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Fürdőnk marketing tevékenysége során mi is kiemelt figyelmet
szentelünk a Balatonra és igyekszünk a tó közelségét a lehető
legjobban kihasználni, ez által pedig minél több vendéget Igalba
csábítani a régióból.
Gellért Attila
marketing vezető

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

HIRDETÉSEK
 190 db nagyméretű bontott tégla eladó. Igal, Szent István
utca 118. (Postaháznál). Érdeklődni: + 36 82 / 566-097
telefonszámon.
-------------------------------------------------------------------------Megszületett:
Horváth Tamara 2017. 09. 21-én

Isten hozott!
Elhunytak:
Köbli Imre - Élt 78 évet.
Nyárádi György – Élt 64 évet.

Isten nyugosztalja!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Igali Polgárok!
Szennyvíz Lakástakarék Pénztári fizetése:
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a szennyvíz
rákötések okán a 2012-ben megkötött lakástakarék pénztári
szerződések többsége lejár. Ezen ügyből kifolyólag az OTP-vel
már felvettük a kapcsolatot. Arra kérjük az érintetteket, hogy
ezzel várjanak türelemmel. Nem szükséges az OTP bármely
fiókjába befáradni, mivel az Önkormányzat egyben kezeli a
szerződésenkénti 200.000 Ft lehívását. A fennmaradó összegről
a szerződő felek egy válaszlapot kapnak az OTP-től, melyben
megjelölhetik, hogy bankszámlára, postai úton, vagy
készpénzben kérik-e. A folyósítás három hónap múlva
esedékes, tehát december előtt nem várható.
Ezúton felhívjuk a LTP-ral rendelkező lakosokat, akiknek
elmaradása van, hogy legyenek kedvesek az OTP felé azt
megfizetni! Amennyiben a hátralék nem kerül rendezésre, a
számlán lévő megtakarításhoz nem lehetséges hozzájutni.
Szüreti felvonulás:
Ezúton szeretnénk megköszönni a település vezetése nevében
a 2017. szeptember 16-én megrendezésre került Szüreti
Felvonuláson részt vevőknek és közreműködőknek az
áldozatos munkáját. Külön köszönet az Együtt Igal Városáért
Egyesületnek, az Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesületnek,
valamint a Lovas barátoknak, az Iskola és az Óvoda
pedagógusainak, tanulóinak, a Szolgáltatónak, a Fürdőnek és
azon lakosoknak, akik készültek, segítettek, közreműködtek és
munkájukkal biztosították a rendezvény sikerét és jó hangulatát.
A változékony időjárás ellenére az esemény nagyon jó
hangulatban telt.

Pályázati fejlesztések:
Nagy örömmel értesítjük a kedves Lakosokat, hogy a tavaly
év elején óvodafejlesztésre benyújtott pályázati kérelmünk is
elbírálásra
került.
A
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00038
„Óvodafejlesztés” projektcímmel beadott pályázatunk 100 %os támogatást nyert, melyet az Európai Unió Európai
Strukturális és Beruházási Alap finanszíroz, mely 100.000.000
Ft-ot jelent.
A projekt jelenleg a szerződéskötési szakaszban tart. A
megvalósítást idén októbertől a következő év szeptemberig
tervezi az Önkormányzat.
A fejlesztés szigetelést, fűtés korszerűsítést, nyílászárócserét,
akadálymentesítést, burkolást, a vizesblokkok és a termek
felújítását, valamint eszközbeszerzést és a játszótér
korszerűsítését tartalmazza.
Bursa Hungarica ösztöndíj:
Tisztelt Felsőoktatásban részt vevő tanulók!
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer
keretében
az
Emberi
Erőforrás
Támogatáskezelő az Emberi Erőforrások Minisztériuma
megbízásából
meghirdette
a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi
pályázati felhívásait (BURSA-2018A; BURSA-2018B), a
hátrányos helyzetű szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatási tanulmányainak támogatására.
A nappali tagozaton tanuló diákok 2017. november 7.-éig
nyújthatják be a pályázatukat.
További információt a www.emet.gov.hu oldalon találhatnak,
illetve az Igali Polgármesteri Hivatalban érdeklődhetnek.
Idősek napja:
Kedves Nyugdíjas Polgáraink! Szeretettel hívjuk és várjuk az
állandó bejelnetett igali lakcímmel rendelkező nyugdíjas
lakosokat (62 év feletti hölgyek és 63 év feletti urak) a 2017.
október 9-én 13 órakor kezdődő Idősek Napi rendezvényünkre
az Arany János Művelődési Házba. Az érintettek külön
meghívója már a napokban kézbesítésre került.
Október 6-i ünnepség:
Szeretettel várjuk a Tisztelt Lakosságot és az érdeklődőket az
Október 6-i megemlékezésünkre az aradi vértanúk
kivégzésének évfordulója alkalmából.
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Az ünnepség 2017. október 6-án 9 órakor kezdődik az Arany
János Művelődési Házban.
Tűzoltóautó:
Az Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület örömmel
tájékoztatja a lakosságot, hogy egy felújított Mercedes típusú
tűzoltóautót vehetett át a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságától 2017. szeptember 21-én
Budapesten. Reményeink szerint az Egyesületnek juttatott
járművel településünk biztonságát és a védelem hatékonyságát
tudjuk növelni.
Igal, 2017. szeptember 29.

Obbás Gyula
polgármester

HÍRMORZSÁK AZ OVIBÓL
Kedves Szülők! Kedves Olvasók!
Szeptember 4.-én elkezdődött egy újabb nevelési év
óvodánkban. Három homogén csoportban neveljük a hozzánk
járó gyermekeket. A középső- és nagycsoportos gyerekek már
ismerősként üdvözölték az óvoda épületét, az óvó néniket, és
társaikat. A kiscsoportos gyerekeknek azonban nagy kihívást
jelentenek az első napok, hetek. Az óvodába lépés az élet egy
fordulópontja, az első nagy próbatétel gyermeknek és szülőnek
egyaránt. Megterhelést jelent az új környezethez, az ismeretlen
felnőttekhez való alkalmazkodás.

nem csak a nevelési feladataink megvalósítását segítik, hanem
gazdagítják a gyermekek fantáziavilágát, közös élményeket
biztosítanak, sokoldalú tapasztalatszerzést tesznek lehetővé.
Ebben a nevelési évben is lehetőségük van a gyerekeknek külön
foglalkozásokon való részvételre. Nagy segítségünkre vannak a
Református EGYMI Igali Tagintézményének szakemberei, akik
biztosítják többek között a logopédiai, gyógypedagógiai, és
gyógytestnevelési ellátást.
Megtartottuk az első szülői értekezleteket is, ahol az
óvodapedagógusok ismertették a szülőkkel a nevelési év
feladatait, célkitűzéseit, várható programjait stb.
Szeptember 16-án nagycsoportosaink részt vettek a szüreti
felvonuláson. Dalokkal és versekkel készültek az eseményre.
Nemcsak a gyermekek, de a szülők is népviseletbe öltözve
kísérték a felvonulókat. Résztvevők: Pintér Nóra, Takács Zsófi,
Kurucz Zoé, Fekete Bíborka, Réti Kiara, Czanyó Zsombor,
Czanyó Sebestyén, Horváth Róbert, Fekete Alex. Felkészítő
pedagógusok: Puskásné Bakó Márta, Bernátné Korb Elvira óvó
nénik, és Tipszicsné Boldog Andrea dajka. Köszönjük szépen a
szülőknek az aktív részvételüket.

Igyekszünk a gyermekek számára megkönnyíteni az anyáról, a
családról való leválás első napjait, hiszen ezeken az érzéseken,
mi gyakorló anyukák is átestünk. A beszoktatás van, akinél
rövidebb, másoknál hosszabb ideig tart. Mi mindent
megteszünk, hogy a szorongás elmúljon, a kezdeti ellenállás
elfogadássá, majd bizalommá alakuljon át. Szeretetre és sok
türelemre van szükség, hiszen nincs két egyforma gyerek.
Fontos a szülő–óvónő bizalmi kapcsolat kialakulása.
Az óvoda mintát, megerősítést kell adjon, ezek régen a család
feladatai voltak, az óvoda új szerepet kap, egy igazi otthonná
kell váljon. Ezért nagyon fontos a gyerek–pedagógus–szülő
bizalmi viszony kialakítása, amire folyamatosan törekszünk.
Pozitívumként kell megemlítenem, hogy nevelőgárdánk
összetétele nem változott. A kiscsoportban Simon Andrea,
Borongics – Kiss Veronika óvodapedagógusok, Major Andrea
dajka, a középső csoportban Telekesné Szabadi Judit, Cser
Melinda óvónők, Horváth Viktória dajka, a nagycsoportban
Puskásné Bakó Márta, Bernátné Korb Elvira óvó nénik, és
Tipszicsné Boldog Andrea dajka gondoskodik a gyermekek
életkoruknak megfelelő neveléséről, fejlesztéséről. A
csoportokban kialakulnak majd a szokások, a napirendek, és
létrejön az a családias légkör, amely óvodánkat jellemzi.
A 2017/2018-as nevelési évben is igyekszünk a gyermekek
számára izgalmas, változatos programokat összeállítani, melyek

Szeptember 29.-én Mihály-napi vásárt szervezünk!
Óvodánkban több éve elevenítjük fel ezt a hagyományt. A
vásáron a szülők által felajánlott őszi gyümölcsöket,
zöldségeket, süteményeket lehet megvásárolni majd a
gyerekeknek. A vásárt a középső Maci csoportosok műsora
teszi színesebbé. A fizető eszközöket (dió és gesztenye) játékos
versenyen gyűjthetik össze a gyermekek! Előre is szeretnénk
megköszönni minden szülőnek az önzetlen felajánlását, valamint a
felkészítő pedagógusoknak Telekesné Szabadi Judit, és Cser
Melinda) munkáját, akik ebben az évben a Mihály napi
népszokásokat gazdagítva még több játékos tevékenységet
kínálnak a gyerekek számára. A program célja a gyermekek
megismertetése a népi hagyományokkal, valamint egy
táncházzal záruló hagyományőrző vásárt tartani!
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Október 9.-én az idősek felköszöntésének nemes
feladatában a nagycsoportosok vesznek részt! A gyermekek
műsorral és csekély ajándékkal készülnek. (Felkészítő
pedagógusok: Bernáthné Korb Elvira és Telekesé Szabadi
Judit)
A 2017/2018-as nevelési évhez kívánunk minden
kisgyermeknek jó egészséget, sok vidámságot, igazi örömteli
óvodás évet!
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az eddigi
években segítségükkel, felajánlásaikkal támogatták
intézményünket! Segítő támogatásukra a jövőben is
számítunk!

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI

Azért is örömmel tölt el minket a táblák kihelyezése, mert Igal
lett az első olyan fürdőváros, amely az egész Balaton régiót
lefedő megjelenéssel büszkélkedhet. Szintén örömteli hír, hogy
a hét folyamán Szántód központjában is kihelyezésre került egy
3x2 m-es, barna idegenforgalmi táblánk. Azt gondoljuk, hogy
ezen táblák jelenléte azontúl, hogy emelik a fürdőnk
presztízsét,még a látogatottság
növeléséhez is nagyban
hozzájárulhatnak.
A Balaton régió köztudottan hazánk egyik legtöbb vendéget
fogadó, kiemelt turisztikai desztinációja, amely az
elkövetkezendő években is nagy figyelmet illetve hatalmas
összegű fejlesztési forrásokat fog kapni. Az idegenforgalmi
szakemberek illetve a kormány egyértelmű célja, hogy olyan
fejlesztéseket hajtsanak végre a régióban, amelyek segítségével a
Balatonon is meg tudják nyújtani a turisztikai szezont. Mindezt
annak érdekében teszik, hogy ne csak nyáron, hanem egész
éven át vonzó úti cél legyen a Magyar tenger.

Körbetábláztuk a Balatont
Sok egyeztetés és hosszas utánajárást követően siker övezte
fáradozásainkat, melynek köszönhetően 20 db egyedi, az IgaliGyógyfürdőt népszerűsítő reklámtáblát helyeztünk ki a
Balatont körülvevő 7-es illetve 71-es számú főút mellett. A
teljesség igénye nélkül megemlítenénk párat azon települések
közül, ahol ilyen, a Magyar Közút Zrt. által is engedélyezett
táblák találhatóak: Zamárdi, Szántód-rév, Balatonlelle, Fonyód,
Balatonszentgyörgy, Balatongyörök, Szigliget, Révfülöp,
Balatonfüred, Tihany, Csopak, Balatonkenese…

