Igali Hírmondó
Meghívó
az V. Bor- és Pálinkaversenyre!
Helyszín: Igal, B.V. Szálloda
Időpont: 2013. Április 13.
Részvételi feltételek:
Borminta fajtánként 2X0,75 l-es üvegben.
(Direkt termő kategóriában is lehet indulni pl.: otelló)
Nevezési díj fajtánként: 500 Ft.
Az igali mintákat külön bírálatban részesítjük!
Fővédnök: Obbás Gyula, Igal Város Polgármestere
Fő támogatók: Igal Város Önkormányzata, B.V. Szálloda,
Galántai János, GÁBOR-ABLAK Bt., Koma Hús Kft.
Igali - Gyógyfürdő
Szervező: Kreka Ferenc +36-30-9369-129
Kapcsolattartók:
Szabó Attila +36-70-3724-994
Gerencsér Zoltán +36-30-3783-585
Médiareferens:
Molnár Vilmos +36-30-2278-392
Minták átvétele:
2013. április 9-10-11, 15-18 óráig, az Igal,
Farkas János u. 46. sz. alatti virágboltban.
Asztalfoglalás: 2013.04.10. 19 óráig Kreka Ferencnél.

Minden nevezőt és résztvevőt szeretettel várunk!
2013.03.23-án tartották a 30. Borversenyt
Szászváron, amelyen igali boros gazdák is részt vettek. A
versenyen összesen 173 mintát vizsgáztattak a bírák.
Eredményeink:
Kreka Ferenc
Vegyes fehérbor - aranyérem
Szürkebarát - ezüstérem
Rosé - bronzérem
Kékfrankos - aranyérem
Vegyes vörösbor - aranyérem
Szabó Attila
Vegyes vörösbor - ezüstérem
Cabernet franc - ezüstérem
Cabernet sauvignon - ezüstérem
Weisz János
Rizlingszilváni - ezüstérem
Vegyes fehérbor - bronzérem
Kékfrankos - ezüstérem
Vegyes vörösbor - ezüstérem
A 2013.03.30-án megrendezett patalomi pálinkaversenyen
Kreka Ferenc pálinkája gyümölcs kategóriában abszolút
1. helyezett lett.
Mernyei Borverseny időpontja
Jelentkezni Kreka Ferencnél lehet.

2013.04.20.
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Apróhirdetések:

IGALBAN TELEK
KEDVEZŐ ÁRON
ELADÓ!
Érdeklődni a
30/317-5046-os
telefonszámon
lehet.

PIZZA KISZÁLLÍTÁS GALÉRIA ÉTTEREM
Kiszállítás minden kedden,
pénteken és szombaton
12:00-19:00-ig.
Lehetőség van bankkártyás,
és SZÉP kártyás fizetésre,
üzletben való átvételkor.
Étkezési utalványt
elfogadunk.
Tel.: 06-82-372-519

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
Ingyenes apróhirdetését feladhatja személyesen, a Művelődési
Házban, nyitva tartási időben.

Munkalehetőség: Az Igal-Fürdő Kft., a kemping területére
felvesz május 1-i kezdéssel, érettségivel rendelkező,
adminisztratív munkatársat, idényjelleggel. Német
nyelvtudás, pénzkezelési, vagy hasonló munkakörben
eltöltött gyakorlat előnyt jelent.
A jelentkezéseket önéletrajz beadásával személyesen, vagy
a gyogyfurdo-igal@t-online.hu email címre beküldve
várjuk.

 Megérkezett:
Pulai Gábor 2013.04.01.
Isten hozott!
 Elhunyt:
Horváth Andorné, élt 62 évet
Béke poraira!

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. május.
Lapzárta: 2013. április. 26.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2013.03.12-én megalakult az Igali Szennyvízelvezető Viziközmű Társulat,
melynek számlaszáma: Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet 6710030305000689. Kérjük az egy összegben befizetőket, hogy szíveskedjenek az április 15ei határidőt tartani.
Majális: a tavalyi sikerre való tekintettel szeretnénk hagyományt teremteni
ennek a település lakóit összekovácsoló eseménynek. Mivel május 1-je szerdára
esik, úgyhogy előtte és utána lévő nap munkanap, valamint a Pek-Snack Kft. ezen a
napon szervezi majálisát és az ezt követő szombaton május 4-én ballagások lesznek
így esett a választás április 27-ére, szombatra az igali városi majálist tekintve. Így
talán nem ütközünk semmilyen más rendezvénnyel és a majális okozta
fáradalmakat is mindenki kipihenheti az azt követő napon. „Ahogy azt már
megszokhatták” ismét főzőversenyt hirdetünk előkészített húscsomagokkal várjuk
a jelentkező csapatokat: főzőcsapatok jelentkezési határideje április 19. péntek 12
óra. A programban, amely részletesen ki lesz plakátozva és a háztartásokba
eljuttatva, tartalmazni fogja a játékos vetélkedőket, kispályás focikupát és ami
újdonság az eddigiekhez képest, rendezünk egy táncversenyt: „gangnam style”. A
fenti táncverseny korosztályos, melyet „szakavatott” zsűri fog bírálni, ki milyen
előadókészséggel rendelkezik, kinek az előadása hasonlít legjobban az eredetihez.
Start munkaprogram: előző számunkban beszámoltunk arról, hogy március
hónapban elindult a mezőgazdasági és a téli értékteremtő projekt 15 fővel. Ez a
munkaprogram jelenleg is folyik, ehhez április 2-ai indulással 23 fő alkalmazásával
további start munkaprogramos projekteket indítunk. Ezek felsorolásszerűen a
következők: illegális hulladék összegyűjtése és elszállíttatása az ártalmatlanító
telepre, földutak karbantartása, belterületi utak karbantartása, belvízvédelem,
árokátereszek tisztítása. A fenti munkákra a 23 fő 8 hónap időtartamra napi 8
órában lesz foglalkoztatva.
Eboltás: április 9-én (kedden) a Művelődési Ház udvarán 7:30-tól 10:00
óráig. Az oltás ára az elmúlt évhez képest nem változott 3.500 Ft/eb; aki háznál
kéri, annak + 500 Ft/eb a kiszállás költsége. Veszettség elleni védőoltással azokat az
ebeket lehet beoltani, akik az oltást megelőzően chippel és új fajta oltási könyvvel
vannak ellátva. Amennyiben ez idáig chippel és új fajta oltási könyvvel az eb
gazdája nem rendelkezik, úgy azt a fenti időben a helyszínen az oltást megelőzően
még kérheti. A chippelés ára változatlanul 3.500 Ft/eb + 500 Ft az új fajta oltási
könyv - a háznál történő chippelésre nincs lehetőség. Az ebek veszettség elleni
pótoltása április 16-án (kedden) 16:00 óra és 17:30 között, szintén a Művelődési
Ház udvarán történik. A pótoltásra is az előzőekben leírt összegek és feltételek
vonatkoznak. Kérjük, hogy az ebek gazdái az oltásra az új fajta oltási könyvet
hozzák magukkal, vagy háznál oltás esetén az állatorvosnak bocsássák
rendelkezésére. Felhívjuk a figyelmet, hogy a chippel és védőoltással el nem látott
ebek gazdái ellen szabálysértési eljárás indulhat, ha jogszabályi kötelezettségüknek
nem tesznek eleget.
2013. április 3.
Obbás Gyula
Polgármester

A vízdíjcsökkentésről tárgyalt

Witzmann Mihály
a DRV Zrt.
vezérigazgatójával
A gazdasági válság közepén
ideológiai kérdések helyett a
mindnyájunkat érintő hétköznapi
problémák
megoldásával
kell
foglalkozni. Jó látni, hogy a polgári
kormány minden tőle telhetőt
elkövet annak érdekében, hogy a
valós
problémákra
valós
megoldásokkal szolgáljon. Ilyen
lépés
többek
között
a
rezsicsökkentés kérdése is. A
rendszerváltás óta először láthatunk
olyan
kormányzati
döntést,
amelynek eredményeképpen 2013.
január elsejével a gáz-, villany- és
távhőszolgáltatások lakossági díjai
10%-al csökkennek. Az intézkedés
közel négymillió családi otthonnak
jelent
komoly
anyagi
könnyebbséget. A szocialisták 2002
és 2010 között mintegy 200
százalékkal növelték a gáz és az
elektromos áram árát. Az inflációt
jóval
meghaladó
áremelések
nemcsak igazságtalanok voltak, de
nagyban hozzájárultak ahhoz is,
hogy ma több millió ember komoly
szegénységgel, kilátástalansággal és
szociális problémákkal küzd –
mutatott rá Witzmann Mihály
választókerületi elnök (Fidesz Magyar Polgári Szövetség).
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Április 11-én, 14 órakor a Magyar Költészet Napja alkalmából Hunyadkürti
György, a Kaposvári Csiky Gergely Színház Jászai Mari-díjas színművésze tart
előadást. A program ingyenes.
Kapos – ATI Autós és Motoros Iskola, megfelelő számú jelentkező esetén,
tanfolyamot indít az Arany János Művelődési Házban.
Személyautó (B kategória)
A Fidesz-KDNP frakció februári ülésén
döntött a 10%-os rezsicsökkentésről. A
döntést követően Witzmann Mihály
választókerületi elnök személyesen
kereste fel a DRV Zrt. vezérigazgatóját,
és
egyeztetést
folytatott
a
díjcsökkentés
érdekében
eddig
megtett lépésekről. Winkler Tamás
vezérigazgató a tárgyalás során
ismertette, hogy a DRV Zrt. a frakció
döntése óta megkezdte azoknak az
intézkedéseknek
a
kidolgozását,
amelyek lehetővé teszik a 10%-os
díjcsökkentését. Az egyeztetésen
Witzmann Mihály leszögezte, hogy a
Fidesz-KDNP
frakció
döntésének
köszönhetően, a korábbi évek
gyakorlatát megszakítva, a lakossági
terhek nem emelkednek, hanem
enyhülnek. A választókerületi elnök
örömét
fejezte
ki,
hogy
a
díjcsökkentési folyamatban partner a
szolgáltató. A díjcsökkenés hatásait az
év második felében már érezni fogják
a somogyi háztartások is.

Művelődési Ház hírei
Március hónapban elindult a
kézimunka szakkör. Szombatonként 16
órakor kezdődik, a foglalkozást Hajnal
Miklósné vezeti. Március 26-án
tojásdíszítés volt szalvétatechnikával.
A foglalkozást Fülöpné Poldesz
Erzsébet vezette.

16 és háromnegyed éves kortól lehet beiskolázni a tanulókat.
A tanfolyam díja diákoknak 14900 Ft, a dolgozóknak 21500 Ft.
Az elméleti vizsgadíj 4600 Ft.
Vezetési óra 2800 Ft. 30 órát kötelező vezetni, melynek ára 84000 Ft.
Forgalmi vizsgadíj 11000 Ft.
Segédmotor (M kategória)
14 éves kortól lehet elkezdeni a tanfolyamot.
Elmélet 10000 Ft.
Vezetési óra 2300 Ft. 11 órát kötelező vezetni, melynek ára 25300 Ft.
Elméleti vizsga 4600 Ft.
Rutin vizsga 3600 Ft.
Forgalmi vizsga 3600 Ft.
Nagymotor (A kategória)
24 éves kortól kezdhető.
Elmélet 10000 Ft.
Vezetési óra 2700 Ft. 27 óra kötelező, melynek ára 72900 Ft.
Elméleti vizsga 4600 Ft.
Rutin vizsga 4700 Ft.
Forgalmi vizsga 11000 Ft.
Érdeklődés és jelentkezés a Művelődési Házban, nyitvatartási időben.

Általános Iskola
Iskolánk 19 tanulója Kistérségi Szavalóversenyen vett részt Somogyszilban 2013.
március 23-án, szombaton.

Továbbjutók a 2013. április 12-i döntőre, melyet a Református Gyülekezeti
Házban rendeznek meg Kaposváron 14 órai kezdettel:
Skotnyár Éva 1b osztály
Felkészítő tanára: Dr. Balázs Péterné
Tapaszti Bálint 2b osztály
Felkészítő tanára: Ősziné Czullag Lívia
Bogdán Noémi 6.osztály
Felkészítő tanára: Marosi Istvánné
A gyerekek szállítását a Bonnyai Önkormányzat vállalta, melyet nagyon szépen
köszönünk.
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Március 14-én iskolánk 5. osztályos
tanulói, emlékezetes, méltó műsort
adtak elő az 1848-as forradalom
emlékére. Minden szereplőnek és
felkészítő pedagógusnak köszönjük és
gratulálunk!
Országos
Tehetségnapra
kapott meghívást iskolánk 19 tanulója
Budapestre,
a
Szent
Imre
Gimnáziumba. A "Tehetséglabirintus"
nevet viselő program 2013. március
23-án,
szombaton
került
megrendezésre. Az egész napos
program
során
a
diákok
műhelyfoglalkozásokon vettek részt
különböző témákban. A nap folyamán
ételt-italt, ebédet és uzsonnát kaptak
a gyerekek, akik élményekben
gazdagon tértek haza.

FELHÍVÁS
A Batthyány Károly Körzeti Általános
Iskolákba történő beíratásra!
Értesítjük az érintett szülőket,
hogy a 2013/2014. tanévre történő
általános iskolai beíratásokra
az alábbi időpontokban kerül sor:
2013. április 8 - 9. (hétfő, kedd), 8.00
órától 18.00 óráig, az iskola
titkárságán.
Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-ig
született gyermekét a szülő köteles a
lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerinti illetékes
vagy a választott iskola első
évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő
beíratáskor a gyermek
személyazonosítására alkalmas,
a gyermek nevére kiállított lakcímet
igazoló hatósági igazolványt
(lakcímkártya),
és az iskolába lépéshez szükséges
fejlettség elérését tanúsító igazolást
kell bemutatni.
Április
8-tól
kerül
megrendezésre az iskola hagyományos
egészséghete, a részletes programról
tájékozódhatnak az iskola honlapján és
FACEBOOK oldalán.
Örömmel tudatjuk minden
érdeklődővel, hogy Budai Jánosné
rendelkezésünkre bocsátotta az Igali
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iskola története című könyvét, amely
olvasható és letölthető weboldalunkon
a
dokumentumok
menüpontból.
Köszönjük szépen ezt a nagyvonalú
felajánlást, reméljük, hogy sokan élnek
a lehetőséggel!
További hírek, aktualitások és galéria,
az iskola weboldalán:
www.igal.valentinx.hu

Hírmorzsák az Oviból
2013. március 11-től március
14-ig
beiratkozás
volt
intézményünkben.
Eddig
23
kisgyermek szülei tiszteltek meg
minket bizalmukkal, és íratták be
hozzánk gyermekeiket. Szeretettel
várjuk a gyermekeket a 2013/2014-es
nevelési évben, óvodánkban.
A középsős és nagycsoportos
gyermekeink a március 15-ei témahét
keretében képeskönyvek nézegetése
közben megismerkedhettek a magyar
huszárokkal, kardjukkal, öltözetükkel,
a
nemzeti
színekkel, várakkal,
csatajelenetekkel.
A
gyermekek
tapasztalatokat gyűjtöttek nemzeti
ünnepünk szimbólumairól. A témahét
alatt erősödött hagyomány tiszteletük,
magyarság
tudatuk,
kötődésük
lakóhelyükhöz, hazájukhoz. A témahét
célja volt: nemzeti hagyományaink
megismertetése.
Fejlődjön
gyermekeink
magyarság-tudata,
erősödjön
hazaszeretetük.
A
gyermekek ismerkedjenek meg hazánk
jelképeivel. Az 1848-49-es Forradalom
és
Szabadságharc
eseményeinek
felidézése, könyvek nézegetésével,
diafilmvetítéssel
is
megvalósult.
Projektzárásra „Március 15” tabló is
készült. A gyerekek versekkel és
dalokkal
ismerkedtek,
melyek
felidézték a kor hangulatát. A projekt
zárásaként kokárdát tűztek. Kitűzött
céljainkat megvalósítottuk. Sikeres volt
az együttműködés a szülői házzal, akik
képekkel, otthoni gyűjtőmunkával,
ismeretátadással
segítették
munkánkat. A gyermekek által
készített alkotások kiállításra kerültek
a Művelődési Házban.

A kis-, és középső csoportban
nyílt napot, és húsvéti kézműves
foglalkozást tartottak a szülők
részvételével.
Köszönjük
minden
kedves érdeklődő szülőnek, hogy részt
vett a foglalkozásokon!

Húsvét az
Igali-Gyógyfürdőben!
A nem éppen tavaszias
időjárás ellenére sokan látogattak el a
Húsvéti hosszú hétvégén fürdőnkbe.
Talán annak is köszönhető ez, hogy
március utolsó hetében kupon akciót
hirdettünk a Somogyi Hírlapban,
csalogató fényképekkel hívtuk fel
magunkra a figyelmet a Tolna Megyei
Krónika hasábjain, rendszeresen friss
információkkal
jelentkezünk
a
Facebook-on és Igal honlapján, de
egyszerűen az is lehet, hogy egyre
többen kedvelik az Igali-Gyógyfürdőt!
A
gyerekeket
vidám
programokkal – és 1-1 csoki tojással –
vártuk Húsvét vasárnap. Volt arcfestés,
lufi hajtogatás Trapi bohóccal és
ellátogatott hozzánk Süsü a sárkány is,
aki a kicsiket tánccal, a nagyokat
tornával szórakoztatta. Szombaton és
vasárnap nyújtott nyitva tartással, 19
óráig volt nyitva a fürdő. Bár
előzetesen a nyári időszámítás
kezdetéig hirdettük meg, de április 30ig még meghosszabbítjuk, hogy a
délutáni kedvezmény 14 órától
érvényes!
Mindenkit szeretettel várunk!

