Igali Hírmondó
Hírmorzsák az Oviból
Az előző számban olvashattak arról, hogy óvodánkban
pályázati forrásból megkezdődött a fűtés korszerűsítése. A
munkálatok befejeződtek, korszerű radiátorok kerültek az
intézmény minden helyiségébe. A nehézségek ellenére
(gyermekek költöztetése) minden fennakadás nélkül
vészeltük át ezt az időszakot. A nagycsoportos gyermekek
az iskola fejlesztőtermébe töltötték az elmúlt heteket, ahol
nagyon jól érezték magukat.
Ezúton szeretném hálás köszönetemet kifejezni
Madarászné Fekete Ágnes Főigazgató Asszonynak, hogy
helyet biztosított a nagycsoportos kisgyermekeknek és
nevelőiknek.
A nagycsoportosok 2013. június 7.-én pénteken vesznek
búcsút az óvodától, óvó néniktől, dajka nénitől és
társaiktól. Az óvodáskor az egyik legszebb időszak a
gyermekek életében, és ezen évek leteltével a leendő
kisiskolás életében először éli át a búcsúzás meghitt
pillanatait. De egy óvónő számára sincs meghatóbb, mint
amikor elbúcsúznak a nagycsoportosok. Három-négy év
után sok-sok emléket hagynak maguk után az iskolába
menők, és gyakran visszasírjuk őket. A ballagás napján,
csinosan felöltözve, hangos, vidám énekszóval búcsúznak,
amit könnyek nélkül nehéz megállni....
Ballagási műsorunkat 17:00 órakor tartjuk az Arany János
Művelődési Házban, ahova minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk.
Az óvoda fűtésének átalakítása miatt elmaradt
óvodánkban a gyereknap. 2013. június 12.-én
bábszínházzal és egyéb szórakoztató programmal
szeretnénk megörvendeztetni a gyermekeket. A bábszínház
10:00 órakor kezdődik az Arany János Művelődési Házban,
ahova szeretettel várjuk a leendő kis óvodásainkat is.
2013. május 31.-én vége a szorgalmi időszaknak, de
ennek ellenére a kis,- és középső csoportban ugyanúgy
folynak a foglalkozások, egyéni és mikro csoportos
fejlesztések, mint eddig, a csoportok nyári összevonásáig.
Óvodánkban a nyári zárva tartás időpontja: 2013.
07. 29-től 2013. 08. 30-ig tart. Nyitás: 2013. 09. 02. (hétfő)
Július 26-ig várjuk összevont csoportban a gyermekeket.
Az intézmény zárva tartásának ideje alatt végezzük el a
felújítási és karbantartási munkálatokat. A fűtés
korszerűsítése miatt minden helyiséget ki kell festeni, a
parkettákat fellakkozni, és a nagytakarítást elvégezni, hogy
szeptember 2.-án tiszta, felújított intézményben
fogadhassuk a kisgyermekeket.

Minden kedves olvasónak, Szülőnek és gyermeknek nagyon
jó pihenést és feltöltődést kíván az Igali ÁMK Margaréta
Óvoda valamennyi dolgozója.
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Apróhirdetések:
Dacia 1310 TX reális áron eladó. Érdeklődni a 82/372204-es telefonszámon lehet az esti órákban.
A fürdőhöz közel 360 nöl telek eladó.
Érdeklődni a 30/451-47-14-es telefonszámon lehet.
Igalban családi ház, sarok számítógépasztal eladó.
Érdeklődni a 30/214-89-62-es telefonszámon lehet.
Választási malacok eladók. (Nagy fehér - Pietrin fajta.)
Érdeklődni a 30/ 639 83 99 –es telefonszámon lehet.
Igali Fürdő Esték
június 29-én, július 13-án, augusztus 3-án és 17-én.
Ezeken a napokon este is nyitva tart a fürdő! 9-02
óráig! Igazi Beach-hangulat, zenével, koktélokkal,
játékokkal és üdvözlő itallal!
Ingyenes apróhirdetését feladhatja személyesen, a Művelődési
Házban, nyitva tartási időben.

 Megérkezett:
Harangozó Levente Gábor 2013.05.25.
Isten hozott!
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: 2013. július.
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Igali Hírmondó
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Május 7.-én, mint szennyvízcsatorna beruházók több
önkormányzattal együtt Bp.-en részt vettünk egy
megbeszélésen, amelyet a szennyvízkiépítésre pályázott
önkormányzatok és a pályázat irányító hatósága (NFÜ-IH)
között zajlott. Az egyeztetésen, mint nyertes pályázó
önkormányzatok megkaptuk azokat a határidőket,
amelyeket a sikeres lebonyolítás érdekében tartanunk kell.
Azóta az említett felügyeleti szervünktől megkaptuk a
jóváhagyást arra, hogy a közbeszerzési eljárásban megjelenő
műszaki tartalom megfelel a kritériumoknak, ami azt jelenti,
hogy a pályázat elején beadott műszaki tartalom és annak
költségvetési vonzata, amelyre a pályázati támogatást
kapjuk nem változott, tehát jelen állapot szerint a
közbeszerzési eljárás befejeztével kivitelezési győztes
hirdetésével az eredeti összegben megvalósítható a
beruházás. Jelenleg az IH a megjelentetni kívánt
közbeszerzési hirdetmény jogi felülvizsgálatát végzi,
amennyiben erről is pozitív visszajelzést, tanúsítványt
kapunk indulhat a kiírás a kivitelező kiválasztására. Ennek a
kiírásnak a határideje, amelyet a budapesti egyeztetést
követően írásban is megkaptunk 2013.06.30.
Vallásturisztikai
pályázatunk
közbeszerzés
szempontjából hasonló helyzetben van, mint az előbb
említett szennyvíz kiépítési pályázat. Szintén az elkészült
közbeszerzési dokumentáció KFF (NFÜ Közbeszerzési
Felügyeleti Főosztály) általi jóváhagyása és tanúsítvány
kiadása után jelentethető meg a felhívás a Közbeszerzési
Értesítőben. Az itt megjelenő felhívás alapján választjuk
majd ki, mint beruházók a legoptimálisabb érvényes
ajánlatot adó kivitelezőt. A kivitelező kiválasztását az erre
alakított bíráló bizottság fogja kiválasztani, melyet a törvény
előírása szerint úgy állítunk össze, hogy abban az
önkormányzat és az egyház részéről legyen bíráló bizottsági
tag, valamint jogi, pénzügyi és műszaki szakmai ismerettel
bíró személyek. A fenti száraznak tűnő tényfelsorolásokat
azért tettük meg, mert kívülállók számára úgy tűnhet, hogy
a pályázatok megnyerésétől számítva hónapok telnek el
anélkül, hogy a beruházás megkezdődne. Ez sajnos az EU-s
pályázati rendszer hazai sajátossága, különböző felügyeleti
szervek által kiírt határidőket és az ezzel kapcsolatos sokszor
bürokratikus dokumentációs kötelezettségeket teljesítenünk
kell (nem csak nekünk, más pályázóknak is). Mint azt
tapasztaltuk más uniós pályázatok kapcsán is, az előkészítés
szakasza általában jóval hosszabb (1,5-2 év), mint a konkrét
kivitelezésé (max: 1 év).
A pályázat megvalósításának teljes szakaszában
mind műszaki, mind pénzügyi vonalon a közreműködő
szervezet (DDRFÜ) havi rendszerességgel ellenőrzi a projekt
teljes dokumentációját. Akik esetleg úgy érzik, hogy
tájékozottabbak szeretnének lenni a fenti pályázatokkal
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kapcsolatban, úgy hivatalunkban szívesen adunk
felvilágosítást kérdéseikre.
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Olvasóinkat, hogy 2013.06.11én délelőtt 10 órai kezdettel a pályázat ütemezésének
megfelelően tartjuk egyházturisztikai pályázatunk hivatalos
nyitórendezvényét a Művelődési Házban, melyre minden
érdeklődőt szeretettel várunk.
START munkaprogram: Mint azt előző számunkban
említettük a volt iskolakert területén folyik a szántóföldi
zöldségtermesztés. Szépen kikeltek a vöröshagyma és
fokhagyma dugványok, valamint kikelt a burgonya. Ezúton
mondunk köszönetet Galambos Ferencnek, aki a 4 mázsa
burgonya betöltéséhez lovaival, töltőekével önzetlenül
segédkezett. Reménykeltően fejlődnek a paprikaparadicsom palánták, a sárgarépa és a zöldség is. Viszont
egy kis üröm vegyül az örömbe, mert reggelente nagy
lábnyomokat találnak a közmunkások az ágyások között:
valaki próbál taposással kárt és bosszúságot okozni,
valamint a már kibújt hagymadugványokat kihúzkodja és
odafekteti a helyükre. Kérjük a jövőben, amennyiben
segíteni nem szeretne, kárt, bosszúságot ne okozzon.
A megszűntetésre kerülő Igal-Víz Kft helyett
önkormányzatunk megalakítja az Igal Szolgáltató Kft.-t,
amely a jelenlegi szolgáltató szervezet helyett a
továbbiakban sokoldalúbb szolgáltatást fog nyújtani, mind a
külsős vállalkozók, mind pedig az ingatlantulajdonosok
irányába. Ennek érdekében vásároltunk egy olyan
földmunkagépet, amely árokásást, cső és kábelfektetéshez
szükséges földkiemelési munkálatokat, földút karbantartási
munkákat, egyéb földmunkákat pl: pincetömb kiemelés tud
végezni. A Kft vezetője a Képviselő-testület döntése alapján
Petkes Attila, akit ilyen irányú kérésekkel lehet megkeresni.
A Kft. dolgozói a jelenlegi „GAMESZ” dolgozók. A létszám a
közeljövőben kiegészül munkagépkezelő és kertész
végzettségű szakemberrel. A későbbiekben plakáton,
szórólapon fogjuk Önöket értesíteni a Kft. által bevállalható
feladatok
köréről.
Szeretnénk,
ha
ezeknek
a
szolgáltatásoknak a díjai – mindenki megelégedésére – a
jelenlegi piaci árszint alatt kerülnének kialakításra.
Mikor e számunkat olvassák az élelmiszer segély
osztása megtörtént. Településünk 380 db segélycsomagot
kapott a Magyar Ökomenikus Segélyszervezettől az EU
élelmiszersegély programban. Mivel a segélycsomagok
száma adott, így csak az arra jogszabályban meghatározott
rászorulók kaphatják, akik kis nyugdíjjal rendelkeznek és akik
a létminimum közelében élnek vagy halmozottan hátrányos
helyzetűek és több kiskorú gyereket nevelnek. A kiosztott
segélycsomag tartalmazta csomagonként a 2 kg lisztet, 2 kg
cukrot, 2 kg száraztésztát és a 60 dkg kekszet csoki
darabokkal.

Igali Hírmondó
Óvodapályázat: A Belügyminisztérium által kiírt pályázaton
nyertünk fűtéskorszerűsítésre támogatást, mely az Igali
Margaréta Óvodára vonatkozik. A pályázat keretin belül
cserére kerültek az óvoda acéllemez radiátorai és
fűtéscsövei korszerű lapradiátorokra és esztétikusabb
megjelenésű csőrendszerre. Ezáltal az intézmény fűtése
hatékonyabb
lesz
és
nem
utolsó
sorban
önkormányzatunknak
ez
a
legköltségtakarékosabb
megoldás. A kivitelező Gyugyi István helyi vállalkozó volt.
A Táncsics telepen megépülő, az Országos Mentőszolgálat
égisze alatt működő 2 szerállásos mentőállomás kiviteli
tervei jelenleg készülnek. Reményeink szerint még ez év
őszén elkezdődnek az építési munkálatok. A Tűzoltó
laktanya helyének kiválasztása különböző jogszabályi
kötöttségek miatt még folyamatban van. E szerint vagy a
Táncsics telep üres telkén a mentőszolgálattal szemben,
vagy a Szent István utcában a Bárányos Tüzép melletti
önkormányzati területen lehetséges. Ez ügyben a
tárgyalások még folynak a Katasztrófavédelem illetékes
szakembereivel.
Az idén 20. alkalommal került megrendezésre a Valder
István Emléktorna, amelye t az Igali SE Tanító Tibor
vezetésével szervezett meg. A rendezvényt Igal Város
Önkormányzata is támogatta. A kispályás labdarugó tornán
kaposvári, kaposfői és a környékbeli iskolák korosztályos fiú
és lánycsapatai vettek részt. Külön színfoltja volt a
rendezvénynek,
hogy
a
horvátországi
Lipik
testvértelepülésünkről is nevezett ifjúsági fiú csapat. A
tornán kiosztásra került sok plakett, kupa és érem azzal a
céllal, hogy ez által is népszerűsítsük és kedveltté tegyük ezt
a sportágat a fiatalok körében.
Igal ÖTE május 18-án a Nagybajomban megrendezett Siófoki
és Kaposvári Katasztrófavédelmi Kirendeltségek illetékességi
területén működő önkéntes tűzoltó egyesületek közötti
versenyen a „800 liter/perc kismotorfecskendő szerelés
versenyszámban” mind a felnőtt női és felnőtt férfi,
valamint az ifjúsági leány és ifjúsági fiú kategóriákban is 1.
helyen végzett. A versenyen 7 somogyi település összesen
26 csapata mérte össze tudását és rátermettségét két
versenyszámban: osztott sugár szerelés és 800 liter/perces
kismotorfecskendő szerelés. Emellett a versenycsapatoknak
egyaránt teljesíteni kellett a 7x55 méteres váltófutást
(amelynek része volt a kúszófolyosó, palánk átugrás és
gerendafutás) is. Ezúton is gratulálunk a résztvevőknek a
remek szereplésért, hiszen ezáltal is öregbítették városunk
hírnevét.
Igal, 2013. június 5.
Obbás Gyula
polgármester
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Művelődési Ház hírei
Május 11-én és 25-én ismét bringázhattak az érdeklődők
kerékpártúráinkon, melyeket Gazder József szervezett.
Június hónapban is lesz kerékpártúra, a pontos időpont és az
útvonal plakátokon és facebook oldalunkon lesz feltüntetve.

Május 13-án Művelődési Házunkban került
megrendezésre a Közkincs Kerekasztal találkozó. A
meghívottak megismerték Igal látványosságait, a
Művelődési Ház programjait, részletes tájékoztatást kaptak
a templom felújítását megcélzó pályázatról, illetve
megtekinthették megújult gyógyfürdőnket.
Május 22-én délután Lőrincz Sándor, újságíró-író
beszélgetett a hitről, hitvallásról Kálmán Csaba református
lelkésszel. Az előadáson köszöntőbeszédet mondott
Witzmann Mihály, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke.

Május 27-én délután ismét kézműves foglalkozáson
vehettek részt az igali diákok. Krepp papírból virágokat
készítettek. A foglalkozást Fülöpné Poldesz Erzsébet
tartotta.

Május 31-én a Nemdohányzó Világnap alkalmából
prevenciós céllal előadást szerveztünk a diákoknak. Az
interaktív előadáson az ÁNTSZ munkatársa, a cigaretta és a
dohányzás káros hatásait mutatta be.

Igali Hírmondó
Június 4-én a Nemzeti Gyásznap alkalmából
megrendezett ünnepi megemlékezésen színvonalas műsort
adtak az Igali Speciális Iskola tanulói, és beszédet mondott
Witzmann Mihály, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke,
ezenkívül az érdeklődők megtekinthették az Általános Iskola
kiállítását is. A rendezvényen Obbás Gyula, Igal város
polgármestere köszöntötte és ajándéktárgyat adott át Budai
János tanár úrnak aranydiplomája megszerzése alkalmából.

Júniusi programok
Az alakformáló aerobic időpontja júniustól
megváltozik. Minden pénteken 19 órától 20 óráig várjuk a
mozogni vágyókat.
Június 18-án 16:30-kor öngyógyító tanfolyam indul
az Arany János Művelődési Házban.
Az alábbi programok ismeretével kezébe veheti saját
életének irányítását, minden szinten. A GYAKORLATOK
elsajátításával, meg is valósíthatja.
Betegségek kialakulása, és öngyógyítás lehetőségei:
Fájdalomcsillapítás saját kézzel. Szervek betegségei
és élethelyzetek összefüggései, öngyógyító gyakorlatok.
Emésztőrendszerünk helyreállítása házi módszerekkel.
Gyakorlás. Táplálkozás. Gyakorlatok. Kapcsolatok rendezése,
egyszerű módszerekkel. Gyakorlatok. Öltözködés, mint
egészségi tényező. /nem divat/ Gyakorlatok. Anyagiak
rendezésének lehetőségei. Út önmagadhoz. Gyakorlatok.
Mindenkit szeretettel várunk!
Csepregi József a kaposvári segítőprogram elindítója.
Június 19-én 16 órakor kézműves foglakozáson vehetnek
részt az ügyes kezű érdeklődők.
Június 28-án 10 órakor az Egészségnap alkalmából
az ÁNTSZ munkatársai ingyenes vizsgálatokat (vércukorszint
mérés, vérnyomásmérés, testzsír-százalék mérés, here- és
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emlőönvizsgálat ismertetése) végeznek az Arany János
Művelődési Házban.
Mindenkit szeretettel várunk!

Általános Iskola
Hosszú évek óta idén újra megrendeztük a TÁTIKÁ-t.
A fellépő „művészek” nagy sikert arattak, reméljük, hogy
ismét népszerű lesz iskolánkban ez a szórakoztató,
közösségformáló program.
Eredmények:
Egyéni
Tapaszti Bálint 2. b - Fluor Tomi - Mizu
Szalay Patrik 7. oszt. – Majka - Nekem ez jár
Papp Boglárka 3. osztály - Mily Cyrus - Wake up America
Kis csoport
Nyerges Kevin - Faul Krisztián 3. osztály
–Dupla kávé- Egyszer fent
Kaszás Korina - Vers Petra - Vers János 7. osztály
Gringó Sztár- Szabadulj fel
Petkes Attila-Végh György-Varga Friderika 7. osztály
- ByeAlex – Kedvesem
Nagy csoport
1. b osztály – Kroki a kis krokodil – Milyen tánc ez?
4.a osztály – Valahol Európában – A zene az kell
Köszönjük a szülőknek, felkészítő tanároknak hogy
segítettek létrehozni a színvonalas produkciókat!
Röplabda siker
Iskolánk III. korcsoportos csapata Országos Röplabda
Elődöntőn vett részt Gödöllőn. A tornán négy csapat küzdött
egymással, a tét az ország legjobb nyolca közé jutás volt. Ez
az első kettő helyezett jutalma lehetett. A fiúk a 3. helyet
vívták ki maguknak, legyőzve Gödöllő csapatát, egy szoros
meccs Egerrel, szép játék a győztes Hortobággyal. Nagyon
büszkék vagyunk a csapatra, hogy a nagy iskolák versenyébe
sikerült beszállnunk. Dicséret illeti a csapat minden tagját!
Köszönet Varga Péter tanár úrnak a következetes, magas
színvonalú felkészítésért! Jövőre is biztosan játékban
leszünk! Hajrá Igal! A csapat tagjai: Csizmadia Tamás, Gadár
Dávid, Lőrinczi Ádám, Gerencsér Bálint, Nagy László,
Nyerlucz Olivér, Reszelő Richárd, Rostás Alex, Trapp Richárd
Pedagógusnap
A Szülői Szervezet Képviselői Pedagógusnap
alkalmából megköszönték a pedagógusok munkáját, virággal
köszöntettek minden dolgozót szülőtársaik nevében.
Köszönjük szépen a figyelmességüket, nagyon jól esett
mindenkinek a köszöntő szó és a szép virág.
Az Általános Iskola köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik
érdekessé, gazdagabbá tették tanulóink gyermeknapját
www.igaliskola.com FACEBOOK/Általános Iskola Igal

