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MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Az adventi ünnepekre hangolódva víg muzsikaszóval, sok
zenével és tánccal szórakoztatta a Margaréta Óvoda és a
Batthyány Károly Általános Iskola kicsinyeit a Hangolda
Együttes. A népzenei alapokon nyugvó interaktív élőzenés
műsort nagyon évezték a gyerekek és bátran bekapcsolódtak a
műsorszámokba.

Városunkban már hagyomány, hogy az adventi időszakban
Dr. Papp Lajos szívsebész előadást tart. A professzor úr
kivételes munkásságát, méltán, számtalan állami kitüntetéssel
jutalmazták - többek között Julianus –díjjal, Pro Cultura-díjjal,
Bocskai-díjjal-, emellett több nagyváros,pl. Kaposvár
díszpolgára is. Ezúttal is telt ház várta a tartalmas előadását az
Arany János Művelődési Házban.
2019. december 8-án az Együtt Igalért Egyesület
szervezésében megérkezett a mikulás a művelődési házba. A
gyerekek derűsen üdvözölték a hatalmas puttonnyal érkező
télapót. Még a legkisebbek is lelkesen tapsoltak, és boldogan
vették át a jóknak járó csomagot. Jó néhányan, a jelenlevők
örömére, verssel köszönték meg az édességet. A felejthetetlen
napot pedig fotóval örökítették meg a szülők. Biztos vagyok
benne, hogy örömet szereztünk minden gyermeknek, s tovább
éltettük a gyermeki varázst, melyet a télapóvárás táplál.

Witzmann Mihály országgyűlési képviselő nyitotta meg a
rendezvényt, aki – advent idején-beszédével igazán meghitt
hangulatot teremtett. Köztudott, hogy a Dr. Papp Lajos
professzor rendkívül széles tudással rendelkezik, sokoldalúságát
bizonyítja, hogy több területen is maradandót alkotott. Kiváló
orvos, szakember, tudományos munkássága nemzetközileg
elismert, emellett számos könyv szerzője.

Szegvári Márta amatőr festőművész akvarell munkáiból
kiállítás nyílt az Arany János Művelődési Házban. A település
egykori tanárának ez évben már a második kiállítását
csodálhatjuk meg. A tárlat március végéig tekinthető meg.

Ezen a délutánon az egészségmegőrzés tekintetében osztott
meg tanácsokat. Az előadáson szó esett a napi elengedhetetlen
mennyiségű vízfogyasztásról . A ma trendinek számító 2,5-3
literes folyadékbevitel helyett mindenkinek annyit kellene innia,
amennyire a szervezetének szüksége van. A professzor úr
beszélt egyebek mellett még a só jótékony hatásairól is. De
felhívta a figyelmet a stressz egészségkárosító hatására is. Tehát
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rendkívül fontos, hogy kerüljük a feszültséget kiváltó
helyzeteket az élet minden területén. Természetesen ne
feledkezzünk meg az egészséges étkezésről és a rendszeres
mozgás jótékony hatásáról se, hiszen így vigyázhatunk
leginkább a testünkre és a lelkünkre.

December 6-án iskolánkba is megérkezett a Télapó. A
délelőtt folyamán minden osztályt meglátogatott, a gyerekeket
ajándékkal lepte meg. Délután a sporté volt a főszerep, a
Mikulás-kupa keretein belül az alsó tagozatos gyerekek mérték
össze erejüket teremlabdarúgásban.
Az OTP Bank Bozsik-programban részt vevő első és második
korcsoportos tanulóink eredményesen képviselték iskolánkat a
kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskolában megrendezett Téli
Tornán.
December 13-án tartottuk hagyományos nyílt napunkat, ahol
a szülők betekintést nyerhettek az iskolában zajló munkába.

A Nyugdíjas Klub tagjainak az idén is a legkisebbek készültek
karácsonyi műsorral. Az óvodások a művelődés ház feldíszített
termében egy színvonalas előadásban teremtették meg az
ünnepi hangulatot, versekkel, táncokkal. A nyugdíjasok
elérzékenyülve nézték a műsort.

BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS
ISKOLA HÍREI
November-decemberi események összefoglalója, a
közeljövő eseményei az Igali Batthyány Károly Általános
Iskolában

December 19-én immáron második alkalommal került
megrendezésre a tanár-diák labdarúgó torna. A jó hangulatban
telt délutánon a pedagógusok csapata nem talált legyőzőre, de
minden mérkőzésen meg kellett küzdeniük a győzelemért.
December 20-a már a karácsonyi ünnep jegyében telt, alsós
tanulóink műsora örömöt és meghittséget hozott az ünneplők
közé.

Iskolánkban a november és a december is eseménydúsan telt.
Novemberben a felső tagozatos diákok drogprevenciós
előadáson vettek, ahol e káros szenvedély negatív hatásaival
ismerkedtek meg. November 29-én került sor a Batthyány
Kupára. Iskolánk tanulói a hat résztvevő iskola közül a
harmadik helyet szerezték meg. A nap hátralévő része az
András-nap jegyében telt. Az osztályok a hagyományokkal
ismerkedtek, majd a délután a közös főzésé, játéké volt.
Megrendezésre került hagyományos süteményvásárunk, ahová
nagyon sok finom süteményt kaptunk szülőktől.
A téli szünet során a tantestület János-nap alkalmából Deseda
kerülő gyalogtúrán vett részt.
A szünetről visszatérve sem áll meg nálunk a munka. Január 22én délután ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Minden
osztály bemutatja mit tart fontosnak a magyar kultúra értékei
közül. Programunk délután 1430-tól veszi kezdetét. Január 23án, népdaléneklési versenyt rendezünk iskolánkban.
Február 3-án félévi értekezlet és szakmai délutánt tartunk,
tanítás ekkor nem lesz!

