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Délután 4 órára már mindenki elkészítette a maga által
kiválasztott témából művét. Alig vártuk a másnapot és a
harmadnapot is, hiszen napról-napra egyre több ismerettel
gyarapodott tudásunk és fejlődött rajzkészségünk.
Remélem, hogy más klubok is fel fogják ismerni ennek a
kezdeményezésnek az igen jó hatását.
Az öregkornak is megvannak szép és árnyoldalai, amelyek
közül az elmagányosodás az egyik legfájóbb. Addig azonban,
amíg valaki rajzolgatással tölti szabadidejének egy részétnincsen egyedül.
A társaság mindhárom napon igen jó hangulatban dolgozott
kellemes, finom halk zeneszó mellett. Csütörtök délután
kiállítást rendeztünk az elkészült művekből oly módon, hogy
egymás mellé tettük a kedden és csütörtökön azonos témára
készített munkáinkat. Volt különbség közöttük…
Köszönet illeti Horváthné Lengyel Erika Intézményvezető
asszony munkáját, aki a program szervezője és koordinátora
volt.
Örülök, hogy részese lehettem ennek a kiválóan elgondolt és
kivitelezett eseménysornak.
Jurth Ildikó Gabriella
Igal, 2022. május 10-11-12.

HÍRDETÉSEK
Hétvégén, (2022. 05. 21-én) a Somogy Megyei Tűzoltó
Szövetség, a Somogy megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a
Siófoki és Kaposvári Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságok
szervezésében Látrányban szervezték meg a két járás körzeti
önkéntes tűzoltóinak versenyét, amelyen az Igali Önkéntes
Tűzoltó Egyesület is részt vett két csapattal. A verseny célja a
tűzoltósport és a szerelési verseny népszerűsítése mellett, a
baráti kapcsolatok erősítése.
A megmérettetés két részből állt, ahol a hét fős csapatok
összehangolt munkájára volt szükség. Az egyik számban egy
osztott sugár szerelésben a víz minél gyorsabb célba juttatása
volt a feladat. Majd egy 7x55 m-es váltófutás volt a feladat, ahol
több akadályt is le kellet küzdeni a versenyzőknek.
A lelkesen készülő ifjúsági fiúcsapatunk kategóriájukban a 2.
helyezést érték el: Fülöp Csanád, Horváth Márk, Nyögéri Márk,
Petkes Dávid, Pipó Iván, Pozsár Bálint, Szierer Gergő.
A férfi önkénteseink pedig a 4. helyen végeztek: Fülöp Zoltán,
Tóth-Mérei András, Tóth-Mérei Bence, Tóth-Mérei József,
Pozsár Péter, Reinhard Imre, Stikkel Krisztián.
Köszönet: Fülöp Andreának a gyermekek részvételének
szervezésében, Fülöp Attila parancsnoknak a felkészítésben.
Gratulálok az eredményekhez: Fülöp László egyesület elnöke.

------------------------------------------------------------------------------Megszülettek:

Kajtán Kiara – Április 02-án.
Lencsés Hunor – Április 26-án.

Isten hozta őket!
† Elhunytak:
Kackstadter Ibolya – Élt 62 évet.
Kétszeri József – Élt 72 évet.

Isten nyugosztalja őket!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Igali Újságolvasók!
Családi nap
2022. május 07-én tartottuk meg immáron 2. alkalommal
Családi napunkat a Gyógyfürdővel szembeni Fesztiválparkban.
Az időjárás kegyes volt hozzánk, csapadék nélkül zajlott a
rendezvény. A ballagások miatt, egy távolabbi időpontra tettük
a programot, úgy gondoljuk jó döntésnek minősült, ugyanis a
látogatószám is ezt bizonyítja. Különösen örülünk a kis
gyermekes szülőknek, jó volt látni a gyermekek örömteli boldog
arcát a különféle játékokon játszva, vagy akár az arcfestésről
érkezvén. Az árusok kínálata is színvonalas volt. Közös óhaja
volt a helyieknek, hogy legyen utcabál is, amely megrendezésre
került, viszont a fáradt érdeklődőkre tekintettel 10 óra után
összepakolt a zenész. A rendezvény rendbontás nélkül zajlott.
Meghívott vendégeink közül testvértelepüléseink Bjelovár és
Csíkszentkirály csapata is szerepelt a főzőversenyen, ahol az
előkelő első helyet a bjelováriak szerezték meg, elnyerve a
vándorkupát. Reméljük, ezen baráti összejövetelnek lesz
folytatása. Végezetül köszönetet szeretnénk mondani mindazon
embereknek, szervezeteknek, egyesületeknek, akik önzetlen
munkájukkal segítették jelen rendezvény megszervezését és
gördülékeny lebonyolítását. Köszönet érte mindenkinek.

ezért a különbözetet Önkormányzatunk önerőként fogja
biztosítani. A munka befejezési határideje: 2022. december 31.
Szintén a Magyar Falu Program keretén belül pályáztunk egy
nagy teljesítményű ipari lombszívó gép beszerzésére illetve a
belterületi utak felújítására, azonban sajnos ezen pályázataink
nem részesültek pozitív elbírálásban.
Igal, 2022. május 31.

Obbás Gyula
polgármester

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Április 30-án a városi könyvtárban Varga Istvánné
irányításával anyák napi kézműves foglalkozást tartottunk. A
könyvtárba betérő gyerekek saját kézzel készített ajándékkal
lephették meg édesanyjukat, nagymamájukat. Gyönyörű
alkotások születtek!

Az igali Idősek Klubjának nagymamáit, dédnagymamáit a
Margaréta Óvoda nagycsoportosai köszöntötték anyák napja
alkalmából. A megjelentek az ünnephez kapcsolódó verseket,
dalokat halhattak. Az óvodások lelkesen adták elő a műsorukat,
mellyel könnyet csaltak a szemekbe. Az anyák napi műsor
zárásaként a gyermekek ajándékot adtak át, melyet az idősek
örömmel fogadtak.

Pályázatok
A Magyar Falu Programban közel br. 10 millió forintot
nyertünk az orvosi szolgálati lakás felújítására. Az elvégzendő
munkálatok magukba foglalják az épület külső nyílászáróinak
cseréjét, a belső burkolatok felújítását, a fűtésrendszer részbeni
felújítását, amely a radiátorok és termofejek cseréjét, kiépítését
tartalmazza. A mindenki által tapasztalt infláció - melynek
jelentős hatása az árak emelkedése – okán valószínűleg nem
lesz elég a kapott támogatás a bevállalt műszaki tartalomra,
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Május 4-én népdaléneklő versenyt tartottunk ahol alsó és
felső tagozatos tanulóink mérhették össze tudásukat.
Örökös Ökoiskolaként fontosnak tartjuk, hogy ne csak az
iskola falain belül, hanem azon kívül is jó példát mutassunk a
gyerekeknek. E szellemben csatlakoztunk az idei TeSzedd!
országos hulladékgyűjtő kampányhoz, melynek során majdnem
40 zsák szemét összeszedésével járultak hozzá diákjaink, szüleik
és rokonaik, pedagógusaink és nem utolsó sorban technikai
dolgozóink ahhoz, hogy Igal még tisztább és szebb legyen.
Ezúton is köszönjük mindenki részvételét, külön kiemelve a
Pek-Snack Kft-t, akik uzsonnával, valamint a logisztikai
feladatok lebonyolításában ajánlották fel segítségüket.
Köszönjük a KB Burger felajánlását, mellyel a legtöbb külsőst
mozgósító osztályok részére biztosítanak jutalmat. Reméljük
ezt a programunkat a következő évek során is ugyanekkora
sikerrel rendezhetjük meg.

BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS
ISKOLA HÍREI
Az elmúlt időszak
intézményünkben.

sem

telt

események

nélkül

Május 2-án történelem verseny rendeztünk, ahol a mernyei
általános iskola diákjai is tiszteletüket tették. Az első helyet a 6.
osztály csapata itthon tartotta!
Május 3-án rendeztük tavaszi papírgyűjtésünket, melynek
során több mint 4 tonna papírt gyűjtöttek össze osztályaink.

Első osztályos tanulóink igazán szép eredménnyel
örvendeztettek meg bennünket. A Szeresd a Földet, országos
természettudományi vetélkedőn, első helyezést értek el! Ezúton
is gratulálunk mindent résztvevőnek, valamint felkészítő
pedagógusnak!
Június 14-én tartjuk a Batthyány-napot, melyen osztályaink,
tehetséges tanulóink mutathatják meg mit tudnak, milyen
produkciókkal készültek a tanév során.
Iskolánk pedagógusokat keres általános iskolai tanító, valamit
matematika és fizika szakos tanári álláshelyek betöltésére!
Ballagási és tanévzáró ünnepségünket június 17-én
tartjuk!

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI
Május 27-én Országos Nyugdíjas Találkozót szerveztünk a
fürdőben! Szerencsére az időjárás is a kegyeibe fogadta a
fürdő történetének egyik legnagyobb rendezvényét, amelyre az
ország majd fél száz településéről közel 1300 nyugdíjas érkezett.
Az egész napos, jó hangulatban telt program záróműsoraként
Soltész Rezső szórakoztatta a vendégeket. Ezúton is köszönjük
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szépen a nagyszabású rendezvény lebonyolítása során nyújtott
segítséget mind az Igal-Fürdő Kft., mind az Igal-Szolgáltató
Kft. dolgozóinak!

Koncertek a külső termál medence mellett: SZULÁK
ANDREA, SZABÓ ÁDÁM & Retro Disco.
 2022.06.06. Pünkösdi Wellness – Toppantó táncház.
 2022.06.26. Családi Vasárnap – Ingyenes játéklehetőségek
és 10 év alatt ingyenes belépés, Rosta Géza
gyermekműsora.

IGAL ÉS KÖRNYÉKE
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
Öregember nem vénember
Réges régen tartja magát ez a közmondás és sokan így is érzik.

Fürdőnk nyitva tartása az alábbiak szerint változik 2022.
június 1-től. A nyári nyitva tartás 2022. június 1-től 2022.
augusztus 31-ig érvényes:
 Minden hétköznap (hétfő-péntek): 9:00 - 19:00 óráig.
 Minden hétvégén (szombat-vasárnap) 9:00 - 20:00 óráig.
 Pénztárzárás minden nap a zárórát megelőző egy órával
történik.
Az óriáscsúszda és az úszómedence június 4-től üzemelnek. A
csúszda június 18-ig csak hétvégente, majd ezt követően a nyár
végéig minden nap üzemel.

Az igali Alapszolgáltató Központ gondoskodott arról, hogy a
Klub tagjai tényleg fiatalnak érezzék magukat. Ezért egy 3
napos programot szervezett: Jobb agyféltekés rajztanfolyamra
hívta tagjait.
Izgatottan gyülekeztünk kedden reggel a Klubban. A
foglakozást dr. Magyar Éva művészet terapeuta doktornő
vezette.
A kölcsönös bemutatkozást követően mindenki kapott
rajzfelszerelést, amely ceruzákból, radírokból, gyűjtő
mappákból és rajzlapokból állt. A doktornő előadást tartott,
vázolta az elkövetkező 3 nap tematikáját, majd kijelölte az
elvégzendő feladatokat.

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy 2022. június 1től a fürdő belépőjegy árai is megváltoznak!

Júniusi programok a fürdőben:
 2022. 06. 04. Pünkösdi Wellness – Zenés fürdőzés a
FOREVER DUO-val.
 2022. 06. 05. Pünkösdi Wellness – Családi nap (ingyenes
játéklehetőségek és 10 év alatt ingyenes belépés)

Nagyon érdekes és tanulságos oktatásban részesültünk.
Nekem teljesen új volt a foglakozás menete, amely interaktív
módon zajlott. Ezért aztán mindenkinek sikerült a kijelölt
feladatókat megoldania kortól és képzettségtől függetlenül.
Több generáció is képviseltette magát- jómagam 82 éves
vagyok, voltak fiatalok és középkorúak is.
Tanulmányoztuk az alak és forma egységét, vizsgáltuk a fényárnyék viszonyokat és tanulmányoztuk az arányokat.
Az első egy-két órában kissé bátortalanul vettük kezünkbe a
különféle ceruzákat. Tétova vonalvezetésünk óráról órára vált
egyre magabiztosabbá.

