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 A következő vendégünk december 31-én érkezett, aki 

bár jó pár éve jár fellépni Igalba és rokoni szálak is fűzik ide, 

mégis most, mint egy igazi sztárt, úgy várta a közönség. És ha 

rajtunk múlik, az is lesz, mert Weisz Viktor ismét hozta a tőle 

megszokott színvonalat, a hangulatot. 

 

 Nagyszerű hangjával, közvetlen előadásmódjával 
lenyűgözte a medencékben lévőket, és aki eddig nem követte 
pályafutását péntekenként a Voice tehetségkutató műsorban, az 
ezután biztosan odafigyel majd rá. Az előadása után készségesen 
osztogatta a dedikált fényképeket, mindenkivel váltott pár szót 
és egy pohár pezsgővel kívánt boldog új évet az Igaliaknak. Mi 
pedig várjuk 2013-ban is a fürdő rendezvényein. 
Mindkét eseményről további képek a 
www.igal.hu/Galéria/Rendezvény oldalon találhatók. 
Év eleji kedvezmény!  Január 15. – február 28. között 
hétköznapokon, a létszám betelte erejéig ismét ingyenes 
masszázs az 50 év felettieknek. Időpontot a +36 82-372-286 
telefonszámon lehet kérni. 
 
 

Nagyszerű élményben volt részünk 

XII. 10-én a Kaposvári Egyetem – Karácsonyi beszélgetések 
címmel hirdetett esten, ahol Papp Lajos szívsebész professzor úr, 
és Beer Miklós püspök úr mondták el mély emberi szeretetről és 
segítő, jobbító szándékról tanúskodó gondolataikat. Említették, 
kár, hogy az ünnep igazi tartalmát elhomályosítja az üzleti 
szemlélet, az anyagi javak hajszolása. Családok kerülnek nehéz 
helyzetbe, mert lehetőségeiket meghaladó, drága ajándékokat 
vásárolnak. Személyes varázsuk, az emberi test, lélek hallatlan 
mély ismerete, magával ragadta a nagyszámú hallgatóságot. A 
gondolatébresztő beszélgetés után a csodálatosan díszített, 
ünnepi fényben pompázó főutcán tettünk sétát. Elindultunk 
haza. Hamarosan feltűntek az erdővel borított dombok között 
megbúvó csodás fekvésű kisvárosunk fényei. Egyikünk 
felsóhajtott. Ugye, szép! Bizony az! Mégis hiányérzetünk volt. 
Hiányzott a kivilágított templom látványa. Olyan jó tudni, hogy 
közel van az idő, amikor a reflektorok fényében, újra ragyogni fog 
a templomtorony Igalban! 
 Köszönjük Polgármester Úrnak, hogy lehetővé tette 
részvételünket az összejövetelen. 
 

Gaál Istvánné

 

Apróhirdetések: 
 

Templomi énekkarba női és férfi kórustagokat keresünk, 

felekezeti hovatartozás nélkül. Jelentkezni minden szerdán 17
00

 

órától lehet az Iskolában, vagy személyesen a kórustagoknál. 

 

Játékra is alkalmas számítógép monitorral együtt eladó, 
Érd: +36303740553 

 
Ingyenes apróhirdetését feladhatja személyesen, a Művelődési 
Házban, nyitva tartási időben. 
 

Közérdekű telefonszámok: 
 

Igal Város Önkormányzata  +36 82/573-029 
Posta     +36 82/372-237 
Igali Rendőrőrs    +36 82/573-054 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat +36 82/372-122 
Batthyány Károly Körzeti Általános Iskola +36 82/573-037 
Igali Speciális Általános Iskola  +36 82/573-017 
Margaréta Óvoda Igal   +36 82/573-068 
Városi és Iskolai Könyvtár   +36 82/573-037 
Arany János Művelődési Ház  +36 82/333-403 
Thermál Patika    +36 82/573-060 
Körzeti orvosi rendelő   +36 82/573-031 
Fogorvosi rendelő   +36 82/372-056 
Igali Önkéntes Tűzoltó Egyesület  +36 30/226-0123 
     +36 30/456-1697 
Igali Gyógyfürdő    +36 82/573-059 
Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet +36 82/573-920 
Római Katolikus Plébánia   +36 82/372-270 
R-Horváth Temetkezési Kft.  +36 82/372 069 
     +36 20/546-0761 

 
 

 Elhunyt: 
Bánk Árpádné, élt 77 évet, béke poraira. 
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Igali Hírmondó 
    Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű információs lapja 

 

Kedves Igali Polgárok! 
 
Újév alkalmából kívánok mindenkinek sikerekben gazdag, boldog 
új évet! Kívánom, hogy mindenki tudja megvalósítani 
elképzeléseit, és mindehhez legyen jó egészsége! 
 
Üdvözlettel: Obbás Gyula, polgármester 

 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 
 Ezúton tájékoztatom a tisztelt ingatlan tulajdonosokat, 
hogy szennyvízpályázatunk elfogadása után megtörtént a 
támogatási szerződés aláírása. A múlt év december végén az OTP 
és KVG Zrt által megtartott 2 napos ügyfélfogadáson közel 300-an 
nyilatkoztak a szennyvíztársulathoz történő csatlakozásról. A 
jelentkezők 85%-a az OTP lakossági takarék pénztárat 
választották, a fennmaradó 15% egy összegben kívánja befizetni 
a hozzájárulás összegét, melyet 2013. április 15-ig kell az OTP 
számlájára befizetni. A Vizi- közmű társulat megalakítása után a 
következő lapszámban fogjuk Önöket értesíteni a konkrét 
számlaszámról, ahova a befizetést lehet teljesíteni.  A Vizi- 
közmű társulat képviselői utcák szerint lettek kijelölve, akik 
Önöket képviselni fogják a Vizi- közmű társulat gyűlésein, 
esetleges kérdéseket, problémákat feléjük jelezzék: 

- Kovács Józsefné (Tánczos Mónika), Dózsa telep, 
Szabadság tér és Kaposvári utca 

- Mátés Judit, Szent István u. déli része Szent István u. 30-
tól a Petőfi utcai elágazóig 

- Obbás Gyula, Szent István u. északi része a település 
végéig 

- Csepregi Józsefné, Petőfi u. és Kossuth Lajos utca 
- Cserné Fehér Mária, Ady Endre utca 
- Vértesné Ságvári Csilla, Táncsics telep alsó része 
- Oláh József Táncsics telep felső része 
- Czeider Ferenc, Budavár utca és Mátyás Király u. vége 
- Nádorfalvi Nándor, Farkas János u. 
-  

 Azok az Igali polgárok, akik az eddigi ügyfélfogadási 
napokon bármely okból kifolyólag nem tudtak megjelenni, 
ezúton értesítjük, hogy 2013. január 18.-án 12-17 óráig és 2013. 
január 19.-én 8-12 óráig a Művelődési Házban leadhatják 
nyilatkozatukat az OTP az illetékes munkatársainak. 
Hírlevelünkhöz mellékeljük a kitöltendő nyomtatványt. 
 
 Szintén megtalálható a KVG ZRT által kiküldött 
nyomtatvány hírlevelünk mellett; akik ezzel kapcsolatos 
kötelezettségüknek még nem tettek eleget, úgy kérjük, hogy 
Önkormányzati hivatalunkba szíveskedjenek behozni, ahol 
munkatársunktól megkapják hulladékgyűjtő edényükre 
ráragasztandó 2013. évi igazoló matricát. 
 
 Kutyák kötelező chippelése: Értesítjük a tisztelt 
kutyatulajdonosokat, hogy 2013. január 1-étől törvény írja elő az 
ebek ilyetén nyilvántartását, ezért kérünk mindenkit, hogy a 
későbbi büntetések és kellemetlenségek elkerülése érdekében 

szíveskedjenek az alábbiakban megadott időpontokban és 
helyszínen az eddig még chippel el nem látott ebekkel 
megjelenni, hogy a beültetést Dr. Balázs Péter állatorvos el tudja 
végezni. Az ehhez szükséges adminisztrációs munkát hivatalunk 
munkatársai elvégzik (a kötelező nyomtatványok kitöltése 
előreláthatólag kutyánként minimálisan 10 percet fog igénybe 
venni, ezért kérjük, hogy a tulajdonosok kísérővel jöjjenek a 
helyszínre, aki az adminisztrációs lapok kitöltéséig a kutyát őrzi). 
Időpont: 2013. január 17.-én 8:30-tól 12 óráig 
Helyszín: Művelődési Ház udvara 
 A chip beültetés költsége 3.500 Ft/kutya , amennyiben 
könyv szükséges az ebnek,az plusz 500 Ft/kutya, abban az 
esetben ha a tulajdonos kéri a kiszállást, úgy 5.000 Ft/kutya. Aki 
igényli a háznál történő chippelést, úgy kérjük, hogy 
hivatalunknál előre jelezze azt. 
 
Felhívás: 
 Ezúton kérem a helyi építési vállalkozókat, 
magánemberként építési, felújítási munkát végzőket, hogy a 
munkájuk során keletkező építési, bontási törmeléket ne öntsék 
településünk zártkerti, külterületi földútjaira és ne töltsék meg 
vele a kommunális hulladék gyűjtésére szolgáló konténereket 
sem. Amennyiben törmelék elszállítására igény van, úgy a KVG 
Zrt. ügyfélszolgálatát hívják a 82/528-972-es telefonszámon, 
ahol az árakról és a különböző méretű konténerekről 
felvilágosítást adnak Önöknek. A felesleges 
környezetszennyezéssel mind magunknak, mind 
környezetünknek, mind utódainknak ártunk. Kérjük, hogy 
mindenki számolja vállalási árába a hulladékelszállítás költségét. 
A 2013. január 1-től érvényes hulladékgazdálkodási törvény 
szerint 100.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az építési 
törmeléket engedély nélkül lerakó állampolgár. A közeljövőben a 
polgárőrség segítségével megalakítjuk a figyelő szolgálatot, 
kamerákat szerelünk az egyes konténerekhez, így remélem 
sikerül az eddigi rossz beidegződéseknek elejét vennünk. 
 
Igali Általános Iskola állami fenntartásba vétele: 
 
 Mint azt bizonyára hallották a különböző híradásokból, 
hogy a kistelepülések által eddig fenntartott iskolákat az állam 
átvette 2013. január 1.-jei dátummal mind finanszírozási, mind 
fenntartási tekintetben. Az iskolák ezentúl keretgazdálkodást 
folytatnak, ami azt jelenti, hogy egy központi engedélyező 
szervvel egyeztetnek a különböző számlák kifizetése 
tekintetében, így a helyszínen pénzmozgás nem lesz a jövőben. 
Ez a központi szerv a Járási Tankerület vezetőség, melynek 
irányítója Stickel Péter Úr. A fenti tankerület a KIK (Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ) szervezeti egysége. Az 
intézményfenntartó központ irányítja a jövőben az ország összes 
általános iskoláját, egységesítve a tantervet és a gazdálkodást. 
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Önkormányzatunknak ez a szervezeti változás könnyebbséget 
jelent, mivel a gyermekétkeztetésen kívül az állam minden más 
költséget (pedagógusok fizetése, energiaköltségek) átvállalt. 
 
 ÁMK: az iskola átvételével az Általános Művelődési 
Központ (ÁMK) megmaradt, melynek egységei az óvodák, a 
könyvtár és a művelődési ház továbbra is egy egységként üzemel. 
Ennek az egységnek az új megbízott vezetője 2012-2013-as tanév 
végéig Cserné Fehér Mária, a tanév végén az önkormányzat 
megválasztja a végleges ÁMK vezetőjét. Az említett intézmények 
működési költségeit továbbra is a társult önkormányzatok állják 
(Igal, Ráksi, Somogyszil, Gadács, Kazsok, Büssü, Zimány). 
 
Igal, 2013. január 8.    Obbás Gyula 
     Polgármester 

 

Művelődési Ház Hírei 
Művelődési Ház Nyitvatartási idő: 
Vasárnap és Hétfő: 12:00-18:00 

Kedd- szerda-csütörtök: 10:00-18:00 
Péntek: 10:00-22:00, Szombat: 8:00-22:00 

Teleház nyitvatartási idő: 
Hétfő - csütörtök: 13:00-16:00 
Péntek-szombat: 13:00-20:00 

Vasárnap: 13:00-17:30 
 
 2012. december 13-án a Speciális Iskola tanulói 
felelevenítették Igal lakosai számára a Lucázás hagyományát.  
Kedves és szórakoztató műsorukat több helyszínen is előadták.  
Íme, néhány fénykép a verselő gyerekekről: 

 

 
 
 2012. december 13-án délután karácsonyi kézműves 
foglalkozáson vehettek részt az érdeklődő gyerekek és felnőttek 
egyaránt.  A délutáni programon nagyon szép karácsonyi díszek, 
képeslapok készültek. 
 

 
 

Batthyány Károly Körzeti Általános 
Iskola 
 
 Vidám hangulatban telt Mikulás napja a Művelődési 
Házban. Négy csapatban vetélkedtek a felsősök. Számot adhattak 
az adventi ismereteikből egy tesztben, megmutathatták 
énektudásukat dalfelismerésben. Ezen kívül volt puzzle és még 
egymásra is felaggathatták a Mikulás sapkát. A legjobbak 
oklevéllel és meglepetéssel zárták ezt a kellemes napot. 
Köszönjük a szervezést Soltész Zsuzsannának! 
 December 21. a várva várt utolsó tanítási nap. Minden 
diák és tanár számára elérkezik a jól megérdemelt pihenés, a 
meghitt családi pillanatok ideje. Az iskola épülete elcsöndesedik. 
Mielőtt azonban mindenki a saját otthona melegébe zárkózna, 
akad egy kedves hagyomány a tantestületben. Az iskola 
pedagógusai együtt töltik az utolsó délutánt egy kis ünneplés 
keretében. Így történt ez idén is. Lehetőség nyílt a múlt szép 
emlékeinek felidézésére a régi kollegák elmesélésével, és 
megismerkedhettünk az új munkatársak történeteivel is. Ha az 
ember csöndben ült és figyelt, számtalan megfontolásra méltó 
gondolatot kaphatott el idős kollegáink beszélgetéseiből. Olyan 
szeretettel és mosollyal emlékeznek vissza hivatásuk szebb és 
nehezebb napjaira, hogy méltó példaként állnak a jelen és jövő 
pedagógusai előtt. Tisztelettel búcsúztunk a most nyugdíjba 
vonuló elődeinktől, akik gyakran nem csak kollegaként, hanem 
barátként, társként álltak mellettünk. Örömmel fogadtuk, hogy 
megtiszteltek jelenlétükkel minket a Speciális Iskola tanárai is. 
Remek délután volt. Köszönjük! 

 

 
 
 Iskolánk karácsonyi ünnepségét Kovácsné Gerencsér 
Ilona és Szakály Józsefné 4. osztályos tanítványainak verses 
összeállítása tette még meghittebbé. Műsoruk egy részletét a 
templomban is előadták. Gratulálunk! 
 Az iskola vezetése köszönetét fejezi ki Kun Eszternek és 
Raffai Norbertnek, akik karácsonyfával ajándékozták meg 
tanulóinkat. Felajánlásukkal szebbé tették a közös ünneplést. 
Gondolkozz és mozogj gyorsan! 
Sokszor hangzik el a mondás: a jó pap holtig tanul. Nincs ez 
másképp a pedagógusoknál sem.  
 Január 7-én a tantestület megismerkedett a 
RAKakadémia sportpoharazás örömeivel és nehézségeivel. 
Megtudtuk, hogy számtalan képességet fejleszt, illetve agyunk 
több területét is mozgósítja egyszerre amellett, hogy rendkívül jó 
mulatság is. Jól megfigyelhető pozitív hatást ér el diszlexiás, 
diszgráfiás és diszkalkuliás gyerekeknél egyaránt.  

 
További info: www.sportpoharak.hu 
Fanklub: www.speedstacks.ucoz.hu 

 

http://www.sportpoharak.hu/
http://www.speedstacks.ucoz.hu/
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 Hagyományos Jótékonysági bálunk 2013. február 9-én, 
szombaton 19 órai kezdettel kerül megrendezésre, melyre 
mindenkit szeretettel várunk.  

Helyszín: Iskola, Belépőjegy: 800 Ft, Zene: Bodó Péter 
Jegyek vásárolhatók a Dominó Butikban és az iskolában. 
Asztalfoglalás ugyanitt. 
 Szívesen veszünk minden felajánlást, amellyel többet 
tudunk tenni gyermekeinkért. Kérjük, aki teheti, tombolával 
segítse az est sikerét. A bevételt az udvari játékok 
karbantartására és bővítésére fordítjuk. 
 A 2012/13-as tanév I. féléve január 11-én, pénteken ér 
véget. Az ellenőrzők kiosztása január 18-án, pénteken lesz. 
 Az IDB januári programjai a sport jegyében zajlanak:  
- csocsóverseny, - sakkverseny, - ping-pong verseny 

 

Hírmorzsák az Oviból 
 
Kedves Szülők! Kedves Olvasók! 
 Szeretettel köszöntjük Önöket nevelési évünk második 
felében. Bizakodva kezdjük meg az újévet, és reméljük, hogy 
mindannyiunknak örömökkel, sikerekkel lesz teli. Szülőknek, 
nagyszülőknek és óvodánkat támogatóknak köszönjük eddigi 
segítségüket! 
 2012 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 sok anyuka, apuka és nagymama részt vett. 
Karácsonyfa- és asztali díszeket készítettünk, mézeskalácsot 
sütöttünk, téli és karácsonyi diafilmeket vetítettünk, meséket 
mondtunk. A gyerekeknek nagyon tetszett ez a közös készülődés, 
és örömmel láttuk, hogy a szülők is jól érezték magukat. 
Köszönjük a segítőkész szülőknek, hogy felajánlásaikkal, 
segítségükkel ünnepivé varázsolhattuk csoportjainkat, valamint 
azt, hogy süteményekkel, üdítővel hozzájárultak az „Óvodai 
karácsony” megünnepléséhez. 
 A karácsony előtti időszak nagycsoportosaink számára is 
mozgalmasan telt. Betlehemes műsorukkal megörvendeztették 
az Idősek Napközi Otthonának tagjait, felléptek a városi 
karácsonyi rendezvényen, és az óvodában is előadták kisebb 
társaiknak Jézus születésének történetét. Köszönjük Borongics-
Kiss Veronikának és Serei Zsófiának felkészítő munkájukat.  
 Az „Óvodai karácsony” reggelén, mire jöttek a gyerekek, 
ott állt a csoportszoba közepén a gyönyörű karácsonyfa. No, nem 
egy óriási, hiszen nem szeretnénk elvenni az otthoni pompás fa 
elsőbbségét, jelentőségét. Az ünnepi délelőtt most is 
gyertyagyújtással kezdődött, énekléssel, verseléssel folytatódott. 
Az ünnep középpontjában a feldíszített fa állt és az ünneplő 
ruhába öltözött gyerekek. Ennél szebb, meghittebb ünnep csak 
otthon lehet, amikor a fát a család állja körül és megfogjak 
egymás kezet, csilingel a kisharang és megérkezik a Jézuska! 
Felemelő érzés volt látni a gyerekek szemében azt a csillogást, 
amikor a műsor után a csoportszobákban megtalálták az 
ajándékokat a fa alatt. Ezúton mondunk köszönetet Kun 
Eszternek és Czanyó Sándornak, aki felajánlották óvodánk 
számára a szép fenyőfákat. 
 A 2012/2013-as nevelési év második fele is igen 
változatosnak és sokszínűnek ígérkezik mindenki számára, 

számos esemény színesíti majd mindennapi életünket, melyről 
folyamatosan beszámolunk Önöknek.  
 2013 januárjában már elérkezettnek látjuk az időt, hogy 
számvetést készítsünk: mik voltak a céljaink, hogyan sikerült 
megvalósítani, milyen feladatok várnak még ránk, hogy a szülők 
és gyermekek pozitív érzésekkel, őszinte, de emberséges 
kritikával illessenek minket. Ez azért is fontos, mert ebben az 
évben a nagycsoportosok nagy része kirepül, és csak messziről 
nézve, aggódóan kísérhetjük figyelemmel szárnyalásukat. Mi 
azért dolgozunk, azt szeretnénk elérni, hogy erőben és tudásban 
lendületesen haladjanak egyre feljebb. Ezt a szülők nélkül elérni 
nem tudnánk. Most az első és 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.  
 Minden kedves Szülőt sok szeretettel várunk minden 
óvodánk által szervezett rendezvényre! 
Köszönjük, hogy a kedves Szülőkkel együtt egy sikeres második 
félévnek nézünk elébe. 
 Ehhez kíván sok erőt, egészséget az Igali ÁMK Margaréta 
Óvoda valamennyi dolgozója! 

Cserné Fehér Mária 

 

Igali Gyógyfürdő: 
 

Jó hangulatú év zárás az Igali-Gyógyfürdőben! 
 A meghirdetett programok és a kellemes időjárás 
együttesen hozzájárultak ahhoz, hogy igazán jól sikerüljön az év 
utolsó pár napja. A két ünnep között nagyon sokan látogattak el 
fürdőnkre, köztük szép számmal olyanok is, akik még nem voltak 
a beruházás átadása óta. Nagy örömünkre az Igali és a 
környékbeli lakosok között is egyre népszerűbb az 50 éve itt álló 
csoda, így rengeteg ismerős arcot fedezhettünk fel és 
üdvözölhettünk a medencékben. 
A karácsony, a sokfogásos ebédek, a 
semmittevés után december 29-én 
délután igazi buli hangulatot varázsolt a 
kültéri medencék köré Ábel Józsi, aki 
zenéjével évtizedek óta mindig telibe 
találja az Igali közönséget. És ez most 
sem volt másképp, a népszerű retro 
slágereket együtt énekelve élvezte a 
medencékben fürdőző idős, fiatal és 
maga a diszkós is!  
 
 
 
 
 
 
 
Sokan táncra perdültek és bár a vízben nehezebb a mozgás, 
mégis fiatalos lendülettel – na és a víz gyógyító hatásának 
köszönhetően – órákon át ropták a táncparketté változott 
medencében. A hangulat csak fokozódott, amikor bejelentettük, 
hogy a nyitva tartást egy órával meghosszabbítottuk, így este 7 
óráig tartott a szombat esti láz. 


