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Előre is szeretnénk megköszönni minden szülőnek az önzetlen 
felajánlását, valamint a felkészítő pedagógusoknak 
(Puskásné Bakó Márta, Bernáthné Korb Elvira, Borongics – 
Kiss Veronika, és Simon Andrea) munkáját, akik ebben az 
évben a Mihály napi népszokásokat gazdagítva még több 
játékos tevékenységet kínálnak a gyerekek számára. A 
program célja a gyermekek megismertetése a népi 
hagyományokkal, valamint egy táncházzal záruló 
hagyományőrző vásárt tartani! 
Szeptember 28.-án Igalban lakó nagycsoportosaink részt 
vesznek a szüreti felvonuláson.(Felkészítő pedagógusok: 
Borongics-Kiss Veronika és Simon Andrea) Dalokkal és 
versekkel készülnek az eseményre. Nemcsak a gyermekek, 
de a szülők is népviseletbe öltözve kísérik a hintókon, lovas 
kocsin a felvonulókat. Előre is Köszönjük szépen a szülőknek 
aktív részvételüket. 
Október 1.-én az idősek felköszöntésének nemes 
feladatában szintén a nagycsoportosok vesznek részt! A 
gyermekek műsorral és csekély ajándékkal készülnek. 
(Felkészítő pedagógusok: Borongics-Kiss Veronika és Simon 
Andrea). 
Október 4.-én óvodánk is részt vesznek a Puskás Gyula 
emléktornán. Kézműves foglalkozásokkal és óvodás focival 
készülünk az eseményre. 
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az eddigi 
években segítségükkel, felajánlásaikkal támogatták 
intézményünket! Segítő támogatásukra a jövőben is 
számítunk! 

Cserné Fehér Mária 
óvodavezető 
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 Elhunyt: 
Horváth István, élt 84 évet 
Jakab Ferenc, élt 65 évet 

Németh Jenőné, élt 88 évet 
Nyugodjanak békében! 
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Kedves Igaliak! 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy hamarosan 
ANGOL KEZDŐ NYELVTANFOLYAM indul 

TÁMOP2.1.2 támogatással! 
Bővebb információ a projekttel kapcsolatban: 

www.tudasodajovod.hu 
A képzés a Smart Nyelviskola Kft. neve alatt található  
A képzést megvalósítja: Katedra Nyelviskola Kaposvár 
Képzés kezdete és vége: 2013.09.24. -2013.12.18. 
Jelentkezési határidő: 2013.09.19. 12:00 
Helyszín: Igal 
Szint: Teljesen kezdő (A11-A21) 
Max létszám:12 fő (18. évet betöltött magyar állampolgár, 
aki nem vesz rész államilag vagy Európai Unió által 
támogatott más képzésben) 
Óraszám: 90 óra 
Oktatás napjai, ütemezése, időpontja: Kedd és Csütörtök; 2×4 
tanóra/hét; 17:00-20:00 
A tanfolyam értéke: 90.000 Ft, ebből fizetendő csak 1.800 Ft 
önrész fejenként beiratkozáskor 
Tankönyv: ingyenes, az első óra előtt átvehető  

Elérhetőségek: 
Katedra Nyelviskola Kaposvár, 7400 Kaposvár, 

Ezredév utca 22. 82/412-127; 30/642-2007; 

www.katedra.hu; kaposvar@katedra.hu 

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 

Az Igal Szolgáltató Kft. továbbra is várja 
megrendeléseiket az alábbi tevékenységekre: 

- Fűnyírás 
- Kiskertek, háztáji területek megmunkálása, 

kis- és 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 

 

Használt heverő ingyen elvihető. 
érd.: +36 30 451 4714 

http://www.igal.hu/
mailto:ikszt@igal.hu
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
  
Tisztelt Igali Polgárok! 

Augusztus 5.-én megérkezett városunkba 
Csíkszentkirály testvértelepülésünk küldöttsége, akiket a 
kemping területén szállásoltunk el. A küldöttség tagjai 
között ott voltak a Szentkirályi Hagyományőrző 
Néptáncegyüttes tagjai, akik két alkalommal is felléptek, 
ezzel színesítve a fürdő műsorkínálatát. Fellépésük 
alkalmával az Igali Gyógyfürdő Tánccsoport is megmutatta 
tudását; a táncelőadásokat nagy érdeklődés és siker övezte. 

Augusztus 17.-én érkezett meg a másik 
testvérvárosunk, Lipik küldöttsége, ahol helyhatósági 
választások voltak az elmúlt hónapban, és az újonnan 
megválasztott polgármester Vinko Kasana tett bemutatkozó 
látogatást. Ez alkalomból kísérőként részt vett Antun 
Haramija leköszönt polgármester, aki már nem indult újra a 
választásokon. A hivatalba lépő polgármesternek ezúton is 
kívánunk sikeres, eredményes munkát. Lipik városában, 
amely Igaltól 160 km-re helyezkedik el, egykor sok magyar 
nemzetiségű polgár élt. Az Ő leszármazottaik alkotják a 
jelenlegi helyi magyar kolóniát. A delegációval érkezett a 
magyar nemzetiségű népzenei csoportjuk is, akik az erdélyi 
fellépőkhöz hasonlón 2 alkalommal adták elő műsorukat a 
fürdő területén, az Igai Gyógyfürdő tánccsoporttal együtt; 
hasonlóan nagy érdeklődés és siker közepette. Ezúton 
kívánjuk megköszönni a Gyógyfürdő Tánccsoport tagjainak a 
rendezvényeken való szíves részvételt. 

Közmunkaprogram: mint azt már előző 
kiadásainkban említettük, több témában zajlik a 
közmunkaprogram bonyolítása településünkön. Ami kézzel 
fogható és közvetlenül hasznos talán Önöknek, a kertészet 
és a kertészeti termékek árusítása. Úgy érezzük, hogy a 
zöldségek kiajánlása a lakosság felé pozitív fogadtatásra 
talált és az idáig megtermelt paprika, paradicsom, uborka, 
stb. teljes mennyiségét tudtuk értékesíteni a helyi lakosok és 
vendéglátó vállalkozók felé. Kérjük, hogy a továbbiakban is 
tiszteljenek meg bennünket azzal, hogy helyi, olcsó és jó 
minőségű terméket vásárolnak tőlünk, ezzel is támogatva a 
programot. A közmunka program téli időszakára készülve, 
mint azt már sokan láthatták, a fürdő mögötti területen 
fóliavázakat építettünk, építünk, amelyeket az általunk 
kiépített vezeték és regiszter rendszerrel a gyógyfürdőről 
kifolyó meleg víz hasznosításával fogjuk fűteni. Ehhez 
jelenleg szintén a közmunkaprogram keretén belül építünk 
egy melegvíztároló medencét, amelybe gyűjtve a 
folyamatosan kifolyó meleg vizet, fogjuk táplálni szivattyú 
segítségével a fólia sátrakat. Ezekben a fóliákban a tavaszi 

időszakra szeretnénk termeszteni zöldség és 
virágpalántákat, amelyet a város szépítésére és kertjébe 
szánunk, valamint számítva az Önök érdeklődésére is, a piaci 
ár alatt szeretnénk a helyi lakosoknak is eladni. A 
zöldségpalánták, pl. paprika, paradicsom, uborka, zeller 
mellett a virágok közül főleg egynyári virágok, muskátli, 
büdöske, szegő virágok lesznek főleg kaphatók, reményeink 
szerint. 

Pályázatok: a szennyvízpályázat kapcsán eljutottunk 
abba a stádiumba, hogy amikor olvassák az újságot, az 
ajánlattételi felhívás, már megjelent a Közbeszerzési 
Értesítőben. Ez azt jelenti, hogy a potenciális kivitelezők a 
kiviteli dokumentációt hivatalunknál átvehetik. Amennyiben 
a pályáztatás az első körben sikeres lesz, tehát egyik vesztes 
sem támadja meg a bizottság döntését, – illetve nem lesz 
szükség hiánypótlásra –, úgy szeptember végén a bizottság 
nyertest hirdet; azt követően megindulhatnak a kivitelezési 
munkálatok. Joggal kérdezhetik sokan, hogy miért ősszel, és 
miért nem álltak neki már ideáig? Mint azt már több 
alakalommal leírtuk, a pályázati uniós jogrendhez és a 
közbeszerzési törvényi előírásokhoz nekünk is igazodnunk 
kell: ennek a folyamatnak a hozadéka az, hogy a pályázat 
odaítélése után az előkészítés időszaka minimum 1 évet vesz 
igénybe, ugyanakkor a kivitelezésre fordítható idő már csak 
6-8 hónapra tehető. Ugyanezen jogrend és paraméterek 
mellett zajlik a mindenki által már nagyon várt egyház-
turisztikai pályázatunk „élete”. Ez esetben a budapesti 
székhelyű Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési 
Felügyeleti Főosztályán van az ajánlattételi dokumentáció; 
amennyiben jóváhagyják úgy a folyamat az előzőekben 
említett szennyvízcsatorna kiépítési pályázattal azonos 
ütemezésben zajlik tovább. Ez esetben reményeink szerint a 
kivitelező kiválasztása és az azt követő munkavégzés 
október végére tehető. Mivel a kivitelezés helyszíne a 
pályázat szerint 6 részhelyszínből áll, ezen részhelyszíneken 
a munkálatok döntő többsége mostohább időjárási 
körülmények között is végezhető (vallási turisztikai 
szálláshely kialakítás, plébánia felújítás, szőlőhegyi kápolna 
felújítás, Kálvária domb felújítása, templom belső-külső 
felújítása és kisvárosi tér kialakítása). 

Ismételten felhívjuk a tisztelt építőipari vállalkozók, 
fuvarosok, egyéni építkezők, felújítók figyelmét, hogy az 
építési törmeléket ne hordják a földutakba, valamint az 
önkormányzat konténereibe. Mindenki úgy tervezze, vállalja 
el a munkálatok elvégzését, hogy a keletkező építési 
törmeléket, hulladékot, a kaposvári Kvg Zrt.-vel kell törvény 
szerint elszállíttatni. Amennyiben hivatalunk bejelentés, 
észrevételezés folytán tudomást szerez a szemetelésről, 
illegális törmelék elhelyezésről, úgy mind a tulajdonos, mind 
a vállalkozó ellen szabálysértési eljárást fogunk 
kezdeményezni; kérjük a fentiek szíves megértését. 
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Az őszi kerti munkákból keletkező zöld hulladékot, 
zöld nyesedéket 1 m3 mennyiségig, kötegelve az Igal 
Szolgáltató Kft. munkatársai bejelentés útján elszállítják 
Önöktől. Amennyiben fakivágásból, más tevékenységből 
származó 1 m3-nél nagyobb mennyiségű zöldhulladék 
keletkezik, azt szintén bejelentés alapján egy igen 
kedvezményes díjszabású költségért szállítják el 
munkatársaink. 

Ezúton értesítjük a Tisztelt Igaliakat, hogy 
szeptember 28-án hagyományőrző jelleggel szüreti 
felvonulást tartunk, melyre minden érdeklődőt és felvonulni 
szándékozót szeretettel várunk. Részletes program a 
kihelyezett plakátokon olvasható. További információval 
önkormányzati hivatalunk áll rendelkezésre. 
 
Igal, 2013. szeptember 5. 
     Obbás Gyula, 

polgármester 
 

 

Művelődési Ház hírei 
 

Augusztus 28-án egy kiállítással egybekötött 
helytörténeti előadáson vehettek részt az érdeklődők. Az 
előadás témája Igal XX. század eleji történelmét, eseményeit 
dolgozta fel, régi igali képekkel szemléltetve. A képeket és az 
előadást prezentálta Budai Jánosné. A kiállítás nyitva tartási 
időben továbbra is látogatható a Művelődési Házban.  
 

 
 
2013. szeptember 13-án, 18 órai kezdettel a Művelődési 
Ház, előadás keretében igényfelmérést készít, egy 
lehetséges „kötetlen” számítógép kezelésével kapcsolatos 
tanfolyam megszervezésére. Minden olyan érdeklődőt 
szeretettel várunk, aki igényt tartana a fent említett 
oktatásra. Aki akadályoztatása miatt, a fenti időpontban 
nem tud megjelenni, kérem nyitva tartási időben keresse fel 
a Művelődési Házat és egyeztessen kollégáinkkal. 
 
 Megkérjük a borosgazdágat, hogy a szüreti 
rendezvényre felajánlott boraikat, szeptember 26. 
csütörtökig, a Művelődési Házban adják le.

 

FürdőFeszt jó hangulatban! 

A FürdőFeszt Igal rendezvényünk az augusztus 20-át is 
magába foglaló hosszú hétvégén került megrendezésre. 
Nyári forróság, rekordszámú 
fürdővendég és változatos programok 
jellemezték ezt a két napot. Szombaton, 
augusztus 17-én, napközben 
csúszdaverseny, a 92,1 Rádió Most 
Kaposvár élő kívánságműsora, Lipik 
horvát testvérvárosunk küldöttségének hagyományőrző 
műsora, majd este „Mókus” motoros show, 21 órától pedig 

Éjszakai Csobbanó 
parti közül lehetett 
választani. Vasárnap 
folytatódtak a 
programok, kora 
délután Vidám vízi 
vetélkedők zajlottak 
az uszodánál, ahol a 

résztvevő 
csapatoknak vízi kosárlabda célba dobás, kincskeresés, 
pecázás és labilis tutajokon való evezésben kellett 
összemérni ügyességüket. 
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A színpadon 15 órától zajlottak az események, egy látványos 
és helyenként félelmetes szamuráj harcművészeti 
bemutató kezdte a sort. Ezt 
követően a az ÜT-M együttes 
ifjú dobosai, Bodnár Attila & 
Papp Rita régi slágereket 
felidéző és a gyerekeket is 
színpadra csábító műsora, a Lipik 
városából érkező Horvát-
Magyar hagyományőrző népi 
együttes és végül a VOX 
együttes műsora következett. Az 
estét a Kaposvári Senior 
együttes élő zenés strand bulija 
tette emlékezetessé a 
nagyszámú vendég számára. 
GJ 
 

 

Bringázz velünk! 

 

Ismét a Deseda volt az úti célunk szeptember 7-én. 
Bicajozáshoz ideális időben, az eddigi legnagyobb 
részvétellel (10 fő) sikerült egy kellemes napot eltöltenünk a 
tó körül. Ami főleg rendhagyó az eddigi túráink 
tekintetében, hogy a rendszeresnek számító Igali és Ráksi 
résztvevőkön kívül Kaposvárról, Jutából és Szennából is 
csatlakoztak hozzánk. Az arborétum kivételes növényvilágát 
újra megcsodálva találkoztunk egy-egy házasulandó párral 
is, akik ezt a gyönyörű környezetet használták fel esküvői 
fényképeik hátteréül. 
Felajánlva nekik 
bringáinkat, nyeregben 
ülve is készítettek 
néhány különleges 
fotót!  
Az össz. táv Igalból 
indulva 58 km volt, ami 
egy átlagos, egyáltalán 
nem megerőltető 
túrának mondható. 
Szeptemberben, még 
kihasználva a jó időt, 
tervezünk egy túrát, 
erről majd a 
hirdetőtáblákon és a 
facebookon adunk 
tájékoztatást. 

GJ 

 

Általános Iskola 
 

Kövessenek minket a WEB-en és FACEBOOK-on: 
www.igaliskola.com FACEBOOK/Általános Iskola Igal 

 

Hírmorzsák az oviból 

Szeretettel köszöntjük az Igal Újság olvasóit!  

Ismét elkezdődött egy új nevelési év óvodánkban. Az 
összes gyermeket a nyár folyamán megszépült épületbe 
fogadhattuk. A munkálatok már elkezdődtek korábban a 
fűtés korszerűsítésével, augusztusban pedig a belső 
helyiségek festésével folytatódott.  

Köszönetet mondunk óvodánk fenntartójának, 
hogy biztosította az anyagi forrást, valamint az Igal 
Szolgáltató Kft-nek, hogy munkatársai révén megújult 
óvodánk. A festést Csima József és Pozsár Ferenc végezte 
nagy szakértelemmel, kitartással, és óvodánk iránt érzett 
lojalitással, melynek köszönhetően időben kezdhettük meg 
az idei nevelési évet. 

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 jelentenek az első napok, hetek. 
Szeptemberben –elsősorban- az óvodánk életében az 
újonnan érkező kisgyermekek fogadása 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 Telekesné 
Szabadi Judit, Serei Zsófia óvodapedagógusok és Tipszicsné 
Boldog Andrea dadus néni, akik örömmel és nagy 
tapasztalattal segítik át a gyermekeket és a családokat is a 
kezdeti nehézségeken!  

A 2013/2014-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 27.-én Mihály-napi vásárt szervezünk! 
Óvodánkban több éve elevenítjük fel ezt a hagyományt. A 
vásáron a szülők által felajánlott őszi gyümölcsöket, 
zöldségeket, süteményeket, valamint az óvodások által 
sütött finomságokat lehet megvásárolni majd a 
gyerekeknek. A vásárt a középső Katica csoportosok, 
valamint a nagy Egérke csoportosok műsora teszi 
színesebbé. A fizető eszközöket (dió és gesztenye) játékos 
versenyen gyűjthetik össze a gyermekek! 

http://www.igaliskola.com/

