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Az összegyűjtött emlékekből az évforduló alkalmából kiállítást
rendeznénk. A gyűjtőmunkával kapcsolatosan bővebb felvilágosítást
Varga Istvánnétól kérhetnek a következő telefonszámon:
30/5548696. Bízunk együttműködésükben és reméljük, hogy
elképzelésünk sikeres lesz, megvalósul!
Igal Város Képviselőtestülete
IGAL SPORTEGYESÜLET
Már harmadik éve, hogy a helyi és a környékbeli települések fiatal
gyermekeiből álló utánpótlás csapat működik Igalban. Idén
kiemelkedően teljesített a csapat, mert a Somogy Megyei U-14 Déli
csoportjában a második helyen végzett. Gratulálunk nekik!
Felkészítők: id. Tanitó Tibor és Czeider Ákos.

HÍRDETÉSEK
VÉRADÁS
Véradás helye: Igal Művelődési Ház Szent István utca 89.)
Véradás ideje: 2019. július 03. (szerda) 14:00-17:30 között.
TAJ kártyát, lakcímkártyát, személyi igazolványt legyen szíves hozza
magával.
Szeretettel várunk mindenkit!

-------------------------------------------------------------------------

Kedves Igaliak!
Szinte hihetetlen, de már 10 éve, hogy város lettünk! Ebből az
ünnepi alkalomból felhívással fordulunk a város Polgáraihoz, hogy
méltóképpen megünnepelhessük az évfordulót. Helytörténeti
gyűjtemény létrehozását kezdeményezzük! Ha van olyan régi igali
tárgyi emléke, fényképe, régi használati tárgya, oklevele, dokumentuma
stb., amit szívesen megmutatna másoknak vagy felajánlana egy
helytörténeti gyűjteménybe, kérjük keresse fel a könyvtárat vagy a
művelődési házat, ahol munkaidőben leadhatja. Leadási határidő:
2019. júl.30.

Elhunytak:
Vries Paul - Élt 67 évet.
Zahora György – Élt 69 évet.

Isten nyugosztalja őket!
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,
Mobil: +36 70 682 4440 Telefon: 82/333-403 Fax: 82/333-402
Következő szám várható időpontja: 2019. július. Lapzárta: június 30.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Igali Polgárok!
Az ingatlanok elől a KHG Nonprofit Kft. összegyűjti a kihelyezett
lomhulladékot. Kérjük, hogy a lomokat kizárólag 2019. június 25-án
reggel 5 óráig helyezzék ki az ingatlanok elé, a hulladéktároló edény
szokásos helye mellé, a forgalmat nem akadályozva.
Társaságunk felhívja szíves figyelmüket, hogy az érvényes törvényi
szabályozás értelmében csak a lakosságtól eredő lomhulladék
szállítása minősül közszolgáltatásnak.
A lomtalanítás során, az ingatlanokon keletkező olyan nagyméretű,
szilárd hulladékok kerülnek elszállításra, amelyek a rendszeres
elszállítások alkalmával nem férnek el a rendszeresített
gyűjtőedényben. Ezek pl. kidobásra szánt háztartási berendezések,
feleslegessé vált bútorok, konyhai, fürdőszobai szerelvények, nagy
dobozok, szőnyegek, karnisok, függönyök, stb.
Kérjük, hogy a lomtalanítási napon ne helyezzenek ki: elektronikai
berendezéseket, vegyszereket, festékeket, savakat-lúgokat, valamint
ezek kiürült göngyölegét, építési törmeléket, zöldhulladékot,
kommunális- és szelektív hulladékot, gumiabroncsot, illetve egyéb
veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékokat (pl. gyógyszer,
akkumulátor, gumiköpeny, üres olajos kanna, stb).
A begyűjtőjárat adott utcában történő elhaladását követően
kihelyezett, illetve a lomtalanítás során a nem megfelelőség miatt el
nem szállított hulladékok elszállíttatása, ártalmatlaníttatása az
ingatlantulajdonos kötelessége és felelőssége.
Igalban a lomtalanítás időpontja: 2019. június 25.
Tűzgyújtás
A szélsőséges időjárásra való tekintettel ismét felhívjuk a Kedves
Lakosság figyelmét, hogy a településen rendelet szerint a szabadtéri
égetésre hétfőn, szerdán és szombaton van lehetőség, szeptember 1.
és május 31. között reggel 7 órától este 19 óráig . Június 1. és
augusztus 31. között pedig tilos az égetés.

munkaterületet a kivitelezőnek. Így elindult a felújítás, belső átalakítási
munkálatok folynak jelenleg, megkezdődött a fűtéskorszerűsítés. Új,
akadálymentes mosdó kerül kialakításra az épületben, valamint egy
emelő berendezés fogja biztosítani a mozgáskorlátozott ügyfeleknek a
könnyebb bejutást az épületbe. Amint az idő jobbra változik, a
tetőhéjazat cseréje is meg fog indulni, melynek bizonyos mozzanatai
önerőből finanszírozandó, mivel annak csak egy része elszámolható a
pályázatban.

Óvodafelújítás: A kivitelezés lassan a végéhez ér. A felújítás
befejezése várhatóan, amennyire az időjárás engedni, július közepére
megtörténik. Éppen az eszközbeszerzés folyik még a pályázat keretein
belül. A projektben megújul nem csak az épület, de a kisgyermekek
részére használható udvarban lévő játszótér is, ahol az óvódás
gyermekek biztonságosan és önfeledten játszhatnak majd. A
mindennapi gondoskodást megkönnyítő néhány elektronikai eszköz
is.
Igal, 2019. június 21.

Obbás Gyula
polgármester

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
„Nem kell beszélni róla sohasem?
De mindig, mindig gondoljunk reá”
Juhász Gyula
A június 4-én, a nemzeti összetartozás napján a trianoni
békediktátum aláírásának 99. évfordulójára emlékeztünk az Arany
János Művelődési Házban. A rendezvényt Kiss Norbert Péter, a
Somogy Megyei Levéltár igazgatóhelyettes történelmi tényeket és
eseményeket ismertető előadásával nyitotta meg. Ezt követően a
kaposvári Csiky Gergely Színház Komor-díjas művésze, Sarkadi Kiss
János és tanítványai színvonalas zenés- verses műsorral idézték fel a
múlt történéseit.

Pályázatok

EFOP pályázat: EFOP 1.5.3-16 Humánszolgáltatások fejlesztése
Igalban és környékén című pályázatunk folyamatosan halad.
Megindultak a képzések a tavasszal, a konzorciumi tagok lakosságát
várjuk különböző kommunikációs, stresszkezelés, motivációs
tréningre a pályázatban meghatározott hátrányos helyzetű
célcsoportból. A projektben konzorciumi szinten 110 fő Egyéni
Fejlesztési Terv elkészítésével mentorok segítségével kerültek
bevonásra,
annak
érdekében,
hogy
még
könnyebben
visszailleszkedhessenek a munka világába. A rendezvények is
elkezdődtek,
különböző
ifjúsági,
közösségfejlesztő
és
egészségmegőrző eseményekkel, foglalkozásokkal.
Energetikai pályázat: Az újabb közbeszerzési eljárást sikeresen
lefolytattuk, eredményesen lezártuk. Ennek következében a
vállalkozási szerződés aláírásra került és újra át tudtuk adni a

„Nem vagyok művész, azt csinálom, amit gondolok”
2019. június 08-án Kacsora Szabolcs református lelkész nyitotta
meg Takács László amatőr festőművész kiállítását. A büssüi
képzőművész, aki faluja főterére emlékművet készített, festményeit és
kisplasztikáit mutatja be az érdeklődők számára. A tárlat szeptemberig
tekinthető meg.

Igali Hírmondó - Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű információs lapja
2019. Június, VIII. évfolyam 6. szám
kezdhesse újra az óvodát, vagy a még számára ismeretlen iskolai
éveket.
Ballagó gyermekek: Balog Alexa Adél, Boros Kristóf Mihály,
Czanyó Zsigmond Vazul, Dóczé Fanni, Fábián Zsombor Zoltán,
Fábri Áron Zoltán, Horgos Milán, Horváth Mónika Vanessza,
Horváth Richárd, Jankovics Vivien, Károlyi Noel Ferenc, Kovács
Diána, Lakatos Bíborka, Lőrincz Leona, Madarász Dorottya,
Mészáros Áron, Pintér Csenge, Raffai Norina, Ságvári Lorenzó,
Szilágyi Hanna.

BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS
ISKOLA HÍREI

Kívánunk a ballagó gyerekeknek jó tanulást, szorgalmat,
kitartást és sikerekkel teli iskolás éveket. Kívánjuk, hogy
érezzék jól magukat az iskolában a tanító nénik védőszárnyai
alatt!

2019. június 14-én az Igali Batthyány Károly Általános Iskolában
befejeződött a 2018/2019-es tanév, melyet a diákok, a szülők, és a
pedagógusok ünnepélyes keretek között közösen zártak le.
Az Igali Batthyány Károly Általános Iskola nevelőtestülete, szeretné
köszönetét kifejezni Igal város önkormányzatának, a tanévhez
valamint a nevelőtestületi kiránduláshoz nyújtott nagylelkű
támogatásáért.

A mai nappal nemcsak gyermekeik életében, de az Önökében is
lezárul egy fejezet: véget érnek az ovis szülői évek. Köszönöm, hogy
megbíztak bennünk, és óvodánkat választották gyermekük számára.
Köszönöm Önöknek, azt is, hogy együttműködésükkel,
partnerségükkel segítették nevelő-oktató munkánkat, hogy velünk
együtt tudtak munkálkodni, nevelgetni, formálgatni a gyerekeket.

HÍRMORZSÁK AZ OVIBÓL
2019. június 7-én tartottunk nevelési évünk legnagyobb ünnepségeit
óvodánkban. A kis-és középső csoportos óvodások az év közben
tanult versekből, dalokból, körjátékokból összeállított évzáró
műsorral zárták a 2018/2019-es nevelési évet. Szülők, nagyszülők
jöttek el, hogy lássák, gyermekük mennyit ügyesedett, játékosan tanult,
okosodott egy esztendő alatt.
Ugyanezen a napon nagycsoportos gyermekeink az Arany János
Művelődési Házban búcsúztak el óvónőiktől, dajkájuktól,
gyerektársaiktól. Sokat készültek, próbáltak, gyakoroltak erre az
alkalomra. A műsor színvonala pedig a gyerekek felkészítését és a
felkészültségét igazolta. A műsort követően Obbás Gyula Igal Város
Polgármestere rövid köszöntővel, névre szóló emléklappal, és
ajándékcsomaggal köszönt el a ballagó gyermekektől. Szülők,
nagyszülők, rokonok, meghívott vendégek, valamint az óvoda volt és
jelenlegi dolgozói is megtiszteltek bennünket jelenlétükkel ezen a szép
ünnepen.
A jól sikerült szereplés után gyermekek és szüleik örömmel,
büszkén léptek ki a művelődési ház ajtaján, ki utoljára, ki csak a nyári
szünet idejére, hogy szeptemberben kipihenten, élményeket gyűjtve

Azt gondolom, hogy kevesebb szebb ajándék lehet egy családnak
látni, felnőni gyermekét, látni azt, hogy eljutott valahova, és tudni azt,
hogy mindaz a sok szeretet, odaadás nem volt hiábavaló, megérte.
Kívánok továbbra is sok erőt, jó egészséget és kitartást
mindenkinek, hogy a jövőben is igazi családi háttér állhasson
gyermekük mögött. A gyerekeknek pedig kívánok sikerekkel teli
iskolás éveket, valamint azt, hogy a nálunk eltöltött évek, az óvodában
megszerzett tudás, az élmények sokasága, az óvó nénik szeretete
elegendő erőt adjon nekik a mindennapok helytállásához.
Aki a gyermekek környezetében szorgoskodik, az a jövőt építi a
pedagógia eszközeivel. De fontos azoknak a munkája is, akik
biztosítják a tiszta, igényes, esztétikus környezetet nap, mint nap.
Megköszönöm minden kedves kolléganőmnek áldozatkész nevelőoktató munkáját. Nehéz, de örömteli feladat volt az itt álló ballagó
gyerekeket idáig eljuttatni. Köszönöm a tartalmas, türelmes,
következetes munkát, mindazt a törődést, amit az óvodás évek alatt
kaptak a gyerekek.
Köszönetemet fejezem ki továbbá a Református EGYMI Igali
Tagintézménye szakembereinek, akik az elmúlt években, a tudásuk
legjavát adva hozzájárultak gyermekeink képességeinek fejlesztéséhez.
Végül, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani Igal és
Környéke Intézményfenntartó Társulás Önkormányzatainak, akik
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megteremtették a feltételeket ahhoz, hogy a gyermekek önfeledten,
minden igényüket kielégítve élvezhették az óvodában töltött
időszakot.
Külön köszönöm Obbás Gyulának, Igal Város Polgármesterének,
Magyarfi Valéria Pénzügyi Osztályvezetőnek, és Bendi Nikolett
Pályázati referensnek, hogy munkájukkal, tevékenységükkel lehetővé
tették, hogy óvodánk épülete felújításra került, kerül, valamint, hogy
új udvari játékokkal, bútorokkal, és egyéb eszközzel gazdagodhat
intézményünk.

hétvégi látogatórekordot. Jó érzéssel tölt el minket, hogy soha nem
látott tömeg látogatott el hozzánk az ünnepi időszakban. Szombaton
Kovács Kati, vasárnap Korda György és Balázs Klári adott telt házas
koncertet a fürdőben.

Ezúton szeretném hálás köszönetemet kifejezni Dr. Szántó
Lászlóné Igazgató Asszonynak, hogy a felújítás idejére helyet
biztosított a ballagó gyermekeknek és nevelőiknek az Igali Batthyány
Károly Általános Iskolában.
Útjaink, hamarosan elválnak, de hiszek benne, hogy hamarosan
valahol ismét keresztezni fogják egymást. Kassák Lajost idézve „Aki
elment, az elment, de aki egyszer nálunk volt, az többé sohasem mehet el tőlünk
egészen.”
Ezekkel a gondolatokkal köszönök el ballagó gyermekeinktől, és
kedves szüleiktől.

A nyárra kívánunk mindenkinek nagyon jó pihenést,
feltöltődést, hogy újult erővel, egy felújított óvodában
vághassunk neki a 2019/2020-as nevelési évnek.

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI

Pünkösdkor ismét megdőlt a látogatórekord a fürdőben
Az igazat megvallva nem gondoltuk volna, hogy a tavaly
pünkösdkor realizált rekord látogatottságot a fürdő szolgáltatás
bővítése nélkül túl lehet szárnyalni, de örömmel jelentjük, hogy a
pünkösdi hétvégén ismét sikerült megdönteni mind a napi, mind a

Munkalehetőség a fürdőben
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Igal-Fürdő Kft.
szezonális és hosszú távú munkalehetőséget kínál igali lakosok
részére. A munkavégzés helyszíne az Igali-Gyógyfürdőben lenne. A
nyári munkára álláskeresőket és diákokat egyaránt várunk. A június –
augusztus közt ellátandó feladatok közt elsősorban medence/csúszda
felügyeleti munkakörök betöltésére keresünk jelentkezőket. Emellett
keresünk masszőr és uszodagépész kollégákat is, akiket hosszú távon
is tudunk alkalmazni. A jelentkezéshez önéletrajz leadása szükséges,
amelyeket kérünk a fürdő pénztárába személyesen eljuttatni vagy
az igaligyogyfurdo@gmail.com e-mail címre elküldeni.

