
 

2015. január 

IV. évfolyam, 1. szám 

A képzésen részvevők a tanfolyam végén tett sikeres vizsgát 
követően OKJ-s képesítést szereztek, mellyel a környékben lévő 
egészségügyi intézményekben lehetőségük adódik az 
elhelyezkedésre. A tanulók három környékbeli hátrányos helyzetű 
településről – Büssü, Kazsok és Fonó – vettek részt a képzésben.  
 

A Magyar Református Szeretetszolgálat és a Dunántúli 
Református Egyházkerület Karácsonyi Ünnepsége 

Igalban 

A Magyar Református Szeretetszolgálat és az Egyházkerület döntése 
alapján a „Nyilas Misi Karácsonya” gála idén a Dunántúlon, Igalban 
került megrendezésre.  
A helyszínt az Igali Batthyány Károly Körzeti Általános Iskola 
biztosította a gyermekek számára. Pál Sándor kuratóriumi elnök 
köszöntőjében elmondta, hogy a cipős dobozokban lévő 
ajándékokat más gyermekek a saját kis „kincseikből” gyűjtötték 
össze, hogy ezzel is örömet szerezzenek az olyan társaiknak, akiknek 
ezen kívül más ajándék talán nem kerülhet a karácsonyfa alá. 
A gyermekek viszonzásul rövid karácsonyi műsorral készültek és pár 
mondatban bemutatták intézményeiket.  
Külön szeretnénk megköszönni Igal Város Polgármesterének Obbás 
Gyulának és Madarászné Fekete Ágnes igazgató asszonynak, hogy 
biztosították a rendezvény helyszínét, és köszönjük az oktatási 
intézmények pedagógusainak lelkiismeretes, odaadó segítségüket 
és támogatásukat. 
Soli Deo Gloria Istené a dicsőség a sok boldog gyermekarcért! 

Kálmán Csaba 
lelkész 

 

Apróhirdetések 
 

Régi festményeket, illetve grafikákat magas áron vásárolok! 
Elérhetőség: Kovács Dezső 06 20 254 4785-es telefonszámon. 
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SZÖVETSÉG A POLGÁROKÉRT 

ALAPÍTVÁNY 

KÖZHASZNÚ SZERVEZET 
 

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ 

(LESZÁZALÉKOLT), DE DOLGOZNI SZERETNE? 

MUNKÁLTATÓ ÉS MEGVÁLTOZOTT 

MUNKAKÉPÉSSÉGŰEKET FOGLALKOZTATNA? 

MI ÖSSZEHOZZUK ÖNÖKET! 

 

IGAL, MŰVELŐDÉSI HÁZ, SZERDA 1000  - 1200 

TEL.: 06-70/967-69-55, 06-70/967-69-81 

SZOLGÁLTATÁSAINK INGYENESEN VEHETŐK IGÉNYBE. 

 Elhunyt: 
Németh Ferenc, élt 85 évet 

Máj Jánosné, élt 85 évet 
Nyugodjanak békében! 

http://www.igal.hu/
mailto:ikszt@igal.hu
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 
Igali Hírmondó 2015. január 
„Adjon az Isten szerencsét, szerelmet, forró kemencét. 
üres vékámba, gabonát, árva kezembe parolát, 
lámpámba lángot, ne kelljen korán az ágyra hevernem, 
kérdésre választ ő küldjön, hogy hitem széjjel ne düljön, 
adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet - 
nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgyis, ha nem kérem.” 
 Engedjék meg, hogy a település minden lakójának, 
Önöknek Nagy László soraival kívánjak a képviselőtestület és a 
magam nevében a 2015. évre nagyon boldog, sikerekben gazdag 
újesztendőt.  
 A Szennyvíz Viziközmű Társulás 2014. december 8-án ülést 
tartott, melyen részt vettek a település ingatlantulajdonosait 
képviselő utcafelelősök, a kivitelező képviselői, a közreműködő 
szervezet, az önkormányzat képviselői és a lakosság részéről az 
érdeklődők. A fórumon elhangzó kérdésekre a hallgatóság választ 
kapott a kivitelező képviselőjétől. Jelenleg a kivitelezés készültségi 
foka 60-70 % közé tehető, ez a tény a Szent István utcai, közútkezelő 
felügyelete alá tartozó útszakaszra vonatkozik. Az önkormányzati 
mellék útvonalakon, amennyiben az időjárási viszonyok 
megengedik, folytatódnak a csatornagerinc fektetési munkálatok. 
 Minden évben kötelező és szokásos közmeghallgatást 
megtartottuk december 15-én hétfőn 17 órai kezdettel. A 
megjelentek tájékoztatást kaptak az önkormányzat 2014. évi 
időarányos gazdálkodásáról, a jelenlegi gazdasági helyzetéről, 
meghallgathatták a 2015. évre, illetve hosszabb távú fejlesztési 
terveket is. Az elhangzottakról szeretném tájékoztatni azokat is, 
akik nem voltak jelen. Rövid távú fejlesztések közé tartozik az Igal 
Gyógyfürdő területén megvalósítandó Mofetta (száraz széndioxid 
gázfürdő) létrehozása, bejárati épület átalakítása és szálláshely 
kialakítása. Ide tartozik még a gyógyvíz földalatti vezetéken való 
levitele a nemrég önkormányzatunk által megvásárolt Termál 
Panzió területére (így biztosítva lenne a panzió gazdaságos 
üzemeltetése téli időszakban is). Terveink között szerepel az új 
fogorvosi rendelő kialakítása, a meglévő orvosi rendelő felújításával 
párhuzamosan. Szeretnénk felújítani még a ravatalozót a 
temetőben, valamint egy gyümölcsaszalót és egy vágópontot 
építeni. Az utóbbiak főként a közétkeztetést, gyermekétkeztetést 
segítenék. A középtávú fejlesztések sorába tartozik Igal gyógyhellyé 
nyilvánítása, amely lehetővé tenné a gyógyfürdő szolgáltatásainak 
magasabb szintre emelését, valamint a fürdő környékének 
megújítását. A fürdő és környékének átalakítása 
településszerkezeti szempontból is indokolt lenne, mivel a 
gyógyhellyé nyilvánításhoz szükségesé és a klimatikus és 
domborzati viszonyok is erre alkalmassá teszik a településünket.  
Nyilván az itt felsorolt rövid- és középtávú fejlesztések akkor 
valósulhatnak meg, ha az ígért és igényelt EU-s pályázatokat 
megkapjuk. A 2014-2020-as időszakra vonatkozó EU-s fejlesztési 
források megítélésével indulhatnának a pályázati kiírások, köztük 
szerény kisvárosunké is. A legjobb tudomásunk szerint az uniós 
pályázati források igénylésének brüsszeli jóváhagyására 2015. 
második félévének elején kerülhet sor 
 Az önkormányzat és a Református Egyház 
Szeretetszolgálata szervezésében december 16-án kedden a 
környékbeli óvodák, Magyaratád, Somogyszil, Büssü, valamint a 

helyi óvoda és általános iskola diákjai karácsonyi ünnepi 
rendezvényen vettek részt., A Református Szeretetszolgálat vezetői 
az általuk ideszállított „cipősdoboz”-ban elhelyezett ajándékokkal 
lepték meg a mintegy 300 kisdiákot, illetve óvodást. Vendégünk volt 
az ünnepi áhítaton Jakó Gergely a Somogy Megyei Közgyűlés 
újonnan megválasztott elnöke is, aki az ünneplő gyermekeknek 
mandarint hozott ajándékul. Nagyon belsőséges, jó hangulatú 
rendezvény volt. Reméljük ebből hagyományt tudunk teremteni. 
Köszönet a szervezésért a Református Egyház Missziós Központ 
vezetőjének Kálmán Csaba lelkész úrnak és természetesen 
köszönet az adományozóknak: a Református Szeretetszolgálatnak 
és a Somogy Megyei Önkormányzatnak. Reméljük sikerül majd 
hasonlóan jó kapcsolatot kialakítani a katolikus egyházzal valamint  
a velük kapcsolatban álló segélyszervezetekkel is gyermekeink 
örömére, megelégedésére. 
 Mint azt már előző számunkban olvashatták, illetve a 
közmeghallgatáson is elhangzott az eddigi fürdővezetésnek 2014. 
december 31-ével lejárt a szerződése. Önkormányzatunk képviselő-
testülete úgy döntött, hogy az Igali Gyógyfürdő élére új vezetőket 
nevez ki. A fürdő műszaki technikai vezetésével Pozsár Mónikát 
bízta meg. A nemrég vásárolt Termál Panzióval és a fürdővel 
kapcsolatos marketing feladatok ellátásával és vezetésével Gellért 
Attila képviselő urat bízta meg. Az adminisztrátori feladatokat 
Somogyi Róbertné látja el. A tanácsadói feladatokat Igal Város 
Önkormányzatának megbízásában átmeneti jelleggel Pozsár 
Sándor látja el. A régi vezetéssel az önkormányzatnak nem sikerült 
olyan együttműködő hangnemet találni, amely hosszú távon 
biztosítaná a fürdő gazdaságos és biztos, vendég-centrikus 
működtetését. A fennálló problémákra, - amelyek mind 
üzemeltetési, mind pénzügyi területen fennálltak - a régi vezetés 
gyógyírt nem talált, ezért megköszönve eddigi munkájukat, az 
említett új vezetőségnek szavazott bizalmat Igal Város Képviselő-
testülete. A továbbiakban még annyit, hogy az Igali Gyógyfürdő 
üzemeltetése a településünknek és az önkormányzatunknak is 
létkérdés. Létkérdés azért is, mert az önkormányzatunk a befolyt 
adókból fejlesztéseket szeretne létrehozni, nem a fürdőt 
ideiglenesen támogatni. Létkérdés azért is, mert a gyógyfürdő tette 
Igalt jól működő kisvárossá. Ha a gyógyfürdő nem tudna eredményt 
felmutatni, úgy településünk szintje is egy környékbeli, hasonló 
lélekszámú község szintjére zuhanna vissza. A fentiek figyelembe 
vétele mellett az új vezetést önkormányzatunk támogatja, és 
minden segítséget megad a vezetőknek a biztonságos 
üzemeltetéshez. 
 A Művelődési Házban a hagyományoknak megfelelően 
megtartottuk a karácsonyváró műsort, mely nagyon sikeres és 
bensőséges volt. A megjelenteknek a műsort követően a 
templomtéren forralt bort, teát és süteményt kínáltunk. Kellemes 
zene mellett a megújult környezetében, jó hangulatban telt az est. 
Ezúton mondunk köszönetet Igal Város Önkormányzata nevében a 
szervezőknek, a felajánlóknak, a lebonyolításban segédkezőknek, 
valamint a felkészítő pedagógusoknak és a szereplőknek.  
Igal, 2015. január 12. 

Obbás Gyula 
polgármester 
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Művelődési Ház hírei 
 
 A Decemberi hónap a Művelődési Házban is a karácsonyi 
készülődés jegyében telt. Ünnepi díszekbe burkolóztak termeink és 
két feldíszített karácsonyfa is helyet kapott az épületben, melyeket 
köszönünk a felajánlóknak, Fodor Józsefnek és Czanyó Sándornak.  
 Elsőként december 6-án az igali gyerekeket várta a 
nagyteremben a Város Mikulása és az Együtt Igal Városért Egyesület 
tagjainak vendégszeretete. 
 December 18-án az időseket lepték meg Karácsonyi 
műsorukkal az óvoda nagycsoportosai, majd másnap december 19-
én került megrendezésre a Városi Karácsonyi Ünnepség, az óvodás 
és iskolás gyerekek, az idősek klubjának tagjai, valamint a városi 
énekkar közreműködésével. A műsort idén is a templomkertben 
forraltborozós, sütizős ünneplés követte az Együtt Igal Városért 
Egyesület szervezésében.  

 
 
 
 

Januári programjaink 
 2015-ben is várjuk a mozogni vágyókat! Keddenként 18 
órától Aerobic Plell Péterrel, szerdánként 17 órától gyógytorna 
Obbás Tímeával. 
 A Baba-mama klub fejlesztő foglalkozásai is folytatódnak 
ingyenesen minden hónap első csütörtökjén 17 órától.  Az 
anyukákat és a lurkókat Csek Tamásné Zsuzsa gyógypedagógus 
várja játékos fejlesztő órákkal és hasznos tanácsokkal.  
 Szombaton délutánonként az iskolapadban megfáradt 
ifjúságot várjuk játékos vetélkedőkkel, X-BOX- al, filmvetítéssel, 
internetezési lehetőséggel.  
 Január 22-én 17 órától a Magyar Kultúra Napja alkalmából 
Székelyföldi kalandozásra invitáljuk az érdeklődőket egy 
fotókiállítással egybekötött előadás keretein belül a Művelődési 
Ház kistermébe.  

Teleház nyitva tarás: 
hétfő, szerda, csütörtök: 13:00-17:00 

kedd: 13:00-19:00, péntek, szombat: 13:00-20:00 
Szombat:13:00-20:00, Vasárnap: 13:00-16:00 

 
Első karácsonyi vásár az Igali Speciális Iskola és a Művelődési Ház 

összefogásában 
2014. december 6-án a Mikulás látogatása miatt népes Művelődési 
Házban, karácsonyi kézműves kiállítás és vásár nyílt. Az ott 
megvásárolható termékeket az Igali Speciális Iskola tanulói, 
pedagógusai és támogatóik készítették. A befolyt pénzösszeget a 
tanulók tavaszra tervezett kirándulására fordítják majd. 

A Speciális Iskola tanulói és 
pedagógusai nevében szeretnénk 
köszönetet mondani a sok 
segítségért a Művelődési Ház 
dolgozóinak, s mindazoknak, akik 
munkájukkal, adományukkal, 
vásárlásukkal hozzájárultak 
börzénk eredményességéhez. 
 
Ismét ingyenes német nyelvtanítás Pfeiffer Jürgennével a nyáron! 
Tervezett időpontok: 2015. június 11. 18. 25., július 2. 9. 16. 23. 

Jelentkezi lehet az Arany János Művelődési Házban! 
 

Együtt Igal Városért Egyesület 
 
Az egyesület 2014.11.22-én tartotta az összejövetelét, amelyen 
kiértékelésre kerültek az eddig 
megvalósított programok, 
valamint az utóbbi félévben 
2014.07.01.-től 2014.12.31-ig 
névnapjukat ünneplő 
tagtársakat hagyományunkhoz 
híven virággal köszöntöttük, 
majd finom sütemények 
sokasága, üdítő, kávé tette meghittebbé ezt a kedves 
megemlékezést. A rendezvény végén Szép Ferencné elnök 
megköszönte mindenkinek az egészévben odaadó munkáját, és jó 
egészséget kívánt az elkövetkezendő időkre. 

A Város Mikulása 
2014. december 6-án ötödik alkalommal került megrendezésre  a 
Művelődési Házban  "Igal város mikulása".   
0 éves-től-7éves korig, egyesületünk mikulás csomaggal szerzett 
örömet 102 kisgyermeknek.  
A mikulás és 
krampusz hintóval 
járta  Igal város 
utcáit, reggeltől 10 
óráig hírül adva, 
hogy megérkezett 
Lapföldről a 
nagyszakállú télapó. 

A Művelődési Házba 
érkező 

gyermekeknek és a 
kísérő szülőknek 
teával, süteménnyel, 

játszóházzal 
igyekeztük fokozni 

az 
ünnepélyes hangulatot.  
10 óra körül érkezett meg a  Mikulás és a Krampusz 
akiket  közös  mikulás énekkel fogadták a  gyerekek.  
A csomag átadásakor volt, aki verssel, énekkel köszönte meg az 
ajándékot, volt, aki kicsit félve közelítette meg a nagyszakállú 
télapót. 
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A rendezvényünk sikeréhez hozzájárult Obbás Gyula polgármester, 
Pali Norbert alpolgármester, Galántai János pogácsa  felajánlásával, 
Lilla ABC a pogácsa megsütésével,Tancz Szabolcs, Czeider Ákos, 
Művelődési Ház munkatársai és nem utolsó sorban az  Együtt Igal 
Városért Egyesület Tagjai. 
Mindenkinek köszönjük, köszönöm az odaadó  felajánlását, 
részvételét, munkáját a színvonalas "Hagyományőrző" Mikulás 
műsorhoz. 

Együtt Igal Városért Egyesület és Magam nevében: 
EREDMÉNYEKBEN, GAZDAG  BOLDOG ÚJ ÉVET KIVÁNOK! 

 
Szép Ferencné, az egyesület elnöke 

 

Általános Iskola 

 A karácsonyi csomagokat az Iskola minden tanulója 
nevében köszönjük a Magyar Református Szeretetszolgálatnak. 
 Az első félév vége 2015. január 16., az ellenőrzők kiosztása 
január 23. 
 Az iskolai farsang időpontja február 13. péntek. 

 
Mindenkit szeretettel várunk, 

hagyományos Jótékonysági Bálunkba! 
 

 
 

Kövessen minket a FACEBOOK-on. 

 

Hírmorzsák az oviból 
 

Kedves Szülők! Kedves Olvasók! 
 Szeretettel köszöntjük Önöket nevelési évünk második 
felében. Bizakodva kezdjük meg az újévet, és reméljük, hogy 
örömökkel, sikerekkel lesz teli. 
 2014 decemberében az adventi készülődést tettük a 
középpontba. Gyertyagyújtással, énekelgetéssel, verseléssel 
ünnepeltünk. Az adventi készülődés időszakában kitártuk 
csoportjaink ajtaját, s örömmel tapasztaltuk, hogy a munka 
délelőttökön anyukák, és nagymamák is részt vettek. Köszönjük a 
szülőknek segítségüket, felajánlásaikat, valamint Galántai János 
Úrnak, Pek-Snack Kft. igazgatójának, és Soltész-Kálmán Editnek, 
hogy kemencét biztosítottak a mézeskalácssütéshez. Továbbá 
köszönjük szépen Kun Eszternek, és Czanyó Sándornak, akik 
felajánlották óvodánk számára a szép fenyőfákat. 
 Részt vettünk a Dunántúli Református Egyházkerület és a 
Magyarországi Református Szeretetszolgálat közös karácsonyi 
ünnepségén. A gyermekek nevében hálánkat fejezzük ki a 
Magyarországi Református Szeretetszolgálat által adományozott 
ajándékokért.  
 A karácsony előtti időszak nagycsoportosaink számára 
mozgalmasan telt. Verses, zenés műsorukkal megörvendeztették az 
Idősek Napközi Otthonának tagjait, és felléptek a városi karácsonyi 
rendezvényen is. Köszönjük Beráthné Korb Elvira és Puskásné Bakó 
Márta felkészítő munkáját.  

 
 A 2014/2015-ös nevelési év második fele is igen 
változatosnak és sokszínűnek ígérkezik 
 2015 januárjában már elérkezettnek látjuk az időt, hogy 
számvetést készítsünk: mik voltak a céljaink, hogyan sikerült 
megvalósítani, milyen feladatok várnak még ránk. Most a 
legfontosabb feladatunk a beiskolázás előkészítése. A hónap 
második felében tartjuk a szülői értekezleteket, melyeken az 
aktualitásokat, a második félév, valamint a beiskolázással 
kapcsolatos feladatokat beszéljük meg.  
 Reméljük, hogy a Szülőkkel együtt egy sikeres második 
félévnek nézünk elébe. 

Magyaratádi Református Missziói Körzet hírei 
 
Az Egészségfejlesztési segítő képzés bizonyítványosztása Igalban az 
Arany János Művelődési Házban ünnepélyes kereteken belül 
zajlott le 2014. december 10. napján, az augusztus elején 
kezdődött a TÁMOP – 2.1.6-12/1-2012-0001 „Újra tanulok” című 
projekt keretén belül a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- 
és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) által szervezett 
Egészségfejlesztési segítő képzés bizonyítványosztása. 

http://www.maremi.hu/index.php/misszios-korzet/menu-igal/36-igal/154-igal-gyemszi-vizsga-2014

