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Gyógyfürdő: 
Hangfürdőztünk! 

December 22-én különleges élményben lehetett része 
azoknak, akik ellátogattak az Igali-Gyógyfürdőbe. Gongok, 
tibeti hangtálak, csengők, sámándob és egyéb keleti 
hangszerek varázsolták el a medencében fürdőzőket egy 
ismeretlen, meditatív állapotba. A gongok hangja felszínre 
hozza a rejtett traumákat, ellazítja a légzést, beindítja az 
öngyógyító folyamatokat és az egy órás meditáció végén 
felfrissülve, energiával feltöltődve térhetünk vissza a való 
világba. A sokunk számára eddig ismeretlen élményt Gungl 
Mónika pszichológus mutatta be az érdeklődőknek. 

 

 
 

Apróhirdetések 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Megérkezett: 
Erdődi Ármin Zsolt, december 13. 

 
  Elhunyt: 

Dr. Hajnal Miklósné élt 91 évet 
Karakas Lajos élt 84 évet 

Orsós Éva élt 57 évet 
Nyugodjanak békében! 

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. február, Lapzárta: 2014. január 

Számítógépek javítása, beszerzése, beüzemelése, telepítése 
rövid határidővel. Hálózati problémák elhárítása, 

kellékanyagok és alkatrészek beszerzése versenyképes áron. 
Biztonsági kamerarendszerek tervezése, telepítése. 

Kérésre házhoz megyek, hívjon bizalommal! 
Fekete Zoltán +36-30-2040-136 

Az Igal Szolgáltató Kft. továbbra is várja 
megrendeléseiket az alábbi tevékenységekre: 

- Fűnyírás 
- Kiskertek, háztáji területek megmunkálása, kis- 

és nagytraktorral egyaránt (szártépőzés, 
szántás, kaszálás) 

- Bozótirtás, kisebb fák kivágása 
- Szennyvízszippantás 
- Téli fagytalanítás, hó eltakarítás 
- Téli tűzifavágás és aprítás 
- Tereprendezés, árokásás markoló traktorral 

Amennyiben gépi és kézi földmunka szolgáltatásainkat 
szeretnék igénybe venni, kérem, keressenek 
személyesen, vagy hívjanak bennünket bizalommal az 
alábbi elérhetőségeken! 

IGAL Kft. 7275 Igal, Szent István u. 29. 
Telefon: 82/372-098   Mobil: 30/869-0533 

 

Köszönjük az Igali Női Karnak és az igali Szent Anna Templom 
Kórusának, hogy szereplésével hozzájárult az Adventi 
Hangverseny sikeréhez! Továbbá köszönjük azoknak, akik 
felajánlásaikkal hozzájárultak a rendezvényhez! 

A Szervezők 

Köszönjük Horváth Jánosné, Ica néninek, hogy munkájával 
idén is hozzájárult Igal Adventi koszorújának elkészítéséhez. 

 

Keveset használt bojlis szett kihasználatlanság miatt eladó! 
orso : fire fox hb 90 (fém dob ,zsinórral töltve pót dob) bot: 

Jaxon orion carp 360 cm , 2,75 lb (2 részes) merítő fej: colmic 
special carp. Az ár: 17.500.- kismértékben alku képes. 

(akár merítő fej nélkül is)! 
Érdeklődni a +36.30/6161917-es telefonszámon lehet egész 

http://www.igal.hu/
mailto:ikszt@igal.hu
tel:%2B36.30%2F6161917
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
  
Tisztelt Olvasóink! 
 
Ezúton kívánunk Önöknek Igal Város Önkormányzata 
nevében, egészségben, sikerekben és eredményekben gazdag 
boldog új évet! 
 

Az eddig megjelent Igali Hírmondó számait 
megtekinthetik Igal Város honlapján, elektronikus formában. 
A továbbiakban havi rendszerességgel feltesszük a jövőben 
megjelenő számokat is, ezzel párhuzamosan nyomtatott 
formában is eljut Önökhöz a szokott módon az Igali Hírmondó. 

Megkezdődött a vallásturisztikai pályázat kivitelezési 
munkája: a vallásturisztikai szálláshely épületének bontási és 
átalakítási munkáival kezdte a kivitelező a projektet. A 
következő kivitelezési helyszín a plébánia épületének 
bővítése, átalakítása lesz. Az építési munkálatokkal 
párhuzamosan megkezdődött a szobrok restaurálása. A 
restaurátor megkezdte a felújítandó szobrok egy részének 
elszállítását a restaurátor műhelybe. 

Amint már említettük az előzőleg megjelent 
Hírmondónkban, a szennyvíz pályázattal kapcsolatban 
eredményt hirdettünk a rendelkezésekre álló dokumentumok 
alapján. A pályázati eljárásrendnek megfelelően a 
dokumentációt felküldtük az NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti 
Főosztályának, ahol a közbeszerzési eljárás egyes elemeit 
megkifogásolták és a résztvevő pályázók közül az eddigi 
győztes és a másodikként befutó pályázók anyagát 
érvénytelennek nyilvánították, így a végleges nyertes a 
közbeszerzési eljárásban a nettó 334 millió Ft-os vállalási árral 
induló Nyír-Aqua és a DUVIÉP konzorciuma lett. Számításaink 
szerint még január hónapban meg tudjuk kötni a nyertes Igal 
Szennyvíz Konzorciummal a szerződést, ezt követően indulhat 
meg az építés. 

A közfoglalkoztatás keretén belül 2013. december 31-
től 2014. április 30-ig 7 főt alkalmazunk téli közfoglalkoztatási 
programban. 2014. január 01-től 2014. február 28-ig 5 fő 
részére tudunk úgynevezett hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatást biztosítani. 2013. december 03-tól 2014. 
március 31-ig 7 fő téli közfoglalkoztatás címen mezőgazdasági 
képzésben részesül. 2013. november 01-től 2014. április 30-ig 
13 fő képzésben részesül: motorfűrész kezelő, zöldség-
gyümölcstartósító és mezőgazdasági munkás képzésen 
vesznek részt. 

A fürdő gazdasági bejáratával szemben, szintén 
közfoglalkoztatási program keretén belül megépített 
fóliasátrakban a veteményezéssel, magok elvetésével 
elvégeztek. A terveinknek megfelelően a fürdőről nyert meleg 
víz hulladék hőjével és az egyik eddig használaton kívüli kút 

beüzemelésével megfelelően tudjuk fűteni a fóliasátrakat, 
ahol elképzeléseink szerint már a tél folyamán is salátát és 
egyéb zöldségeket tudunk termelni. 

Igal Város Önkormányzata december 16-án 
közmeghallgatást tartott, melynek témája a 2013. évi 
gazdálkodás és az aktuális feladatok végrehajtása volt. 
Emellett tájékoztatás történt az aktuális pályázatokról, 
szemétszállításról, orvosi ellátásról, közmunka programról. A 
fenti témákkal kapcsolatban, aki figyelemmel kísérte az Igali 
Hírmondó előző kiadásait már tájékozott lehetett. 

A 2014. január 9-én 16 órától kezdődő képviselő-
testületi ülésen a napirendek a következők: 
1. Igal Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. évi 
munkaterve 
2. Szennyvízberuházás kivitelezői eljárásának eredmény-
hirdetése 
3.Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a köztisztaság 
fenntartásáról szóló rendelet megtárgyalása, megalkotása. 

Végezetül ezúton is szeretnénk megköszönni az 
adventi és a karácsonyi műsor szereplőinek, felkészítőiknek, 
valamint segítőiknek a színvonalas műsorokért végzett 
munkáját. Köszönet azoknak is, akik felajánlásaikkal emelték a 
karácsonyi műsor színvonalát és a résztvevőknek, az 
érdeklődőknek a jó hangulatáról gondoskodtak.  
 
Igal, 2014. január 8.  Obbás Gyula, polgármester 

 

F E L H Í V Á S   Az Önkéntes 
Tűzoltó- és Polgárőr Egyesület 
önkéntes tűzoltók jelentkezését 
várja. Számítunk minden olyan 18. 
életévét betöltött fiatalra, aki 
egyesületünk alapszabályát 
magára nézve elfogadja, az 

egyesületben dolgozni szeretne, egészségileg a feladat 
ellátására alkalmas és az önkéntes tűzoltó feladatok 
ellátásával kapcsolatos tanfolyamon, képzésen részt vesz és 
ott eredményes vizsgát tesz.  
Elsősorban olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik helyben 
laknak és dolgoznak, de természetesen a nem helyben lévő 
munkahely sem kizáró ok. A jelentkező tagok felvételéről az 
egyesület tagsága a soron következő közgyűlésén dönt, ami 
várhatóan február végén, március elején kerül 
megrendezésre. Jelentkezni és információt kérni 
munkaidőben az egyesület elnökétől Fülöp Lászlótól lehet a 
82/573-029-es telefonszámon, vagy személyesen a közös 
önkormányzati hivatalban. 
Egyesületünk célkitűzéseinek megvalósítása érdekében 
kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa működésünket, 
adószámunk: 18767940-1-14 
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Művelődési Ház hírei 
 

2013. december 07-
én Művelődési Házunkba is 
ellátogatott a Mikulás. 
Köszönjük a szervezést az 
Együtt Igalért Egyesületnek.  
 
 

Szakmaválasztás címmel ingyenes programsorozatot 
indítottunk, melynek első előadása december 11-én volt a 
Művelődési Házban. A programon a fodrászat előnyeit, 
hátrányait és a szakma egyéb tulajdonságait mutatta be 
Gerencsérné Hinkli Enikő, akinek ezúton is köszönjük alapos 
felkészülését! 

December 12-én kézműves foglalkozással 
egybekötött táncházon vettek részt az általános iskola tanulói. 
A táncházban a lépéseket Gerlecz László néptánc oktató 
mutatta, a zenét Ferenczi Adrienn és Henczi Dávid 
szolgáltatta. Akik a kézműves foglalkozást választották, Sipos 
Georgina segítségével, szalvétatechnikával karácsonyi 
díszeket készítettek. 

A helyi védőnő, Baranyi Zoltánné segítségével 
december 17-én AIDS vetélkedő került megrendezésre. A 
totók kiértékelése után a felmerülő kérdésekre szakszerű 
felvilágosítást kaptak a fiatalok. 
 
Szintén ezen a napon 
a Mágika hobbibolt 
karácsonyi kézműves 
foglalkozásán alkottak 
a gyerekek.  
 
December 20-án idén 
először a Művelődési 
Ház adott otthont a 
város karácsonyi műsorának. Az ünnepségen szerepeltek az  
Igali Margaréta Óvoda nagycsoportosai, felkészítők: 
Borongics-Kiss Veronika és Simon Andrea 
Igali Batthyány Károly Általános Iskola tanulói, felkészítők: 
Marosi Istvánné, Szabóné Schwendtner Ivett, Varga-Balázs 
Nelli, Domján Zsuzsanna, Szakály József 
Farkas Józsefné Ági néni,  
Bogdán Evelin és Bogdán Fanni, 
igali Szent Anna Templom Kórusa, vezényelt Horváth Jenőné, 
igali felnőttek. 
Ünnepi beszédet mondott Obbás Gyula polgármester és 
Kálmán Csaba református lelkész. 

 
Állandó programok: 

Modern tánc minden szombaton 13:00 órától Nyögéri 
Henrietta vezetésével. 
Kézimunka szakkör minden szombaton 16:00 órától, a 
foglalkozást tartja Hajnal Miklósné. 

 
 
2014. január 17-én, pénteken 18 órára minden kedves 

igali boros gazdát szeretettel várunk az ELSŐ IGALI 
PINCEMUSTRÁRA. Helyszín: Kreka Ferenc pincéje (cseri dűlő) 

 

Következő VÉRADÁS időpontja: 
2014. február 26. szerda, 13:00-16:30, 
helyszíne: Arany János Művelődési Ház 
7275 Igal, Szent István u. 89. 

 

Általános Iskola 
 

December 6-án az iskolában is járt a Mikulás, a hangulatot 
délután „1 perc és nyersz” vetélkedővel fokoztuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesemondó verseny volt, december 13-án, most is mint 
minden évben nagyon sok mesélő jelentkezett. Gratulálunk a 
győzteseknek és minden résztvevőnek, köszönjük a zsűri 
munkáját! 

 
 

Az Arany János Művelődési Ház 
szeretettel meghívja Önöket 

A magyar kultúra napja alkalmából megrendezésre 
kerülő, megnyitóval egybekötött kiállításra! 

 
Ünnepi beszédet mond 

Cserné Fehér Mária 
a Kulturális, Oktatási és Sportbizottság elnöke. 

 
Helyszín: Arany János Művelődési Ház és Könyvtár 

Időpont: 2014. január 22. 17 óra. 
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Végzős diákjaink Kaposvárra látogattak, ahol 
gyönyörködhettek a város ünnepi fényeiben és elvegyülhetek 
az adventi forgatagban. 

December 14-én, szombaton, Szakály Józsefné 
vezetésével, szép ünnepi műsorral köszöntötték a Somogyszili 
időseket. 

Hagyományos Adventi Vásárt tartott az IDB, a tanulók 
által készített ajándékokból. 

A Karácsonyi műsor a gyermekek és nevelőik 
összefogásának köszönhetően igazán meghitt hangulatot 
teremtett iskolánkban. Dicséret illeti az 5. osztály tanulóit és 
az iskola énekkarának tagjait. Köszönet a felkészítő és szereplő 
pedagógusoknak: Marosi Istvánné, Szabóné Schwendtner 
Ivett, Domján Zsuzsanna, Klementin Kata.  

 

 
 
December 22-én, iskolánk Bonnyai tanulói Klementin Kata 
tanárnő szervezésében, saját településük Karácsonyát tették 
szebbé, meghitt műsorukkal. 
 

XVIII. Jótékonysági Bálunkat 2014. február 15-én 
(szombaton) a Művelődési Házban tartjuk. Minden régi és új 

vendéget szeretettel várunk. 
Zene: Bodó Peti 

 
Kövessenek minket: www.igaliskola.com 

FACEBOOK/Batthyány Károly Általános Iskola 
 

Hírmorzsák az oviból 
 

Kedves Szülők! Kedves Olvasók! 
 

Szeretettel köszöntjük 
Önöket nevelési évünk második 
felében. Bizakodva kezdjük meg az újévet, és reméljük, hogy 
örömökkel, sikerekkel lesz teli. Szülőknek, nagyszülőknek és 
óvodánkat támogatóknak köszönjük eddigi segítségüket! 

Decemberben az adventi készülődést tettük a 
középpontba. Gyertyagyújtással, énekelgetéssel, verseléssel 
ünnepeltünk. Ebben az időszakban kitártuk csoportjaink 
ajtaját, s örömmel tapasztaltuk, hogy a munka délelőttökön 
sok anyuka, apuka és nagymama részt vett. Karácsonyfa- és 
asztali díszeket készítettünk, mézeskalácsot sütöttünk, téli és 

karácsonyi diafilmeket vetítettünk, meséket mondtunk. A 
gyerekeknek nagyon tetszett ez a közös készülődés, és 
örömmel láttuk, hogy a szülők is jól érezték magukat. 
Köszönjük a segítőkész szülőknek, hogy felajánlásaikkal, 
segítségükkel ünnepivé varázsolhattuk csoportjainkat, 
valamint azt, hogy süteményekkel, üdítővel hozzájárultak az 
„Óvodai karácsony” megünnepléséhez. 

 
A karácsony előtti időszak nagycsoportosaink számára 

is mozgalmasan telt. Verses, zenés műsorukkal 
megörvendeztették az Idősek Napközi Otthonának tagjait, és 
felléptek a városi rendezvényen is. Köszönjük Borongics-Kiss 
Veronikának és Simon Andreának felkészítő munkáját.  

 
Az „Óvodai karácsony” reggelén, ott állt a 

csoportszoba közepén a gyönyörű karácsonyfa. Az ünnepi 
délelőtt most is gyertyagyújtással kezdődött, énekléssel, 
verseléssel folytatódott. A nap középpontjában a feldíszített 
fa állt és az ünneplő ruhába öltözött gyerekek. Felemelő érzés 
volt látni a szemekben azt a csillogást, amikor a műsor után a 
csoportszobákban megtalálták az ajándékokat a fa alatt. 

 
Ezúton mondunk köszönetet Kun Eszternek, 

Kisprumik Imrénének és Czanyó Sándornak, akik felajánlották 
óvodánk számára a szép fenyőfákat. 

 
A 2013/2014-es nevelési év második fele is igen 

változatosnak és sokszínűnek ígérkezik mindenki számára, 
számos esemény színesíti majd mindennapi életünket, 
melyről folyamatosan beszámolunk Önöknek.  

 
2014 januárjában számvetést készítünk: mik voltak a 

céljaink, hogyan sikerült megvalósítani, milyen feladatok 
várnak még ránk. Most az első és legfontosabb feladatunk a 
beiskolázás előkészítése. A hónap második felében tartjuk a 
szülői értekezleteket, melyeken az aktualitásokat, a második 
félév, valamint a beiskolázással kapcsolatos feladatokat 
beszéljük meg.  
Reméljük, hogy a Szülőkkel együtt egy sikeres második 
félévnek nézünk elébe. 
 
Ez év első Hírmondójában egy óvodások által is ismert verssel 
köszöntjük Önöket: 
 

„Szeretetben, egészségben  
legyen részed egész évben. 

Légy szerencsés, vidám, boldog,  
felejtsd el a bút, és gondot. 
Kezdődjön hát egy új élet:  

legyen békés, boldog éved!” 
(Mentovics Éva) 

 

http://www.igaliskola.com/

