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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.
Előnevelt fehér és vörös csirke megrendelhető 440-450 Ft áron!
Ellenőrzött állományból! Házhoz szállítva! Várható szállítás:
augusztus vége, szeptember eleje.
Táp is rendelhető: 3200.-Ft/25 kg
Cím: 7275 Igal, Dózsa telep 11. Telefon:06-82/372-952 délután
16.00 óra után hívható, 06-30/516-3598 egésznap hívható.

Háziasszonyok figyelem! Olyan hölgyek jelentkezését várjuk,
akik szívesen tanulnának új recepteket baráti társaságban. Hívja
meg barátait, megkóstolhatja az elkészült finomságokat, új
főzési módszereket tanulhat. Az új receptek mellett
megtanítjuk a minőségi termékek használatára. Érdeklődni
Panicsné Irénkénél lehet a 0670/3177924-es telefonszámon!

Letojt tyúk egész évben iratható! Élő: 650 Ft/ db, Igény szerint
tisztítva: 850 Ft/ kg. Szállítás havonta! Első szállítás június 10-15
között. Elérhetőség: Leszicskov Tiborné Rózsa Igal, Szent István
u. 166. Tel: 0620/536-9737
Kirándulás
2014. június 28. Ausztria- Medve-szurdok
Gyönyörű fahidak, vízesések, sziklák, felejthetetlen látvány.
Részvételi díj 10 900 Ft+ 4 euro belépő + 450 Ft biztosítás
Jelentkezési határidő: június 15.
Jelentkezés: Szabó Zsoltné 82/372390 30/549-4488
Számítógép eladó! Nagy teljesítmény, kisméret és kis
fogyasztás. Ár: 42.000,- (csak az alapgép)
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

Az Igal Szolgáltató Kft. továbbra is várja
megrendeléseiket az alábbi tevékenységekre:
- Fűnyírás
- Kiskertek, háztáji területek megmunkálása, kisés nagytraktorral egyaránt (szártépőzés, szántás,
kaszálás)
- Bozótirtás, kisebb fák kivágása
- Szennyvízszippantás
- Téli fagytalanítás, hó eltakarítás
- Téli tűzifavágás és aprítás
- Tereprendezés, árokásás markoló traktorral
Amennyiben gépi és kézi földmunka szolgáltatásainkat
szeretnék igénybe venni, kérem, keressenek
személyesen, vagy hívjanak bennünket bizalommal az
alábbi elérhetőségeken!
IGAL Kft. 7275 Igal, Szent István u. 29.
Telefon: 82/372-098 Mobil: 30/869-0533

A templom toronyóráinak javítása és működőképessé
tétele nem eleme a templom rekonstrukciós felújítási
pályázatnak. Dr. Karai Gyula ügyvéd úr felajánlotta, hogy
a toronyóra javítási költségeinek egy részét adományként
átadja önkormányzatunknak, melyet elkülönített számlán
kezelünk. Igal Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ügy döntött, hogy a fennmaradó részt
önkormányzatunk hozzáadja a javítási költségekhez.
Mivel több polgártársunk jelezte, hogy szívesen
adományozna az órák helyreállítására, úgy ha valakinek
ilyen irányú elkötelezettsége van, azt a 6710030308101459 számú számlaszámra történő befizetéssel
megteheti. Az órák javítási költsége kb. 1.600.000 Ft.

 Megérkezett:
László Noel Dominik, május 9.
Horváth Dávid, május 19.
 Elhunyt:
Kétszeri Józsefné, élt 89 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. július, Lapzárta: 2014. június 27.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Olvasóink!
Egyházturisztikai pályázattal kapcsolatos beruházási
munkák folyamatos ütemben haladnak, azonban vannak olyan
előre nem kalkulálható dolgok, mint pl. a szennyvízrákötések,
melyeket a gerincvezeték hiánya miatt egyelőre nem lehetséges
kivitelezni. Mivel a szennyvízhálózat bővítése pályázatunk
kivitelezésének megkezdése - az előző számokban már leírt okok
miatt - csúszik, így az egyházturisztikai pályázatunk ingatlanjainak
rákötése érdekében egy másik vízjogi engedélyezési tervet
készíttettünk, amely értelmében, a pályázatban szereplő
ingatlanokat a már meglévő József Attila u.-i gerincvezetékre fogjuk
rákötni. A vízjogi engedélyezési terv jóváhagyása jelenleg
folyamatban van, az engedély jogerőre emelkedése után tudja a
kivitelező a rákötéseket elvégezni. A fent elmondottak alapján az
egyházturisztikai beruházásunk június 30-i átadása így kérdésesé
válik, mert az említett rákötések nélkül nem kapja meg a kivitelező
az átadáshoz szükséges használtba vétel engedélyt, ezért a
felügyeleti szervünkkel egyeztetve Igal Város képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a beruházás befejezési határidejének
módosítását kezdeményezi, amely 2014. augusztus 20.-a lenne.
Szennyvízhálózat bővítés című projektünk kivitelezői
szerződése a Colas Alterra Zrt.-vel végre megköttetett 2014. június
2.-án. A beruházás megkezdése előre láthatólag 2-3 héten belül
megtörténik. A kivitelező cég ezen a héten megkezdte anyagainak,
irodakonténereinek
leszállítását
településünkre.
Az
építésvezetőség helyszíne a Bárányos Tüzép melletti út északi
oldala. Az előzetes egyeztetések szerint a kivitelezés
megindulásakor egy időben több helyszínen kezdődik meg a
csatornázási munka. Ezúton is kérjük mindenki türelmét és
megértését a csatornaépítési munkák folyamán. A csatornázási
munkával kapcsolatos munkaterület átadás-átvétel ideje 2014.
június 19. A részletes ütemtervet ez után fogjuk megtudni, amelyről
a lakosságot a későbbiekben értesítjük.
A Közmunkaprogram keretén belül- előző számunkban
említett- bővített létszámmal jelenleg kerítjük körbe a leendő
tűzoltó laktanya területét (pálinkafőző alatti területen).
Reményeink szerint - a katasztrófavédelmi parancsnokság
tájékoztatása alapján - a kivitelezés 2014 őszén megindul.
Véglegesítve lett az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
által, hogy 1 szerállású laktanya épül. Önkormányzatunk ehhez a
beruházáshoz díjmentesen átadja a közel 3.000 m 2 körbekerített
területet, elvégzi ennek parkosítását és aszfaltos útrákötést biztosít
a terület szélétől a KPM útig
A Dózsa telepen épülő szolgálati lakások építési
engedélyét megszereztük, annak jogerőre emelkedését követően a
közmunka programon belül megkezdjük a lakások kivitelezését. A
kivitelezés folyamán a szakember gárdát az Igal Szolgáltató Kft.
állománya, míg a kiszolgáló segéderőt a közmunkában
foglalkoztatottak adják majd.
Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy közmunka
programban 5 betöltetlen státusszal rendelkezünk. Kérjük, aki
regisztrált munkanélküli és nem kapott értesítést sem a
Munkaügyi Központtól sem Önkormányzati Hivatalunktól, úgy
szíveskedjen befáradni Hivatalunkba és Malinkóné Takács

Tündénél érdeklődjön, amennyiben ez a fajta munkavégzési
lehetőség érdekli.
Amint azt előző számunkban említettük az orvosi rendelő
egy részében fogjuk kialakítani a leendő fogorvosi rendelőnket.
Ennek az átalakításnak is az építési engedélye már
rendelkezésünkre áll. A munka megkezdéséhez azonban az
előzőkben említett beruházáshoz hasonlóan itt is meg kell várni a
jogerőre emelkedést. A kivitelezéshez szeretnénk igénybe venni
pályázati támogatást, amelynek beadása jelenleg folyamatban van.
Amennyiben pályázatunk nem kapna támogatást, úgy
Önkormányzatunk ezen beruházást önerőből fogja megvalósítani.
A mentőállomás építéséről annyit szeretnénk közölni
olvasóinkkal, hogy az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása
szerint jelenleg a kivitelezés közbeszereztetése zajlik, amely előre
láthatólag július végére, augusztus közepére lezajlik, ezután
kezdődhet meg a helyi kivitelezés.
Ezúton értesítjük Tisztelt Olvasóinkat, Lakosságot, hogy
2014. július 14.-én hétfőn a KVG Zrt. munkatársai lomtalanítást
végeznek. Kérjük, hogy háztartásukban keletkező feleslegessé váló
lomjaikat időben kitenni szíveskedjenek, ugyanakkor kérjük a
Tisztelt Lakosságot, hogy az előző éveknek megfelelően tanúsítson
önmérsékletet, hogy építési törmeléket, veszélyes hulladékot
(autógumi, akkumulátor, bontott pala, azbeszt anyagú hulladék) ne
tegyenek ki, mert ezeket az anyagokat a KVG Zrt. munkatársai nem
szállítják el. A lom kihelyezését tekintve kérjük, hogy hétfő reggel 6
óráig mindenki rakja ki az ingatlanja elé, mert a szállító jármű
utcánként csak egy alkalommal fog elhaladni.
A képviselő-testület május 28-i ülésén megtárgyalta és
elfogadta az Igal-Fürdő Kft. és az Igal Szolgáltató Kft. 2013. évi
beszámolóját.
A Magyar Honvédség felkérésének eleget téve értesítjük a
Tisztelt Lakosságot, hogy a következő félévben nagyszabású
kampányt hirdetnek mintegy 4 ezer feltöltésre váró, többségében
legénységi állománycsoportba tartozó helyek betöltésére. A
jelentkezés feltétele a 8 általános iskolai végzettség mellett a 1865. életév, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, bejelentett
magyarországi lakóhely, valamint a szokásos egészségügyi,
pszichikai és fizikai alkalmasság. Előnyt jelent a B, C, illetve E
kategóriás jogosítványok valamelyikének megléte.
A mindezen feltételeknek megfelelő jelöltek beosztástól
függően havi nettó kb. 80-110 eFt illetményre jogosultak, továbbá
a 6 hónapos próbaidő letöltését követően kéthavi illetménynek
megfelelő egyszeri „toborzópénz” kifizetésre. Ezenkívül az MH az
alábbi juttatásokat biztosítja: 25 nap alapszabadság, térítésmentes
teljes körű egészségügyi ellátás, térítésmentes ruházati ellátás,
családalapítási támogatás, kedvezményes étkezés, szükség esetén
laktanyai elhelyezés, vagy munkába járási költségek 86%-ban
történő visszatérítése.
További információ az MH Hadkiegészítő és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság 4. Toborzó és Érdekvédelmi
Központjától kérhető a 7400 Kaposvár, Baross Gábor u. 18/A. címen
személyesen, vagy a 82/311-211-es telefonszámon.
Igal, 2014. június 11.
Obbás Gyula, polgármester

2014. június
III. évfolyam, 6. szám

Művelődési Ház hírei
Május 8-án az óvodások
szívhez szóló anyák napi
műsorral köszöntötték az
anyukákat, nagymamákat.

Lászlónénak, a Kreka Ferencnek, az Oriflame Kozmetikai Kft-nek,
valamint az Avon Cosmetics Hungary Kft-nek. A befolyt
bevételekből a Művelődési Ház felajánlásában egy 2 fő részére
szóló belépőjegy kisorsolására is lehetőségünk adódott a Bikali
Reneszánsz Élménybirtokra. Köszönjük továbbá a program
megvalósulásához
nyújtott
támogatást
Igal
Város
Önkormányzatának.
Június 6-án, pénteken este 9 órától Mindenki éjszakája
disco került megrendezésre, modern zenevilággal és
látványtechnikával. A Büfét az Alsó Kávézó és Söröző szolgáltatta.

Júniusi programjaink:

Május 17-én a híres karádi kanász,
Horváth János tiszteletére rendezett II.
Országos Kanászválogatón a helyi
általános iskolát Papp Boglárka, ÜlleiKovács Ramóna és Horváth József 4.
osztályos tanulók képviselték. Szép és
stílusos
táncukat,
a
zsűri
elismerésképpen „Csalogató Díjjal”
jutalmazta. Gratulálunk!
Május
18-án
vasárnap a Művelődési Ház
és az Együtt Igal Városért
Egyesület
rétesnyújtó
tanfolyamot és látványsütést
szervezett. Az érdeklődők
elsajátíthatták
a
rétes
elkészítésének fogásait, és
megkóstolhatták a finom
kemencében sült túrós,
almás-mákos és meggyes- mákos réteseket. A nap folyamán 16 kg
lisztből 12 tepsi rétes sült, ami a fürdőn megrendezett városi
gyermeknap
alkalmából
került szétosztásra a 14 év
alattiak körében. Köszönjük
az egyesület résztvevő
tagjainak, hogy átadták
rétessütéssel kapcsolatos
tudásukat
és
tapasztalataikat az újabb
generációnak. A program
megvalósulásához nyújtott
támogatást köszönjük az Igal szolgáltató Kft-nek és az alapanyagok
beszerzéséhez nyújtott anyagi támogatást köszönjük Igal Város
Önkormányzatának.
Május 30-án Nyárváró bál keretében egy zenés- táncos
estén kapcsolódhatott ki az érdeklődő közönség. A hangulatot az
Igali Néptáncos Asszonyok táncházzal alapozták meg, majd Bodó
Peti húzta a talpalávalót hajnalig. A büfét az Alsó Kávézó és Söröző
szolgáltatta. A tombola felajánlásokat köszönjük az Igal- Fürdő Kftnek, Az Ildikó Vendéglőnek és a Galéria Étteremnek, Bogdán

Júniustól minden csütörtökön délután 4 órától újra Baba- Mama
Klub délutánok indulnak a Művelődési Házban. Várunk minden
érdeklődő kismamát, anyukát, hogy a klub keretein belül
megosszák
egymással
gyerekneveléssel
kapcsolatos
tapasztalataikat. Hétről- hétre különböző a gyerekek fejlődését
segítő foglalkozásokat szervezünk, melyekhez folyamatosan várjuk
az ötleteket, felmerülő igényeket.
Minden szerdán 17 órától Obbás Tímeával, gyógytorna órákkal
várjuk a mozogni vágyókat.
Június 12-től Hegedűs Attila karádi amatőr fotós természetfotó
kiállítása „Ne csak nézz, láss is!” címmel tekinthető meg a
Művelődési Ház kistermében.
Június 24-én, kedden délelőtt 10 órától tekinthető meg a BódisNagy Katinka Táncstúdió és az Agóra Balettkör előadásában a
Művelődési Ház Mozi termében a Macskák című táncjáték.
Az előadás ingyenes!

Ismét eXtremeMan113!
Az elmúlt évhez hasonlóan ismét megrendezésre kerül az
eXtremeMan113 teljesítmény verseny, amely Péter Attila
versenyszervező
nevéhez köthető. A
versenytáv pontosan
az IronMan táv fele,
vagyis 1,9 km úszás +
90 km kerékpározás +
21,1
km
futás,
összesen 113 km. A
verseny kerékpáros
szakasza
Toponár
(Deseda) – Igal – Somogyszil – Igal – Andocs – Nágocs (fordító) – Igal
– Deseda érintésével halad, az Igali-Gyógyfürdő előtt pedig egy
frissítő állomás lesz elhelyezve, ahol a versenyzők enni és innivalót
vehetnek magukhoz. Az idei verseny június 29-én (vasárnap) lesz, a
kerékpáros mezőny várhatóan 11-15 óra között halad át Igalon, a
Szent István u. – József Attila u. – Kupavezér u. – Rákóczi tér (fürdő)
– Budavár u. – Szent István u. útvonalon és vissza. A fürdő előtti
frissítő állomáson és a forgalom irányításában Czeider Ákos
vezetésével lelkes fiatalok segédkeznek, a versenyzőket pedig előző
este a gyógyfürdő látja vendégül és a rajtszámukat is itt vehetik át.
Remélhetőleg a szálláshelyek is megtelnek ezen a hétvégén, hiszen
már most elkerülte a nevezők száma a 300 főt. Ezúton szeretnénk
mindenkit meginvitálni, hogy a verseny útvonala mentén lelkes
bíztatással támogassa a kiemelkedő sportteljesítményt nyújtókat!
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A Fürdő júniusi programjai:
Június 14. – Csendes esti fürdőzés 22 óráig
Június 15. – Zenés este 17 órától a Senior együttessel
Június 21. – Csendes esti fürdőzés 22 óráig
Június 27. – Éjszakai fürdőzés 21-01 óra között (külön belépővel)
Június 28. – Tészta parti az eXtremeMan113 triatlon verseny
résztvevőinek, zenés esti fürdőzés 22 óráig
Június 29. – eXtremeMan113 triatlon verseny kerékpáros szakasz,
frissítő állomás a fürdő előtt

Speciális Iskola
Életre szóló élmény és felejthetetlen emlékek
A sok fáradozás, munka és összefogás meghozta gyümölcsét. Állati
kiránduláson vehettek részt a speciális iskola legügyesebb diákjai.
Az Arany János Művelődési Ház és a Speciális Iskola
szervezésében áprilisban megrendezésre került, első húsvéti
adománygyűjtő, kézműves vásár olyan sikeresnek bizonyult, hogy
egy teljes állatkerti kirándulás költségeit fedezni tudtuk belőle.
Május 29-én, Budapesten a Fővárosi Állat és Növénykertbe tettünk
látogatást a Speciális Iskola 12 legügyesebb diákjával. Sok állatot és
növényt láttunk, élményekben gazdag utazásban volt részünk. A
hazaúton kis kitérőt tettünk, Siófokon közelebbről szemügyre
vettük a Balatont, hajókat és még fagyizásra is telt az összegyűjtött
adományokból. Reméljük, hogy a megvásárolt termékekben
örömüket lelték.

Ezúton köszönjük minden kedves vásárlónknak és
adományozónknak, hogy ehhez az izgalmas kiránduláshoz és
fantasztikus élményhez hozzásegített minket. Hagyományőrző
jelleggel jövőre is szeretettel várjuk Önöket, hogy újabb
összefogással egy újabb álom, talán a látott hajóval egy Balatoni
hajókirándulás is valóra válhasson.

Általános Iskola
Ballagás és Tanévzáró Ünnepség
2014. június 14. szombat, 9:00 órakor!
Ügyintézés a nyári szünet idején: szerda, 8:00-12:00 óráig
Alábbi pedagógusaink részesültek elismerésben:
Czanyó Sándor Péter – Aranydiploma,
Pedagógus Nap alkalmából:
Dr. Szántó Lászlóné – Németh László Díj, Miniszteri Elismerés
Csizmadiáné Tóth Éva – Megyei Tankerületi Elismerés
Kövessenek minket: www.igaliskola.com
FACEBOOK/Batthyány Károly Általános Iskola

Hírmorzsák az Oviból
Az utóbbi hónapokban kiemelkedő jelentőségű programok tették
színessé
óvodai
életünket,
melyre
pedagógusok
és
gyermekek örömmel
készültek.
2014. március 30-án
elérkezett a nagyon
várt délután, az Anyák
napja. Minden óvodás
ünneplőbe
öltözve
várta
édesanyját,
nagymamáját.
Az
apróságok énekekkel, körtánccal és versekkel köszöntötték az
édesanyákat, mamákat, majd egy kis ajándékkal, virággal
kedveskedtek nekik, egy nagy ölelés vagy puszi kíséretében. Bizony,
a meghatottságtól nem egy tekintet könnybe lábadt.
2014. június 6-án a kis-és középső csoportos óvodások
évzáró műsorral zárták a 2013/2014-es nevelési évet. A
nagycsoportosok pedig elbúcsúztak óvodájuktól, óvónőiktől,
dajkájuktól, gyerektársaiktól. Kívánunk a gyerekeknek sikerekkel
teli iskolás éveket, valamint az itt eltöltött évek, az óvoda falai
között megszerzett tudás, az élmények sokasága, az óvó nénik
embersége, szeretete elegendő éltető erőt adjon nekik a
mindennapok
helytállásához,
küzdelmeihez.
Kívánok
még
nekik
jó
tanulást,
szorgalmat,
kitartást
és
sikeres iskolás
éveket.
Érezzék
jól
magukat
az
iskolában a tanító nénik védőszárnyai alatt!
2014. június 10-én gyermekek és szülők részvételével
tartottuk meg hagyományos gyermeknapi rendezvényünket.
Szerettük volna, ha a szülők gyermekeikkel együtt vesztnek részt
egy vidám, szórakoztató délelőttön az óvodában. A programok közt
szerepelt: Szülő-gyermek játékos sorverseny, ugráló vár, ringlis,
arcfestés, tűzoltó autó, rendőrautó, lovas kocsizás. A kánikula
ellenére szülők és gyermekek kitartottak, és örömmel részt vettek
mindenben. Köszönetünket fejezzük ki az Igali Rendőrőrs
rendőreinek, valamint az Igali Tűzoltó és Polgárőr Egyesület
tagjának Tóth-Mérei Józsefnek, hogy a gyerekek beülhettek, és
megismerkedhettek a rendőr-és tűzoltó autókkal. Köszönjük
Galambos Feri bácsinak, hogy eljött, és lovas kocsikázással
megörvendeztette a gyerekeket. Gyermeknap alkalmából
ajándékkal és jégkrémmel is kedveskedtünk a gyerekeknek.
A nyárra kívánunk mindenkinek nagyon jó pihenést,
feltöltődést, hogy újult erővel vághassunk neki a 2014/2015-ös
nevelési évnek.

