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Szeretettel köszöntöm az igali lakosokat! 

 Kálmán Csaba vagyok református 
lelkész, akit a Dunántúli Egyházkerület 
november 1.-étől nevezett ki, a nem rég 
megalakult missziói körzetbe szolgálni. Az 
adventi időszakban sok mindenkivel 
találkozhattam, és örömmel tapasztaltam az 
Adventi Koncert alkalmával, hogy milyen 
sokrétű kiscsoportok alkotják a nagy városi 
közösséget. Énekkarok, nagyon tehetséges 
zenész gyerekek, kedves óvodások, akik 
színvonalas műsor keretében elevenítették 
meg a karácsonyi történetet. A múlt 
hónapban egy megtisztelő felkéréssel 
kerestek meg engem, és ezáltal részt 
vehettem a Magyar Kultúra napján szervezett 
városi megemlékezésen. A különböző 
korosztályok által előadott műsor, híven 
mutatta be, hogy a művészet egy olyan 
összekötőkapocs az ember életében, amely 
képes eltűntetni a különbségeket ember és 
ember között, mert egybeolvasztja, a közös 
cél érdekében az alkotókat. Jó volt látni, hogy 
minden korosztály képviseltette magát ezen 
a gálán. Rövid, itt eltöltött időszakom alatt 
megfigyeltem, hogy mindenhol vannak 
közösségteremtő emberek, akiknek szívük 
diktálja, hogy felelősséggel tegyenek a 
településükért ahol élnek. Ehhez a munkához 
szeretnék én is csatlakozni családommal 
együtt, ezért elkezdtük építeni Igalban is a 
gyülekezetet.  
 Minden vasárnap délután négy 
órakor tartjuk Istentiszteletünket a 
Művelődési Házban, amit ezúton is hálásan 
köszönünk meg az Önkormányzatnak és 
Polgármester Úrnak.  
 Az Istentiszteleteinkre mindenkit 
szeretettel hívunk és várunk, gyerekekkel 
együtt, hiszen gyermek megőrzést és 
gyermek istentiszteletet is szervezünk ez idő 
alatt.  
Engedjék meg, hogy ezúton is közzétegyem 
elérhetőségeimet: 
Tel: +36-30-4311720,  
Email: kalman.csaba.gabor@gmail.com  
 

Végezetül hadd kívánjak mindenkinek 
eredményes mindennapokat, 

hívatásukban sikert, és otthonaikba pedig, 
áldást és békességet! 

 
Apróhirdetések: 

 
PIZZA KISZÁLLÍTÁS - GALÉRIA ÉTTEREM 

Kiszállítás minden kedden, pénteken és szombaton 12:00-19:00-ig. 
Lehetőség van bankkártyás, és SZÉP kártyás fizetésre, üzletben való 

átvételkor. Étkezési utalványt elfogadunk. 
Tel.: 06-82-372-519 

 
Ingyenes apróhirdetését feladhatja személyesen, a Művelődési Házban, nyitva 
tartási időben. 

 
 

 Elhunyt: 
Pintér Istvánné, élt 84 évet 
Szabó Miklós, élt 63 évet 

Béke poraikra! 
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Felelős szerkesztő: Arany János Művelődési Ház 
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       ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

 Megnyílott a Járási Hivatal 
kirendeltsége Városunkban. Helyileg a 
volt házasságkötő teremben lett 
kialakítva az iroda, ahol naponta 
reggel 8-tól délután 16:30-ig fogadják 
az ügyfeleket (pénteken 8-14-ig). Az 
ebédszünet 12.00-12.30 tart. Két 
hatósági ügyintéző és 1 fő ügysegéd 
látja el a feladatokat. Igal, Ráksi, Gölle, 
Büssü és Kisgyalán ügyeit Czeider 
Eszter, Somogyszil, Gadács, Kazsok, 
Magyaratád, Patalom, Orci, Zimány 
ügyeit Küherné Czapáry Katalin intézi. 
Az ügysegéd, Salamon Nóra Ráksi, 
Gölle, Büssü, Kisgyalán, Somogyszil, 
Gadács, Kazsok településeken 
meghatározott időpontokban tart 
ügyfélfogadást. 
 Olyan szociális jellegű ügyeket 
intézhetnek helyben, amelyek eddig 
jegyzői hatáskörbe tartoztak, például: 
egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság, időskorúak járadéka, 
alanyi jogú közgyógyellátási 
igazolványok, alanyi jogú ápolási díj: 
súlyosan fogyatékos, vagy tartósan 
beteg 18 év alatti személy 
gondozására vonatkozóan, stb. 
 Kormányablak egyelőre sajnos 
helyben nem működik, tehát 
okmányirodai ügyintézés 
(személyigazolvány, jogosítvány, 
forgalmi engedély ügyek, 
lakcímkártya) továbbra is a Kaposvári 
Okmányirodában történik, 2013. 
február 04-től 8.00-20.00 óra között!
 Megalakult Közös 
Önkormányzati Hivatal, 2013. január 
01. napjával. A hivatal három 
munkatársa munkavégzési helyet 
tekintve Igalba került. Somogyszilban 
az aljegyző (volt S.szili jegyző), és két 
munkatársa fogadja az ügyfeleket. 
Ráksiban heti két alkalommal, 
Kazsokban heti egy napban, Gadácson 
heti egy fél napban történik helyben az 
ügyek felvétele. 

 2013. január elsejétől a 
Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ (KLIK) vette át városunk 
általános és speciális iskoláját. Ezen túl 
az iskola fenntartása, üzemeltetése 
állami, központi feladat. 
Önkormányzatunknak továbbra is a 
feladatai közé tartozik a 
gyermekétkeztetés biztosítása. 
A régi ÁMK-ból az állam kiemelte az 
iskolákat, a maradó óvodák (Igal, 
Somogyszil, Büssü, Zimány), a könyvtár 
és a művelődési ház alkotja jelenleg az 
új Általános Művelődési Központot. 
 Szennyvízzel kapcsolatos Vizi 
közmű Társulat: tájékoztatásul 
közöljük, hogy mintegy 330 
ingatlantulajdonos csatlakozott, adta 
le szándéknyilatkozatát. Ez a szám 
jóval több, mint a törvényben 
minimálisan előírt kétharmad. Ebből 
adódóan, akik eddig még nem 
csatlakoztak, rájuk nézve is kötelező a 
csatlakozás a törvény erejénél fogva. 
Akik bármilyen okból kifolyólag nem 
tudták igénybe venni az OTP 
munkatársai által biztosított 
fogadónapokat, azokat névre szóló 
levélben ismételten megkeressük, 
megadva az utolsó csatlakozási 
időpontokat, mellékelve a kitöltendő 
nyilatkozatokat. 
 A helyben biztosított utolsó 
csatlakozási időpontok és helyszín: 
Művelődési Ház, 2013.02.15.-én 
pénteken 12-17 óráig és 2013.02.16-
án szombaton 8-12 óráig. 
 Tájékoztatjuk az érintett eb 
tartókat, hogy február 14-én 8:30-12-
ig pót-chippelés lesz, ugyanúgy a 
Művelődési Ház udvarán. Kérjük, akik 
az első chippelésen nem tudtak 
megjelenni,   illetve  a  háznál   történő 
chippelésre sem iratkoztak fel, 
törvényi kötelességüknek 
szíveskedjenek eleget tenni. 
 

2013. február 1.  Obbás Gyula 
   Polgármester 
 

Művelődési Ház Hírei 
 Január 22-én a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából műsoros 
ünnepségen vehettek részt az 
érdeklődők.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fellépők között voltak az ovisok, az 
iskolások, a speciális iskolások, az igali 
néptáncos asszonyok, az idősek 
klubjából Farkas Józsefné és Nagy 
Attila, az Igali Női Kar, illetve Horváth 
Cintia és táncpartnere. Az ünnepi 
beszédet Kálmán Csaba református 
lelkész mondta el. 
 

 

 

 

 

 

Minden fellépőnek köszönjük, hogy 
megtisztelt minket szereplésével!
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Általános Iskola 
 

A januári IDB rendezvények a sport 
jegyében zajlottak. 

Eredmények: 

Ping-pong: 

I. Károlyi Dániel 8.b 

II. Sárközi Dániel 7.o. 

Horváth Milán 6.o. 

III. Csizmadia Tamás 6.o. 

Csocsó: 

I. Károlyi Dániel – Horváth Milán 

II. Csizmadia Tamás – Nagy László 

III. Balázs Mátyás – Balázs Krisztián 

Sakk: 

A három hete tartó viadalban, az 
alábbi tanulók állnak holtversenyben: 

Csizmadia Tamás, Szász László és 
Mérei Árpád. 

 Január 18-án minden tanuló 
megkapta félévi bizonyítványát. A 
nevelőtestületi értekezlet után, a 
szülői értekezletek folyamatosan 
zajlanak. 

 Végzős diákjaink túl vannak a 
központi írásbeli felvételin. A szóbeli 
vizsgák, február 23-án, és március 1-én 
zajlanak. 

 

 

 

Hírmorzsák az Oviból 
 

Szeretettel köszöntöm az Igali 
Hírmondó olvasóit! 
 Az előző számokban 
olvashattak arról, hogy milyen 
események voltak intézményünkben. 
A január is bővelkedett programokban. 
A teljesség igénye nélkül a 
legfontosabbakról írok ebben a 
számban. 
 2013. január 22.-én az Arany 
János Művelődési Házban a Magyar 
Kultúra napja alkalmából rendezett 
műsoron óvodánk nagycsoportosai is 
felléptek. A csoportból hat igali kisfiú 
botos kanásztáncot adott elő. 
Fellépők: Czanyó Simon, Fülöp 
Krisztián Adrián, Nyögéri Patrik, Orsós 
Csaba, Harangozó Bence, Ságvári 
Csaba. Felkészítők: Serei Zsófia, 
Borongics – Kiss Veronika. A gyerekek 
és felkészítőik nagy lelkesedéssel 
készültek a fellépésre. A műsorba a 
gyerekek által kitalált elemek is 
beépítésre kerültek. Dicséret illeti őket 
kreativitásukért, szereplésükért, a 
pedagógusokat pedig a felkészítő 
munkájukért. Köszönjük szépen a 
Szülőknek, hogy gyermekeiket 
elhozták a rendezvényre, és 
jelenlétükkel gyarapították a nézők 
táborát. 
 2013. január 23.-án Szülői 
értekezletet tartottunk óvodánkban 
csoportonként. Az óvodapedagógusok 
értékelték a 2012/2013-as nevelési év 
első félévét. Tájékoztatták a Szülőket 
gyermekük aktuális fejlettségi 
szintjéről, az első félévben elvégzett 
feladatokról, valamint a második félév 
eseményeiről. 
 Február hónap, igen 
változatosnak, és sokszínűnek 
ígérkezik mindenki számára, számos 
esemény színesíti majd mindennapi 
életünket. 
Farsangi rendezvényünket 2013. 
február 8.-án tartjuk óvodánkban.  
 Óvodánkban már évek óta 
hagyomány a hetes farsang. Ezzel is 
színesíteni     kívánjuk    a     gyermekek 
 
 

 
 
óvodai életét. Minden csoportban 
farsangi témahét keretében valósulnak 
meg a különböző tevékenységek. A 
farsangi témahét közel áll a gyermekek 
érdeklődéséhez, a családok számára 
kötetlen lehetőséget biztosítunk, hogy 
a gyermekekkel együtt tevékeny-
keddjenek. A témahét során, 
változatos programokon keresztül 
vonjuk be a partnereket a gyerekekkel 
közös sokrétű tevékenységekbe. A 
gyerekek minden évben nagyon várják 
ezt az időszakot. Az előkészületek, a 
farsangi bál, a kiszebáb égetése mind 
maradandó élményt jelent a 
kisgyermekek életében. A téli időszak 
lezárása a farsangi mulatság, a 
bolondozás, és egy vidám délelőtt az 
óvodában. A mulatságot megelőzik az 
előkészítő munkálatok, melyet minden 
csoport egy azon időben végez. Az 
óvodánk csoportszobáinak mérete és 
elosztása lehetőséget ad arra, hogy 
külön-külön csoportonként, majd 
együtt is jól érezzük magunkat. A 
gyerekek a hét folyamán folyamatosan 
ismerkednek a farsangi 
néphagyományokkal, népszokásokkal. 
A mulatságot megelőzve verseket, 
dalokat, tánclépéseket gyakorolunk, 
minden csoport kis műsorral készül. 
Különböző technikai megoldásokkal 
készítünk díszeket, vágunk szemüveget 
(ezeket különböző technikával 
díszítjük), készítünk farsangi álarcokat 
festés, vágás, kasírozás stb. technikák 
alkalmazásával, minden a gyermekek 
egyéni ötletének és fantáziájának 
megfelelően.  
 Reméljük, hogy a 

tevékenységek végzése közben a jó 

hangulat uralkodik majd mindegyik 

gyerekcsoportban, jól érzik magukat a 

gyermekek, és igazán ráhangolódnak a 

várva várt napra, a farsangi 

mulatságra. 

Cserné Fehér Mária 
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Újdonságok, kedvezmények 
az Igali-Gyógyfürdőben! 

 

 Januártól csoportos medence 
tornával színesedett az Igali-
Gyógyfürdő kínálata. Hétfő kivételével 
a hét minden napján, naponta kétszer 
– 11:00 és 14:30 órakor – új, ingyenes 
szolgáltatást vehetnek igénybe a 
látogatók. A fedett termálmedencében 
fiatal kolléganőnk, Dudás Tímea 
gyógytornász irányításával átmozgató, 
lazító tornagyakorlatokat végezhetnek 
a résztvevők.  

 

Az eddigi tapasztalatok nagyon 
pozitívak, vannak rendszeres 
résztvevők és csak egy-egy alkalomra 
„beugrók” is. A 30 perces könnyed 
testmozgás után frissen, 
megfiatalodva, de azért kellemesen 
elfáradva mindenki elismerőleg bólint: 
„Jól esett!” 

Év eleji kedvezményt kínálunk a 
hozzánk látogatóknak azzal,  

 

hogy 2013. január 15. – február 28. 
között hétköznapokon a 45 év feletti 
vendégeinket megajándékozzuk egy 
ingyenes masszázzsal, amelyet a napi 
létszám beteltéig tudunk biztosítani. 

Időpont egyeztetés a +36-82/372-286 
telefonszámon lehetséges. 

További információk találhatók a 

www.igal.hu/Gyógyfürdő oldalon. 

2013-ban a szerencsére is 

alapozzuk a fürdő Internetes 

megjelenéseit 

Ma már mindenki által ismert és 

elfogadott tény, hogy a lakosság 

jelentős része az Internet segítségével 

választja ki utazási célpontját. A 

hagyományos weboldalak mellett 

egyre nagyobb szerepet töltenek be a 

különféle közösségi oldalakon végzett 

marketing tevékenységek, ahol 

gyakorlatilag úgy lehet eladni vagy 

éppen reklámozni egy terméket, hogy 

az emberek ezt észre sem veszik, 

hiszen ők sokszor csak egy „Like-ot 

vagy egy megosztást” látnak a 

történetben. Ennek ellenére mégis 

óriási tömegeket lehet közvetlenül 

elérni ilyen módon, mindezt minimális 

költség ráfordítás mellett. Az ebben 

rejlő marketing lehetőséget 

szeretnénk mi is a leghatékonyabban 

kihasználni. Arra gondoltunk, hogy a 

2013-as évet a szerencsés oldaláról 

fogjuk megközelíteni ezért pedig Igal 

és a gyógyfürdő online megjelenéseit 

is ehhez igazítjuk ebben az évben. Az 

Igali-Gyógyfürdő Facebook oldalának 

szerkesztőjeként egy apró ötlet 

vezérelte játékkal indítottam az évet. 

Ennek csupán annyi volt a lényege, 

hogy amint elérte az oldal a 2013 

tagot, akkor a játékban résztvevők és a 

nyerő képet az ismerőseik körében 

megosztók között kisorsoltunk egy 

hétvégi családi belépőt. A játékot közel 

3000-en osztották meg az ismerőseik 

között, ez által az ország minden 

pontjára, több mint 90.000 emberhez 

jutott el közvetlenül az Igali-

Gyógyfürdő híre. Azt gondolom ez egy 

igazán szép eredmény, különösen 

annak tükrében, hogy a hozzászólások 

között is rengeteg pozitív visszajelzést 

kaptunk azt illetően, hogy milyen szép 

az Igali fürdő – mondták ezt olyanok, 

akik még nem jártak itt, és olyanok is, 

akik régebben, még az új rész átadása 

előtt fordultak meg Igalban- sokan 

jelezték, hogy idén biztosan eljönnek 

kipróbálni. Tavasszal egy Internet 

alapú rajzversennyel fogjuk 

népszerűsíteni a fürdőt, amelynek a 

célja, hogy mind több kisgyermekes 

család ismerjen meg minket az 

országban. Nyár elején, ismét 

megrendezésre kerül a „Fürdünk a 

Nyereményekben” elnevezésű 

nyereményjáték, amely már tavaly 

óriási népszerűségnek örvendett a 

vendégek körében, köszönhetően 

annak, hogy rengeteg turisztikai 

szolgáltató csatlakozott hozzá 

különböző fejajánlásokkal. Az év 

végéhez közeledve azt szeretnénk 

felhasználni egy kis játékra, hogy idén 

szeptemberben és decemberben is 

péntekre fog esni a 13-a. Sokan 

tartanak ettől a párosítástól, de aki 

Igalba látogat majd ezeken a napokon, 

az garantáltan szeretni fogja. 

 

Egy szó, mint száz, idén is érdemes lesz 

az Igali-Gyógyfürdőt követni az 

Interneten, mert amellett, hogy 

folyamatosan hírt adunk az aktuális 

hírekről és akciókról, ebben az évben 

nagyon sok vendégnek meghozzuk a 

várva várt szerencsét is. 

Tisztelettel:      Gellért Attila 
   alpolgármester 

   ötletgazda 

http://www.igal.hu/Gyógyfürdő
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=526687950685317&set=a.322227031131411.81223.147113241976125&type=1&relevant_count=1

