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IGALI ORSZÁGOS NYUGDÍJAS KULTURÁLIS
TALÁLKOZÓ
2016. május 27. (péntek)
2016-ban
immár
visszatérő
rendezvényként
kerül
megrendezésre az Igali Országos Nyugdíjas Találkozó. Az
előrejelzések alapján, minden eddiginél több, közel fél ezer
nyugdíjast köszönthetünk ezen a napon a fürdőnkben. Az egész
napos kulturális programra az ország minden pontjáról
érkeznek nyugdíjas csoportok, akiknek amellett, hogy
lehetőségük nyílik feltöltődni az ország egyik legjobb
gyógyvízében,
számos
színvonalas
műsort
is
megtekinthetnek. A nap folyamán több nyugdíjas tánccsoport
illetve énekkar műsorát élvezhetik a vendégek.

HÍRDETÉSEK





Eladó Igal belterületén 33 m2-es összkomfortos faház, 15
m2 –es terasszal betegség miatt. Érd.: +36 20/338-2494
Igal fürdő területén működő üzleteinkbe eladót, pultost,
felszolgálót felvennék.
Érd.: Kétszeri Nándor +36
30/228-8627
Zárt kerti ingatlant vásárolnék. Érd.: +36 30/503-1842

Gyermeknap az Igali-Gyógyfürdőben
2016. május 29. (vasárnap)
Az Igali-Gyógyfürdő nem csak a csodákra képes gyógyvizéről,
hanem családbarát szolgáltatásairól is messze földön híres. Ezen
a napon 12 éves kor alatt ingyenes belépést biztosítunk és az
egész család számára izgalmas programokat kínálunk.







Egész nap ingyenes ugráló vár, játszóház, trambulin, népi
játékok, arc-csillámfestés, lufifigura hajtogatás.
11:00 Vizi torna Petivel - minden korosztálynak.
14:00 Játékos vízi vetélkedő az olasz medencénél.
16:00 órától Varázsdal központ zenés gyermek műsora a
külső gyermek medencék partján.
16:45 Csúszda verseny gyerekeknek, értékes
nyereményekért.

 Elhunytak:
Bakonyi Gyuláné – Élt 71 évet.
Takács Józsefné – Élt 88 évet.
Szél Ferenc – Élt 41 évet.

Isten nyugosztalja őket!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztel Igali Polgárok!
Az alábbiakban szeretném tájékoztatni a T. Lakosságot
április hónapban történtekről, illetve a képviselő-testületi ülésen
született döntésekről.
Az önkormányzat úgy döntött, hogy az Igal, Szent István u.
105. szám alatt lévő épületet (volt Beregi István és Károly János
tulajdona) megvásárolja 6,5 millió forintért. A házat az
önkormányzat le kívánja bontatni és az önkormányzati hivatal
udvarát ezzel a területtel bővíteni és parkosítani.

Továbbá tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Dél-dunántúli
Hulladékkezelő Nonprofit Kft 2016. május 23-án reggel 6 és 17
óra között elvégzik azoknak a zöld színű hulladékgyűjtő
edényeknek a chippelését, amelyeket a múlt hónapban nem
tudtak elvégezni. Kérjük azon ingatlantulajdonosokat, akiknek a
zöld színű kukájára nem helyezték fel a chipet azt a fenti
időpontban szíveskedjenek a közterületen kint hagyni.
Ezzel együtt informáljuk Önöket, hogy a kék színű szelektív
hulladékgyűjtő edényeket nem chipelik mivel azok elszállítását
ingyen végzik 2 hetente páratlan héten hétfői napon a másik
gyűjtőedény ürítésével együtt.

A helyi rendőrőrs munkájáról is beszámoltak a rendőrség
munkatársai nevezetesen Dr. Heffer Attila kaposvári
rendőrkapitányság vezetője, valamint Novák János az Igali
Rendőrőrs képviselője. A beszámolóból kitűnik, hogy
településünk közrendje és közbiztonsága kielégítő, az elmúlt
évhez képest csökkent a bűnelkövetések száma.

Értesítjük az igali Lakókat és Üdülőtulajdonosokat, hogy
zöldnyesedéket maximum 0,5 m3–ig összekötegelve szállítunk
el, e feletti mennyiségű zöldnyesedéket csak külön
megrendelésre szállít el az Igal Szolgáltató Kft. Megrendelést
személyesen a Kft. telephelyén lehet megtenni, vagy telefonon
82/372-098 telefonszámon.

Az önkormányzat elfogadta a település Helyi
Esélyegyenlőségi Programját is, mely fontos kelléke a később
benyújtandó pályázatoknak, hiszen ennek hiánya nélkül sok
UNIO-s pályázatra nem lehet pályázni.

Az üdülőövezetben zsákos szemétszállítás lett már évek óta
bevezetve, ezért a tulajdonosok a sárga színű feliratos zsákok
megvásárlásával
eleget
tesznek
hulladékszállítási
kötelezettségüknek, hiszen ebben az árban bent foglaltatik a
hulladék gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása. Továbbra is a
gyógyfürdőn vásárolhatják meg ezeket a zsákokat.

A gyógyhellyé minősítés egyik feltétele, hogy a fürdő és
környéke lehatárolásra kerüljön, ezért az önkormányzat
kezdeményezte a rendezési terv a módosítását.
A sajnálatos módon, fiatalon elhunyt Pali Norbert
alpolgármester helyett a képviselő-testület megválasztotta
Gellért Attila személyében az új alpolgármestert. Itt került
módosításra az önkormányzati bizottságok összetétele is.

A lomtalanításra előre láthatólag augusztusban 17-én fog sor
kerülni, ezen időpontról még a későbbi hírmondóban, illetve
interneten is újra fogjuk tájékoztatni az ingatlantulajdonosokat.
2016. május 19.

Obbás Gyula
polgármester

Önkormányzatunk és a Somogy Megyei Önkormányzat
konzorciumi együttműködési megállapodást kötött. A
konzorciumi megállapodás alapján két pályázatot kívánunk
benyújtani, az egyik úgynevezett „zöld város” kialakítására,
melyben a fürdő környéke és a régi temető is átalakításra,
felújításra kerül, erre a célra 550 millió forintos pályázatot
nyújtunk be. Pályázatot kívánunk továbbá benyújtani az óvoda
felújítására mintegy 100 millió forint értékben.

Kellemesen elfáradva, de élményekben gazdagon érkezett
haza kis csapatunk az erdei kirándulásról 2016.04.09-én.

Ez év április 30-án került megrendezésre az V. Városi
Majális, ami nagyon jó időben, hangulatban zajlott, köszönet a
részvevőknek, a szervezőknek és mindenkinek, aki a
munkájával bármi módon hozzájárult a rendezvény sikeréhez.

Nagy Bálint személyi edző vezetésével újra teljes
erőbedobással működik a zsírégető és alakformáló funkcionális
edzés minden kedden és csütörtökön este.

Igal Város Önkormányzata ez évben május 28-án
megrendezi a bor- és pálinkaversenyt. A verseny
lebonyolításáról plakátokon és az interneten is tájékoztatjuk a
lakosságot, de az Önkormányzati Hivatalban személyesen is
érdeklődhetnek a részletekről.

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

A magyar költészet napja alkalmából a Szabad Ötletek
Színháza előadásában a "Karinthy örök" című humoros
előadást tekinthették meg az érdeklődők.

A Baba - Mama Klub csöppségei ismét egy kellemes
délutánt tölthettek együtt nálunk április 14-én délután.
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2016.
április
25-én
Soós
Tibor
festőművész
"Tavaszköszöntő" című, tárlatvezetéssel egybekötött kiállítását
tekinthették meg az érdeklődők.
Kovács Valéria üvegfestő közreműködésével ügyes kezű kis
manók készítettek szebbnél szebb ajándékot édesanyjuknak
kézműves foglalkozásunkon.
Az édesanyákat és a nagymamákat köszöntötték a
nagycsoportos óvodások 2016.05.05-én délután.

 2016. május 24. 14 órától Vass Dániel fotói tekinthetők
meg június közepéig.
 X-BOX verseny Tancz Szabolcs vezetésével 2016. június
11-én (szombaton) 15.00 órakor.
 VÁSÁR: 2016. június 16. (csütörtök) 14.00 – 16.00.
 VÁSÁR: 2016. június 21. (kedd) 14.00 – 16.00.

HÍRMORZSÁK AZ OVIBÓL
Kedves Szülők! Kedves Olvasók!
Az utóbbi hónapokban kiemelkedő jelentőségű programok
tették színessé óvodai életünket, melyre pedagógusok és
gyermekek örömmel készültek.
2016. március 7-től március 11-ig EGÉSZSÉGHETET
tartottunk óvodánkban, melyen az egészséges életmóddal
kapcsolatos programokat kínáltunk fel a gyerekeknek. Célunk
az volt, hogy az egészségfejlesztés témakörén belül minden
terület figyelmet kapjon, és a családokat megszólítva, közösen
gondolkodva tegyünk gyermekeink, környezetünk egészségéért.
A mozgásra, az egészséges táplálkozásra, a környezetvédelemre,
a megfelelő higiéniai szokásokra fókuszálva tervezzük meg a
napi tevékenységeinket. Programjainkat igyekeztünk színesíteni
egy-egy meseelőadással, valamint védőnői előadásokkal,
foglalkozásokkal. Ezúton mondunk köszönetet Baranyi
Zoltánnénak és Végh Anettnek, hogy segítségünkre voltak
kitűzött céljaink megvalósításában.

Állandó programjaink:




Szerdánként 17 órától gyógytorna Obbás Tímea
vezetésével.
Angol nyelvtanfolyam: minden kedden és csütörtökön
16.30–tól.
Minden kedden és csütörtökön 20 órától funkcionális
edzés Nagy Bálint vezetésével.

Következő programjaink:
 Hangerdő

Társulat

előadásában

a

Szamárfüles

Varázskönyv című mesejáték 2016. május 28-án
(szombaton) 15 órakor.
 Baba – Mama Klub: Foglalkozást tart Csek Tamásné
Zsuzsa 2016. június 2. (csütörtök) 17 óra.
 VÁSÁR: 2016. június 2. (csütörtök) 9.00 – 11.00 – ig.
 Nemzeti Összetartozás Napja – Megemlékezés 2016.
június 3. (péntek) 10 óra.

Március hónap egyik legnagyobb eseménye a Március 15-ei
témahét volt. Óvodásaink versekkel és dalokkal emlékeztek a
régmúlt idők hőseire. A középsős és nagycsoportos
gyermekeink a március15-ei témahét keretében a
foglalkozásokon megismerkedhettek a magyar nemzet
zászlójával, verseket és énekeket tanultak, többek között
kokárdákat is készítettek. A témahét alatt erősödött hagyomány
tiszteletük, magyarság tudatuk, kötődésük lakóhelyükhöz,
hazájukhoz. A témahét célja volt: nemzeti hagyományaink
megismertetése, és az hogy fejlődjön gyermekeink magyarságtudata, erősödjön hazaszeretetük. Az 1848-49-es Forradalom és
Szabadságharc eseményeinek felidézése, könyvek nézegetésével,
filmvetítéssel is megvalósult.
A Víz Világnapját óvodánkban kiemelten fontosnak tarjuk,
és úgy gondoljuk, hogy már ilyen kicsi korban meg kell tanítani
a gyermekeknek a víz fontosságát, értékét. A gyermekekkel
különböző tevékenységek keretében ismertettük meg a víz
tulajdonságait, felhasználhatóságát, védelmét.
A hónap vége már a húsvétvárás jegyében telt.
Beszélgettünk a húsvéti néphagyományokról, az ünnep
jelentőségéről, bibliaórán a húsvét keresztény értelmezéséről, az
óvodás gyermek befogadó képességéhez mérten. A hét
folyamán folyamatosan gyűjthettek ismereteket a húsvéthoz
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kapcsolódó népszokásokról, a locsolkodásról, a húsvét jól
ismert jelképeiről. A témahét minden napján valami új
ismerettel, tevékenységgel gazdagodhattak a gyerekek. A
témahét utolsó napján, Figura Ede zenés húsvéti műsorával
örvendeztettük meg a gyermekeket.
2016. április 29-én elérkezett a nagyon várt délután, az
Anyák napja. Minden óvodás ünneplőbe öltözve várta
édesanyját, nagymamáját. Az apróságok énekekkel, körtánccal
és versekkel köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat, majd
egy kis ajándékkal, virággal kedveskedtek nekik, egy nagy ölelés
vagy puszi kíséretében. Bizony, a meghatottságtól nem egy
tekintet könnybe lábadt.

BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS
ISKOLA
Ballagási és tanévzáró ünnepségünk 2016. június 18-án
(szombaton) 9:00-kor lesz.
2016. május 5-én iskolánk is részt vett a kézmosás oktatási
világrekord kísérletében 235 fővel.

Május 5-én Anyák napja alkalmából nagycsoportos
gyermekeink anyák napi műsorral kedveskedtek az Idősek
Napközi Otthona tagjainak. Az énekes, táncos, verses műsor
után megajándékoztuk a nagymamákat, dédnagymamákat, és a
nagypapákat is, miközben láttuk az idős nénik, bácsik szemében
a meghatódottság könnyeit. A gyermekek örömmel fogadták a
közönség hálás tapsát, és a mellé kapott finomságokat.
Május 24-én nagycsoportosaink egy-egy rendhagyó tanórán
vehetnek részt a Batthyány Károly Általános Iskolában. Az
iskolában évről évre szeretettel fogadják tavasz tájékán, a
szomszédos óvoda nagycsoportosait. Az iskolanyitogató
programjuk keretében a kicsik immár második alkalommal
keresik fel leendő iskolájukat. Reméljük, olyan jól érezik majd
magukat az órákon, mint az „Iskolaváró” napon, és lelkesen
mesélik „iskolás” élményeiket otthon!

Pünkösdi látogatórekord a fürdőben

2016. június 3-án a kis-és középső csoportos óvodások
évzáró műsorral zárják a 2015/2016-os nevelési évet. A
nagycsoportosok pedig elbúcsúznak óvodájuktól, óvónőiktől,
dajkájuktól, gyerektársaiktól. Az óvodáskor az egyik legszebb
időszak a gyermekek életében, és ezen évek leteltével a leendő
kisiskolás életében először éli át a búcsúzás meghitt pillanatait.
De egy óvónő számára sincs meghatóbb, mint amikor
elbúcsúznak a nagycsoportosok. Három-négy év után sok-sok
emléket hagynak maguk után az iskolába menők. A ballagás
napján csinosan felöltözve, hangos, vidám énekszóval
búcsúznak, amit könnyek nélkül nehéz megállni....

Fürdőnk egyre jobb hírnevének, a színes programoknak és a
sikeres előpromóciónak köszönhetően a hűvös, esős időjárás
ellenére is látogatórekord dőlt a fürdőben a pünkösdi hétvégén.
A három nap alatt közel 3.000 vendég kereste fel a fürdőt, és
több mint 5.000.000 Ft-os bevételt könyveltek el ezen időszak
alatt. Szombaton Gáspár Laci, vasárnap Szabó Ádám adott
fantasztikus hangulatú koncertet a medencék mellett. A tömeg
nagyságát jellemzi, hogy vasárnap annyian voltak a fürdőben,
hogy már gyakorlatilag ebéd után elfogyott az összes
öltözőszekrény és emiatt sajnos sokan inkább haza fordultak a
pénztárnál a délután folyamán.

Ballagási műsorunkat 16:00 órakor tartjuk az Arany János
Művelődési Házban, ahova minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk.
Kívánunk a ballagó gyerekeknek sikerekkel teli iskolás
éveket, valamint az itt eltöltött évek, az óvoda falai között
megszerzett tudás, az élmények sokasága, az óvó nénik
embersége, szeretete elegendő éltető erőt adjon nekik a
mindennapok helytállásához, küzdelmeihez.
Kívánunk még nekik jó tanulást, szorgalmat, kitartást, és
sikeres iskolás éveket. Érezzék jól magukat az iskolában a tanító
nénik védőszárnyai alatt!

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ

