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Kukorica eladó!
Szabó Zsoltné a 30/549-44-88, 82/372-390

Hírdetések
Iluska Vendéglő
Gergely Ilona vagyok. Lassan 15 éve itt „élek”, dolgozok Igalban.
Szűkebb hazámnak tekintem Igalt azért is, mert Törökkoppányban nevelkedtem 14 éves koromig.
Mára sikerült elérnem, hogy a Gyógyfürdő területén építettem
egy vendéglőt. Szeretném, ha az igali emberek jobban
megismernének engem és a vendéglátó egységemet is. Ennek
érdekében szervezek rendezvényeket pl: zenés esték,
szilveszter, szüli napi buli, egyéb családi és baráti találkozók. Az
étteremben 40 fő fér el kényelmesen, nyáron a terasszal együtt
ennek duplája. Kidolgoztam egy törzsvendég programot, de
ezen felül az igali vendégeknek 15% árengedményt adok a
fogyasztásból. Nagy szeretettel várok minden érdeklődőt.
Jöjjön el (gyere el!) nézzen körül, beszélgessünk egy kicsit.
Nyitott vagyok minden javaslatra és véleményre, szívesen adok
helyet bármilyen fórum megrendezésére is.
Nem titkolt szándékom, hogy szeretnék jobban bekerülni Igal
vérkeringésébe és ezért hajlandó vagyok tenni is.
Remélem felkeltettem érdeklődésüket és hamarosan vendégül
láthatom Önöket, Benneteket!
Nyitva tartás: minden nap 9:30-17:30
Szilveszteri bulira lehet asztalt foglalni!
Karácsonykor zárva leszünk: dec.24-26.
GERGELY ILONA ÜZETVEZETŐ, TULAJDONOS
7275 IGAL, RÁKÓCZI TÉR 30.
TEL: 06-20-417-9881
e-mail: iluskabufe@gmail.com

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!

Régi festményeket, illetve grafikákat magas áron
vásárolok! Elérhetőség: Kovács Dezső 0620/2544785

Igal Város Önkormányzat Képviselő-testülete
tisztelettel meghívja Önt, a 2014. december 15-én
17 órakor kezdődő, a Művelődési Házban tartandó
közmeghallgatásra. A közmeghallgatás témája:
pénzügyi beszámoló az önkormányzat 2014. évi,
háromnegyed éves gazdálkodásáról, valamint
tájékoztató a 2015. évi tervekről, elképzelésekről.
Kedves Boros gazdák!
December 19-én a városi karácsonyi műsort követően
a templomkertben megtartandó forralt borozáshoz,
borfelajánlásokat szívesen fogadunk! A borokat 19-én
napközben a Művelődési Házba, este 5 órától pedig a
helyszínre (szállásépület előtti parkoló) lehet hozni.
Köszönettel: Kreka Ferenc szervező
 Született:
Walder Dominik, november 3.
Tóth-Mérei Patrik, november 27.
 Elhunyt:
Somodi Péterné élt 59 évet
Nagy Attila 69 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:
2015. január. Lapzárta: 2014.december 26.

Melegség tölti el szívünket karácsony közeledtével, egy-egy pillanatra megállunk a rohanó világban és számvetést készítünk
az elmúlt évről. Felidézzük a legszebb pillanatokat és minden szépséget, jóságot elraktározunk lelkünkbe, hogy ebből
meríthessünk erőt az elkövetkező újév napjaira is. Az ünnep hangulatában a másik emberre figyelünk és ara gondolunk,
hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek, azoknak, akik fontosak számunkra. Ez a mi legemberibb értékünk. Nem drága
ajándékok jelentik szeretetünket, hanem hogy önmagunkból mit adhatunk Ahol harmónia, béke, szeretet van, ott meghitt,
bensőséges kapcsolatokra épülő családot lehet teremteni, amely érzelmi lelki közösséget, élményt nyújt. Úgy érzem, csak
így tudjuk az otthon melegét valósággá, megélhetővé tenni, ami végigkíséri egész életünket és mindig megadja számunkra
a megújulás lehetőségét. Minden igali polgárnak kívánok békés, boldog, élményekben gazdag szent karácsonyi ünnepeket.
Üdvözlettel: Obbás Gyula, polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Igali Polgárok!
Szeretném Önöket tájékoztatni a november
hónapban történt településünket érintő főbb kérdésekről.
Az önkormányzat tulajdonát képező gyógyfürdő
ügyvezetőinek megbízása 2014. december 31-én lejár. A
fürdő elmúlt évekbeli működését, működtetését, állapotát
megvizsgálva a képviselő-testület úgy döntött, hogy a két
ügyvezető Czimmermann Árpád és Gazder József
mandátumát nem hosszabbítja meg. Döntött abban is, hogy
2015. január 1-jétől a 2 ügyvezető helyett 1 ügyvezetőt bíz
meg a fürdő vezetésével. Az új ügyvezető Pozsár Mónika
lesz, aki megfelelő szakirányú (főiskolai, egyetemi)
végzettséggel és több éves fürdő üzemeltetési gyakorlattal
is rendelkezik. A marketing feladatokat Gellért Attila fogja
ellátni csoportvezetői státuszban. A folyamatos működés
biztosítása érdekében önkormányzatunk minden segítséget
megad az új vezetőknek.
Az Igali Gyógyfürdő őszi- téli működtetésében és
kihasználtságában problémát okozott, hogy a helyben
működő panziók, hotelek nagy része bezárt. Azok a
személyek és családok, akik ebben az időszakban szerettek
volna Igalban pihenni, nem tudtak megfelelő szállást találni
maguknak, ezért sok vendég nem jött el hozzánk.
Önkormányzatunkat megkereste Kovács József a Zselic Kft.
ügyvezetője és tulajdonosa, aki felajánlotta a Rákóczi téren
lévő Termál Panziót megvételre. A kötelező értékbecslést
elvégeztettük és attól lényegesen alacsonyabb áron (nettó
120 millió Ft-ért) képviselő-testületi döntés született a
megvásárlásról. A szálláshely megvételét azért is támogatta
a testület, mert viszonylag jó áron és kedvező feltételekkel
tudtuk megvásárolni. A másik ok, hogy az elkövetkezendő
uniós pályázati kiírásokban nem szerepel új szálláshelyek
kialakítása, bővítése, ami a fürdő gazdaságos
üzemeltetésének egyik elengedhetetlen feltétele.
A
tulajdonossal
történt
megállapodás
szerint
az

önkormányzat az említett összeget 10 év alatt, évi nettó 12
millió Ft-os törlesztéssel vásárolja meg, kamat és egyéb
költségek felszámítása nélkül. A panziót működőképes
formában, teljes berendezéssel vesszük birtokba.
Elképzeléseink
szerint
–
mivel
a
gyógyfürdő
szolgáltatásaihoz közvetlenül kapcsolódik – az Igal- Fürdő
Kft. üzemeltetné. Meggyőződésünk szerint így egész éven át
kb. 45-50 főnek tudna a fürdő az őszi- téli időszakra is
megfelelő szállást biztosítani.
Szintén a novemberi ülésünkön döntött a képviselőtestület abban is, hogy az iskolakonyha üzemeltetési bérleti
szerződését – mely 2014. december 31-én lejár – nem
hosszabbítja meg a jelenlegi vállalkozóval. Az önkormányzat
az Igal Szolgáltató Kft.-jének bevonásával saját maga kívánja
január 1-jétől üzemeltetni. Meggyőződésünk szerint az
óvodás, iskolás és időskorúak, valamint a vendégétkezők
részére választékosabb étrendet, étkezést tudunk majd
szolgáltatni. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy az
önkormányzat közfoglalkoztatás keretében jelentős
mennyiségű zöldséget tud megtermelni, melyet a
közétkeztetésben fel tudunk majd használni, ezzel is
csökkenteni tudjuk az ételek önköltségét. 2015. január 1.jétől szigorodik a gyermek- és közétkeztetésről szóló
jogszabály, mely szerint kötelező lesz egészségesebb
összetételű ételeket készíteni. A megfelelő személyzet
ennek az elvárásnak is meg tud majd felelni.
Előző számunkban már írtunk róla, hogy a Hegyi
úton lévő, volt Munkavédelmi Kutatóintézet, üdülőjét a
Magyar
Államtól
az
önkormányzat
ingyenesen
visszaigényelte. A tényleges birtokba adás, a kulcsok átadása
november 23-án megtörtént. Az átadási jegyzőkönyv szerint
ennek az ingatlannak a becsült forgalmi értéke 27.800.000
Ft. Az épület renoválása után belföldi és külföldi gyermekek
üdültetését, csereüdültetését kívánjuk megszervezni.
Az elmúlt években sajnos a helyi adókból nagy
összegű kintlévőség gyűlt össze. Az adórendeletünkben
meghatározott mértékű adót nem fizetőket először a hivatal
felszólítja, majd ha lehetőség van rá, akkor munkabéréből,

Igali Hírmondó
nyugellátásából, illetve egyéb rendszeres jövedelméből azt
letiltja. Amennyiben a letiltás sem vezet eredményre, úgy
végrehajtás céljából átadja a NAV Somogy megyei
Igazgatóságának. Ebben az esetben már a tőke és kamat
mellett végrehajtási költséget is felszámolhatnak. Ezúton is
kérek minden helyi és nem helyi adózó polgárt, hogy a
rendeletbeli kötelezettségüket határidőre szíveskedjenek
teljesíteni.
Az állami
finanszírozáson felül az
önkormányzatnak szinte a helyi adók az egyetlen olyan
bevételi forrása, melyből fedezni tudjuk településünk és
intézményeink működését. A fentiek alapján ismételten
kérek minden adózó állampolgárt, hogy kötelezettségüknek
megadott határidőig tegyenek eleget.
November 30-án nagy sikerű Adventi koncertet
rendeztünk. Itt szeretném megköszönni a szervezőknek, a
fellépőknek,
kiemelten
a
szólóénekeseknek,
hangszerszólistáknak az igen színvonalas műsort. Továbbá
szeretném megköszönni a templomtér adventi díszítése
során közreműködőknek a munkáját, kiemelve Horváth
Jánosné (Ica néni) segítő közreműködését.
Igal Város Önkormányzat Képviselő-testülete
nevében tisztelettel meghívom Önöket a 2014. december
15-én 17 órakor kezdődő, a Művelődési Házban tartandó
közmeghallgatásra. A közmeghallgatás témája: pénzügyi
beszámoló az önkormányzat 2014. évi, háromnegyed éves
gazdálkodásáról, valamint tájékoztató a 2015. évi tervekről,
elképzelésekről.
December 1-jével indult és 2015. március 31-ig tart
a téli közfoglalkoztatás, amihez képzés is társul. A képzésben
15 fő vesz részt: 2 fő kerti munkás, 3 fő mezőgazdasági
munkás, 5 fő parkgondozó és 5 fő erdőművelő. A program
100%-ban támogatott (az önkormányzatnak nem kerül
pénzébe). Emellett 2015. február 28-ig folytatódik a téli
értékteremtő program 12 fővel, a mezőgazdasági start
program 7 fővel és 25 fővel egy hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatási program.
Igal, 2014. december 5.
Obbás Gyula, polgármester

Művelődési Ház Hírei
November 13-án 14 órától Karádi Hagyományőrzők
kiállítását tekinthették meg az érdeklődők. A kiállításon
bemutatásra kerültek a karádi hímzéssel készült terítők,
párnák, ingek és
ajándéktárgyak.
A
résztvevők
megismerhették
a
különböző
hímzés mintákat,
amiket haza is
vihettek

Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű
információs lapja III. Évfolyam 12. szám 2014. December
kipróbálásra. A program
részeként levetítésre
került egy Karádról
készült ismeretterjesztő
film, ami bemutatta a
település
történetét,
néphagyományait
és
nevesebb ételeit.

A cukorbetegség tüneteiről és kezeléséről
hallgathattak előadást az érdeklődők November 20-án a
Művelődési Házban.
Az előadást követően
ingyenes vérnyomás
és vércukormérésre,
valamint
testzsír
mérésre
is
volt
lehetőség. Köszönjük
a
program
megvalósulásához nyújtott támogatást az ÁNTSZ
munkatársának Fördős Istvánnénak, valamint a Kaposvári
Cukorbeteg Egyesület vezetőjének Ferkáné Pellérdi
Zsuzsannának.

November 30-án délután a gyerekeké és az ünnepi
készülődésé volt a főszerep a Művelődési Házban. Adventi
kézműves foglalkozás keretében mindenki készíthetett saját
kezűleg apró ajándéktárgyakat, díszeket a fenyőfára, vagy
megírhatta kívánság levelét a Mikulásnak.
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Az Arany János Művelődési Ház és Könyvtár
munkatársai ezúton kívánnak minden kedves olvasónak
Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Nagyon Boldog Új
Esztendőt. Reméljük jövőre is sokan ellátogatnak hozzánk és
részt vesznek programjainkon!

Iskolánk IV. korcsoportos focicsapata Diákolimpiai
selejtezőn vett részt, ahonnét fergeteges játékkal
továbbjutottak a megyei viadalokra. Gratulálunk a
csapatnak és Varga Péter felkészítő tanárnak! A csapat
tagjai: Csizmadia Tamás, Csonka Ferenc, Gadár Dávid,
Horváth József, Nagy László és Nyerlucz Olivér.

Igali - Gyógyfürdő

Iskolánk
IV.
korcsoportos focistái
Mikulás kupán vettek
részt Kaposfőn, ahol
kilenc csapat közül
nagyon
lelkes,
jó
játékkal megszerezték
a bronzérmet Kadarkút
és Kaposfő csapatai
mögött. Nyerlucz Olivér
kiváló játékával elnyerte a torna legtechnikásabb játékosa
címet.

Decemberi rendezvényeink:
- dec. 27. szombat - Karácsonyi After Party
- dec. 31. szerda - Szilveszteri bemelegítés
Árak, aktuális információk a www.igaligyogyfurdo.hu
oldalon.

Általános Iskola Hírei
Köszönöm
Köszönöm a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány
szervezőinek, hogy pedagógusként részt vehettem Kaposváron
az „Az emberi művészet – színház, dráma” című rendezvényen.
A kiválasztott tanulók (28 fő) jutalomként utazhattak a
Kaposvári Egyetem Művészeti Karára.
A rendezvény szervezői nagy gonddal állították össze a nap
programját,
a
lebonyolításban
is
jeleskedtek.
A
művészettörténeti előadás (Szabó Zsófia adjunktus), a játékos
beszédóra (Kelemen Márta tanársegéd) és az interaktív
énekóra (Gál Laura énekművész, művésztanár) keretében
tanulóink belepillanthattak a művésszé fejlődés világába. Öröm
volt látni, hogy az általában felnőttekkel foglalkozó előadók
milyen könnyen megtalálták a mi kiskamaszainkkal a hangot.
Pillanatokon belül tudták oldani a félénkebbeket, a
visszahúzódókat.
A nap legértékesebb része számomra azonban a „vetésforgó”
volt. Pillanatok alatt négy csoportot alakítottak a szervezők,
majd kis színésszé, festőművésszé, táncművésszé válhattak a
gyerekek.
Pedagógusként nagy öröm volt látnom, hogy az általában
passzív tanítványom milyen kezdeményezővé vált adott
helyzetben; hogy az általában ötlettelen kislány milyen ügyesen
feltalálta magát; hogy a zárkózott kisfiú mennyire kinyílt a színi
növendék hatására; hogy a mimikátlan fiúcska milyen jól tud
grimaszolni; hogy micsoda hiteles állathangot produkál egy 14
éves kislány, ha a helyzet megengedi.
Mennyi tehetség! Mennyi rejtett képesség! Mennyi mindent
nem tudtam eddig tanítványaimról!
Köszönöm, hogy megláthattam bennük, amit eddig nem.
Marosi Istvánné
tanár

Az óvónénik idén is, mint minden évben
meglátogatták volt tanítványaikat az első osztályokban.
Örömteli találkozás volt ez. Az óralátogatásokat
megbeszélés követte.

December 5-én mesemondóversenyt rendeztünk,
melynek helyezettjei:
1-2. osztály
1. Czanyó Simon 2a
2. Horváth Nóra Eszter 1a
3. Bodó Zoltán 2a
3-4. osztály
1. Salamon Zsóka 3a
2. Skotnyár Éva 3b
3. Dávid Nauzika 3a

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap: 2014. december 19.
péntek, a szünet utáni első tanítási nap: 2015. január 5.
hétfő „B” hét.
Kövessenek minket FACEBOOK-on:
FACEBOOK/Battyány Károly Általános Iskola

