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A hangversenyen közreműködnek
 Bevezetőt mond: Süle Lajos Esperes plébános
 Kórusok: Szent Anna Tenmplom kórusa Igal, Margit
Templom kórusa Kaposvár, WOX MEDICINAE kórus
Kaposvár (mindhárom kórus vezetője: Horváth Jenőné,
Pannika)
 Szólót énekelnek: Kocsis Klaudia, Bellér Zsuzsa,
Schrenk Gyöngyi
 Orgonán közreműködik: Dr. Fábián László
-------------------------------------------------------------------------Megszületett:
Horváth Zselyke 2017. 10. 03-án
Lichtenberger Annaléna 2017. 11. 16-án

Isten hozott titeket!
Elhunytak:
Hajnal Miklós - Élt 70 évet.
Kiss János Attila – Élt 66 évet.
Sziládi Ferenc – Élt 66 évet.

Isten nyugosztalja őket!
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,
Mobil: +36 70 682 4440 Telefon: 82/333-403 Fax: 82/333-402
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30.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Igali Polgárok!
OTP LTP
Tisztelt Lakosok! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a
szennyvízbekötéshez 2012-ben és 2013-ban megkötött OTP
Lakástakarékpénztár (OTP LTP) hamarosan lejár, ahogy arról
az érintettek már az OTP Bank által tájékoztatva lettek. Az
Önkormányzat érdeke is, hogy a megfelelő információ eljusson
Önökhöz. Ezért két alkalommal az OTP Bank munkatársa
tájékoztatót tart a teendőkről az Arany János Művelődési
Házban, 2017. november 27. 10:00 és 13:00 között és 2017.
november 29. 15:00 és 17:30 között. Kérjük, akinek bármiféle
kérdése, problémája van az LTP-vel kapcsolatban keresse a
megadott időpontokban az OTP Bank munkatársát, Kusz
Ilonát.
Szociális tűzifa:
Önkormányzatunk a 2017/18-as fűtési szezonra is pályázott
szociális tűzifára, melyet az arra szociálisan rászoruló lakosok
között kívánunk szétosztani. Az idei évben pályázott szociális
tűzifa mennyisége 121 m 3 . A kiosztandó tűzifa mértékéről, a
kiosztásáról, a beérkezett kérelmek függvényében, a Szociális
Bizottság fog dönteni. A kérelmek benyújtási határideje 2018.
január 31., a tűzifa legkésőbb 2018. február 15. napjáig kerül
kiosztásra. A kérelem mellé kérjük, csatolják jövedelemigazolásaikat, nyugdíjas papírjaikat.
A rászorultak jövedelemigazolás alapján, amely szerint az
öregségi nyugdíjminimum 50 %-a, azaz 14.250 Ft / fő / hónap
alatti az egy főre jutó jövedelem, és szociális helyzetük alapján
indokoltak a támogatásra. A tűzifa házhoz szállításáról az Igal
Szolgáltató Kft. dolgozói gondoskodnak. Ez a segítség nem
pótolja az éves tűzifa szükségletet egy háztartásban sem, csak
segítséget nyújt pillanatnyilag a tüzelőhiányban szenvedőknek.
Képviselő-testületi ülés:
Tájékoztatjuk a Kedves Polgárokat, hogy november 6-án az
önkormányzat Képviselő-testülete nyílt testületi ülést tartott.
 Az ülés során megtörtént a Rendőrőrs éves beszámolója a
település közrendjéről és közbiztonságáról, melyet Szabó
Zoltán őrsparancsnok tartott.
 Ezen kívül elfogadásra került az Arany János Művelődési
Ház Szervezeti és Működési Szabályzata az új vezetősre
aktualizálva.
 Szintén elfogadásra került jövő évre vonatkozóan a Szociális
tűzifa rendelet.

 A testület döntött a 6. számú rendezési terv módosításáról
is.
Közbeszerzések:
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a korábbi
számokban megjelent projektek kapcsán a közbeszerzések
megindítása folyamatban van.
A Településképet meghatározó épületek (VP-6-7-4.1.1-16
kódszámú) c. felhívásra beadott Kisiskola felújítása elnevezésű
projektünk kapcsán az építési kivitelezés közbeszerzése
elkezdődött. Remélhetőleg, a következő hónap elején már
megköthetjük a szerződést a nyertes vállalkozóval.
A Szent István utca 100. alatti épület energetikai
korszerűsítésére megnyert pályázatunk (TOP-3.2.2-15-SO12016-00020) kivitelezésére szintén elindítottuk a közbeszerzési
eljárást.
Az
Óvodafejlesztés
(TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00038
azonosítószámú) projektünk esetében a támogatási szerződés
hatályba lépett 2017. november 2-án. Terveink szerint az
előkészítési munkálatok befejezése után a következő év
januárjában ebben a fejlesztésben is megkezdhetjük a
közbeszerzést a kivitelezésre.
Idősek világnapja:
Ezúton szeretnénk megköszönni minden Kedves
Szépkorúnak, hogy ilyen nagy számban megjelentek az Idősek
Napi köszöntésünkön. Külön köszönet a gyermekeknek és a
felkészítő pedagógusoknak a kedves műsorért, előadásért.
Továbbá szeretnénk kifejezni hálánkat a szervezésért és
közreműködésért, segítségért a Művelődési Ház és a Szolgáltató
Kft. dolgozóinak is. Köszönjük szépen a munkájukat!
Igal, 2017. november 22.

Obbás Gyula
polgármester

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Az Arany János Művelődési Házban számítógépes
tanfolyam indult a „Digitális Szakadék Csökkentése”
elnevezésű projekt keretében. A résztvevők a mindennapokban
hasznosítható, valamint a munkaerőpiaci elvárásoknak
megfelelő korszerű informatikai ismereteket sajátíthatnak el. A
tanfolyam elvégzéséről az érintettek „Tanúsítványt” kapnak.
A nagy érdeklődésre tekintettel 2018 elején újabb tanfolyam
indítását tervezzük.
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„Aradi vár, aradi vér, halál völgye,
Híres magyar hősöknek temetője.”
Az aradi vértanúkról és az 1848/49-es magyar forradalom és
szabadságharc honvéd áldozataira emlékeztünk az általános
iskola diákjainak szívhez szóló előadásával.

„ A legszebb művészet tudod, mi
Derült szívvel megöregedni.”
Sík Sándor
Már hagyománnyá vált városunkban, hogy október elején
felköszöntjük a település nyugdíjasait az idősek világnapján.
Ezen a jeles napon tiszteletünket és megbecsülésünket fejezzük
ki feléjük, akik sok év tapasztalatával és bölcsességével
ajándékoznak meg bennünket nap mint nap.
A rendezvényt városunk polgármestere, Obbás Gyula nyitotta
meg, aki meleg hangú szavakkal köszöntötte a település
nyugdíjasait.
A résztvevők elsőként a Margaréta Óvoda nagycsoportosainak
kedves előadását tekinthették meg, akiket Puskásné Bakó Márta
és Bernáthné Karb Elvíra pedagógusok készítettek fel. Ezt
követte az általános iskola színvonalas műsora Farkasné Bíró
Mária és Takács Katalin rendezésében. Felejthetetlen élményt
nyújtott mindannyiunk számára az Idősek Klubjának „Zenés
időutazása” Fodor Józsefné összeállításában. A kulturális
programot a Royal Dance-Sings formáció zárta, akik népszerű
operett slágerekkel szórakoztatták vendégeinket. Az ünnepség
után nyugdíjasainkat vendégül láttuk az iskola ebédlőjében, ahol
egy jó hangulatú beszélgetés zárta a programot.

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc
61.
évfordulójának alkalmából
október
20-án
megemlékezést tartottunk az
Arany János Művelődési
Házban. Bertalan Péter
történész előadásában a XX.
századi magyar történelem
egyik
legmeghatározóbb
eseményének történéseit és
következményeit mutatta be,
majd a Szabad Ötletek
Színházának előadásán keresztül idéztük fel a legfontosabb
eseményeket és pillanatokat.
2017. november 04-én kiállítás nyílt Soós Tibor
festőművész munkáiból a művelődési házban. A település
egykori lakója minden évben elhozza hozzánk legújabb
alkotásait. Képei minden alkalommal új és új élményt nyújtanak
számunkra. A művész a megnyitón saját élményeivel,
értelmezésével tette teljessé a kiállított művek megismerését.
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Következő programjaink:
 November 24-től decemeber 22-ig : A Somogy Megyei
Erdész és Természetvédő Egyesület „Csodálatos
vadvilág”c. fotókiállítását tekinthetik meg az
érdeklődők.
 December 06-án 14:00-tól 16:00-ig Mikulás-napi

Disco az általános iskolások számára.
 December 07-én és 14-én 14.00-től 16.00-ig : „Alkoss
velünk!”
kézműves-foglalkozás
a
karácsonyi
készülődés jegyében.
Karácsonyi dísz- és
ajándékkészítés gyerekeknek és felnőtteknek.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk programjainkon.

HIRDETÉSEK
 Továbbra is lehet jelentkezni védőnői népegészségügyi
méhnyakszűrésre
Baranyi
Zoltánné-nál
személyesen 7275 Igal, Farkas János utca 4. Védőnői
Tanácsadóban vagy telefonon a +36 82/573-032
telefonszámon.
 Karácsonyra sütemény, torta, beigli rendelhető. Alsó
kávézó és söröző 7275 Igal, Szent István utca 32. Akár
házhoz szállítással is! További részletek és rendelés
személyesen a helyszínen, nyitvatartási időben.
Információ: +36 70/774-4444

EGYÜTT IGAL VÁROSÉRT EGYESÜLET
HÍREI

