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Közérdekű telefonszámok:
Igal Város Önkormányzata

+36 82/573-029

Igal Szolgáltató Kft.

+36 82/372-098
+36 30/260-3445

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

Apróhirdetések:
ITT A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS IDEJE!
MinDig TV telepítése – beüzemelése
Kreka Ferenc, +36-30/936-9129
Suzuki Swift GLX 1300, 2000-es kiadás eladó.
Érdeklődni a 30/327-9217-es telefonszámon lehet.
Igal szőlőhegyen, fürdőtől 1km-re szőlő terület, rajta
pince, présház, szoba teljes berendezéssel eladó.
Villany van. Érdeklődni telefonon: 30/327-9217 lehet.
Biztonsági kamerarendszerek tervezése, telepítése.
Számítógépek javítása, beszerzése, beüzemelése,
telepítése rövid határidővel.
Hálózati problémák elhárítása, kellékanyagok és
alkatrészek beszerzése versenyképes áron.
Kérésre házhoz megyek, hívjon bizalommal!
Fekete Zoltán +36-30-2040-136
Kétütemű robogó - CPI Popcorn - kevés kilométerrel,
szépséghibával eladó. Ár: 45.000,Fekete Zoltán +36-30-2040-136

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

 Elhunyt:
Meirisz Istvánné, élt 76 évet
Horváth Józsefné, élt 82 évet
Fekete László, élt 80 évet
Szuchy Dezső, élt 90 évet
Fehér Gyula, élt 67 évet
Béke poraikra!
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. augusztus., Lapzárta: 2013. július 31.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Az árvízkárosultak javára gyűjtött a református
egyház. Képviselőjük Kálmán Csaba lelkész úr megkereste
önkormányzatunkat, hogy Igal Város is vegyen részt ebben a
nemes feladatban. Az önkormányzat képviselő-testülete
50.000 Ft adományról döntött. Ezen felül a szórólapunkra is
szép számban jelentkeztek és jöttek egyéni adományozók.
Itt nem is az összeg, vagy az átadott élelmiszer, illetve
tisztítószer mennyisége volt a mérvadó, hanem a jó szándék,
segíteni akarás a bajba jutott polgártársainkon. Magyaratádi
Református Egyházközség és Igal Városa által összegyűjtött
adományokat a KÖTÉL egyesület szállította Kisoroszi
községbe. A Kisoroszi Önkormányzat képviselő-testülete
nevében már meg is küldték elismerésüket és köszönő
levelüket. Reméljük a jövőben, ha ilyen gyűjtést szervezünk,
még többen fognak adakozni a nemes ügy érdekében.
Ezúton mondanék köszönetet Igal Város Önkormányzata
nevében azoknak az igali polgároknak, akik adományaikkal
segítették a Kisoroszi árvízkárosultakat.
Adományozók:
Cser Dezsőné,
Hauer Jánosné,
Id. Gerencsér János,
Gerencsér Zoltán, Harsányi József, Schwendtner György,
Pintér József, Szűcs Imre, Biczó Lajosné, Németh László,
Apró Károlyné,
id. Obbás Gyuláné,
Soltész Gyula,
Soltész-Kálmán Edit, Szokolovszky György, Kiss János,
Klingler Arthúr,
Kovács Vincéné,
Bizse Józsefné,
Németh Mária,
Fülöp László,
Obbás Gyula,
Igal Város Önkormányzata
Tájékoztatásul közöljük a Hírmondó olvasóival, hogy
a közelmúltban nyári napközis tábort szervezett
önkormányzatunk az előbb említett református lelkész úr,
Kálmán Csaba és önkéntes segítői közreműködésével. A
közreműködő segítők között voltak óvodapedagógusok,
középiskolai tanár, óvodai dajka, iskolai könyvtáros. Meg kell
említeni a támogatók között Galambos Ferencet, aki lovas
fogatával szállította a kiránduló napközis csoportot. A nyári
napközis tábornak 35 fő résztvevője volt, óvodások iskolások
személyében. A táborozás közben sok érdekes programon
vettek részt, például papírhajtogatás, rajzverseny,
állatsimogató, különböző ügyességi vetélkedők, kézműves
foglalkozás (gyurmázás, fafaragás). Önkormányzatunk
eszközvásárlással 30.000 Ft értékben támogatta a nyári
tábort. A nagy érdeklődésre való tekintettel egy későbbi
időpontban a lelkész úr elfoglaltságától függően ismét
megrendezésre
kerül
még
ezen
a
nyáron.

Ezzel a táborral egy időben került megrendezésre a
már hagyományos művésztábor, amelynek a Speciális Iskola
volt épülete adott otthont. E tábor fő szervezője Soós Tibor
festőművész Úr volt. A tábor résztvevői amatőr művészek,
akik az ország minden részéből érkeztek hozzánk, erre az 1
hetes időtartamra. A művészeti ágak, amelyet a tábor
folyamán gyakoroltak, a festés, rajz, rézkarc, illetve
fafaragás területe. Az idei rendezvény, mintegy 20 fővel
működött.
Közmunka programban művelt konyhakertünk kezdi
terméseit érlelni, ezen a héten cukorborsót, tököt, uborkát
szüreteltek az ebben a programban résztvevő közmunkások.
A leszedett mennyiséget átadtuk az iskola konyhájának, ahol
ezt az ott étkező gyermekek, idősek egészségesebb
étkezésére fordítják a közeljövőben. Sajnálatos tény, hogy a
konyhakertünket „ismeretlenek” ismét megdézsmálták,
mondhatnánk úgy is hogy meglopták. Legutóbbi akciójuk
alkalmával az új krumpli bokrait húzkodták fel, az alatta lévő
gumókat elvitték, a megtépázott bokrokat visszahelyezték
eredeti helyükre. Ez ügyben megkerestük a helyi
rendőrkapitányt, aki biztosította önkormányzatunkat, hogy
a kert környékét intenzívebben figyelemmel kísérik.
Amint azt már a szóróanyagokból olvashatták
megalakításra került az Igal Szolgáltató Kft. Szolgáltatásait
mind földmunkák, területrendezések, fűnyírás, kiskertek
szántása tekintetében ajánlom figyelmükbe. Ez ügyben
Petkes Attilát kell keresni, kinek telefonos elérhetőségei
82/372-098, vagy 30/260-3445. A Kft. tevékenységi körébe
tartozik még a Startmunka program egy részével karöltve a
fóliás palántanevelés. Reményeink szerint jövő év tavaszára
már önellátók leszünk virág és zöldség palántákból,
amelyeket az igali érdeklődőknek is szolid árakon szeretnénk
értékesíteni.
Végül felhívnánk figyelmét a helyi vállalkozóknak,
akik építéssel-bontással, fakivágással foglalkoznak, hogy a
keletkező törmeléket, hulladékot ne próbálják a környék
földes útjaira, külterületi földjeire elszórni, „elrejteni”, mert
amennyiben
állampolgári
bejelentés
érkezik
önkormányzatunkra ez ügyben és beazonosítható a
környezet szennyező úgy az elkövető komoly pénzbírságra
számíthat. Kérjük a vállalkozókat, hogy a vállalási árba
kalkulálják bele a konténeres sitt elszállítását, mivel a régi
szeméttelepünk rekultiválásra került, így ilyen jellegű építési
hulladékot nem lehet településünkön leborítani, elhelyezni.
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Egyúttal kérjük a tisztelt lakosságot, amennyiben ilyen fajta
környezetszennyezés tudomásukra jut, erről tájékoztassa
önkormányzati hivatalunkat.
Az önkormányzat felhívja a tisztelt érdeklődők
figyelmét, hogy a közmunkaprogram keretében öntött,
erősített kivitelű 240 cm-es betonoszlopokat kíván
értékesíteni 1.500 Ft/db áron, melyet a közös hivatal
pénztárában lehet befizetni.
Igal, 2013. július 8.

Obbás Gyula,
polgármester

Művelődési Ház hírei
Június 12-én bábelőadáson vettek részt az óvodás gyerekek

Július 11-én, csütörtökön, délután 16 órától ismét
kézműves foglalkozást tartunk. Helyszín: Arany János
Művelődési Ház
Mindenkit szeretettel várunk!
Július
27-én
negyedik
alkalommal
ismét
megrendezésre kerül a Tökfesztivál. A program szerezője az
Együtt Igal Városért Egyesület.

Június 19-én ismét kézműves foglalkozáson ügyeskedtek az
igali gyerekek. Saját készítésű ékszereket és felakasztható
papírdíszeket gyártottak.

Helyszín: Fürdő előtti parkoló
A rendezvényt az Igali Néptáncos Asszonyok műsora nyitja
meg délelőtt 11 órakor. Majd bemutatásra és kóstolásra
kerülnek a különleges tökös ételek, amelyeket az Egyesület
tagjai és az igali asszonyok készítenek.
Az ÁNTSZ munkatársai délelőtt 10 órától ingyenes
egészségállapot felméréssel várják az odalátogatókat.

Június 28-án, az egészségnap alkalmából az ÁNTSZ
munkatársai ingyenes vizsgálatokat végeztek a Művelődési
Házban. Ezúton is szeretnénk megköszönni munkájukat.

Délután 14 órától színpadi műsorok lesznek láthatók
a fürdő szervezésében. 16 órakor az Egyesület jóvoltából
Bach Szilvia, humorista előadását élvezhetik a lakosok és a
fürdő vendégei egyaránt.

Igali Hí rmondó
Állandó programjaink:
Megnyílt Navratil László, igali lakos második
kiállítása. A grafikusművész olajpasztell rajzokat készít. Képei
megtekinthetők nyitva tartási időben. Minden érdeklődőt
szeretetettel várunk!
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A beérkezett pályaműveket folyamatosan töltjük fel az IgaliGyógyfürdő Facebook oldalára, ahol majd lehet
szavazni/Like-olni az alkotásokat. A legtöbb Like-ot begyűjtő
alkotás lesz a Különdíj nyertese. Fontos kitétel, hogy csak
azon szavazók Like-ja érvényes, akik tagjai az IgaliGyógyfürdő Facebook oldalának. Tehát mielőtt valaki
szavazna egy képre, kérjük Like-olja az Igali-Gyógyfürdő FB
oldalát is.
Az Igali-Gyógyfürdő Facebook oldalán 2013. Július 31-ig
lehet Like-olni a rajzokat.
Díjazás:
- I. kategória: 1-4. osztály (alsó tagozat)
- II. kategória: 5-8. osztály (felső tagozat)

Alakformáló és zsírégető aerobic minden pénteken
19 órától 20 óráig a Művelődési Házban. Az óra díja 400 Ft.
AQUAFITNESS (vízi aerobic) az Igali Fürdőn minden
szerdán 18 órától 19 óráig. Zenével, vízi súlyzóval, vízi
nudlival várunk minden mozogni vágyót. Az óra díja 600 Ft.

Általános Iskola
A 2013/2014-es tanévkezdésről, következő számunkban
hasznos információkat közlünk. Addig is kövessenek minket
a WEB-en és FACEBOOK-on:
www.igaliskola.com FACEBOOK/Általános Iskola Igal

1. helyezett: egy hétvégére (péntek-szombat-vasárnap)
szóló családi belépőjegy
2. helyezett: egy alkalomra szóló családi belépőjegy
3. helyezett: ajándékcsomag az Igali-Gyógyfürdőtől
Különdíj: a legtöbb Like-ot begyűjtő alkotás (az összes
pályamű közül kerül kiválasztásra): egy hétvégére (péntekszombat-vasárnap) szóló családi belépőjegy
A rajzpályázatról bővebb információ a www.igal.hu
honlapon vagy az Igali-Gyógyfürdő Facebook oldalán érhető
el.
Gellért Attila
(ötletgazda)

RAJZPÁLYÁZAT
Az Igali-Gyógyfürdő rajzpályázatot hirdet általános iskolások
részére.
Mutasd meg Te mit szeretsz legjobban az IgaliGyógyfürdőben, neked melyik arca tetszik legjobban! Ha
még nem jártál nálunk, akkor engedd szabadjára a fantáziád
és rajzold le, Te milyennek képzeled el a fürdőt.
Rajzokat két csoportban (alsó és felső tagozatos diákok)
fogja értékelni a 3 tagú zsűri.
A pályaművek beérkezési határideje: 2013. július 21.

