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Tisztelt Boros Gazdák!
A szeptember 20-án megrendezésre kerülő szüreti
felvonuláshoz köszönettel fogadjuk borfelajánlásaikat,
melyeket szeptember 17-én szerdáig a Művelődési Házban
adhatnak le nyitvatartási időben.
Köszönettel: Kreka Ferenc szervező

Számítógépek javítása, beszerzése, beüzemelése, telepítése
rövid határidővel. Hálózati problémák elhárítása,
kellékanyagok és alkatrészek beszerzése versenyképes áron.
Biztonsági kamerarendszerek tervezése, telepítése.
Kérésre házhoz megyek, hívjon bizalommal!
Fekete Zoltán +36-30-2040-136

A Háziorvos rendelési ideje szeptember 01-től:
Igal: Hétfő: 8-11, Kedd 13-16, Csütörtök: 12-15, Péntek: 8-11
Ráksiban: Szerda 8:30-11:00, Csütörtök 15-16.
Tanácsadás: szerda 11-12,
Iskola egészségügy: csütörtök 11-12

Használt Notebook Eladó!
MS PR210 professzionális, 12”-os, kétmagos AMD
processzorral, 3 Gb RAM, 160 Gb HDD, WIFI+Bluetooth,
WIN7+ Office telepítve. Ár: 45.000,Érdeklődni a 06-30/5935006 telefonon

Kérjük a lakosságot, hogy közvilágítással kapcsolatos
észrevételeiket, a Közvill Zrt. hibabejelentő számán:
40/200-817 szíveskedjenek megtenni.
A csatornázást kivitelező, Colas Alterra Zrt. Igalban illetékes
munkatársa, Lehota István elérhetősége: 06-30/979-1818

Apróhirdetések
PIZZA KISZÁLLÍTÁS - GALÉRIA ÉTTEREM Tel.: 06-82-372-519
Kiszállítás minden kedden, pénteken és szombaton 16:0021:00-ig. Üzletben való átvételkor lehetőség
van bankkártyás és SZÉP kártyás fizetésre.
Étkezési utalványt elfogadunk.

Szemes kukorica eladó!
Érdeklődni Törzsök Gyulánénál lehet az esti órákban,
a 82/ 372-204-es telefonszámon.

Kirándulások
Sopron szeptember 27., Ára: 7000 Ft
Jelentkezés: azonnal (szervezés alatt)
Prága október 23-25. félpanziós ellátással
Ára: 37900 Ft + belépő + biztosítás
London október 24-31. (oda és visszaúton önellátás,
Londonban teljes panziós ellátással)
Ára: 88000 Ft + belépők + biztosítás
Görög körút október 23.- november 1. (önellátó, félpanzió
vásárolható)
Ára: 69990 Ft + belépők + biztosítás
Jelentkezési határidő: szeptember 15.
További információ és jelentkezés:
Szabó Zsoltné 06 82/372-390, 06 30/549-4488
 Született:
Szigeti Réka, augusztus 8.
Németh Nimród, augusztus 6.

Kedves vendégeink!
Szertettel várjuk önöket Igal központjában a
KATICA KÁVÉZÓBAN!
Hangulatos környezetben választhat süteményeinkből, fagylalt
kínálatunkból, ital választékunkból, kávé
különlegességeinkből.
Nyitva tartás:
Hétfő: SZÜNNAP
Kedd, Szerda, Csütörtök: 10-13:00, 15-20:00
Péntek: 10-13:00, 16-21:00
Szombat: 10-13:00, 16-21:00
Vasárnap: 11-19:00
Jöjjön el hozzánk, tapasztalja meg,
hogy mindenkit szívesen látunk!

 Elhunyt:
Kumi József, élt 81 évet
Fenyvesi Péterné, élt 73 évet
Győrfi Józsefné, élt 88 évet
Dr. Kovács János, élt 77 évet
Nyugodjon békében!
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:
2014. október, Lapzárta: 2014. október 3.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Igali Polgárok Kedves Újságolvasók!
Fájdalommal búcsúzunk Dr. Kovács János főorvos
úrtól, Igal Város és Ráksi község háziorvosától, aki 32 évig
folytatta szolgálatát, áldásos tevékenységét településeinken.
25 évig volt a Magyar Vöröskereszt országos vezetőségének
tagja, a Munka Érdemérem Arany fokozatának, Somogy
Polgáraiért Díj tulajdonosa, többszörös EÜ miniszteri dicséret
tulajdonosa, valamint városunk díszpolgára. Betegei nevében
is köszönetet mondunk eddigi munkájáért, nyugodjék
békében. 2014. szeptember 1. napjától Igal és Ráksi
településeken a háziorvosi feladatot Dr. Szabó Zoltán
háziorvos látja el, immár véglegesen. A rendelési időt a
közérdekű információk között, valamint honlapunkon is
olvashatják.
Mindenki által nagyon várt templomszentelés ideje
végre megérkezett, 2014. augusztus 20.-án ünnepélyes
kereteken belül átadásra, felszentelésre került római
katolikus templomunk Nagy Vendel püspöki helynök úr által.
A templommal egy időben lett átadva a vallásturisztikai
szálláshelyünk, a plébánia hivatal, a kálvária domb, a
templomtér és a szőlőhegyi kápolna. Remélhetőleg
gyermekeink, unokáink szeretni fogják az ez alkalommal
átadott játszóteret és mindenki megelégedésére alakult ki a
templomtér és környéke. Az ünnepélyes átadással közel
azonos időben megtörtént a műszaki átvétel is, jelenleg az ott
feltárt hiányosságokat javítják a ZÁÉV munkatársai, melyet
rövid időn belül elvégeznek. Ezúton köszönjük meg az igali
templom
toronyórájának
felújításához
nyújtott
adományaikat: dr. Karai Gyula és felesége, Berényi Lajosné,
Klingler Arthur, Horváth Gyuláné, Szél Péter, Szél Ferenc és
neje, Adorján Istvánné, Simon Andrea, Szili Erzsébet, Takács
László, Takácsné Porczió Erzsébet, Takács Attila, Takács
András, Tátrai Sarolta Erzsébet, Pfeiffer Jürgen Erikné. A fenti
adományozók által felújításra összegyűlt összeg 1.103.000 Ft.
Az adományozók sorából kiemelve külön köszönetet
mondunk dr. Karai Gyulának és feleségének, akik a toronyóra
felújításához jelentős, 1.000.000 Ft-ot adományoztak. Ezúton
is köszönjük minden adományozónak a felajánlásaikat.
Szennyvízberuházás a terveknek megfelelően halad,
jelenleg a Farkas János u., Táncsics telep felső része, Budavár
u. és a Szent István u. középső felén folynak a munkálatok. A
csatornázási munkákkal okozott kellemetlenség miatt szíves
türelmüket, megértésüket kérjük. Amennyiben a
csatornázással, bekötésekkel kapcsolatban kérdésük
merülne fel, azt a közérdekű információk rovatban közölt
módokon teheti meg. A csatorna rákötésekkel kapcsolatosan
felmerülő fogyasztói terhek enyhítése érdekében, valamint a
csatornahálózat kihasználtságára való tekintettel, a DRV Zrt.
a KEOP projekt keretében megvalósuló szennyvíz beruházás
csatorna házi bekötések átvételénél díjmentesen végzi a

lakossági csatornabekötések átvételéhez szükséges kötelező
szolgáltatói szakfelügyeletet, melynek díja egyébként bruttó
15.113,- Ft lenne.
Közmunkaprogram. 2014. szeptember végével lejáró
közmunkaprogram helyett októberben, illetve novemberben
indul új oktatási illetve munkaprogram, amely 2015. február
végéig fog tartani előreláthatólag. A két programban
összesen mintegy 30 fő oktatására, illetve foglalkoztatására
nyílik lehetőségünk. Értesítjük a lakosságot, hogy a jövőben a
közmunkaprogramban megtermelt zöldségeket a templom
mellett újonnan kialakított piactéren fogjuk árusítani.
Igal Város Önkormányzata azon gyermekek részére,
akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban nem
részesülnek egyszeri beiskolázási támogatást nyújt
iskolalátogatási igazolás ellenében. Az igazolásokat 2014.
szeptember 19. napjáig kérjük leadni az Igali Közös
Önkormányzati Hivatalban, ami 2014. szeptember 22.
napjától 2014. szeptember 26. napjáig kerül a házipénztár
útján kifizetésre. Amennyiben 2014. szeptember 19. napjáig
az iskolalátogatási igazolás nem kerül leadásra a támogatást
nem áll módunkban kifizetni.
A kifizetendő összeg:
Általános iskola alsó tagozatosok részére:
12.000 Ft
Általános iskola felső tagozatosok részére:
14.000 Ft
Középiskolások, szakmunkásképzősök részére: 16.000 Ft
Felsőfokú/egyetemista tanulók részére:
22.000 Ft
Kérjük a határidő pontos betartását!
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 2015. évi pályázati
felhívásait (BURSA-2015A; BURSA-2015B), a hátrányos
helyzetű szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási
tanulmányainak támogatására.
Az önkormányzatnak 2014. október 1. napjáig kell csatlakozni
a rendszerhez. Azt, hogy a tanulók meddig regisztrálhatnak az
oldalon, a www.emet.gov.hu oldalon nézhetik meg vagy az
Igali Polgármesteri Hivatalban érdeklődhetnek.
Amennyiben tudomásunkra jutnak az információk a Hivatal
hirdetőtábláján is közétesszük.
Szüreti felvonulásunk 2014. szeptember 20.-án lesz
megrendezve, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak
a szervezők. A hagyományoknak megfelelően az indulás a
Kollégium előtti térről lesz délután fél 2 és 2 óra közötti
időszakban. A részleteket a meghívókon és szórólapokon,
valamint plakátokon olvashatják.
Igal, 2014. szeptember 4.
Obbás Gyula, polgármester
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Művelődési Ház hírei
Augusztus 7 és 25 között volt megtekinthető a
Művelődési Házban az Építő közösségek Somogyország
szívében, közösségi élet az Agórában elnevezésű pályázat
keretein belül az Együd Árpád Kulturális Központ foto
szakkörének kiállítása. A kiállítás augusztus 7-én ünnepélyes
megnyitóval és a klub tagjainak képeit bemutató vetítéssel
vette kezdetét.
Kovács Péter a fotószakkör vezetője elmondta, hogy tagjaik a
14 -20 év közötti korosztályból kerülnek ki és közülük többen
értek el eredményeket fotópályázatokon.
Legeredményesebb tagjuk Trevisán Fanni, több helyezése
mellett megnyerte a II. Demonstro fotóversenyt, aminek
témája a 2014 évi Rippl-Rónai fesztivál volt.
Szeptember folyamán további két kiállításra invitáljuk az
igaliakat, melyek szintén e pályázat keretein belül érkeznek a
Művelődési Házba. Szeptember 3-16-ig selyemfestéssel
kapcsolatos
kiállítás,
majd
szeptember
17-30-ig
natúrmontázs kiállítás tekinthető meg.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Augusztus
14-én
ismét
Csek
Tamásné
Zsuzsa
gyógypedagógus változatta igazi játszótérré a Művelődési
Házat, hogy játszva tanítson a Baba- Mama Klubban.

Augusztus 30-án egy jó hangulatú játékdélután
keretein belül búcsúztunk a nyári szünettől. A résztvevő
gyerekek 1 perc és nyersz játékos versenyben próbálhatták ki
ügyességüket. A legeredményesebbek a Galéria étterem

valamint a Kétszeri és Társa Bt. jóvoltából finom ajándékokat
nyertek el, ezúton szeretnénk megköszönni felajánlásaikat.
Továbbá köszönjük Horváth Borbálának a játék és a kézműves
foglalkozás lebonyolításban nyújtott segítségét. A
művelődési ház dolgozói minden diák részére
eredményekben gazdag tanévet kívánnak.

Szeptemberi programjaink
Minden szerdán 17 órától gyógytorna. Oktató: Obbás Tímea.
Minden csütörtökön Baba- Mama Klub délutánok 17 órától,
minden hónap első csütörtökjén Csek Tamásné Zsuzsa
gyógypedagógus tart fejlesztő foglalkozásokat.
Szombatonként 15 órától X-BOX Tancz Szabolccsal, 18 órától
pedig Alakformáló Aerobic, oktató: Plell Péter.
Szeptember 3-16-ig selyemfestő kiállítás, majd szeptember
17-30-ig natúrmontázs kiállítás tekinthető meg a Művelődési
Házban.
Szeptember 9-én 10 órától „Jó gazdi” kutyabarát kör
ismeretterjesztő és állatvédelmi bemutató foglalkozásán
lehet részt venni az óvoda udvarán.
Szeptember 11-én, 13 órakor Fördős Istvánné, az ÁNTSZ
munkatársa előadást tart a magas vérnyomás és az elhízás
témakörben.
Október 4-én 15 órától Gyermek néptánc oktatással és
táncházzal várunk minden 6 és 12 év közötti táncos kedvű
gyermeket.

Táncra fel!
Október 4-én 15 órától gyermek néptánc oktatással és
táncházzal várunk minden 6 és 12 év közötti táncos kedvű
gyermeket a Művelődési Házban.
A bevezető órát követően, igény esetén rendszeres
néptánc klubként folytatódna az oktatás.
A foglalkozás lehetőséget adna a gyerekeknek a népzene
és tánc hagyományainak megismerésére, a későbbiekben
pedig rendezvényeken és versenyeken is bemutathatnák
tudásukat.
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Egészségfejlesztő segítő képzés Igalban
A Magyarországi Református Egyház Zsinata, a
Gyógyszerészeti
Egészségügyi
Minőség
és
Szervezetfejlesztési Intézet (Gyemszi) és Igal város
Önkormányzatának közös szervezése alapján 2014.
augusztus 4.-én elkezdődött 16 fő részére a TÁMOP 2.1.612/1-2012-0001, Egészségfejlesztő segítő képzés.
Három településről
lettek kiválasztva a
résztvevők:
Fonó,
Büssü és Kazsok. A
képzés ideje négy
hónap, aminek a
végén egy független
vizsgabizottság előtt
kell beszámolni az elméleti és gyakorlati tudásukról a
hallgatóknak. Jó reménységgel tekinthetünk az előttünk álló
időszakra, hiszen e képzés által nemcsak az álláskeresés reális
lehetősége tárul ki az emberek előtt, hanem az életmód és
életkörülmények minőségi javításának szolgálata is, a
hallgatók feladata lehet a települések és az ott élő családok
életében.
Köszönjük a szervezőknek a lehetőséget és a hallgatóknak sok
sikert kívánunk tanulmányaikhoz!

Általános Iskola
Szeptember elsején elindult a 2014/2015-ös tanév.
Az évnyitót a második osztályos tanulók műsora indította,
Szakály Józsefné, Kovácsné Gerencsér Ilona és Szakály József
vezetésével. Nyolc alsó tagozatos és 5 felső tagozatos osztályt
indítottunk, 261 tanulóval. Délután 11 csoportban készülnek
fel a gyermekek a következő tanítási napra. A sokféle szakkör
mellett folytatódik a tehetséggondozás és felzárkóztatás is.
Az iskolában hit- és erkölcstan tantárgy keretein belül, 3 féle
(Katolikus, Református és Evangélikus) hitoktatás és
erkölcstan oktatás folyik.
Kövessenek minket: www.igaliskola.com
FACEBOOK/Batthyány Károly Általános Iskola

Lakossági tájékoztató
Igal település szennyvíz csatornahálózat bővítése
Örömmel tájékoztatjuk, hogy Igal város szennyvíz
csatornahálózat bővítés kivitelezése elkezdődött. A beruházás a
csatornával nem ellátott utcák szennyvízelvezetését, házi
bekötésekkel, valamint a csatornázott utcákban nem rákötött
ingatlanok házi bekötéseinek kiépítését tartalmazza. A
szennyvíztársulati tagok ingatlanjainak rákötése a hálózatra 2014.
október 1-től kezdődik meg. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a
szennyvíz csatorna rákötések ösztönzésére 2014. október 1-tól
kezdődően 2015. április 30-ig díjmentesen végzi a
csatornabekötések
átvételéhez
szükséges
kötelező
szakfelügyeletet. A fogyasztónak nem szükséges a bekötésre
vonatkozó tervdokumentációt benyújtania a szolgáltatónak, mivel
ezeket a kiviteli tervek tartalmazzák, valamint a geodéziai
bemérése a törzshálózati szennyvízvezetékkel együtt megtörtént.
Azon ingatlanok esetében, ahol a közmű-szolgáltatást
lakossági fogyasztó veszi igénybe, elégséges a ’Megrendelő ivóvíz,
csatorna bekötés létesítésére’ nevű formanyomtatvány kitöltése,
aláíratása a helyi önkormányzattal, és az Önkormányzatnak történő
leadása. A kitöltött nyomtatványokat az Önkormányzat továbbítja
a DRV Zrt. felé. A fenti megrendeléssel párhuzamosan megépíthető
a házi szennyvízvezeték a bekötővezetékig, azaz a megépült
tisztítóidomig, vagy annak hiányában a tisztítóidommal (vagy
fogyasztói ellenőrző aknával) bezárólag.
A házi szennyvízvezeték kiépítése vagy kiépíttetése az
ingatlan tulajdonos feladata. A házi szennyvízhálózatnak
vízzárónak kell lenni. A vezeték 90 °-os vagy kisebb szögű
töréspontjaiba tisztítóidomot vagy fordító aknát célszerű elhelyezni,
a házi alapcsatorna tisztíthatósága érdekében. Függőleges irány
törés esetén 2 x 45 °-os iránytörés megengedett, a 90 °-os buktatást
el kell kerülni. Amennyiben a házi vezetékhálózatot nem KG-PVC,
KGEM anyagból készül el, a DRV Zrt. szakemberének jelenlétében
víztartási próbát szükséges a belső hálózatán elvégeztetnie.
A megépült házi szennyvízvezeték és az utcai
törzshálózattal együtt létesült bekötővezeték összekötése, azaz a
közcsatornára történő rákötés csak a DRV Zrt. szakfelügyelete
mellett történhet meg.
A szolgáltató ellenőrzi az ingatlanon belüli hálózatot, majd
a tulajdonos jelenlétében leolvassa a vízmérő állását, és ezt
követően vehető igénybe a szolgáltatás.
Locsolási célú ivóvíz felhasználás:
Tájékoztatjuk, hogy a csatornaszolgáltatásba bekötött
ingatlanok esetében a locsolásra felhasznált ivóvíz mennyisége
leszámítható a csatornaszolgáltatási díjból, amennyiben locsolási
célú mellékvízmérő kerül beépítésre.
Közszolgáltatási szerződés:
Társaságunk a felhasználókkal a szennyvíz csatorna
bekötés átvételét követően Közszolgáltatási szerződést köt.
Díjfizetési kötelezettség:
A szennyvízelvezetéssel kapcsolatos számlát DRV Zrt. a
közszolgáltatási szerződést követően állít ki Igal város területén
alkalmazott lakossági díjak: csatorna használati díj: 385,20 Ft/m3,
vízterhelési díj (VTD adó) 10,90 Ft/m3
Reméljük, hogy fenti tájékoztatásunk alapján a lehető
legegyszerűbb módon biztosítjuk az ingatlanok csatorna bekötését.
Tisztelettel: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

