Igali Hírmondó
2013.04.13-án megrendezésre került az 5. Igali Bor- és
pálinkaverseny.
A verseny legjobb Igali helyezettjei:
Vörösbor kategóriában arany díjazásban részesült
Weisz János merlot bora és 2011-es merlot bora. Rosé
kategóriában ezüsthelyezést ért el Kővágó János zweigelt
bora. Fehérbor kategóriában a legjobb Igali díjat nyerte
Fülöp Imre olaszrizling bora, így idén hozzákerült Igal
vándorkupája.
Segítőink voltak: Szabó Attila, Gerencsér Zoltán,
Bődör Zsolt, Fekecs Zoltán, Petkes Attila, Pincsuk István,
Kreka Bálint, Bödő Ferenc, Molnár Vilmos, Jakab Csaba,
Soós Tibor, Olajos János, Kreka Dóra, Fekete Zoltán
Támogatóink: Igal Önkormányzat, Galántai János,
Koma Hús Kft. BV Szálloda, Igal Fürdő, Gábor Ablak Bt.
Külön köszönet az Igali Női Kar színvonalas műsoráért.
Köszönet a sok felajánlott tomboladíjért.
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Apróhirdetések:
1 db dió, és 8 db fenyő rönk eladó.
Érdeklődni a 30/451-4714-es telefonszámon lehet.

Munkatársakat keresünk!
- Gépkocsivezetőket „B” kategóriás jogosítvánnyal,
gyakorlattal, áruterítő munkakörbe.
- Rendelésfelvevő munkatársakat számítógépes
ismerettel.
- Biztonsági őrt.
Jelentkezni lehet: önéletrajzzal: Igal, Szent I. u. 165.
Tóth Gábor

Számítógépek javítása, beszerzése, beüzemelése,
telepítése rövid határidővel.
Hálózati problémák elhárítása, kellékanyagok és
alkatrészek beszerzése versenyképes áron.
Kérésre házhoz megyek, hívjon bizalommal!
Fekete Zoltán +36-30-2040-136
9 hetes, választott malacok 15000,-/db áron eladók!
négysonkás húsdisznók
Érdeklődni a 20/980-5561-es telefonszámon lehet.
Ingyenes apróhirdetését feladhatja személyesen, a Művelődési
Házban, nyitva tartási időben.

 Megérkezett:
Madarász Dorottya 2013.04.27.
Isten hozott!
 Elhunyt:
Horváth Anna, élt 90 évet
Kiss Gézáné, élt 78 évet
Béke poraikra!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Szezonnyitás a gyógyfürdőben

A Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat 2012.évi
zárszámadási rendeletét, melyet a könyvvizsgáló is áttekintette és
teljesen szabályszerűnek minősítette és záradékkal látta el.
A gyógyfürdő ügyvezetői elkészítették a 2013.évi
idegenforgalmi szezonra való felkészülésről szóló beszámolót, melyet
a képviselő-testület megtárgyalt és elfogadott. A fürdő belépő jegy
árai 2013.május 15-től minimális összeggel változnak, részleteket
megtekinthetik a www.igal.hu honlapon.
Az
Önkormányzat
pályázatot
nyújtott
be
a
Belügyminisztériumhoz a település térfigyelő rendszerének
kiépítésére, mint egy 10 millió forint összegben. Amennyiben
pályázatunkat kedvezően bírálják el, úgy biztonságosabbá válhat
településünk, hiszen minden frekventált helyen történt eseményt
folyamatosan a kamerák rögzíteni fognak. Természetesen a
felvételeket szigorú feltételek szerint csak arra jogosult szervek
képviselői tekinthetik meg, csak szabálysértés vagy bűncselekmény
gyanúja esetén.
Az egyház turisztikai pályázatunk és a szennyvíz kiépítési
pályázatunk közbeszerzési pályázat kiírása alatt áll jelenleg. A kiviteli
tervek és az ajánlati költségvetés mind két esetben elkészült, hatósági
engedélyek rendelkezésünkre állnak. A további 1,5-2 hónap leforgása
alatt reményeink szerint eredményt hoz a kivitelezést tekintve, és
elkezdődhet végre a tényleges munkavégzés.
A START Közmunkaprogram részeként megindítottuk a
szántóföldi növénytermesztésünket, ahol közmunkások már elvetették
a következő zöldség kultúrákat: vöröshagyma, fokhagyma, sárgarépa,
zöldség, káposzta, tök, burgonya és cukorborsó. Jelenleg folyamatban
van a paprika és paradicsom palánták kiültetése. A napokban építjük ki
az öntöző rendszert, ami víz takarékos ugyanakkor biztosítja a fenti
kultúrák folyamatos fejlődését és víz igényét. Növényvédelemről is
gondoskodunk, amelyhez külső kertész szakember tanácsait
használjuk fel. A megtermelt zöldségeket első lépésként felajánljuk
bekerülési összegen a közétkeztetés konyhájára, az e feletti
mennyiséget szintén bekerülési összegen a lakosság megvásárolhatja,
melyről szórólapokon keresztül fogunk értesíteni mindenkit.
Ez évben is nagyszámú érdeklődő
részvételével
megrendezésre került a majális, ahol 14 csapattal főző verseny is volt.
A gyermekek szórakoztatásáról az Önkormányzat kőrhintával, asztali
focival és ugráló várral gondoskodott. Ezen felül több szórakoztató,
vetélkedő és futballmeccs is tarkította a programokat. Köszönetet
mondok minden résztvevőnek, aki jelenlétével, munkájával emelte
rendezvényünk színvonalát.

A tavasz
végképp
beköszönt
ött, de az
is lehet,
hogy már
a nyár! A
fák
kizöldültek, virágba borultak, szürkületkor
cserebogarak koppannak a házak ablakán, az
autók szélvédőjén. Esténként felzúgnak a
fűnyírók, a kertekben szorgos kezek művelik a
földet, pöfög a Robi!
Megjelentek
a
turisták!
Már
találkozhatunk idősödő német hölgyekkel, akik
korukat meghazudtoló sebességgel művelik a
„Nordic-Walking”-nak nevezett hosszú botos
sétálós sportot, és romantikus esti andalgás
közben nézelődő párokkal is, akik csendes
kisvárosunkban keresik a nyugalmat. És persze
a gyógyulást. Mert elsősorban azért jöttek és
jönnek ide, hogy az Igali gyógyvíz jótékony
hatását kihasználva felfrissülést, erőt, bajaikra
gyógyírt találjanak. Fogadjuk őket nyitott,
őszinte vendégszeretettel, hogy jó hírét vigyék
városunknak és minél többször, minél többen
térjenek vissza. Mert Igal legnagyobb kincse a
gyógyvíz!
Nyitva tartás 2013.
Január 1. – Április 30.
9 – 18
Május 1. – Június 14.
9 – 19
Június 15. – Augusztus 25.
9 – 20
Augusztus 26. – Szeptember 30.
9 – 19
Október 1. – December 31.
9 – 18
Az uszoda és a gyerekmedencék május 5-től, a
csúszda és az olasz tanmedence Pünkösdtől
várja a vendégeket.

2013. május 7.
Obbás Gyula
Polgármester

Májusi programok az Igali-Gyógyfürdőben:
május 18.
Weisz Viktor, medence-koncertje
május 19.
Gyermeknap a fürdőn, játszóház, Trapi bohóc
lufi csodái, Rosta Géza műsora, modellautó
bemutató.

Igali Hírmondó
Művelődési Ház hírei
Április 11-én a Magyar Költészet Napja alkalmából
Hunyadkürti György, a Kaposvári Csiky Gergely Színház
Jászai Mari - díjas színművésze tartott előadást.
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„Kapcsold be Nagyi!”címmel számítógépes előadást tart
Fekete Zoltán 2013. május 15-én, szerdán 14 órakor az
Arany János Művelődési Házban! Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk! A program ingyenes!
Szeretettel meghívjuk Önöket a
Hitről és hitvallásról a hit évében
című előadásra Lőrincz Sándor újságíró-író tolmácsolásában.
A beszélgetést vezeti Kálmán Csaba református lelkész.
Köszöntőbeszédet mond Witzmann Mihály,
a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke.
Helyszín: Arany János Művelődési Ház
Időpont: 2013. május 22. (szerda) 14 óra
Mindenkit szeretettel várunk!
Állandó programjaink:

Április 18-án ismét kézműves délutánon vehettek
részt az érdeklődő gyerekek. A foglalkozáson, melyet
Fülöpné Poldesz Erzsébet vezetett, fonaltechnikával festett
képek és termésképek készültek.

Minden szombaton 18 órától kézimunka szakkör
várja az ügyes kezű érdeklődőket, kicsiket, nagyokat és
időseket egyaránt. A szakkör vezetője Hajnal Miklósné.
Minden szerdán 19 órától 20 óráig alakformáló- és
zsírégető aerobic órán vehetnek részt a mozogni vágyók. A
foglalkozást vezeti Ureczky Dóra.
A teleház nyitva tartási ideje alatt az internetezésen
kívül lehetőség van kártyázásra és sakkozásra is.

Általános Iskola
FELHÍVÁS ÖNKÉNTES MUNKÁRA
Tisztelt Szülők!

Májusi programok:

Bababörze
2013. május 11-én 14:00-tól 16:00-ig
Helyszín: Igali Arany János Művelődési Ház
INGYENES BELÉPÉS és ÁRUSÍTÁS
Baba- és gyermekruhák (0-14 év),
kellékek és kézműves áruk vására.
Az első 11 jelentkezőnek tudunk asztalt biztosítani.
Bővebb információkérés, asztalfoglalás:
Arany János Művelődési Ház
Igal, Szent István u. 89.
82/333-403, 82/333-402
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Évről-évre nagyobb gondot jelent új iskolánk
karbantartási munkáinak elvégzése.
A jövő tanévet csak akkor tudjuk tiszta, meszelt
falak között kezdeni, ha Önöktől is kapunk egy kis
segítséget. Ennek érdekében társadalmi munkát szervezünk.
Minden osztályból várjuk azoknak a szülőknek a
jelentkezését, akik szívesen részt vennének gyermekük
osztályának meszelésében.
A meszelés időpontja: 2013. június 21-22. (péntek, szombat)
Az iskola biztosítja a szükséges anyagokat, de
eszközökből csak korlátozott mennyiség áll rendelkezésre.
Kérjük, aki teheti, hozza magával festőszerszámát.
Jelentkezni az osztályfőnököknél illetve az alábbi
elérhetőségeken lehet:
Tel.: 82/573-037
E-mail: igaltisk@batthyany-igal.sulinet.hu
Tisztelettel:
Madarászné Fekete Ágnes
igazgató

Igali Hírmondó
Iskolánkban április hónapban
Egészséghét zajlott, ahol tanulóink sok
érdekes és hasznos programon
vehettek részt. Számos előadó tette
színessé tanulóink hétköznapjait.
Külön köszönetünket fejezzük ki Györe
Beátának, Czanyó Sándornak és az
igali Önkormányzatnak.
Iskolánk 6-7. osztályos fiú
tanulói pályaválasztási kiránduláson
vesznek részt 2013. május 15-én,
szerdán. A Lakics Gépgyártó Kft
munkájába tehetnek bepillantást. A
kirándulást a Kereskedelmi- és
Iparkamara szervezi.
Gyermeknap, 2013.május 24én, pénteken érdemes lesz igali
iskolásnak lenni! Sok-sok játékkal,
szórakozási lehetőséggel köszöntjük a
gyerekeket. Reméljük, hogy mindenki
talál kedvére valót!
Régi
hagyomány
volt
iskolánkban a TÁTIKA. Évek óta nem
került
megrendezésre.
Most
szeretnénk újraéleszteni ezt a
szórakoztató,
közösségépítő
programot, melyre szeretettel várunk
minden érdeklődőt 2013. május 23-án,
csütörtökön, 14 órai kezdettel a
Művelődési Házba.
Sportsiker, III. korcsoportos
röplabdacsapatunk
országos
Diákolimpiai selejtezőre vívta ki a
részvételi lehetőséget, amely Gödöllőn
kerül megrendezésre. Cél: bejutni a 8as országos döntőbe. Hajrá Igal!
Ballagási- és Tanévzáró ünnepségünk
2013. június 15-én, 9 órakor lesz,
melyre szeretettel várunk minden
szülőt, rokont érdeklődőt!
Örömmel értesítünk minden
érdeklődőt, hogy iskolánk honlapja új,
nagyobb tárhelyre költözött.
Az új elérhetőségünk:
www.igaliskola.com
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Hírmorzsák az Oviból
Igal Város Önkormányzata 5
millió forintot nyert, az igali Margaréta
Óvoda fűtésének korszerűsítésére. A
Munkálatok 2013. május 13-án
kezdődnek.
A
munkálatok
befejezésének várható időpontja
június vége. Ezzel a beruházással is az
óvoda gazdaságosabb működtetése
válik lehetővé.
A
Hírmondó
következő
számában részletesebb beszámolót
olvashatnak
a
legkisebbek
mindennapjairól!

Bicajozz
velünk!

Második alkalommal túráztunk
az idén két keréken, megmozgatva
izmainkat
és
átmasszírozva
ülőgumóinkat. Kiváló időben alig 3 óra
alatt tekerte le lelkes kis csapatunk a
38 km-t az Igal-Nak-Gölle-Büssü-Igal
útvonalon.
A gyér forgalmú úton akadt
látnivaló bőven, például a Naki
templom, a Göllei Fekete István
emlékház, a Kisgyaláni halastavak.

Büssüben még egy számunkra
ismeretlen állatfajt is felfedeztünk.

Májusban 2 túrát tervezünk,
11-én és 25-én. Az útvonal és az
indulás részletei a Facebookon és a
kihelyezett
plakátokon
lesznek
megtalálhatók. Várunk mindenkit, aki
nem ijed meg egy kis tekeréstől és
szereti a természetet!
GJ
ÚSZÓTÁBOR IGALBAN
5-14 ÉVES KORIG
2013.07.01-07.05. között az Igali
Gyógyfürdőben. Az úszótábor díja
10.000 Ft/fő/5nap, amely tartalmaz
napi
három
étkezést,
egy
úszásoktatást, sport-programokat, és a
fürdőbelépő díját is.
BABAÚSZÁS
Babúszás az Igali Fürdőben minden
vasárnap 9:00-9:30. 3 hónap-3 év
közötti kisgyermekek jelentkezését
várjuk! Az óra díja 400 Ft/alkalom.
NYÁRI ÚSZÁSOKTATÁS
Június, július és augusztus hónapokban
minden szerdán és pénteken. 16:00kor kezdő csoport, 17:00-kor haladó,
18:00-kor felnőtt kezdő csoport
úszásoktatása. Az óra díja 600 Ft/óra.
AQUAFITNESS
Június, július és augusztus hónapokban
minden pénteken 19:00-tól 20:00-ig
aquafitness várja az érdeklődőket az
Igali Fürdőben. Az óra díja 600 Ft/óra.
Jelentkezni
Ureczky
Dóra,
úszásoktatónál lehet a 06-70/4185650-os telefonszámon.

