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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 
Járási hivatal kialakításával kapcsolatban: Városunkat 
annyiban érinti, hogy településünkön a járási hivatal 
kirendeltsége fog működni a jövőben. Ez azt jelenti, hogy a 
járási hivatal dolgozói közül 4 fő Igal székhellyel fog 
dolgozni ez által a helyi és a környékbeli lakosságnak a 
járási hivatallal kapcsolatos ügyintézésük helyben lesz 
intézendő. Mivel a feladatmegoldás egyúttal a székhellyel 
jár így fel kellett ajánlanunk a magyar államnak, mint Igal 
Város Önkormányzata, olyan épületet, amely a fenti iroda 
működni tud, így esett a választás az eddigi házasságkötőt 
teremre, mivel kihasználtsága nagyon alacsony, így az ezt 
követendő házasságkötések helyszíne a felújított 
Művelődési Ház lesz. 
 Közös Önkormányzati Hivatal: mint köztudott a 
törvény erejénél fogva január 1-től a 2000 fő lélekszámnál 
kisebb településeknek közös önkormányzati hivatalt kell 
alkotniuk. Így városunkat megkereste Somogyszil és Gadács 
község polgármestere, akikkel a további közös hivatal 
fenntartásban meg is egyeztünk, már folynak az 
előkészületek az új SZMSZ-ről. Az elmúlt időszakban, 
mégpedig a múlt héten megkereste önkormányzatunkat 
Gölle, Büssü, Kisgyalán település is. A tárgyalások velük is jó 
ütemben haladnak, remélhetőleg mindannyiunk közös 
épülésére. Kazsok község polgármestere nem szeretne 
Igalhoz csatlakozni, annak ellenére, hogy Magyaratádhoz 
történő csatlakozását már kétszer is leszavazta testülete.  
Kíváncsian várjuk, hogy az ottani csatlakozási szándék igen 
vagy nem lesz-e, azért is mert december 31-ig a jogi 
szabályozásnak a csatlakozásokat tekintve eleget kell 
tennünk. 
 Bursa Hungarica pályázathoz újra csatlakozási 
lehetőség nyílott, amelyet önkormányzatunk megtett 
városunk főiskolai egyetemi hallgatói fognak ebből a 
pályázatból profitálni. Itt hívjuk fel a figyelmét az 
illetékeseknek, hogy a http://www.emet.gov.hu/bursa-
hungarica honlapon mindenkinek önállóan kell erre az 
online felületre bejelentkezni. 
 Arany Diplomát vehetett át a közelmúltban            
dr. Kovács János főorvos úr, akinek 50 éves orvosi gyógyító 
munkáját ismerték el egyetemén, Budapesten. 
Önkormányzatunk ebből az alkalomból emléklappal és apró 
ajándékkal köszöntötte főorvos urat. Ez alkalommal is 
kívánunk neki erőt, egészséget a további gyógyításhoz. 
 A vallási turizmus pályázatunk utolsó fordulójához 
ért, október 31-én adtuk be elektronikusan és szöveges 
formában a pályázati anyagot a közreműködő szervezet 
(DDRFÜ) pécsi irodájában. Remélhetőleg ez év november 
végéig sor kerül a pályázattal kapcsolatos támogatási 
szerződés megkötésére is. 
 Csereszerződés: önkormányzatunk a Nagybajom és 
Vidéke Takarékszövetkezettel elcseréli a volt könyvtárunkat 

(Szent István u. 80.) a jelenlegi takarékszövetkezet 
irodaházával. Ez egyrészt segítség a takarékszövetkezet 
dolgozóinak, hogy kötelezettség-vállalásuknak 
megfelelően, mely szerint a könyvtár helyén egy új 
irodaházat építenek 1 éven belül, továbbra is működni tud 
az átadásig, jelenlegi helyén a kirendeltségük. Városunknak 
pedig egy lépést jelent előre, hogy megújult köntösben, a 
kor igényeinek megfelelően várják ügyfeleiket, itt helyben a 
kirendeltség munkatársai. 
 Elkészült az október 31-i határidőre, a kisebb vihart 
kavart óvoda kapu bezárás miatti járda. A megépült járdán, 
amely a GAMESZ dolgozók keze munkáját dicséri, 
babakocsival, gyalogosan mindenki biztonságosan eléri az 
Óvoda udvarát. Jelenleg az óvoda udvarában folyik e járda 
építése, így ha az korláttal le lesz választva az udvartól, az 
óvodaépületig tudnak a kis óvodások szüleikkel, kísérőikkel 
biztonságosan az intézményig eljutni. 
 Önkormányzati föld eladás: önkormányzati föld 
eladás van folyamatban, amely 11,5 hektár terület a 
kazsoki út mellett lévő 0101 hrsz.-ú szántót jelenti. Ennek 
eladására azért van szükség, hogy az önkormányzat előző 
polgármester ideje alatt felvett magas kamatú működési 
hitel tőkéjét mielőbb csökkenteni tudjuk, ezáltal jóval 
alacsonyabb kamatot kell fizetnünk negyedévente, 
ameddig a kormány által megígért adósságkezelés nem 
történik meg. A fennmaradó összegből pedig a templomos 
pályázat részeként megépülő lelkigyakorlatos szálláshely 
kialakításához szükséges épületet (Tóth Miska bácsi féle 
ház) fogjuk megvásárolni. Ez az összeg természetesen a 
pályázat folyamán önkormányzatunk számlájára visszajön, 
azonban a fenti ingatlannak a kiírás szerint a 
szerződéskötésig önkormányzatunk tulajdonába kell 
kerülnie. 
 Európai Uniós segélyosztás történik a volt speciális 
iskola és diákotthon épületében 2012. november 7-8-án, 
amikor e sorokat olvassák kedves olvasóink, már 
valószínűleg az illetékesek megkapták a nekik járó 
élelmiszercsomagot, amely lisztből, kakaós italból valamint 
száraztésztából, stb. áll. A kiosztható csomagokat 
igyekeztünk legjobb tudásunk szerint, rászorultság alapján 
szociális és családi helyzetet figyelembe véve, kiosztani. Így 
elsőbbséget élveztek a rossz anyagi helyzetben lévő 
kisnyugdíjasok, nagycsaládosok, munkanélküliek. Tudjuk, 
hogy az ilyen ingyen csomagok osztásánál nem lehet 
igazságosan, mindenki megelégedésére osztani, de ezúton 
kérjük a lakosságot, hogy mindenki legyen belátással az 
elesettebbekre. 
 
Igal, 2012. november 6.   Obbás Gyula 
     Polgármester

http://www.emet.gov.hu/bursa-hungarica
http://www.emet.gov.hu/bursa-hungarica
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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 
 

Október 19-én a 20. Anyatejes Világnap alkalmából Baranyi 
Zoltánné védőnő segítségével Művelődési házunkban 
megrendezésre került az Igali Anyatejes Nap. 
Rendezvényünkön Cserné Fehér Mária megnyitója után az 
Igali ÁMK Margaréta Óvoda középső csoportos 
gyermekeinek műsora volt látható. Megható műsorukért 
ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a fellépő 
gyerekeknek és az őket felkészítő óvónőknek, Simon 
Andreának és Horváth Cintiának. 

 
 

 A gyermekek műsora után Dr. Hegedűs András 
szülész-nőgyógyász, Reichertné Pfeiffer Gyöngyi KMOK 
Szülészet-nőgyógyászati osztály, vezető főnővér és 
Pusztáné Andresz Ildikó a KRIO őssejtbank képviselőjének 
előadása következett. A megjelent kismamák és gyermekek 
emléklapot kaptak. Számos támogató felajánlásának 
köszönhető, hogy a megjelentek tombolanyereménnyel is 
gazdagodhattak. Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki 
segítségével hozzájárult a rendezvény sikeréhez. 
 Október 19-én délután 
kézműves foglalkozást 
tartottunk, melynek keretén 
belül színes, mintás kavicsokat 
festhettek a gyermekek. A 
foglalkozást Sipos Georgina 
tartotta. Íme, néhány ötletes 
kavics: 

 
 

 Október 25-én Budai Jánosné Igal a kora 
középkorban című előadása volt megtekinthető 
Művelődési Házunkban. Következő előadásának időpontja 
2012.12.06. 17 óra. 
 November 10-én 19 órakor Márton napi vigadalom 
veszi kezdetét az Általános Iskola aulájában. A műsorral 
egybekötött táncos mulatságra mindenkit szeretettel vár az 
Igali ÁMK Batthyány Károly Körzeti Általános Iskola Szülői 
Szervezete. 
 November 23-án, szombaton biliárd bajnokságot 
tartunk! Jelentkezni személyesen, a művelődési házban, 
nyitva tartási időben lehet! 

 

Batthyány Károly Körzeti 
Általános Iskola 
 

 Iskolánk III. korcsoportos focicsapata részt vett a IX. 
Grosics Gyula teremlabdarúgó tornán, amely Somogyjádon 
került megrendezésre. Csapatunknak a bronzérmet sikerült 
megszerezni. Nyerlucz Olivér a "Legtechnikásabb játékos" 
különdíjat kapta. Gratulálunk a fiúknak a szép 
eredményhez, Varga Péter tanár úrnak pedig jó kis 
csapatához! Iskolánk vezetése köszönetét fejezi ki a 
Bonnyai Önkormányzatnak a sportolók szállításáért! 
 Az 1956. október 23-i Forradalom és Szabadságharc 
tiszteletére rendezett műsorunkat a 8. a és 8. b osztályos 
tanulóink adták elő, Marosi Istvánné, Domján Zsuzsanna és 
Bétériné Fuszkó Dóra tanárnők vezetésével. Szólót énekelt 
Domján Zsuzsanna és Kocsis Klaudia tanárnő. Technikai 
segítőjük Szakály József tanár úr volt. 
Gratulálunk a szép műsorhoz! 

 
 

Aki szeretné a műsorról készült videofelvételt lemásoltatni, 
lehetősége van rá a könyvtárban, amennyiben hoz egy üres 
DVD-t. 
 

Ősszel érik kiállítás - 2012. 10. 27. 
 Örömmel tudatjuk kedves olvasóinkkal, hogy idén 
is szép számú egyedi alkotás volt megtekinthető az "Ősszel 
érik" című kiállításunkon. Két kategóriában lehetett nevezni 
az őszi kincseket: termények és alkotások. A nyerteseket az 
iskola tanulóinak szavazatai alapján választottuk meg. 
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Gratulálunk minden ügyes kezű gyermeknek, és köszönjük 
minden szülő, tanár és diák segítségét! 
 
Állatok Világnapja - 2012. 10. 29. 
 Az Állatok Világnapja alkalmából megrendezésre 
kerülő rajzversenyünkre számos szebbnél-szebb alkotás 
érkezett. Az alsós évfolyamokon a zsűri több első 
helyezettet díjazott a korosztályokra való tekintettel. 
Köszönjük szépen a zsűri munkáját és gratulálunk minden 
tehetséges kis pályázónknak! 
 
NOVEMBERI PROGRAMJAINK: 
 

1 perc és nyersz vetélkedő - 2012. 11. 06. 
 Az IDB következő fergeteges programja november 
16-án, pénteken 13 órakor kezdődik az aulában 
 

Röplabda verseny - 2012. 11. 07. 
2012. november 17-én, szombaton iskolánk "Mini" 
röplabdacsapata rangos tornán vesz részt Kaposváron, a 
Kodály Iskolában. Sok sikert a fiúknak! Hajrá Igal! 
 

Családi Tájékozódási Verseny - 2012. 11. 07. 
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt iskolánkba 
2012. november 23-án, pénteken 17-20 óráig  
ÉJSZAKAI TÁJÉKOZÓDÁSI VETÉLKEDŐRE 
A helyszínen forró tea, zsíros kenyér és forralt bor várja a 
kihívásra érkező felnőtteket és gyerekeket. 
Fejlámpát vagy zseblámpát mindenki hozzon magával! 
 

Mesemondó verseny- 2012. 11. 07. 
 2012. december 7-én, pénteken 13 órai kezdettel, 
Alsó tagozatos MESEMONDÓ VERSENYT rendezünk a 
könyvtárban. 
Szeretettel várunk minden mesélőt és érdeklődő szülőt. 
 

Igali ÁMK Margaréta Óvoda 
 

 Az Óvoda nyitása óta nagyon sok programon vett 
részt és sok programot önállóan is szervezett! 
 Szeptember 28.-án Mihály-napi vásárt 
szerveztünk! A vásáron a szülők által felajánlott őszi 
gyümölcsöket, zöldségeket, süteményeket, valamint az 
óvodások által sütött perecet lehetett megvásárolni a 
gyerekeknek. 

 

 A vásárt a középső Egérke csoportosok valamint a 
nagy csoportosok műsora tette színesebbé. A fizető 
eszközöket (dió és gesztenye) játékos versenyen 
gyűjthették össze a gyermekek! Ezúton is szeretnénk 
megköszönni minden szülőnek az önzetlen felajánlását, 
valamint a felkészítő pedagógusoknak (Borongics-Kiss 
Veronika, Serei Zsófia, Horváth Cintia, és Simon Andrea) 
munkáját, mely nélkül nem tudtunk volna ilyen élmény 
dús, hagyományőrző vásárt tartani! A napot közös 
néptánccal zártuk. 
 Szeptember 29.-én nagycsoportosaink részt vettek 
a szüreti felvonuláson.(Felkészítő pedagógusok: Borongics-
Kiss Veronika és Serei Zsófia volt) Dalokkal és versekkel 
készültek az eseményre. Nemcsak a gyermekek, de a szülők 
is népviseletbe öltözve kísérték a hintókon, lovas kocsin a 
felvonulókat. Köszönjük a szülőknek aktív részvételüket. 
 Október 1.-én az idősek felköszöntésének nemes 
feladatában szintén a nagycsoportosok vettek részt! A 
gyermekek műsorral és csekély ajándékkal készültek. ( 
Felkészítő pedagógusok: Borongics-Kiss Veronika és Serei 
Zsófia volt) 
 Október 6.-án óvodánk is részt vett a Puskás Gyula 
emléktornán. Pedagógusaink kézműves sátrat állítottak fel, 
nagycsoportosaink és középső csoportosaink részt vettek 
az ovifocin! 
 Október 25.-én a Tűz témakör keretében az Igali 
Tűzoltó Egyesület tartott óvodánkba bemutatót! Láthatták 
a gyermekek a tűz keletkezését valamint az oltási 
folyamatot is. Az oltás után a tűzoltók bemutatták az 
általuk használt eszközöket, és így a gyermekek, sok - 
általuk is használható- ismeretet szereztek! Köszönjük 
Fülöp Lászlónak, Tóth-Mérei Józsefnek és Pozsár Árpádnak 
hogy óvodásainknak ilyen érdekes és tartalmas bemutatót 
tartottak. 
 Október 26.-án az iskola meghívta óvodánk 
gyermekeit az általuk megrendezésre került Ősszel érik 
kiállításra! A gyermekek nagyon sok élménnyel tértek 
vissza intézményünkbe. Nem csak esztétika élményeket 
gyűjthettek, de tudásuk is bővült az ott megismert 
terményekkel. Köszönjük a lehetőséget az iskolának! 
 Állandó kiállításunk minden érdeklődőt szeretettel 
vár az óvodánk előterében felállított mini galériában, ahol a 
gyermekek által készített - az aktuális témahetekhez 
kapacsolódó - alkotások tekinthetők meg! 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket és támogató 
közreműködésüket! 

Cserné Fehér Mária 

 

Igali Gyógyfürdő: 
 

Hosszúhétvége az októberi nyárban! 
 Igazán nem panaszkodhatunk az idei őszre, az 
időjárás kitett magáért. Ragyogó napsütés, 22-25 °C 
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jellemezte többek között azt a pár napot is, amit 
hosszúhétvégeként emlegetünk csak. Az október 23-i 
nemzeti ünnep alkalmából szombattól keddig 4 szabadnap 
keletkezett, amit nagyon sokan kihasználtak arra, hogy 
meglátogassák az Igali-Gyógyfürdőt. Ebben a pár napban 
nyárvégi hangulat alakult ki a medencékben és a 
szárazságtól magához tért füves részeken is. Sokan 
napoztak és élvezték a szabadban fogyasztott sör és lángos 
hangulatos egységét. A jó időre és a több napos 
szabadságra való tekintettel fürdőnk nyújtott nyitva 
tartással és már 14 órától délutáni kedvezményes 
belépővel várta az ide látogatókat.  
 A gyerekekre gondolva vasárnap és hétfőn Trapi 
bohóc hajtogatta lufiból a legmeghökkentőbb figurákat, de 
mellette arcfestést és csillámtetoválást is kérhettek a 
vállalkozóbb kedvűek. A családosok pedig birtokba 
vehették a pár hete elkészült játszószobát, ahol szüleik 
felügyelete mellett játszhattak a kicsik. A játszószoba ezen 
túl minden hétvégén a gyerekek rendelkezésére áll majd.  
 

 
 
 Vasárnap délután a hangulat fokozásáról Weisz 
Viktor gondoskodott, akiért péntekenként a Voice című 
tehetségkutató műsorban is izgulhatunk majd. Viktor 
visszatérő vendége a fürdő rendezvényeinek, és nem csak 
ide kötődő rokoni szálai miatt szereti Igalt. „A közönség itt 
mindig levesz a lábamról” – mondta – és megígérte, akkor 
is eljön majd, ha már országos hírű sztár lesz.  
 

 
 
Legközelebb december 31-én délelőtt lép fel az Igali-
Gyógyfürdőben egy szilveszteri ráhangoló bulin. Mindenkit 
szeretettel várunk! 

 

Apróhirdetések: 

Értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy az igali Húsboltban       
a meglévő áruválaszték mellett HAJDINÁS hurka kapható! 
Hagyomány, minőség, Koma Hús Kft. 

 
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 82/952-270 
R-Horváth Temetkezési Kft.  +36 82/372 069 
     +36 20/546-0761 

 
 Megérkezett: 

10.18. Németh Áron 
10.19. Kovács Diána 
10.19. Lőrinc Leona 
11.04. Tóth Gréta 

 
 
 

 Elhunyt: 
Törzsök Gyula, élt 76 évet, béke poraira. 
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