálatos, semmi más 
falevél színéhez nem ha-
sonlító sárgára színező-
dik az ezernyi levél. S 
nem csak szép ez a fa, de 
gyógynövény is a sárgult 
levele, teája élénkíti az 
emlékezetet. Az emléke-
zetet, Rád és minden ott 
pihenőre.

Kedves Jutika! Még na-
gyon sokáig fogunk rád 
emlékezni. Sokat tettél a 
szüleidért, a faluért, szer-
vezője, mozgatója, ösz-
szetartója voltál a refor-
mátus közösségnek. Hiá-
nyozni fogsz a közösség-
nek, a rokonoknak, a 
szomszédoknak. 
Nekem meg hiányzik a 
barátnőm.

Nyugodjál békében! 
Isten veled!

Ágnes

Búcsúlevél Kovács Juliannához

Emlékezzünk.....
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2017. január 15.
Téli Teremtorna Komárom

ezüstérem
Németh Balázs, Szijj Ferenc

2017. január 29
Dr.. Lakat Károly Emléktorna Komárom

aranyérem, Németh Balázs gólkirály, Szijj Ferenc

Akikre büszkék vagyunk

2016-17-es Téli U11-es 
Bozsik Futsal Torna Ács

legjobb játékos Németh Balázs
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Hosszú téli szünetet kö-
vetően folytatódik a baj-
nokság február utolsó 
vasárnapján, mikor is 14 
órakor a Kecskéd csapa-
ta elleni idegenbeli mér-
kőzéssel, megyei I. osz-
tályú labdarúgó csapa-
tunk megkezdi – remél-
hetőleg sikeres – tavaszi 
szereplését.
Csapatunk játékoskerete 
a télen némiképp átala-
kult. A legnagyobb vesz-
teség, hogy Megyesi 
László – csapatunk meg-
határozó játékosa – el-
hagyta egyesületünket, 
hiszen a tatabányai lab-
darúgás újjáalakításában 
várnak tőle meghatározó 
szerepet. Fájó szívvel 
búcsúztunk el játéko-
sunktól, és innen is sok 

sikert kívánunk neki a 
további sportpályafutá-
sához, és az élet minden 
területén. Távozott to-
vábbá Samu Gábor és 
Balogh Péter, akik a 
Szákszend csapatához 
igazoltak.
Az érkezők közt említ-
hetjük Varga Mátét, a ka-
pust a Szákszend csapa-
tától igazoltuk. Érkezett 
továbbá Altrichter Tamás 
a Vértessomló, Nagy 
Csaba a Császár és Ró-
zsás Tamás a Komárom 
csapatától. Az idei évben 
a téli átigazolási időszak-
ban nehéz volt játékost 
igazolni, hiszen az új át-
igazolási szabályzat min-
denki lehetőségeit beha-
tárolta. 

2017. február 3. Farsang Kupa Komárom, ezüstérem
Nagyigmándi Pápay József Általános Iskola, Szijj Ferenc legjobb mezőnyjátékos

Bajnoki beharangozó

(Folytatás a következő oldalon)
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A fentieken túl szeret-
nénk, ha csapatunkhoz 
tartozna Tóth András - 
aki már játszott csapa-
tunkban -, azonban az 
ő átigazolása elé több 
akadály is gördült, de 
reményeink szerint 
Szlovákiából le tudjuk 
őt igazolni, de kérdé-
ses, hogy a papírok mi-
kor érnek Magyaror-
szágra.
Az ifjúsági játékosok 
közül többen is felnőtt 
csapatunkkal kezdték 
meg a felkészülést, és 
nagyon szorgalmasan 
készültek velünk a fej-
lődésük érdekében. 
Billig Bence, Horváth 
István, Horváth Zoltán, 
Krizsán Tibor és 
Pálmási András a köz-
eljövőben a 
Nagyigmánd felnőtt 
csapatban is bemutat-
koznak.
A felkészülés során ami 
munkát terveztünk, azt 
elvégeztük azonban a 
pályaviszonyok miatt 
nem lehetünk teljesen 
elégedtettek, hiszen fü-
ves pályán a rossz idő-
járási viszonyok miatt 
nem tudtunk készülni. 
A műfüves pályánk 
nagy segítség ebben az 
időszakban is, azonban 
az elvégzett munka 
nem lehet ugyanaz, 
mintha nagy pályán ké-
szülnénk. A munkánkat 
segítette, hogy a 
konditeremben és egy al-
kalommal a komáromi 
uszodában is tudtunk 
foglalkozást tartani. 
A felkészülést január 

9-én kezdtük és heti há-
rom edzéssel, becsülete-
sen dolgoztak a srácok, 

hogy minél jobban felké-
szüljünk a szezonra. A 
felkészülési időszakban 
három edzőmérkőzést 
játszottunk, a Naszvad 
csapatát 3-2, a Bana csa-
patát 10-1 arányban 

győztük le. Csapatunk a 
fővárosban is játszott 
edzőmérkőzést, ahol 

gyönyörű környezetben, 
a budai hegyek ölelésé-
ben a Vasas Sportcentru-
mában játszhattunk a 
Pénzügyőr Budapest baj-
nokságában szereplő 
együttes ellen, ahol az 

eredmény 3-3 lett. Saj-
nos további két edzőmér-
kőzés is elmaradt a mos-
toha időjárási körülmé-
nyek miatt.
Csapatunk jelenleg a 9. 
helyen áll és a célunk, 
hogy egy-két helyet elő-
re lépjünk még a tavasz-
szal. A mostani megyei 
első osztályú bajnokság-
ban 14 csapat szerepel, 
és a lejátszott 26 forduló 
után az első 5 helyezett, 
a 6.-10. helyezett és az 
utolsó négy helyezett 
csapat rájátszás keretein 
belül dönt a helyezések 
sorsáról. Célunk, hogy 
az első két csoport vala-
melyikében tudjuk meg-
kezdeni a rájátszást.
Reméljük, hogy a játé-
kunkkal és hozzáállá-
sunkkal magunk mellé ál-
líthatjuk szurkolóinkat, 
és egyre többen lesznek 
kíváncsiak csapatunkra, 
amelyről elmondható, 
hogy kemény dolgozik 
hétről-hétre, hogy minél 
többször talpra ugrasszuk 
lelkes szurkolóinkat.
Végezetül ezúton is sze-
retném megköszönni ve-
zetőink áldozatos mun-
káját, hiszen a játékosok 
részére az embertelen hi-
degben történő edzéseik 
során meleg teát, meleg 
ruházatot – sapka,sál, 
kesztyű beszerzése -, vi-
taminokat – C, B vitamin 
és magnézium-, valamint 
gyümölcsöt biztosítot-
tak. Reméljük játékunk-
kal és eredményeinkkel 
meghálálhatjuk a bizal-
mukat. 

Mohácsi Antal edző



Az elmúlt hónap képekben

Jó hangulat a felsős diszkón

Macikiállítás megnyitója

Steinbach József református püspök 
a Presbiter konferencián

Tíz éves a tánckar

Farsang az Őszikék Nyugdíjas Klubban

Süni csoport

Narancssárga nap
ANagyigmándi Pápay József Általános

 Iskolában


