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Október 20-án, hétfőn kerül sor az elsősök hagyományos
fotózására.
Október 21-én, kedden papírgyűjtést szervezünk,
melyhez kérjük a lakosság megértő segítségét. Kérjük, aki
felesleges papír van, jelezze iskolánkban.
Munkanap áthelyezés miatt iskolánkban október 18-án
tanítási nap lesz.
Őszi szünet, október 22-től november 3-ig.
Kövessenek minket: www.igaliskola.com
FACEBOOK/Batthyány Károly Általános Iskola

Őszi - téli programjaink







Október 11-12. – OT Pécs veteránautó kiállítás
Október 25. – Zenés fürdőzés Weisz Viktorral
November 9. – Márton napi borkóstoló
December 27. – Karácsonyi After Party
December 31. – Szilveszteri bemelegítés

A rendezvényekre mindenkit szeretettel vár az Igali–Gyógyfürdő!

Apróhirdetések
PIZZA KISZÁLLÍTÁS OKTÓBER VÉGÉIG
GALÉRIA ÉTTEREM Tel.: 06-82-372-519
Kiszállítás minden kedden, pénteken és
szombaton 16:00-21:00-ig. Üzletben való átvételkor
lehetőség van bankkártyás és SZÉP kártyás fizetésre. Étkezési
utalványt elfogadunk.

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

Igal frekventált utcájában felújított kétszintes családi ház
megbízható bérlőnek kiadó. Tel.: 30/379-8780

360 l-es használt, jó állapotban lévő hűtőláda és 2 db szintén
használt, jó állapotban lévő gáztűzhely (palackról működő)
eladó! Érd.: 30/451 47 14

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

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

 Született:
Lénárt Leonárdó Csaba, szeptember 26.
.
 Elhunyt:
Pozsár Árpád, élt 61 évet
Németh Jenő, élt 85 évet
Vass Gyuláné, élt 80 évet
Nyugodjanak békében!
50-60 kg körüli, többnyire kék szőlő eladó.
Érd.: Halász Árpádné, 30/473-2034

Tavalyi áron rendelhető pecsenye csirke!
2,5 kg feletti súlyban. SZÁLLÍTÁS: 2014.NOV.5.-ÉN /SZERDA/
Rendelni lehet: 2014. Október 16-ig
Várom megrendelésüket! Leszicskov Tiborné /Rózsa
/Igal Szent I.u.166. Tel.: 06/20 536-9737

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. november, Lapzárta: 2014. október 31.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Igali Polgárok!
A közelmúltban szerveztük a szüreti felvonulást, mely jó
hangulatban, derűs tiszta időben problémamentesen lezajlott. A
rendezvény egy üde színfoltjává vált az őszi programoknak
Igalban. Igal Város Önkormányzata nevében köszönetet mondok
mindazoknak a magánszemélyeknek, egyesületeknek, akik
felajánlásaikkal, segítségükkel, munkájukkal hozzájárultak
ahhoz, hogy ez az esemény színvonalasan megrendezésre
kerüljön. Az előző évektől eltérően többek kérésére az
alábbiakban felsoroljuk a segítők, felajánlók névsorát a teljesség
igénye nélkül, köszönet áldozatos munkájukért.
Fürdő kapu, Sütemény: Czeider Ferencné, Czeider
Tamásné, Czibor Józsefné, Fülöpné Gellért Ilonka, Gellért
Attiláné, Harsányi Józsefné, Herencsár Rudolfné, Kurucz
Viktória, Németh Lászlóné, Obbás Gyuláné, Perovánszki Miklós,
Pincsuk Istvánné
Bor, pálinka, üdítő: Ágoston Ferenc, Gelencsér János, Herencsár
Rudolf, Németh László, Obbás Gyula, Weisz János
Főzés: Illés Tibor, Kiss Ferenc, Major Ferenc, Fülöp László
Kollégium: Dumik Jánosné, Erdélyi Gergő, Gyugyi
Istvánné, Hauer Jánosné, Kenéz Istvánné, Klinger Arthurné,
Lencsés Péterné, Madarászné Fekete Ágnes, Szép Ferencné,
Tancz Jánosné, Vági Tünde, Együtt Igal Városért Egyesület
Kereszt:Boldog Mária, Csepregi Józsefné, Erdélyi
Elemérné, Ferencz Lajosné, Katalin Lászlóné, Kovács Vincze,
Kumi Józsefné, Mézmer Csabáné, Nagy Józsefné, Pozsárné
Csepregi Beáta, Schwendtner Györgyné, Szeder Józsefné,
Szilágyi Ferencné, Tóth Gáborné, Vásárhelyi Károlyné
Táncsics telep:Balogh Gáspár, Horváth Istvánné,
Lakatos Ilona, Nyögéri Zoltánné, Pulai Imre, Ságvári Csaba,
Ságvári József, Szirer Péterné, Vértes Pál
Farkas János utca: Biczóné Harsányi Mónika, Biczó
Lajosné, Dezső Ferencné, Gedővári Ferencné, Horváthné Rab
Erika, Szabóné Gombos Anikó, Varga Istvánné, Velecz Jánosné
Főtér: Czeider Lászlóné, Fekete Gyuláné, Gerencsérné
Hinkli Enikő, Haszonics Jánosné, Horváth Gyuláné, Horváth
Jánosné, Imre Zoltánné, Mátés Judit, Paliné Oldal Ágnes, Pozsár
Árpádné, Rab Gyuláné, Ságvári Csabáné, Simon Andrea, TóthMérei Józsefné, Váncsodi Rudolfné
Közmunkaprogram: 2014. október 1-jétől, illetve
november 1-jétől folyamatosan indul közmunkaprogram, amely
keretén belül hozzávetőlegesen 30 fő foglalkoztatására, illetve
képzésére nyílik lehetőségünk. A fenti programok 2015. február
28-áig fognak tartani. A mezőgazdasági projekten belül 3 plusz
fóliát fog önkormányzatunk beindítani az ősz folyamán, ezáltal
lehetőség nyílik nagyobb volumenű kertészeti zöldség, valamint
virág előállítására, megtermelésére. Ugyanezen program
keretén belül gyümölcsös kertet alakítunk ki téli fagyok beálltáig
a régi és az új takarékszövetkezet területén. A kb. 8.000 m2-en
olyan termősorba állított régi magyar gyümölcsfafajtákat
szeretnénk telepíteni, amelyek kimondottan a mi dunántúli
talajszerkezetünkben voltak őshonosak. Amennyiben a

telepített növények termőre fordulnak, úgy az iskolai konyhát,
illetve elsősorban a település lakóit szeretnénk vele kiszolgálni.
Önkormányzatunk 2014. évben a közhasznú
munkásokkal és az Igal Szolgáltató Kft. dolgozóival fakitermelést
végeztetett az önkormányzati külterületi földutak mentén.
Ennek eredményeképpen rendelkezésünkre áll 80-90 m3-nyi
faanyag. Ennek egy része kedvezményes áron lesz értékesítve az
arra rászorulóknak. Fontos dolog megemlíteni, hogy a
bekerülési költségen kapják meg az arra rászorultak a tűzifát,
amelynek értéke 12.000 Ft+ÁFA. Ez az összeg a termelés,
szállítás értéke egy m3-re vetítve. Csak azok igényelhetnek
kedvezményes tűzifát a szociális bizottság döntése alapján, akik
igazolják, hogy 1 főre eső havi jövedelmük nem haladja meg,
egyedülállóként az öregségi nyugdíjminimum 200%-át (57.000
Ft), családban élők esetében az öregségi nyugdíjminimum 150%át (42.750). Akikre a fenti kritériumok valamelyike fennáll, úgy
ebben a fűtési szezonban egy ingatlanban élők egy esetben
igényelhetnek 1 m3 tűzifát 2014. december 31-ig, továbbá
szintén egy ingatlanon élők esetében max. 1 m3 tűzifát
igényelhetnek 2015. február 28-ig. Az igénylők méterben házhoz
szállítva kapják ezt a famennyiséget. Aki darabolva kéri azoknak
további 3.000 Ft+ÁFA/m3 összeget kell befizetni az igényelt
mennyiség után.
Szociális tűzifa osztása szintén rászorultság alapján a
szociális bizottság döntése szerint történik, jövedelemigazolás
alapján, mely szerint az öregségi nyugdíjminimum 50%-a 14.250
Ft/fő/hó alatti az egy főre jutó jövedelem. Eszerint a jogosult
havi egy alkalommal kérhet fél köbméter darabolt tűzifát,
amelyet az Igal Szolgáltató Kft. dolgozói visznek a megadott
címre. Kérjük mindkét esetben az igénylők önmérsékletét és
megértését, mert a beszerzett faállományunk véges és csak a
készletünk erejéig tudjuk a jogos igényeket kielégíteni. Még meg
kell említeni, hogy ez a segítség nem pótolja az éves tűzifa
szükségletet egy háztartásban sem.
Önkormányzatunk delegációja és néptánccsoportunk
szeptember 27-28-án a horvátországi testvértelepülésünkön,
Lipik városában töltötte a hétvégét, abból az alkalomból, hogy a
horvátországi magyarok itt rendezték meg országos
találkozójukat. Néptánccsoportunknak nagy sikere volt,
megköszönjük a résztvevőknek a lelkes felkészülést,
szerepvállalást,
felkészítőjüknek
Gerlecz
Editnek
a
felkészítésükben végzett lelkiismeretes munkáját. A Lipik Városi
Magyarok Közössége nevében Dragutin Föző elnök köszönte
meg küldöttségünk szereplőinek színvonalas részvételüket.
Választások: 2014. október 12-én tartandó
helyhatósági választásokra kérjük választópolgáraink szíves
megjelenését, ahol 3 db szavazólapra lehet voksolniuk. Egyik
szavazólapon a polgármesterre, a másikon a helyi képviselőkre
(12 jelölt indul a 6 képviselői mandátumért) a harmadikon pedig
a megyei területi listára. Településünkön nemzetiségi
választásra nem kerül sor.
Igal Város Önkormányzata a DRV Zrt.-vel közösen
sikeresen pályázott energiacsökkentési beruházásként napelem
rendszer kiépítésére. A beruházás célja a szennyvíztelep
energiaköltségének csökkentése a napelemek segítségével.
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Számítások szerint a rendszer üzembe helyezése után éves
szinten az elektromos költségek mintegy 30%-al csökkennek.
Elkezdődött a Dózsa telep 6/A alatti szolgálati lakások
építése, jelenleg a garázsalapozások, illetve a meglévő alagsori
építményrész összeépítése van folyamatban. A munkálatokat az
Igal Szolgáltató Kft. szakemberei végzik a közmunkaprogramban
résztvevő munkások segítségével.
A volt kutyakonzerv üzem helyén az átalakítási
munkálatok befejezéséhez közelednek. Az Igal Szolgáltató Kft.
erre az új telephelyre rövid időn belül átköltözik. Itt lehetőség
lesz gépek, berendezések tárolására, javítására. Az épület
csarnokrészében jelenleg is folynak mederlap, illetve
kerítésoszlop-öntési munkálatok.
A volt Speciális Iskola és Diákotthon helyén Igal,
Szabadság tér 10. szám alatt megindult a Református Egyház
fenntartásában működő pedagógiai szakszolgálat. Ennek
keretében ellátnak gyógytestnevelési, fejlesztőpedagógiai,
tehetséggondozási, logopédiai feladatokat a környékbeli óvodák
- Büssü, Somogyszil, Igal, Magyaratád – részére, mely jelenleg
140 gyermeket érint. Önkormányzatunk részéről előnyös a
Református Egyházzal ez a kapcsolat, mivel a régi speciális iskola
dolgozói egy részét már átvették alkalmazásba, reményeink
szerint a kifutó osztályokkal párhuzamosan a többi dolgozó is
továbbfoglalkoztatásra kerül ebben az új szervezetben.
Másrészt az eddig üresen álló épület újra élettel telik meg. A
Református Egyház vállalta az épület karbantartását, valamint
fizeti
az
épületet
fenntartása
során
felmerülő
közműköltségeket. Együttműködési megállapodásunkban
szerepel az is, hogy amennyiben lehetőség nyílik a közeljövőben
az épület részleges, vagy teljes felújítására úgy azt a Református
Egyházzal közösen végezzük, a tulajdonjoga továbbra is az
önkormányzaté.
Közelmúltban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által
kiírt energiaracionalizálási pályázatokkal kapcsolatban
szeretnénk segítséget nyújtani az érdeklődő városlakóknak. A
pályázatban
szereplő
magánszemélyekre
vonatkozó
nyílászárócsere, homlokzati hőszigetelés, stb.-vel kapcsolatos
tanúsítványokat az alábbi telefonszámon és néven tudják
megszerezni: Kovács Ferenc energetikus szakmérnök 20/4798913. A pályázati dokumentáció összeállítását és a hozzátartozó
hatósági egyéb igazolásokat természetesen a pályázatíró anyagi
ellenszolgáltatás fejében végzi. Amennyiben egyéb segítségre
lenne szükségük, önkormányzatunk hivatalában kérhetik.
További információ az ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS NONPROFIT KFT. honlapján található a
http://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/palyazatok.html címen.

Igal, 2014. október 6.
Obbás Gyula, polgármester

Művelődési Ház hírei
Szeptember hónapban a kaposvári Együd Árpád Kulturális
Központtal együttműködve az Építő közösségek Somogyország
szívében, közösségi élet az Agórában elnevezésű pályázat
keretein belül újabb programok érkeztek a városból a
Művelődési Házba.
Szeptember 3-án a selyemfestő szakkör kiállítása nyílt, meg
melyet szeptember 16-ig láthattak az érdeklődők. Szeptember
10-én pedig a selyemfestés kipróbálására nyílt lehetőség
kézműves foglalkozás keretein belül.

Szeptember 9-én délelőtt az óvodásokhoz látogatott el a „Jó
gazdi”- kutyabarát kör képviseletében Peru, a terápiás kutyus és
gazdája, akik kutyákkal kapcsolatos játékos ismeretterjesztő
bemutatót tartottak a gyerekek részére.

Szeptember 17-től a hónap végéig pedig ismét egy kiállítást
tekinthettek meg a művelődési házba látogatók, ezúttal a „Kívülbelül környezet”- pedagógus műhely natúrmontázs alkotásait.
Szeptember 10-én az ÁNTSZ munkatársa Fördős Istvánné tartott
tájékoztatás és megelőzés céljából előadást a magas
vérnyomásról és veszélyeiről.
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Szeptemberben
is
folytatódtak a Baba- mama
klub
játékos
fejlesztő
foglalkozásai Csek Tamásné
gyógypedagógussal.
A
klubhoz csatlakozni bármikor
lehet, legközelebb november
6-án lesz fejlesztő foglalkozás.
Október 1-én a Művelődési Házban került
megrendezésre az igali Idősek Napja. Elsőként Obbás Gyula
Polgármester Úr köszöntötte a résztvevőket, majd az óvodások

és az általános iskola tanulóinak
műsora következett. A helyi idősek klubja tagjai is köszöntötték
kortársaikat, egy külön erre az alkalomra tanult „táncos”
produkcióval.
A
műsort
követően a templomban a

plébános
úr
szentmisét
celebrált
a
tavalyi
megemlékezés óta elhunytak emlékére. A délután zárásaként a
résztvevőket az iskola éttermében egy késői ebéd várta,
valamint jelképes ajándékban részesültek Igal Város
Önkormányzata és a Margaréta Óvoda óvodásai és pedagógusai
által.
Köszönjük a felkészítő pedagógusoknak és a szereplőknek, hogy
kedves műsoraikkal hozzájárultak az Idősek Napja alkalmából
szervezett ünnepségünk sikeréhez.
Ezúton szeretnénk megköszönni az Együtt Igal Városért
Egyesületnek a Művelődési Ház díszítéséhez nyújtott
támogatást,
melyből
Horváth
Jánosné
gyönyörű
virágkompozíciókat készített. Továbbá köszönjük az
Önkormányzat kertészeinek is a balkonládáinkba ültetett
árvácskákat.
Állandó programjaink
Minden szerdán gyógytorna Obbás Tímeával 17 órától!
Minden szombaton aerobic Plell Péterrel 18 órától!
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
Október 11-én, szombaton és 12-én vasárnap a Teleház az
Önkormányzati választások miatt zárva tart.

Táncra fel!
Október 11-én 16 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.
Október 16-án, csütörtökön a Művelődési Házat is érintő
áramkimaradás miatt intézményünk zárva tart!
Október 18-án, szombaton 15 órától X-BOX Tancz Szabolcs
vezetésével.
Október 28-án 9 óra 30 perctől szeretettel várunk minden
érdeklődőt az Anyatejes Világ Nap alkalmából megrendezésre
kerülő rendezvényre.
Program:
9:30
Megnyitó Obbás Gyula polgármester köszöntője,
oklevelek átadása
10:00 Előrelátó gondoskodás a fogantatástól a felnőtté válásig
- Gelencsér Csilla képviselő CRYO-SAVE
10:30 Egy új magyar magzatvédő vitamin - Csatlós Henrietta
termékspecialista Dr. Czeizel vitamin
11:00 Hogyan óvjuk a gyermekünket - Fördős Istvánné védőnő
a Kaposvári Népegészségügyi Intézet egészségfejlesztője

Általános Iskola
Iskolánk aktívan részt vett a őszi, városi
rendezvényeken: Szüreti Felvonulás, Idősek Köszöntése és az
Október 6-i megemlékezés.
Ezen időszakban fontos szerepet kap a végzősök
továbbtanulása. Pályaorientációs programokon, köztük üzemés iskolalátogatásokon és felkészítő előadásokon vesznek részt.
Bemutatkoznak a középfokú intézmények és volt diákjaink is
beszámolnak tapasztalataikról.
Folyamatosak az szülői értekezletek. Megkezdődtek az
orvosi vizsgálatok és védőoltások.
Kollégáink különböző, szakmai továbbképzéseken
vesznek részt. Egy ilyen képzés eredményeként, elindult
iskolánkban a „Tanulnijó” program, Éva néni vezetésével. A
program ingyenes az önként jelentkező tanulók részére.
Október 8-án, délelőtt ingyenes Hüllő és
Ásványbemutató lesz az iskola aulájában, minden érdeklődőt
szeretettel várunk.
Intézményünkben
is
bevezetésre
került
a
Gyermekvédelmi Webszűrő program, mely garantálja, hogy
tanulóink nem érhetik el a tiltott és felnőtt tartalmakat az
interneten. Ehhez kapcsolódik egy felvilágosító program, Mobil
Oktatás címmel, az internet veszélyeiről, október 17-én
pénteken.

