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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. 

 
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. 

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 

Minden nevezőt és résztvevőt 

szeretettel várunk! 

Apróhirdetések: 
 

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 

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

Közérdekű telefonszámok: 
 

Igal Város Önkormányzata   +36 82/573-029 
Posta     +36 82/372-237 
Igali Rendőrőrs    +36 82/573-054 
Rendőrség, 24 órás ügyelet   +36-20/444-2553 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat +36 82/372-122 
Batthyány Károly Körzeti Általános Iskola +36 82/573-037 
Igali Speciális Általános Iskola  +36 82/573-017 
Margaréta Óvoda Igal   +36 82/573-068 
Városi és Iskolai Könyvtár   +36 82/573-037 
Arany János Művelődési Ház   +36 82/333-403 
Thermál Patika    +36 82/573-060 
Körzeti orvosi rendelő   +36 82/573-031 
Fogorvosi rendelő    +36 82/372-056 
Igali Önkéntes Tűzoltó Egyesület  +36 30/226-0123 
      +36 30/456-1697 
Igali Gyógyfürdő    +36 82/573-059 
Dél-Dunántúli     
Takarékszövetkezeti Hitelintézet  +36 82/573-920 
Római Katolikus Plébánia   +36 82/372-270 
R-Horváth Temetkezési Kft.   +36 82/372 069 
      +36 20/546-0761 

 
 

 
 

 Megérkezett: 
 

Szigeti Máté 2013.02.17. 
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. Április. 
Lapzárta: 2013. március. 29. 

  

http://www.igal.hu/
mailto:ikszt@igal.hu


 
II. Évfolyam 3. szám  2013. március 

Igali Hírmondó 
    Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű információs lapja 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
  

 A Szennyvízelvezető Víziközmű Társulat Szervező 
Bizottsága az előző lapunkban már felsorolt 9 fővel 
megalakult 2013. február 21-én. Az Igali Szennyvízelvezető 
Vízi alakuló ülése 2013. március 12-én 17 órakor lesz 
megtartva az igali Művelődési Házban. Ezúton értesítjük 
azokat a csatlakozókat, akik egyösszegű befizetést 
választottak, hogy a március 12.-ei ülést követően az alábbi 
számlaszámra fizethetik be a 200.000 Ft, azaz kettőszázezer 
forint közműfejlesztési hozzájárulást: Dél-Dunántúli 
Takarékszövetkezeti Hitelintézet, Igali kirendeltsége 
67100303-05000689. 
 A Start Közmunkaprogram keretein belül 2013. 
március 1-jével elindult 2 értékteremtő program, amelyet 15 
fő regisztrált munkanélküli bevonásával bonyolít le 
önkormányzatunk. Ezek közül az egyik a mezőgazdasági 
értékteremtő program, amelyben fólia alatti palántázás, 
hajtatás, valamint szántóföldi konyhakerti növénykultúrák 
(paradicsom, paprika, hagyma, burgonya) termesztése 
szerepel. A gyógyfürdő hátsó bejárata iránti placcon jelenleg 
építjük a fűthető fóliasátrat, amelyet a gyógyfürdő elfolyó 
meleg vizével fogunk melegíteni. A jövőben innen kikerülő 
palánták a régi iskolakert (volt óvoda, kis iskola mögötti 
terület) lesznek a szántóföldre kihelyezve, illetve a 
konyhakerti növények itt lesznek szabadon nevelve. Jelenleg 
ennek a területnek a körbekerítése van folyamatban, 
oszlopokkal, vadhálóval, villany pásztorral. Ez utóbbi 
elhelyezése és beüzemelése főleg a vaddisznók, őzek 
kártétele miatt szükséges. Reményeink szerint a fent 
említett tevékenységek legalább nullszaldósak lesznek, így 
első lépcsőben szeretnénk a megtermelt termékeket, 
zöldségeket településen belül az arra igényt tartóknak 
bekerülési áron (a piaci ár alatt) értékesíteni. Amennyiben a 
jogi szabályozás lehetővé teszi, úgy a közétkeztetést végző 
konyhák felé is szeretnénk a megtermelt árut eladni. 
 A Start Közmunkaprogram másik értékteremtő 
projektje a „Téli értékteremtő munka”. Ennek a programnak 
az indítása eredetileg 2013.01.01-jével indult volna, azonban 
a tényleges kezdési időpont 2013. március 1. Ezen belül 5-5 
fő dolgozik a programban, az egyik csoport 
vesszőkosárfonást és seprűvessző készítést, míg a másik 
csapat betonoszlop gyártást tanul. A munkavégzés helyszíne 
a volt speciális Iskola és Diákotthon udvara. 
 A közmunkaprogramhoz hozzátartozik egy 
információ, mely szerint további 25 és 30 fő között tud 
önkormányzatunk a program keretein belül alkalmazni 
regisztrált munkanélkülieket előreláthatólag 2013. április 1.-

től minimálisan 5 hónap időtartamban. Itt az elvégzendő 
feladat önkormányzati földutak hozzátartozó mezsgyék 
karbantartása, tisztítása, árokmetszés, árokáteresz tisztítása 
metszése, valamint illegális szemétlerakó helyek 
megszüntetése. 
 Vízfogyasztással kapcsolatos locsolási kedvezmény: 
felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 30/2004. (II.28.) Korm. 
rendelet alapján az önkormányzati tulajdonú víziközművek 
esetén lehetőség van a locsolási célú vízfelhasználás 10 %-os 
kedvezményére, amely után csatornahasználati díj nem 
számítható fel. A százalékos kedvezményt a lakossági 
fogyasztók vehetik igénybe, minden év május 1-től 
szeptember 30-ig terjedő időszakban. A kedvezmény 
igénylését legkésőbb április 15-ig kell a DRV Zrt. felé jelezni. 
A fogyasztók a kedvezményes időszakot közvetlenül 
megelőző (április 20-30-ig) és az azt követő napokban (okt. 
1- 10-ig) bejelenthetik a mérőállásukat, hogy a locsolási 
időszakra vonatkozó tényleges fogyasztás mértékére 
érvényesüljön a kedvezmény. Az ezzel kapcsolatos részletes 
tájékoztatót az internetes elérhetőséggel rendelkezők 
letölthetik Igal Város honlapjáról (www.igal.hu). Azok, 
akiknek nincs internet elérhetőségük, a fenti 
nyomtatványokat önkormányzati hivatalunkban (Szent 
István u. 107.) átvehetik. 
 Dr. Piros Attila rendőr dandártábornok úr, mint 
megyei rendőrfőkapitány elrendelte az egyes őrsöknél a 
lakosság, illetve a panaszosok által hívható mobil 
telefonszám legyen, melyen a nap 24 órájában el kell, hogy 
tudják érni a bejelentők az illetékest. Az Önök rendőre ez 
ügyben az Igali Rendőrőrsön Bődör László rendőr őrmester, 
kinek elérhetősége +36-20/444-2553, ez mellett áll az 
egységes segélyhívó rendszer is a 112-es számmal. 
  
 Mint azt a plakátokon láthatják a március 15-i 
megemlékezésünk, 2013. március 15-én, 14 órakor a 
Művelődési Házban lesz megtartva, ahol ünnepi beszédet 
mond Witzmann Mihály, a Somogy Megyei Önkormányzat 
alelnöke. 
Mindenkit szeretettel várunk! 
 
 
2013. március 5.   Obbás Gyula 
     Polgármester 
 

http://www.igal.hu/
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Művelődési Ház 
Februári programjaink: 

 Február hónapban farsangi 
kézműves foglalkozáson vehettek részt 
a gyerekek. A délután folyamán 
farsangi díszek és álarcok készültek. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Február 14-én kora délután 
Valentin napi vetélkedőn vettek részt 
az Általános Iskola tanulói. 
 A játékos vetélkedő próbáin a 
szerelmesek ünnepéhez kapcsolódó 
vidám feladatokat oldottak meg a 
résztvevő gyerekek.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Ismét nagyon jó hangulatú 
előadásban volt részünk február 20-án, 
amikor Budai Jánosné helytörténeti 
előadást tartott, Igaliak a Donnál 
címmel. A korabeli fényképek látványa 
és az igaliak akkori életének, 
történeteinek megismerése nagyon 
érdekfeszítő volt. Köszönjük! 

Márciusi programjaink: 
 A falugazdász következő 
fogadóórája 2013.02.08-án 8:40-
12:40-ig lesz az Arany János 
Művelődési Házban. 
 Március 9-én ismét 
kerékpártúrát szervezünk a bringázni 
vágyók számára. A túra útvonala: Igal-
Mernye-Igal. Indulás 9 órakor a 
Művelődési Háztól, a táv összesen 25 
km. Időjárásnak megfelelően 
öltözködj! Túravezető: Gazder József 
 Március 9-én délután 15 
órakor filmklub indul a Művelődési 
Ház  szervezésében. 15 órától a „régi 
filmek”, 18 órától pedig a mai 
„mozislágerek” kedvelőit várjuk! A 
filmklub minden második héten 
szombaton, (igény szerint gyakrabban) 
egy különleges filmcsemegével várja a 
kedves érdeklődőket! A program 
díjmentes! 
KÉZIMUNKA SZAKKÖR indul 
Művelődési Házunkban, a tanulni és a 
tanítani vágyóknak egyaránt! 
Az első szakkör időpontja: 2013.03.09. 
16 óra. Helyszín: Arany János 
Művelődési Ház. 
Mindenkit szeretettel várunk! 
 
ALAKFORMÁLÓ-, ÉS ZSÍRÉGETŐ 
AEROBIC indul a Művelődési Házban! 
Szeretettel várjuk a mozogni vágyókat 
minden szerdán, 19 órától 20 óráig. 
Oktató: Ureczky Dóra. 
Az óra díja: 400Ft/fő/alkalom 
Hozz magaddal egy Polifoamot, vagy 
plédet, vagy törölközőt. 
Első időpont: 2013.03.13. (szerda) 
19:00 
 Március 16-án 14 órakor SAKK 
SZAKKÖR indul a Művelődési Házban. 
Bárki, akinek kedve van a játékhoz, 
részt vehet a szakkörön. A sakk mellett 
lehetőség lesz  kártyázásra is. Minden 
kedves érdeklődőt szeretettel várunk 
programunkra! 
 

Általános Iskola 
 

 Iskolánk tanulói 2013. február 
17-én, rangos röplabda versenyen 
vettek részt Kaposváron, ahol 8 csapat 

közül a 6. helyezést érték el. A 
csapatnak ez volt az első versenye. 
Gratulálunk sportolóinknak! 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lezárult a sakkverseny,a következő 
helyezésekkel: 
I. Mérei Árpád 8.b 
II. Szász László Achilles 6.o. 
III. Csizmadia Tamás 6.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gratulálunk! 
 
 Február 15-én farsangoltunk. 
A megannyi ötletes jelmez mellett, 
volt, aki saját produkcióval is készült. 
 

 
 
Köszönet a Szülői Szervezetnek, aktív 
munkájukért! 
 Február 26-án, az alsó tagozat 
színházlátogatáson volt, ahol a 
„Tündér Lala” című előadást nézték 
meg. 
Köszönet, Farkasné Bíró Mária 
szervezőmunkájáért. 
 

A tavaszi szünet időpontja: 
március 28 – április 02. 

 
További hírek, aktualitások és galéria, 

az iskola weboldalán: 
www.igal.valentinx.hu  
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Hírmorzsák az Oviból 
 

Kedves Szülők! Kedves Olvasók! 

 Farsangi rendezvényünket 
2013. február 8.-án tartottuk 
óvodánkban. A mulatságot megelőzve 
verseket, dalokat, tánclépéseket 
gyakoroltunk, minden csoport kis 
műsorral készült, amivel elűztük a 
telet. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 2013. február 20-án a Nevelési 
Tanácsadó 3 munkatársa 
iskolaérettségi vizsgálatot végzett 
óvodánkban. Képet kaphattunk 
gyermekeink iskolára való 
alkalmasságáról.  
 Az Igali ÁMK Margaréta Óvoda 
szeretettel várja a 2013/2014-es 
nevelési évre gyermeküket 
intézményünkbe beiratkozni 
szándékozó kedves szülőket és 
gyermekeket. 
A beiratkozás ideje: 2013. március 11-

től - 14-ig (8-12 óráig) 
 Kérjük, hogy a beiratkozáshoz 
szíveskedjenek magukkal hozni: A 
gyermek Születési Anyakönyvi 
Kivonatát, lakcím kártyáját, TAJ 
kártyáját. Az óvodai jelentkezést végző 
szülő (vagy törvényes képviselő) 
személyi igazolványát, valamint 

lakcímkártyáját. Ha rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben 
részesül, az erről szóló határozatot. A 
sajátos nevelési igényű gyermekeket 
nevelő óvodába való felvételhez a 
szakértői és rehabilitációs bizottság 
javaslata is szükséges. A jelentkezés 
során a szülőnek írásban, az óvodától 
kapott jelentkezési lap kitöltésével kell 
jeleznie jelentkezési szándékát. 
 A 2013/2014-es nevelési évre 
azok a gyermekek iratkozhatnak be az 
óvodába, akik 2013. június 01. és 
2014. május 31. között töltik be a 3. 
életévüket. Azoknak a gyermekeknek 
is be kell iratkozniuk, akik 2013. jún. 
01-től 4. vagy 5. életévüket 
betöltötték, és nem jártak óvodába. 
Minden érdeklődőt szeretettel vár az 

Igali Margaréta Óvoda minden 
dolgozója! 

Cserné Fehér Mária 

 

Tavaszvárás az 
Igali-Gyógyfürdőben! 

 

 Még néhány helyen hófoltok 
láthatók, de a tavasz már 
egyértelműen itt kopogtat az ajtón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az enyhébb időjárás növekvő 
vendégforgalmat hoz, egyre több 
családos és fiatal fürdőzővel 
találkozhatunk. Összevetve a tavalyi 
évvel, az első 2 hónapban mintegy    
30 %-al több vendég látogatott Igalba. 
Külön öröm számunkra, hogy szinte 
kivétel nélkül pozitívan nyilatkoznak a 
megváltozott fürdőről, kiemelve a 
kényelmesebb öltözőket, a tágas 
tereket, a kibővített szolgáltatásokat. 
Munkatársainkkal folyamatosan azon 
dolgozunk, hogy vendégeink jól 
érezzék magukat nálunk és később is 
visszatérjenek hozzánk. Már 

szervezzük a nyári programokat, a 
részletes tervet itt az újságban is közzé 
tesszük majd. Arra törekszünk, hogy 
minden korosztály megtalálja a 
pihenés, a gyógyulás, a szórakozás 
valamely formáját Igalban, közben 
nem megfeledkezve arról, hogy az 
ország – és talán Európa – egyik 
legjobb gyógyvize van a birtokunkban!  
 A tavaszi felkészülés kapcsán 
elvégeztük a pihenő padok felújítását, 
kivágtunk néhány elöregedett fát és 
felmértük a kempingben is a 
tennivalókat. Az időjárástól függően 
kezdjük meg a kinti munkálatokat, 
többek között a medencék felújítását, 
a külső tereptárgyak javítását és a 
parkosítást. Tervezzük a 
sportlétesítmények felújítását és a 
játszótér bővítését is. Mindezekhez az 
anyagi források rendelkezésünkre 
állnak, visszafogott gazdálkodással és 
intenzív marketinggel igyekszünk 
megteremteni az esetleges 
fejlesztések pénzügyi hátterét. 
Nőnapi akció kizárólag hölgyeknek! 
Március 8-9-10-én minden kedves 
hölgyvendégünknek kedvezményes 
áron  
MÉZ masszázs: 2.000 Ft/15perc. 
A méz jótékony hatásai: méregtelenít, 
frissít, javítja a keringést és kiváló a 
narancsbőr kezelésére! 
Időpontkérés: Keczeliné, Erzsi 
+36-30-492-2339  

 
Munkalehetőség: A nyári szezonra 
várjuk elsősorban diákok jelentkezését 
úszómesteri, medenceőri feladatok 
ellátására. Feltétel a 18. év feletti 
életkor és az úszástudás. A 
jelentkezéseket önéletrajz beadásával 
személyesen, vagy a 

gyogyfurdo-igal@t-online.hu 
email címre beküldve várjuk. 

mailto:gyogyfurdo-igal@t-online.hu
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=526687950685317&set=a.322227031131411.81223.147113241976125&type=1&relevant_count=1

