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Tisztelt Szülők
Értesítjük Önöket, hogy 2014.december 06-án az
Együtt Igal Városért Egyesület szervezésében ismét
megrendezésre kerül a Városi Mikulás program.
Ezen a napon reggel lovas szánon a Mikulás körbe járja
településünket és 1000 órától az Arany János
Művelődési Házban kerül kiosztásra a mikulás csomag
a 0 – 7 éves igali gyermekeknek.
Azok a szülők akiknek 7 évesnél idősebb gyermekük
van és szeretnék, hogy a Mikulástól kapjanak ajándék
csomagot, december 04-én 730 – 1800 óráig a
Művelődési Házba vigyék el azt, névvel ellátva, így azok
a gyermekek is december 06-án a Mikulástól
kaphatnak ajándékot.

Apróhirdetések

Választási malacok eladók: 5 db négysonkás húsdisznónak való.
Érdeklődni a 20/980-5561-es telefonszámon.

Kirándulások
November 22-23. Salzburg (félpanzióval) Ára: 28000 Ft +
belépők + biztosítás, Jelentkezési határidő: AZONNAL
November 29. Pannonhalma- Győr, Ára: 5000 Ft + belépő,
Jelentkezési határidő: AZONNAL
December 6. Bécs- Ára: 6900 Ft + belépő + biztosítás,
Pozsony- Ára: 6900 Ft + belépő + biztosítás,
Graz- Ára: 7900 Ft + belépő + biztosítás
December 20. Bécs – Schönbrunn,
Ára: 7100 Ft + belépő + biztosítás
Jelentkezési határidő a decemberi utaknál november 12.
10 fő jelentkezése esetén a kirándulás Igalból indul, 10 fő
alatt Kaposvárról.
Jelentkezés és információ: Szabó Zsoltné 0630/549-44-88,
82/372-390

 Elhunyt:
Nádorfalvi Nándor, élt 63 évet
Dienes Józsefné, élt 90 évet
Réti Miklósné, élt 93 évet
Nyugodjanak 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. december, Lapzárta: 2014. november 28.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Igali Polgárok, Kedves Újságolvasók!
Elsőként engedjék meg, hogy magam nevében, mint
polgármester és képviselő társaim nevében is köszönetünket
tolmácsoljam Önök felé az önkormányzati választás kapcsán.
Köszönjük, hogy bizalmat szavaztak nekünk és amint azt
eskünkben is fogadtunk a legjobb tudásunk szerint fogjuk
szolgálni az elkövetkezendő 5 évben településünk érdekeit.
Az önkormányzat összetétele: Obbás Gyula polgármester,
Pali Norbert alpolgármester, továbbá Varga Istvánné, Cserné
Fehér Mária, Simon Andrea, Tanitó Tibor és Gellért Attila
képviselők.
Az alábbi bizottságokat alakította meg a képviselő-testület:
Ügyrendi bizottság - Simon Andrea elnök, Gellért Attila és
Cserné Fehér Mária.
Szociális bizottság - Simon Andrea elnök, Tanitó Tibor, Varga
Istvánné és Cserné Fehér Mária, valamint külsős tagok:
Madarászné Tomity Anna és Fodor Józsefné.
Kulturális, Oktatási és Sport bizottság - Cserné Fehér Mária
elnök, Simon Andrea, Tanitó Tibor, Varga Istvánné és Gellért
Attila, valamint külsős tagok: Madarászné Fekete Ágnes, Dr.
Szántó Lászlóné, Szép Ferencné és Czeider Ákos.
Önkormányzatunk az Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től
megigényelte a Hegyi utcai, Országos Munkavédelmi
Felügyelőség volt üdülőjét. Az üdülő évek óta gazdátlanul áll,
állapota folyamatosan romlik, ezért a képviselő-testület úgy
döntött, hogy az épület tulajdonjogát megigényeljük
Városunk nevében. A szerződés alá írásra került, így a
közeljövőben megkezdődhet az állagmegóvási illetve
felújítási munkálatok. A felújítás után reményeink szerint
magasabb igényszintű fürdővendégeket is el tudnánk
helyezni, természetesen üzleti alapon. Ugyanakkor a
Vagyonkezelő által kikötött gyermek csereüdültetési
akciókban fogunk ezen kívül részt venni. Az épület
megszerzése nem került pénzünkbe, de ezáltal településünk
vagyona nőtt, értelem szerűen a felújítási és üzemeltetési
költségek Városunkat terhelik.
Szolgálati lakások építése: a két szolgálati lakás, ami a Dózsa
telep 6/A. szám alatt épül, jelenleg olyan stádiumban van,
hogy az alsó szint szerkezetkész. A tartószerkezeti falak,
vasbeton födém, víz-szennyvízalapozás elkészült, belső tartó
falak, lépcsőlejárók készen vannak. amennyiben az időjárás
lehetővé teszi, november elején elkezdődik a felmenő falak
építése.

Szennyvízberuházás: jó ütemben halad a szennyvízcsatorna
gerincvezeték, illetve bekötések kiépítésével a Colas Alterra
Zrt. November 15.-ével a Szent István utcai munkálatokat a
KPM leállítja, és csak a tavaszi jó idő megjöttével, március
közepétől engedi az újraindítást. Amennyiben bárkinek a
bekötésekkel kapcsolatban észrevétele, kérdése felmerül
Lehota István építésvezetőt keresse a 30/979-1818-as
telefonszámon.
Közmunkaprogrammal kapcsolatban annyit kell tudniuk,
hogy a mezőgazdasági startprogram 7 fővel, valamint a téliés egyéb értékteremtő program 12 fővel 2015. február 28.áig meghosszabbításra került. További 25 fő vesz részt a
hosszabb
időtartamú
közfoglalkoztatás
elnevezésű
programban, a szintén 2015. február 28.-áig tartó
időszakban. Az ezzel párhuzamosan 2014. december 1.-jével
induló program pedig, 5+5 fő részvételével parkgondozó és
erdőművelő képzéssel társul (erre van lehetőség csak).
Szociális, illetve kedvezményes tűzifaigénylés: újonnan felálló
szociális bizottság összeült és megtárgyalta a beadott
kérelmeket mindkét fajta tűzifaigénylés szempontjából.
Felhívnám az igénylők figyelmét arra, hogy a szükséges
igazolásokat időben hozzák be ügyintézőnknek. Kérjük,
vegyék figyelembe azt, hogy 1 helyrajzi számú ingatlanon
élők (még ha több család is él ott) 1 ingatlanra 1 fő adhatja be
a kérelmét alkalmanként.
Mikulás ünnepség december 6.-án lesz 10 órától a
Művelődési Házban, előtte a Mikulás lovas fogaton ébresztőt
tart a gyerekeknek krampuszai segítségével. Az ajándékokat
(melyeket, az Együtt Igal Városért Egyesület adományozza) a
Mikulás 10 órától adja át a 0-7 éves korú gyermekeknek a
Művelődési Házban. Amennyiben 7 évesnél idősebb korú
gyermekeiknek is szeretnék a csomagot a Mikulással átadatni
a kedves szülők, úgy kérjük, hogy december 4.-én reggel fél
8-tól este 6 óráig adhatják le névvel ellátott csomagjaikat a
Művelődési Házban.
Az október 23.-ai megemlékezés alkalmával az ünnepi műsort
a Batthyány Károly Általános Iskola diákjai adták, Domján
Zsuzsa felkészítő tanár segítségével. A beszédet Dr. Varjú
László úr, volt ’56-os elítélt mondta a jelenlévők és
mindannyiunk okulására. Köszönet a műsorért a
résztvevőknek, valamint az ünnepi beszédért az előadónak.
Igal, 2014. november 6.

Obbás Gyula
polgármester
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Művelődési Ház hírei
Október 6-án az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc hőseire és az Aradon kivégzett
vértanúkra emlékeztünk a Művelődési Házban.
A 165 éve
történt

eseményeket az Általános
Iskola tanulói és Kiss
Norbert Péter a Somogy
Megyei Levéltár munkatársa elevenítették fel, külön kitérve a
somogyi eseményekre.

Október 28-án az Anyatejes Világnap alkalmából
köszöntötte Baranyi Zoltánné területi védőnő a kismamákat.
Külön oklevelet vehettek át a gyermeküket fél éven át
szoptató anyukák. A rendezvény résztvevői előadásokat
hallgathattak meg az anyatejes táplálás előnyeiről, valamint
a KRIO Intézet képviselőjétől az őssejt tárolással kapcsolatos
lehetőségekről. A program megvalósulásához felajánlott
támogatásokat köszönjük: a Dr. Czeizel Vitaminnak, a
Franciska
fodrászatnak,
Garainé Finta Andreának, az
Igal Fürdő Kft-nek, az Igal
Sunshine Szoláriumnak, Igal
Város Önkormányzatának, a
Pápai és Társa Kft-nek, a PekSnack Kft-nek és a Rita Virágés ajándékboltnak.

Október 7-én az Együd Árpád Művelődési Központ
munkatársai egy interaktív óra és kiállítás keretén belül
ismertették meg a 7-8. osztályos tanulókat az AIDS
veszélyeivel.

Programjaink:
Minden szerdán gyógytorna Obbás Tímeával 17 órától!
Október 22-én 17 órától az 1956-os Forradalom és
Szabadságharc évfordulójának alkalmából városi ünnepség
került megrendezésre. A megható megemlékezést köszönjük
az Általános Iskola 8. osztályos tanulóinak és felkészítőjüknek
Domján Zsuzsanna tanárnőnek. A műsort követően Dr. Varjú
László osztotta meg a közönséggel az ’56-os eseményekkel
kapcsolatos saját tapasztalatait.

Minden kedden aerobic Plell Péterrel 18 órától!
November 20-án 14 órától Fördős Istvánné az ANTSZ
munkatársa a cukorbetegség szűrése, tünetei és kezelése
témában tart előadást ingyenes vércukorméréssel
egybekötve. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
November 29-én 14 órától kézműves foglalkozás az Adventi
készülődés jegyében.
December 4-én Baba- Mama klub ingyenes fejlesztő
foglalkozás Csek Tamásné gyógypedagógussal.
December 6-án Adventi kézműves vásár a Művelődési
Házban.
Teleház nyitva tarás:
hétfő, szerda, csütörtök: 13:00-17:00
kedd: 13:00-19:00, péntek, szombat: 13:00-20:00
Szombat:13:00-20:00, Vasárnap: 13:00-16:00
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Általános Iskola
Az október 21-i papírgyűjtésünk, rekord (több mint 8 tonna)
mennyiséggel zárult.
Örömmel tudatjuk,
hogy iskolánk sikeres
pályázati
tevékenység
eredményeként elnyerte
a
MENTORÁLÓ
INTÉZMÉNY
kitüntető
címet. A tanúsítványt
Madarászné Fekete Ágnes
intézményvezető
ünnepélyes
keretek
között
vette
át
Budapesten.

Hírmorzsák az oviból
Szeretettel köszöntjük az Igal Újság olvasóit!
Szeptember elsején ismét elkezdődött egy új nevelési
év óvodánkban. Az óvodapedagógusok és dajkák nagy
izgalommal várták a 70 kisgyermeket, akik közül többen most
kezdték az óvodát. A középsős és nagycsoportos gyermekek
már ismerősként üdvözölték az óvoda épületét, az itt dolgozó
felnőtteket és társaikat. Az óvodát idén kezdő gyerekeknek
azonban nagy kihívást jelentettek az első napok, hetek.
Szeptemberben óvodánk életében az újonnan érkező
kisgyermekek fogadása volt a legjelentősebb feladatunk!
Nem csak az óvoda életében, de a családok életében is
emlékezetes esemény a beszoktatás az óvodába! Eme
jelentős eseménynek a részesei az idei évben Simon Andrea
és Borongics-Kiss Veronika óvodapedagógusok, valamint
Major Andrea dadus néni, akik mindent megtettek azért,
hogy a gyerekek zökkenőmentesen kezdhessék meg első
óvodás napjaikat. Szülői értekezleten – még a tavasz
folyamán – tájékoztattuk a kedves szülőket a szükséges
tudnivalókról, teendőkről. Reggelente szeretettel fogadták a
csemetéket, segítették őket a nehéz elválásban, minden
tudásukat, tapasztalatukat bevetették, hogy jól érezzék
magukat, élményekhez jussanak, társaikat, óvodai
környezetüket
megismerjék,
mihamarabb
megvigasztalódjanak. A pici gyerekek sokat fejlődtek
szeptember óta: többek között tudják egymás neveit, ismerik
saját jelüket, a felnőtteket nevükön szólítják, melyeket
játékos formában sokat gyakoroltak.
A 2014/2015-es nevelési évben is igyekszünk a
gyermekek számára izgalmas, változatos programokat
összeállítani, melyek nem csak a nevelési feladataink

megvalósítását segítik, hanem gazdagítják a gyermekek
fantáziavilágát, közös élményeket biztosítanak, sokoldalú
tapasztalatszerzést tesznek lehetővé.
Szeptember 20.-án Igalban lakó nagycsoportosaink
részt vettek a szüreti felvonuláson. (Felkészítő pedagógusok:
Bernáthné Korb Elvira és Puskásné Bakó Márta) Dalokkal,
tánccal és versekkel készültek az eseményre. Nemcsak a
gyermekek, de a szülők is népviseletbe öltöztek, ezzel is
hozzájárultak ennek a szép hagyománynak a továbbviteléhez.
Köszönjük szépen a szülőknek aktív részvételüket.

Szeptember 29.-én Mihály-napi vásárt szerveztünk!
Óvodánkban több éve elevenítjük fel ezt a hagyományt. A
vásáron a szülők által felajánlott őszi gyümölcsöket,
zöldségeket, süteményeket, valamint az óvodások által sütött
finomságokat lehetett megvásárolni a gyerekeknek. A vásárt
a középső Süni csoportosok, valamint a nagy Katica

csoportosok műsora tette színesebbé. Ezúton is szeretnénk
megköszönni minden szülőnek az önzetlen felajánlását,
valamint a felkészítő pedagógusoknak (Telekesné Szabadi
Judit, Serei Zsófia, Puskásné Bakó Márta, Bernáthné Korb
Elvira) munkáját, akik ebben az évben a Mihály napi
népszokásokat gazdagítva, még több játékos tevékenységet
kínáltak a gyerekek számára. A program célja volt a
gyermekek megismertetése a népi hagyományokkal,
valamint egy táncházzal záruló hagyományőrző vásárt
tartani!
Október 1.-én az idősek felköszöntésének nemes
feladatában szintén a nagycsoportosok vettek részt! A
gyermekek műsorral és csekély ajándékkal készültek.
(Felkészítő pedagógusok: Puskásné Bakó Márta és Bernáthné
Korb Elvira)
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az eddigi
években segítségükkel, felajánlásaikkal támogatták
intézményünket! Segítő támogatásukra a jövőben is
számítunk!

