Igali Hírmondó
Az óvónénik idén is, mint minden évben
meglátogatták volt tanítványaikat az első osztályokban.
Örömteli találkozás volt ez. Az óralátogatásokat megbeszélés
követte.
Iskolánk focicsapata továbbjutott a Diákolimpiateremfoci bajnokság területi döntőjébe. Gratulálunk és
további sikeres meccseket kívánunk! A csapat tagjai: Lőrinczi
Ádám, Szász László, Nagy László, Vers János, Horváth István,
Rostás Alex
Rendhagyó
történelemóra
és
élményszerű
pályaválasztási bemutató volt, a Somogyi Huszárok
Hagyományőrző Egyesülete és a Magyar Honvédség
szervezésében. A játékos foglalkozáson az ügyesek értékes
könyveket kaptak.
A Mikulás idén is meglátogatta az alsósokat.
Tervezett programok:
December 13, 13 órakor mesemondóverseny.
Utolsó tanítási napon, december 20-án, pénteken 10
órakor iskolai karácsonyi műsor. A szünet utáni első tanítási
nap, 2014. január 6, hétfő (B-hét).
Hagyományos Jótékonysági Bál: 2014. február 15, szombat.
Kövessenek minket FACEBOOK-on:
FACEBOOK/Battyány Károly Általános Iskola

Egyéb híreink
November 8-án Márton napi újbor kóstolót tartottak az igali
boros gazdák. A programnak a Galéria Étterem biztosított
helyszínt. Szentpáli Antal
borász a pince higiéniáról
és a szőlőfeldolgozásról
tartott
előadást.
A
szervezők Kreka Ferenc és
Szabó Attila, igali boros
gazdák
szerint
a
rendezvény sikeres volt, ígéretesek az igali új borok.
November 10-én az Igali Gyógyfürdő Márton napi
borkóstolót tartott az igali boros gazdák által felajánlott
borokból. Ezúton is köszönjük a
felajánlóknak, hogy támogatták a
rendezvényt.
Támogatóink:
Kreka
Ferenc, Németh Péter, Schwendtner
Zoltán, Weisz János.

2014. január 17-én, pénteken minden
kedves igali borosgazdát szeretettel várunk
az ELSŐ IGALI PINCEMUSTRÁRA.
Helyszín: Kreka Ferenc pincéje (cseri dűlő)
Időpont: 2014.01.17. (péntek) 18 óra
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Felhívás!
Igal Város Önkormányzata immár hagyományos Karácsonyi
Ünnepségét, 2013. december 20-án 17 órától tartja a
Művelődési Házban!
Kérjük azon igali borosgazdákat, hogy akinek módjában áll,
támogassa a város karácsonyi közös forraltborozását. A
felajánlott borokat és egyéb hozzávalókat a Művelődési
Házba várjuk 2013.12.20. 16 óráig. A felajánlásokat előre is
köszönjük!
BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!
Szeretettel köszöntjük templomi kórusunk vezetőjét,

Horváth Jenőné Pannikát 70.
Tagtársainkat:

Törzsök Gyulánét 70. és Mayer Gyulánét
75.
születésnapján!
Erőt, egészséget és hosszú életet kívánnak a
kórus tagjai!

ALSÓ KÁVÉZÓ ÉS SÖRÖZŐ
KARÁCSONYRA SÜTEMÉNY ÉS
TORTA RENDELHETŐ
Bővebb információ: Igal, Szent I. u. 32.,
+3630/266-3052 vagy +3630/439-5825

Kellemes Ünnepeket
kívánunk Mindenkinek!

 Elhunyt:
Székely Éva, életének 71. évében,
Id. Karakas Lajos, élt 84 évet,
Béke poraikra!

IGALI-HÍRMONDÓ Közérdekű Információs Havilap
Felelős kiadó: Obbás Gyula polgármester
Felelős szerkesztő: Arany János Művelődési Ház
Postacím: 7275 Igal, Szent István u. 89.
Web: http://www.igal.hu E-mail: ikszt@igal.hu
Telefon: 82/333-403 Fax: 82/333-402
Következő szám megjelenésének várható időpontja:
2014. január. Lapzárta: 2013.december 27.

Tisztelt Igali polgárok!
Ádventbe léptünk az elmúlt vasárnapon. Advent latin eredetű szó megérkezést, eljövetelt jelent. Jézus születésére várakozás, a
felkészülés a reménykedés időszaka. Az András napjához legközelebb eső vasárnap és a december 25-e Karácsony közötti
négy hetes szent idő a Karácsonyra való felkészülés ideje. Valamikor éjféli harangszó hirdette az ádventet, valamikor e
harangszó az egyházi év kezdetét jelentette. Az eredete a IV. századra nyúlik vissza. Abban az időben az emberek szigorú
böjtöt tartottak. Napfelkelte előtt hajnali misékre igyekeztek, amelyeket angyali aranyos miséknek is neveztek. Akkoriban
advent első vasárnapjától vízkeresztig tilos volt esküvőket zajos mulatságokat tartani. Az adventi koszorú hagyománya ősi
időket idéz. A téli napfordulóra, a fény újjászületésének ünnepére szalmából, fűzfavesszőből koszorút fontak, melyet
örökzölddel, fagyönggyel díszítettek. Mai formáját az ádventi koszorú a XIX. században nyerte el, a mai koszorún négy gyertya
található, három lila és egy rózsaszínű. Minden gyertya egy–egy fogalmat szimbolizál: a hitet, a reményt, a szeretetet, és az
örömet.
Tisztelt Igaliak!
Az Ádventi várakozás a lelki felkészülés ideje a Karácsonyra, Jézus eljövetelére, a szeretet ünnepére. Készülünk fogadására
lélekben, külsőségekben egyaránt. Az ádventi előkészület legfontosabbika a megbocsátás, lelkünk, kapcsolataink rendezésére.
Kiváló alkalom a félreértések, a megbántások tisztázására. Mivel a szeretet nagylelkű és bátor, nincs értelme azon
gondolkodni kinek illik, kinek kellene kezdeményezni. Azonban nem csak embertársainknak kell megbocsátanunk, hanem
önvizsgálatot is kell tartanunk. Meg kell bocsátanunk Önmagunknak is. Elfogadni és szeretni magunkat, hibáinkkal,
múltunkkal, gyengeségeinkkel együtt, milyen nehéz is sokszor.
Kedves Ádventi Várakozók!
A Karácsony várás öröme hassa át Önöket az Ádventi napokon. Kívánok Önöknek, szeretteik körében eltöltendő áldott
karácsonyt, és álmaikat beteljesítő, egészséget hozó, békés, boldog újesztendőt, amelynek legyen vezérfonala a szeretet.
Üdvözlettel: Obbás Gyula, polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Igali Polgárok!
Vallás turisztikai pályázatunk kivitelezéséhez végre
zöld utat adott az Irányító Hatóság, az NFÜ. Ennek
megfelelően
az
építési
szerződést
megkötötte
Önkormányzatunk a közbeszerzési pályázaton nyertes ZÁÉV
ZRT.-vel. A munkaterület átadás-átvételi eljárás 2013.
december 09.-én lesz, ezt követően vonul fel az említett cég
és kezdi meg a munkálatokat. Elsőként a turisztikai
szálláshely kialakítása és a plébánia bővítési és átalakítási
munkálataival indítanak. A templom és környezetének
munkálatait a karácsonyi ünnepek utánra ütemezik.
Szennyvíz pályázatunk még a közbeszerzési
felügyeleti szerv, az NFÜ-KFF jóváhagyására vár. Ezúton
közlöm a tisztelt érintettekkel, hogy az egyösszegű
befizetésekből összegyűlt, a szennyvíz közmű társulat
elkülönített számláján vezetett pénzösszeg a jelenlegi adatok
szerint 19.150.000.-Ft. Amely kamatozik és nyilván a
szennyvíz közmű kiépítésével kapcsolatban felmerülő
költségek fedezésére lesz felhasználva.
Önkormányzatunk megvásárolta a volt kutyatáp
üzemet, amelyet felszámoltak. Az épület 1000 m2 nagyságú
csarnoképületet és egy 300 m2 nagyságú irodákat, öltözőket
és szociális blokkot tartalmaz. Az épülethez 1,9 ha terület

tartozik amelynek kitisztítása, rendbe tétele és körbekerítése
jelenleg is folyik a közmunkások és az Igal Szolgáltató Kft
dolgozói közreműködésével. Az objektum ára 12.000.000. Ft
volt. Az értékbecslés és a piaci ár ettől lényegesen többet
mutat így Önkormányzatunk - amivel pénzügyi keretünk erre
lehetőséget adott -, megvásárolta. Azzal a nem titkolt
szándékkal, hogy lenne egy megfelelő telephely az Igal
Szolgáltató Kft.-nek, ahol a gépeket fedett helyen tudják
tárolni. A hangárban a későbbiek folyamán pályázati pénz
bevonásával tudnánk beállítani egy brikettáló gépsort,
amellyel a településen képződő zöld hulladék, ág- nyesedék
lenne feldolgozva, illetve amennyiben igény mutatkozna a
lakosság részéről a feldolgozott fa brikettre, úgy a
környékbeli mezőgazdasági vállalkozásokkal együttműködve
készítenénk brikettet gabonaszalmából is. Az elmúlt években
az önkormányzat anyagi helyzete indokolttá tette a
különböző ingatlanok, lakások értékesítését, így nem is
maradt olyan önkormányzati forgalomképes épület, amelyet
az önkormányzat biztosítékként tudna felajánlani egy
pályázathoz az önrész fejében. Többek között ez az ingatlan
lehetővé teszi az előbb említett fedezet biztosítását pályázati
önrész felmutatásakor, nyilván nem a megvásárolt, hanem a
piaci értéken való beszámítással.
Az önkormányzat képviselő-testülete azon családok
részére, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben

Igali Hírmondó
nem részesülnek, egyszeri beiskolázási támogatást állapított
meg. A döntésnek megfelelően az alsó tagozatos általános
iskolások 10.000 Ft-ot, a felső tagozatosok 12.000 Ft-ot, a
gimnazisták, középiskolások és szakmunkás tanulók 14.000
Ft-ot, a felsőfokú tanulmányokat folytató főiskolások és
egyetemisták pedig 20.000 Ft-ot vehettek fel. Ez a támogatás
az önkormányzatnak 1.072.000 Ft-jába került. Az
önkormányzat ezen támogatás megállapításával szerette
volna kifejezni, hogy azon családok részére is tud és akar
támogatást nyújtani, akik gyermekeik után nem részesülnek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.
A továbbiakban szeretnénk tájékoztatni a lakosságot
az elmúlt (2013.11.25.) testületi ülésen hozott döntésekről.
A képviselő-testület a törvényi előírásoknak megfelelően
felülvizsgálta a helyi adórendeletét és úgy döntött, hogy adót
nem emel a 2014-es évre vonatkozóan. Megalkotta törvényi
kötelezettségének megfelelően a filmforgatás célú
közterület igénybevételéről szóló rendeletet is. Továbbá
elfogadta az önkormányzat vagyonáról szóló rendeletet.
Felülvizsgálta, illetve elfogadta a fogorvosi feladat-ellátási és
a védőnői feladat-ellátási szerződéseket is, szintén
jogszabályi előírásoknak megfelelően, ennek kapcsán sem a
fogorvosi, sem a védőnői ellátásban semmiféle változás nem
következik be, minden a megszokott módon továbbra is
működik. A rezsidíj csökkentésnek megfelelően szükség volt
a KVG Zrt-vel korábban megkötött szerződés módosítására,
melyet a képviselő-testület szintén megtárgyalt és
elfogadott. Az önkormányzat képviselő-testülete elfogadta
az Igali Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési
szabályzatát is.
Az önkormányzat pályázott szociális tűzifa
biztosítására a Belügyminisztériumnál, melynek kapcsán
pályázatunkat pozitívan bírálták el és 87 m3 szociális célú
tűzifát biztosítottak településünknek. A pályázathoz önerőt
kellett vállalni 2.500 Ft/m3 összegben továbbá a szállítási díjat
is, amely így hozzávetőlegesen 500.000 Ft-ba került. Ennek
elosztását csak úgy lehet elvégezni, ha a szociális tűzifa
elosztásáról, annak feltételeiről a képviselő-testület
rendeletet alkot, e kötelezettségének is eleget tett az
önkormányzat. Ennek megfelelően a rendeletben
meghatározott
feltételeknek
megfelelő
családok
részesülhetnek alkalmanként 1-1 m3 tűzifa támogatásban. A
szociális bizottság az eddig benyújtott kérelmeket elbírálta,
és a kiszállítás december 3-án megkezdődött. A
későbbiekben benyújtott kérelmeket is a szociális bizottság
fogja elbírálni a rendelet szempontjainak figyelembe
vételével.
Igal Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2013.12.16-án 17 órakor közmeghallgatást tart a Művelődési
Házban, melynek keretében beszámolunk az önkormányzat
2013. évi működéséről, az elvégzett feladatokról.
Igal, 2013. december 4.

Obbás Gyula
polgármester
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Művelődési Ház Hírei
November 21-én az ÁNTSZ munkatársa, Fördõs
Istvánné a csontritkulásról tartott előadást.

November
30-án
kézműves
foglalkozással
egybekötött moldvai táncházban vehettek részt az
érdeklődők.
A táncházban a lépéseket Szabó Zsolt néptánc oktató
mutatta, a zenét John Lívia és Markaf Dániel szolgáltatta. Akik
kézműves foglalkozást választották, Fülöpné Poldesz
Erzsébet segítségével gipszből karácsonyi formákat
önthettek és festhettek. Az érdeklődők egy igazán kellemes
délutánt töltöttek a művelődési házban.

December 7-én ismét elindítjuk kézimunka
szakkörünk! Minden szombaton 16 órától szeretettel várunk
mindenkit, aki tanulni szeretne vagy a tudását átadni! A
szakkör vezetője Hajnal Miklósné.
December 12-én 13.30-tól Gyimesi táncház és
kézműves foglalkozás lesz a Művelődési házban.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Igali Hírmondó
December 17-én 13:30-tól a Mágika hobbibolt
karácsonyi kézműves foglalkozást tart a Művelődési házban.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! A program
ingyenes!
December 21-én 13:00-16:30 VÉRADÁS lesz az Arany
János Művelődési Házban. Mindenkit, aki tud segíteni
szeretettel várunk!

Hírmorzsák az Oviból
Szeptemberben és októberben sok program volt
óvodánkban. Gyermekeinkkel részt vettünk a városi, és Az
Arany
János
Művelődési
Ház
által
szervezett
rendezvényeken, foglalkozásokon egyaránt.
Bővült szolgáltatásaink köre is. Október elejétől
indult intézményünkben: hittan, ovis torna, ovis angol,
valamint úszásoktatás. A szülők nevében is köszönetünket
fejezzük ki Igal Város Polgármesterének Obbás Gyulának, aki
rendelkezésünkre bocsájtja az Önkormányzat kisbuszát.
Külön köszönjük Petkes Attilának, az Igal Szolgáltató Kft
vezetőjének, hogy minden pénteken az úszásra járó
gyermekeket szállítja az Igali Gyógyfürdőre.
A november is bővelkedett programokban. A
teljesség igénye nélkül a legfontosabbakról írok. November
4-étől 11-éig Márton napi témahét volt óvodánkban,
melyben mindhárom óvodai csoport részt vett. Óvodánkban
mi is próbáljuk a gyerekeket megismertetni a
néphagyományokkal. Ezek egyike Márton napja. Fontosnak
tartottuk, hogy minden gyermek megismerje Szent Márton
történetét. Igyekeztünk mindezt játékos átadni a
gyerekeknek, és megfelelő élményt nyújtani az életkori
sajátosságok figyelembevételével. Minden nap változatos
tevékenységekkel kedveskedtünk a gyerekeknek. Libás
játékokkal, versekkel, énekekkel, mesékkel, versekkel,
kézműves foglalkozásokkal. Naponta más-más élményben
volt részük a gyerekeknek, kötetlenül vehettek részt a
különböző tevékenységekben. Reméljük, hogy a héten átélt
élmények gazdagították tudásukat.
November 25-én nyílt tanítási órákon vettünk részt
az iskola két első osztályában. Az óralátogatást követő
megbeszélésen tájékozódtunk arról, hogy hogyan sikerült
első osztályosok beilleszkedése, beszélgettünk a gyermekek
fejlődéséről, egyéni fejlődési üteméről, az egyéni bánásmód
alkalmazásának
tapasztalatairól,
és
az
esetleges
alkalmazkodási nehézségekről. Köszönjük Kovácsné
Gerencsér Ilonának és Szakály Józsefnének, hogy részt
vehettünk két olyan órán, ami mind a gyermekeknek, mind a
meghívott vendégeknek élményt nyújtott.
Már javában készülődünk a karácsonyra, s az azt
megelőző időszakra, hiszen számos megoldásra váró feladat
áll előttünk. Már csak pár hét van karácsonyig, gyermekeink
már elkezdtek visszaszámolni, nagyon várják a Mikulást és a
karácsonyt. Így tettünk mi is: minden csoportban elkészült

Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű
információs lapja II. Évfolyam 12. szám 2013. December
már az Adventi naptár, mely minden napra tartogat valami
meglepetést a gyermekeknek. Lassan ünneplőbe öltözik az
óvoda is. Az óvoda dolgozói, szülők és gyerekek együtt
serénykednek majd az ünnepi díszítés elkészítésében a
munka délelőttökön. Sok szeretettel várjuk az alkotókedvű
szülőket, és nagyszülőket a munka délelőttökre, részükre
lehetőséget és eszközöket biztosítunk a díszek, ajándékok
készítéséhez.
Mint minden évben, így az idén is eljön óvodánkba a
közkedvelt és régen várt Mikulás. Mindig degeszre tömött
puttonnyal érkezik és széles jókedvével mosolyt varázsol
minden apróság arcára. Remélem, hogy december 6-án
minden gyermek élményekkel telve tér haza az óvodából.
Természetesen a várakozás ideje még tartogat izgalmakat!
Sok-sok apró eseménnyel tesszük izgalmassá advent négy
hetét. A csúcspont természetesen a karácsonyi műsor lesz.
MINDEN KEDVES OLVASÓNAK BÉKÉS, SZERETETTELJES
KARÁCSONYI ÜNNEPEKET, ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN
AZ IGALI MARGARÉTA ÓVODA VALAMENNYI DOLGOZÓJA!

Igali - Gyógyfürdő
November 25. és december 24. között miden 50 év feletti
vendégünknek 20 perces ajándék masszázs a napi létszám
beteltéig. Előzetes időpont egyeztetés a +36 82 372286
telefonon.
Decemberi rendezvényeink:
- dec. 8. vasárnap - Fürdő Mikulás
- dec. 22. vasárnap - Hangfürdőzés
- dec. 28. szombat - Karácsonyi levezetés – kellemes
zenés fürdőzés
- dec. 31. kedd - Szilveszteri bemelegítés – sztárvendég
Weisz Viktor (The Voice)
Nyitva naponta 9-18 óra között, délutáni kedvezmény már 14
órától! A szaunák használata benne van a jegy árában! Árak,
aktuális információk a www.igal.hu oldalon.

Általános Iskola Hírei
Első helyen végzett az Igali Általános Iskola röplabda
csapata a Magyar Röplabda Szövetség által rendezett VOLLÉ!
2020 Röpsuli Program versenyének mini fiú kategóriájában.
Az aranyérmes csapat tagjai: Trapp Richárd, Csizmadia
Tamás, Lőrinczi Ádám, Gelencsér Bálint. Edző: Varga Péter
Gratulálunk a gyönyörű játékhoz és a kiváló eredményhez!
Iskolánk 2013. november 14-én csatlakozott az
országos Sportpoharak Guinness rekordhoz. 283 tanuló és
iskolai dolgozó 30 percen keresztül rakta a poharakat.
Iskolánk is hozzájárult a Guinness-rekordhoz.

