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2014. MÁJUS 10. 
PLITVICEI TAVAK 
Részvételi díj: 9500 Ft + 100 
KUNA belépő +biztosítás 
Jelentkezési határidő: 
2014. április 10. 

 
2014. MÁJUS 17. JELI 

ARBORÉTUM és 
OBERWART (AUSZTRIA) 
Részvételi díj: 4500 Ft + 

700 Ft belépő +biztosítás 
Jelentkezési határidő: 

2014. április 20. 
 

2014. MÁJUS 24. 
POSTOJNAI 
CSEPPKŐBARLANG ÉS 
PREDJAMAI VÁR 
Részvételi díj: 
9400 Ft + kb. 28 euro 
belépő +biztosítás 
Jelentkezési határidő: 2014. április 20. 

 
Jelentkezés: Szabó Zsoltné 

Tel: 06-82-372-390, 06-30-549-44-88 
 

 
 
 
 

 

PIZZA KISZÁLLÍTÁS - 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Megérkezett: 
Szabó Levente, március 25. 

 
  Elhunyt: 

Kokas Ernőné élt 76 évet 
Finta Béla élt 71 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. május, Lapzárta: 2014. április 25. 

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, 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 

 

http://www.igal.hu/
mailto:ikszt@igal.hu
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Igali Hírmondó 
    Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű információs lapja 

 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
Tisztelt Igali Újságolvasók! 
 
 A közelgő húsvéti ünnepek alkalmából, mivel 
Hírmondónkkal addig már nem találkoznak, kívánunk minden 
igali lakosnak áldott, békés húsvéti ünnepeket! 
 
 Március 15.-e alkalmából megtartott ünnepi 
felvonulás, műsor és az azt követő jó hangulatú Kossuth-
vacsora szervezőinek, felkészítő tanárainak, a Nefelejts 
Egyesületnek és az eseményen résztvevőknek ezúton 
szeretnénk megköszöni ezt a színvonalas megemlékezést Igal 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének nevében.  
 

Elmúlt havi hírmondóban megjelentek óta 
településünk számára több fontos esemény történt. Ezek 
közül, ami több hívő és templomba járó embert érint az 
egyház turisztikai pályázat jelenlegi állása. A kivitelező ZÁÉV 
Zrt. április 1-jével kérte szabaddá tenni templomunk belső 
terét az elkövetkezendő szakipari munkálatok miatt 
(márványburkolás, állványozás, villanyszerelés, festés, 
freskók felújítása, stb.). Egyházközségünk vezetőivel történt 
megállapodás alapján erre a kb. 3 hónap időtartamra 
önkormányzatunk átadja a Művelődési Ház nagytermét a 
szentmisék és liturgiák megtartása céljából. A kiköltözés 
gyorsan és rugalmasan megtörtént, köszönet érte az egyházi 
vezetőknek. Akinek a pályázat jelen állásával kapcsolatban 
bármiféle kérdése van, akár pénzügyi, akár műszaki jellegű, 
önkormányzatunk hivatalában bármikor állunk 
rendelkezésére, ezt azért bátorkodtam leírni, mivel egyes 
facebook látogatók teljesen fals a valóságtól elrugaszkodott 
információkat osztanak meg, illetve fél igazságokat, 
csúsztatásokat közölnek társaikkal és az olvasókkal. Mint azt 
már leírtuk az előző számokban, hogy a féléves kivitelezési 
idő, a szoros befejezési határidő nem az önkormányzat 
vezetőségének találmánya, hanem az EU-s pályázattal együtt 
járó magyar közbeszerzési jogrend írta elő a határidőket az 
előkészítést és a kivitelezést tekintve. Nem véletlenül csak 
ilyen nagy cég, mint a ZÁÉV Zrt. tudott megfelelni a műszaki 
és határidőbeli szigor követelményeknek. A munkálatok 
mindegyik munkaterületet tekintve megfelelő ütemben 
haladnak, a készültségi fok a vállalkozási szerződésben 
előírtak szerinti. Március 24-én megtörtént az első rész-
számla kifizetése a kivitelező felé, amely szintén a vállalkozási 
szerződésben van megfogalmazva. Ezen kívül még két rész-
számla és egy végszámla fogja követni az első kifizetést, a 
készültségi foknak megfelelően. Ezek a kifizetések mindig a 
műszaki ellenőr ellenjegyzésével és a felügyelő szervezet 
(DDRFÜ) munkatársainak jóváhagyásával történhetnek meg. 
Végezetül ehhez a témához csak annyit szeretnék hozzáfűzni, 

hogy önkormányzatunk képviselő-testülete és hivatalunk 
nevében is türelmet és megértést kérek mind a hívő és 
templomba járó, mind a nem hívő igali polgárok részéről, 
mert a mindennapok ritmusából kizökkenti az emberek egy 
részét ez a pályázati projekt, azonban azt minden jóérzésű 
ember tudhatja, hogy a munkák befejeztével reményeink 
szerint július 1-jével egy megújult templomot és a hozzá 
tartozó kisvárosi teret tudhatunk magunkénak. 

Szennyvíz pályázat: bizonyára már sokan 
türelmetlenül várják a szennyvízberuházás munkálatainak 
megkezdését, így van ezzel önkormányzati hivatalunk és 
önkormányzatunk testülete is. Sajnos ismét az EU-s 
pályázattal kapcsolatos magyar közbeszerzési jogrendre kell 
hivatkoznom: mely szerint az általunk meghozott döntést, 
melyet a felügyelő szervezet utasítására hoztunk nem 
érvényes és a Közbeszerzési Döntőbizottság, mint legfőbb 
döntéshozó ebben a rendszerben új győztest hirdetett a 
Colas Alterra Zrt. néven. Azonban a vesztes cégek közül a 
Nyír-Aqua Team Kft. előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott 
be a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatával szemben, 
így egyelőre szerződést nem tudunk kötni a legutóbb 
meghatározott győztessel. 

Közmunka programon belül a fólia alatt termesztett 
salátának nagy volt a sikere; a paprikák és paradicsomok 
gyönyörűen nőnek és színesednek, szintén kedvezményes 
áron lesznek a szokott helyeken kaphatók. Jelenleg az 
egynyári virágpalántákat árusítjuk a fólia helyszínén és a 
Művelődési Ház teraszán, elég nagy választékban 
remélhetőleg mindenki megelégedésére. A közmunka 
program következő fázisa 2014. május 1-jével indul, ha a 
Munkaügyi Központban is rábólintanak, ezáltal 15 fő 
közfoglalkoztatott dolgozhat úgy, hogy közülük 2 fő 
érettségizett munkavezető, raktáros állásban lenne 
foglalkoztatva. A közmunka program 2. része június 1-jével 
indul 10 fő részvételével. Mindkét program 5 hónap 
időtartamú. 

Önkormányzatunk által megvásárolt új telephely 
(volt kutyakonzerv üzem) melletti területen 3 ezer tő akácot 
telepítettünk közmunkások segítségével. A jövőben ezzel is 
hozzájárulunk településünk tűzifa programjához, 
másodsorban településünk mikroklímájának javításához, 
harmadjára, de nem utolsó sorban a méhészek pár éven belül 
virágpor gyűjtő területet találnak méheiknek. 
Az Országos Mentőszolgálat Főigazgatóságának 
Projektigazgatósága tájékoztatása alapján tájékoztatjuk a 
Tisztelt Újságolvasókat, hogy az új igali mentőállomásról 
elkészültek a kiviteli tervek, jelenleg a közbeszerzési eljárás 
előkészítése folyik. Az építkezés a szerződéskötés után 
kezdődhet meg, amelynek a szolgálat közlése szerint június 
végére tervezhető. A projekt a TIOP-2.2.1 pályázati keretben 
készül az igalival együtt még 22 helyszínen. 
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A leendő Katasztrófavédelmi Őrs területét 
kitisztította az Igal Szolgáltató Kft. közmunkásokkal együtt, a 
földmérő kitűzte a terület sarokpontjait, amely területet a 
közeljövőben önkormányzatunk kerítéssel lát el és a terület 
északi oldalán még talajfeltöltést fogunk végezni. Az Őrs 
építése előre láthatólag a nyár folyamán megkezdődik. 

Immár hagyománnyá váló majálist ez évben 2014. 
május 2-án tartjuk a sportpályán, amelyre minden érdeklődőt 
és főzni kívánó csapatot szeretettel várunk. Részletes 
programtervet a későbbiekben honlapunkon és a hirdető 
táblákon fogjuk megjelentetni. Terveink szerint az idén olyan 
tartalmas egytálételt szeretnénk a csapatokkal főzetni, mint 
pl. gulyásleves, babgulyás, csorba leves, ragu, stb. Ezúton 
kérjük a csapatokat, hogy ebben a műfajban főzni kívánók 
előzetes alapanyagigényüket legkésőbb április 22-ig 
szíveskedjenek leadni a hivatalban. 
 
Igal, 2014. április 2. 

Obbás Gyula, polgármester 
 

H I R D E T M É N Y 
 

Értesítjük a lakosságot, hogy 2014. április 10-én 
(csütörtök) 700 órától – 900 óráig a Művelődési Ház 
udvarán veszettség elleni kutyaoltás lesz. 
 

A veszettség elleni oltás költsége: 3.500 Ft/eb 
Háznál történő oltás költsége:  4.000 Ft/eb  
 

Az ebek chippelési költsége:  3.500 Ft/eb 
Háznál történő chippelés esetén: 5.000 Ft/eb  
A nyilvántartási könyv ára:     500 Ft/eb 
 

A pótoltás időpontja: 2014. április 14-én (hétfő), 1500 
órától – 1630 óráig 
 

Háznál történő oltás időpontja: 2014. április 15-én (kedd),        
8 órától egész nap 
 

Felhívjuk a kutyatartók figyelmét, hogy 2013. január 1. 
napjától kötelező a kutyák chippel történő jelölése. Aki 
ezt elmulasztja, szabálysértési eljárásra számíthat. 

 

Művelődési Ház hírei 
 

Március 6-án településünk védőnője, Baranyi 
Zoltánné interaktív előadást tartott a társas kapcsolatokról, 
illetve a nő szerepéről napjainkban, témakörben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Márciusban a 
Művelődési Házban a 
mozgásé volt a főszerep. 

A már bejáratott 
keddenként 17 órától, 
Ureczky Dóra által tartott 
aerobic órák mellett egy 
új fitnesz típussal a 
Kangoo-val ismerkedhettek meg a mozogni vágyók. Az elsőre 
könnyűnek tűnő különös talpú cipőkben ugrálás, mint 
kiderült nem csak szórakoztat, de igen kemény edzések is 
tarthatók vele. Várunk minden érdeklődőt, akik kedvet 
kapnak, hogy kipróbálják, legközelebb április 12-én 17 órától. 
Az órára jelentkezni lehet a Művelődési Házban vagy Nagy 
Szilvia oktatónál a 0620/296-9009-es telefonszámon! 

Szintén márciusban kezdődtek meg Obbás Tímea 
gyógytornász vezetésével a gyógytorna órák. Minden szerdán 
17 órától, kortól és nemtől függetlenül részt vehet bárki, 
akinek valamilyen 
mozgásszervi problémája 
van, vagy csak nem 
szereti a kimerítő, 
ugrálós edzéseket, 
ugyanakkor szeretné 
elmacskásodott izmait 
kinyújtóztatni! 
 

Március 21-én a 
Művelődési Ház adott 
helyszínt az idén immár 6. 
alaklommal a Kaposvári 

Kistérségi Közkincs Egyesület szervezésében megrendezett 
kistérségi szavalóverseny igali középdöntőjének.  A 
versenyen 32 szavaló indult óvodás, alsó illetve felső 
tagozatos és felnőtt kategóriákban. Az első helyezettek 
meghívást kaptak az április 12-én Zimányban megrendezésre 
kerülő döntőbe. 

A helyezettek: 
Óvodások:  

I. Hajdú Borbála (Mernye) 
II. Nagy Izabella (Somogyszil) 
III. Józan Hanga (Mernye) 

Alsó tagozatosok: 
I. Major Milán 2. o (Mernye) 
II. Tapaszti Emese 1. o (Igal) 
III. Kőszeghy Boróka 3. o(Mernye) 

Felső tagozatosok: 
I. Szarka Ágnes 7. o. (Mernye) 
II. Pfeiffer Lajos 7. o (Igal) 
III. Petkes Dalma 5. o. (Mernye) 

Felnőttek: 
I. Weiszdorn Zoltánné (Kaposvár) 
II. Éberling Istvánné (Büssü) 
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Március 1-jén és március 22-én a horgolás és a 
hímzés fortélyait sajátíthatták el az érdeklődők Horváth 
Jánosné Ica nénitől és Hajnal Miklósnétól. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tavasz beköszöntével ismét elérkezik a szabadtéri 
programok időszaka. Megragadva a korai jó idő kínálta 
lehetőséget március 23-án egy kis tavaszi túrára indultunk 
Baranyi Jánosné vezetésével Igal környékére. A túra során 
dombot másztunk, hogy madártáladból csodálhassuk Igalt és 
meglessük az épülő kápolnát. Majd igazi kalandtúra módra 
meredek partfalon csúszdáztunk, fák közt egyensúlyoztunk, 
patakot ugrottunk és hidat készítettünk, hogy átjuthassunk a 
túlpartra. A megfáradt kalandorokat pedig lelkes 
támogatóink által felajánlott finom pogácsa, üdítő, édesség 
és gyümölcs várta a Kreka pincénél megpihenve. Csapatunk 
elfáradva, egy élményekkel gazdag nap után tért haza a 
folytatás ígéretével, hogy legközelebb egy újabb szeletét 
fedezzük fel Igal környékének!  

A túra megvalósulásához nyújtott támogatást 
köszönjük: Baranyi Jánosnénak az élmény gazdag 
túravezetésért, Kreka Ferencnek a pincéjénél nyújtott kedves 
vendéglátásért, valamint az Együtt Igalért Egyesületnek, az 
igali ALSÓ Kávézó és Sörözőnek, a Czanyó családnak, 
Gedővári Ferencnének és Tóth-Méreiné Hajmási 
Bernadettnek, hogy felajánlásaikkal segítették programunk 
sikerét! 

 
 

A Művelődési Ház áprilisi programjai: 
Április 4-én Planetáriumi előadás a Batthyány Károly 
Általános Iskolában. Az előadás minimum 10 fő jelentkező 
esetén tartják meg. Belépőjegy 500 Ft. Információ, 
jegyvásárlás: Arany János Művelődési Házban április 3-án 18 
óráig! 
Április 10-én 14 órától Magyar Költészet Napi műsor. Vendég 
Csapó Tamásné Poldesz Margit nyugalmazott könyvtáros. 

Április 12-én 16 órától Húsvéti kézműves foglalkozás, 
tojásfestés. 
Április 12-én, 17 órától Kangoo. 
Április 12-én, 17 órától X-BOX. 
Április 16-án 17 órától 3D-s természetfilm vetítés a Batthyány 
Károly Általános Iskolában. Vetítés minimum 10 fő jelentkező 
esetén. Belépőjegy 800 Ft. Információ, jegyvásárlás: Arany 
János Művelődési Házban április 13-án 18 óráig! 
Április 24-én 15 órától az úgynevezett „3-1-2 meridián 
tornával”, egészségmegőrző és gyógyító technológiával és 
gyakorlatokkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők Rádai 
Tímea által. 
Minden kedden 17 órától aerobic foglalkozást tart Ureczky 
Dóra. 
Minden szerdán 17 órától gyógytornát tart Obbás Tímea. 
Minden szombaton 13 órától modern táncot tart Nyögéri 
Henrietta. 
Programjainkra minden érdeklődőt szeretettel várunk!  

 

Általános Iskola 
 

BEIRATKOZÁS AZ ISKOLÁBA 
2014. április 28-29-30. 8-18 óráig! 

Április 4-én Planetáriumi előadás az Iskolában, a 
diákoknak a részvétel ingyenes. Egészséghét lesz április 7-16-
ig, a gazdag programban szerepel: egészségmegőrző 
előadások, internet-mobiltelefon veszélyei, kutyás 
bemutató, gyalogtúra, futóverseny, 1 perc és nyersz! 3D 
mozi, uzsicsata. Tavaszi szünet április 17-22-ig, szünet előtti 
utolsó tanítási nap április 16. szerda, szünet utáni első tanítási 
nap április 23. szerda.  
 Csodálatos erdélyi tanulmányúton járt az Igali 
Batthyány Károly Általános Iskola, 7. osztálya. Az ott töltött öt 
nap a gyerekek számára fantasztikus élményekben volt 
gazdag. A költségek kétharmadát, 725 400 Ft-ot a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. Határtalanul elnevezésű pályázati 
forrásából fizették. A kiránduláson 22 kisdiák és az őket kísérő 
négy pedagógus vett rész. A kirándulás fő célja a tananyaghoz 
kapcsolódó irodalmi, történelmi és földrajzi nevezetességek 
felkeresése, a magyarságtudat erősítése, baráti kapcsolatok 
kialakítása, a hagyományok megbecsülése és ápolása. 
 

 
 



 

 Igali Hírmondó 
 

Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű 

információs lapja III. Évfolyam 4. szám 2014. április 

 A gyerekek március 12-16. között eljutottak 
Nagyváradra, Kolozsvárra, Korondra, a Gyilkos-tóhoz, a 
Békás-szoroshoz, a Parajdi Sóbányához, a Tordai-
hasadékhoz, bejárták az ezeréves határt. Meglátogatták 
Csíkszentkirályt, Igal testvértelepülését, és határtalanul sok 
élményt és barátot szereztek.  
 Budai Jánosné, „Az igali Iskola története” című 
könyve elérhető az iskola web- és facebook oldalán. 

 
Kövessenek minket: www.igaliskola.com 

FACEBOOK/Batthyány Károly Általános Iskola 
 
 

Hírmorzsák az oviból 
 
Kedves Szülők! Kedves Olvasók! 
 
 Az Igali Hírmondó előző számaiban olvashattak arról, 
hogy milyen események voltak intézményünkben, milyen 
programok színesítették óvodai életünket.  Az elmúlt időszak 
is programokkal teli volt. A teljesség igénye nélkül a 
legfontosabbakról írunk ebben a számban. 
 Farsangi rendezvényünkön bűvész műsorral 
kedveskedtünk a gyerekeknek, amit nagy örömmel fogadtak. 
A műsor után elégettük a kiszebábunkat, melynek során népi 
télűző rigmusokat kántáltunk, kiabáltunk a gyerekekkel, hogy 
elűzzük a telet. 
 Március hónap legnagyobb eseménye a Március 15-
e témahét volt. Óvodásaink versekkel és dallal emlékeztek a 
régmúlt idők hőseire. A középsős és nagycsoportos 
gyermekeink a március 15-re készülve képeskönyvek 
nézegetése közben megismerkedhettek a magyar 
huszárokkal, kardjukkal, öltözetükkel, a nemzeti színekkel, 
várakkal, csatajelenetekkel. 
 A gyermekek tapasztalatokat gyűjtöttek nemzeti 
ünnepünk szimbólumairól, mellyel erősödött hagyomány 
tiszteletük, magyarság tudatuk, kötődésük lakóhelyükhöz, 
hazájukhoz. Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc 
eseményeinek felidézése, könyvek nézegetésével, 
diafilmvetítéssel is megvalósult. 
 Projektzárásra „Március 15”tabló is készült. és 
kokárdát tűztek a gyerekek. Sikeres volt az együttműködés a 
szülői házzal, akik képekkel, otthoni gyűjtőmunkával, 
ismeretátadással segítették munkánkat. 
Nagycsoportunkból 7 kisfiú nagy sikerrel szerepelt a városi 
megemlékezésen. Ezúton mondunk köszönetet 
felkészítőiknek, és óvodapedagógusaiknak. 
Március 17-től 21-ig beiratkozás volt óvodánkban. Eddig 18 
kisgyermek szülei tiszteltek meg minket bizalmukkal, és 
íratták be hozzánk gyermekeiket. Szeretettel várjuk a 
gyermekeket a 2014/2015-ös nevelési évben 
intézményünkbe. 
 

 Április már a húsvétvárás jegyében telik. A kis-, és 
középső, és nagycsoportban nyílt napot, és húsvéti kézműves 
foglalkozást tervezünk a szülők részvételével. Minden kedves 
érdeklődő szülőt, nagyszülőt szeretettel várunk a 
foglalkozásokra. 
 
 

Köszönetnyilvánítás 
 

A  köszönetet mond minden kedves 
résztvevőnek, akik jelenlétükkel és felajánlásaikkal 
hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez, valamint a Nemzeti 
Ünnep szervezésében résztvevőknek. Azoknak az 
utcafelelősöknek, akik ilyen sikeresen mozgósították a 
lakosokat. Azoknak a szereplőknek, akik a színpadi produkciót 
mutatták be: az ovisoknak, az általános iskolásoknak, a fiatal 
igaliaknak, a tánccsoport asszonyainak és az énekkarnak. Az 
Igal Szolgáltató Kft. dolgozóinak a helyszíneken nyújtott 
segítségért. Az Önkormányzatnak az anyagi támogatásért. A 
Művelődési Háznak. A konyha vezetőjének és az ott dolgozó 
személyzetnek. Az általános iskola dolgozóinak a konyha 
berendezéséért és takarításáért. Szakály Józsefnek, Preisz 
Zsoltnak és Kreka Ferencnek. 
 
 Felemelő és megható volt tapasztalni az igaliak 
összefogását, reméljük, egyesületünk további programjai is 
hasonlóan emlékezetes és tartalmas lesz! 

 
 

Bringázz velünk! 

Idei első komolyabb túránkat a Desedához 
tervezzük, az időpont április 19. 
(szombat). Közvetlenül Húsvét előtt, a 
böjti időszak végén még tegyünk rá egy 

lapáttal, és áldozzunk 
az egészséges 
életmód oltárán, 
vagyis tekerjünk egy 
jót, hogy aztán a 
húsvéti sonkával 
pótolhassuk az 
elvesztett kalóriákat! 
A túra részleteit megtaláljátok a kihelyezett plakátokon és 
facebook 
https://www.facebook.com/events/482156001855448 
oldalunkon. Minden kezdő és tapasztalt bringázót szeretettel 
várunk.       GJ 

http://www.igaliskola.com/
https://www.facebook.com/events/482156001855448


 

 Igali Hírmondó 
 

Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű 

információs lapja III. Évfolyam 4. szám 2014. április 

 Az Igali Boros gazdák március 22-én, 
Szászváron, borversenyen vettek részt, 
ahol Szabó Attila vörösborára 
ezüstérmet, Weisz János fehérborával 
ezüstérmet és Kreka Ferenc rozé borára 
aranyérmet kapott.  
 Március 28-án, Toponári 
Borversenyen Weisz János fehérborára 

aranyérmet, vörösborára ezüstérmet érdemelt. 
 A Mernyei Borverseny április 26-án lesz. Jelentkezni 
Kreka Ferencnél. 
 
 

Fejlesztések a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs 

Központja igali telephelyén 
 

 A Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és 
Rehabilitációs Központja (továbbiakban: BVSZTRK) igali 
telephelyének kialakításakor a szomszédban található 
termálfürdő adottságai, jótékony hatása és a környezet 
békéje, nyugalma bírta rá a büntetés-végrehajtás akkori 
vezetését arra, hogy pihenőházat álmodjanak az akkor még 
viszonylag elhanyagolt területre. Fontos szerepet játszott a 
döntésben, hogy az állomány és hozzátartozóik kellemes 
környezetben pihenhessenek. 
 Az azóta eltelt időszakban bekövetkezett minőségi 
színvonal emelkedés fő eleme a székhely és a telephely 
infrastrukturális megújítása volt, szükség volt a vendégek 
magas színvonalú kiszolgálásához elengedhetetlen, az 
épületek felújítását, modernizálását, költséghatékony 
működtetését célzó beruházásokra. Ehhez a BVSZTRK 
vezetése komoly erőfeszítéseket végzett új és új pályázati 
lehetőségek felkutatásával és megpályázásával, illetve a 
felügyeleti szerv által biztosított plusz források bevonásával. 
Az intézmény 2011. december 16-ai támogatói döntéssel a 
„Napkollektoros meleg vízellátás kiépítése Igal BVSZTRK 
Gyógyközpont Intézményben” című KEOP-4.2.0/A/11-2011-
0293 számú projektjében 19.459.500,- Ft önrész nélküli 
támogatáshoz jutott. 
 A projekt kivitelezése 2012. június 5 és június 7-e 
között történt. A beruházás során 33 + 3 db SOLARFOCUS 
SUNNY28 típusú minőségi sík kollektor került felszerelésre 
összesen 92,4 m2 bruttó felülettel. A napkollektoros rendszer 
2 db 2000 literes HMV tartályt fűt, amelyek a meglévő 1000 
literes gázzal fűtött tartály elé lettek kapcsolva. A rendszer 
teljes automatikával vezérelt, a szükséges utánfűtést a régi 
gázbojler biztosítja. A tervek szerint a napkollektoros 
rendszerrel az éves melegvíz-szükséglet 60-75%-át lehet 
biztosítani, ami nyáron 85-95%-ig felmehet. A beruházással 
évente 240 GJ megújuló energia felhasználást lehet elérni, 
ami évi 13,4 tonna üvegház-hatású gáz kibocsátás csökkenést 
eredményez, hozzájárulva környezetünk megóvásához. 

 A BVSTZTRK 2013. március 20-án az Új Széchenyi Terv 
Környezet és Energia Operatív Program támogatási 
rendszerében, KEOP-4.10.0/A/12-2013-1281 szám alatt 
pályázatot nyújtott be „Napenergia alapú villamos 
energiatermelés a Büntetés-végrehajtási Szervezet 
Továbbképzési és Rehabilitációs Központjának igali 
intézményében” címmel. A pályázatot a Környezet és Energia 
Operatív Program Irányító Hatóság vezetője 2013. november 
22-én 35.831.780,- Ft összegű támogatásra érdemesnek 
ítélte 100%-os támogatási intenzitás mellett. 
A projekt célja a BVSZTRK igali telephelyén napenergia alapú 
- fotovoltaikus - rendszer kiépítése volt. 
 A projekt közvetlen célja az intézmény számára 
költséghatékony működési környezet megteremtése, mely az 
Intézmény működési költségeit jelentősen csökkenti, 
versenyképességét feltétlenül tovább erősítik.  
 A projekt kivitelezése 2014. február 24. és március 
12-e között történt. A beruházás során 127db Amerisolar 
250Wp típusú minőségi napelem került felszerelésre, amely 
összesen 31,75 kWp összteljesítményt jelent. A napelemes 
rendszer 3 db (Fronius IG Plus 80V-3, 100V-3, 120V-3) 
inverterre csatlakozik, és ezen keresztül kapcsolódik a 
közműhálózathoz. 
 A tervek szerint a napelemes rendszerrel az éves 
energiatermelés kb. 36 500 kWh, ez éves szinten a számítások 
alapján kb. 1 800 000 Ft-tal csökkenti a villamos energia 
számla értékét. Ez körülbelül az éves energiafogyasztás kb. 
32%-t jelenti. 
 A beruházással évente 131,4 GJ megújuló energia 
felhasználást lehet elérni, ami évi 34,4 tonna üvegház-hatású 
gáz kibocsátás csökkenést eredményez, hozzájárulva 
környezetünk megóvásához. 
A projekt végrehajtása 2014. március 20-án zárult. 
 A beérkezett, és kiválasztott legkedvezőbb ajánlat 
alapján történt meg a szerződéskötés, aminek kapcsán 40 db 
NORD SAHARA típusú split, hőszivattyús inverteres klíma 
került 2014 márciusáig ütemezetten beépítésre. A beszerelés 
során a klímákhoz kapcsolódó új elektromos gerinchálózat is 
kiépítésre került. 
A kivitelezés teljes értéke 6.332.220,- Ft volt. 
 A végrehajtott fejlesztések, beruházások hatására 
reményeink szerint a szűkülő piaci lehetőségek közt, az 
élesedő versenyhelyzetben helyt álló BVSZTRK fejlődése 
töretlen maradhat. 
 

Apróhirdetések 
 

KIRÁNDULÁSOK 
 
2014. ÁPRILIS 26. MARIAZELL 
Részvételi díj: 
8500 Ft + belépő +biztosítás  
Jelentkezési határidő: 
2014. április 10. 


