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HÍRDETÉSEK
FELHÍVÁS
Keressük Igal legszebben feldíszített házát. Jelentkezni lehet
személyesen az Arany János Művelődési Házban vagy
telefonon/e-mail-ben december 15-ig. Telefonszám: +36 82 /
333-402. E-mail: igalmuvhaz@gmail.com. Eredményhirdetés
december 20-án a városi karácsonyi ünnepségen. Bővebb
információ a www.igal.hu

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Megtört szívvel tudatjuk, hogy kis unokánk Szél Kata Lina 4
éves gyermeklelke 2019. november 8-án eltávozott a csillagok
közé. Betegségben meggyötört kis testét Szentgotthárdon adtuk
át az anyaföldnek. Hálásan köszönjük és az Isten áldását kérjük
mindazoknak, akik a két éve tartó küzdésében erőt, támogatást,
szeretetet adtak és utolsó útjára elkísérték Őt.
Elhunytak:
Lakatos Gyöngyi - Élt 40 évet.
Móri János – Élt 72 évet.

Isten nyugosztalja őket!
 Megszületett:
Burucz Tamás Krisztián – Október 17-én.
Isten hozta őt!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Igali Polgárok!

Karácsonyi Köszöntő
Bizonyára észrevették, amikor Igal utcáit róják, hogy már a
Város is készülődik a Karácsonyra. Ünneplőbe öltözött a
Templom tér, felkerültek a világítások-fények és az Adventi
koszorú is. Eljött az év utolsó hónapja, lassan Karácsony lesz.
Ez a hónap szóljon a számvetésről, gondoljuk végig, mi történt
az elmúlt évben és készüljünk fel a következő esztendőre.
Meglátjuk, mi az, amit máshogy kell tenni, vagy jobban
igyekezni valamiben, esetleg elengedni múltbéli fájdalmas
perceket, negatív tapasztalatokat. Ezzel a számvetéssel jöjjön el
közénk a Karácsony és éljük meg a szeretet ünnepét
nyugalomban, boldogságban. A pillanatok számítanak, melyeket
a szeretteink és a számunkra fontos emberek társaságában
tölthetünk. Az ünnepekre való felkészülés során, ezt tartsuk
szem előtt és ne a tárgyiasult, anyagias javak megszerzését.
Az Adventi időszakban több rendezvényt is szervezünk,
ezeken az eseményeken keresztül legyünk együtt részese az
Ünnepnek!

Pályázatok:
Óvodafejlesztés: Örömmel értesítjük az igali lakosságot, hogy
a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00038 azonosítószámú projektünk
befejeződött. A kivitelezés elvégzése után a maradék eszközök
is beszerzésre kerültek, valamint a pályázat záró beszámolóját is
beadtuk a Magyar Államkincstár felé, várjuk jóváhagyásukat.
Zöld Város projekt: A Zöld Város kialakítása Igalban című
pályázatunkban is jó hírekkel tudunk szolgálni. A közbeszerzés
a végére ért, a Közbeszerzési Hatóság a folyamatba épített
ellenőrzést elvégezte és le tudtuk zárni a közbeszerzési eljárást.
Ennek folyományaként a HM Bau Kft-vel vállalkozási
szerződést kötött az Önkormányzat a kivitelezési munkálatok
elvégzésére.
Magyar Falu Program: Korábban hírt adtunk arról, hogy a
Magyar Falu Programban pályáztunk ravatalozó bővítésre,
valamint a hivatal épületének bővítésére. A bírálat mindkét
esetben megérkezett Önkormányzatunkhoz, tartaléklistára
került mindegyik kérelmünk.

December havi ügyfélfogadás:
Ezúton felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Hivatal
a decemberi hónapban az alábbiak szerint fogadja az
ügyfeleket:
 December 2. és 23. között hétköznapokon a megszokott
ügyfélfogadási rendben.
 December 7-én (szombat): 8:00 – 12:00
 December 14-én (szombat): 8:00 – 12:00
 December 23-án (hétfő): 8:00 – 12:00
 December 24. és 29. között Hivatalunk Karácsony ünnepe
miatt zárva tart. A következő munkanap: december 30.
(hétfő).

Az alábbi idézettel kívánok az Önkormányzat Képviselőtestülete és minden dolgozója nevében Áldott és Békés,
Szeretetteli Karácsonyt és Örömökben, Összetartásban,
Sikerekben Gazdag Új esztendőt Minden Kedves Igali
Polgárnak és Újságunk Olvasójának!
“Karácsonyi ajándék ötleteim:
az ellenségednek megbocsátás, az ellenfelednek türelem,
a barátodnak szeretet, a partnerednek szívesség,

Kérjük, ezen információk figyelembe vételével keressék fel
Hivatalunkat ügyintézés esetén.

MEGHÍVÓ
Tájékoztatjuk Igal Város lakosságát, hogy az önkormányzat
képviselőtestülete 2019. december 2-án (hétfőn) 15 órai
kezdettel közmeghallgatást tart a Művelődési Ház
nagytermében, melyre mindenkit tisztelettel meghívunk.
Napirend: Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi pénzügyi
teljesítéséről és a 2020. évi tervekről, elképzelésekről.

mindenkinek jóindulat, minden gyermeknek egy jó példa,
magadnak tisztelet.”
(Arnold Oren)

Igal, 2019. november 28.

Előadó: Obbás Gyula
polgármester
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MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Az Arany János Művelődési Ház az Operett Világnapja
alkalmából előadást szervezett a zenekedvelők számára. A
Füredi Rock Szín Kör előadásában ismert és népszerű dalokat
hallhattak az érdeklődők világhírű operettszerzőink műveiből.
Huszka Jenő, Lehár Ferenc és Lajtai Lajos slágereit Sárközi
Judit, Sugár Kinga és Kincses László adta elő.

és természeti örökségét. Ezekhez mérten határoztuk meg a
meglátogatandó helyszíneket is, mely végül Bodrog, Bőszénfa,
Szigetvár, Orfű és Pécs településeit érintette. A tanulók
rengeteg élménnyel gazdagodtak és lelkesen vettek részt a
programokon.
Tanulóink a tavalyi évhez hasonlóan aktívan részt vettek a
városi október 23-i megemlékezésben is.
November 8-án sor került hagyományos Márton-napi lámpás
felvonulásunkra a szülői szervezet szervezésében.
Novemberben dohányzásmentes hónapot hirdetettünk
melynek célja, hogy a gyerekek ismereteket szerezzenek a
dohányzás káros hatásaival kapcsolatban. E programunkhoz
kötődik a november 26-án megrendezésre kerülő
drogprevenciós előadás.
November 26. azonban nem csak emiatt kiemelt nap. A
Magyar Labdarúgás Napjához kapcsolódóan immáron második
alkalommal rendezzük meg a Batthyány-kupát, ahol a
meghívott Somogy megyei iskolák csapatai mérik össze
egymással erejüket.

BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS
ISKOLA HÍREI
Iskolánk eseménydús októbert tudhat maga mögött.
Sikeresen pályáztunk a Honvédelmi Sportszövetség által kiírt
pályázatokon és 2,9 millió forint támogatást nyertünk el. Az
egyik pályázat keretében Honvédelmi napot tartottunk, a másik
pályázatból pedig Honvédelmi kiránduláson vehettek részt
diákjaink.
A hónap legjelentősebb eseménye az október 26-án
megrendezett honvédelmi nap volt. Fiatal és idős egyaránt
nagyon várta ezt a napot, hiszen tudtuk, hogy számos izgalmas
élménnyel gazdagodva térhetünk haza. Az időjárás is kegyes
volt hozzánk, mert tavaszias napsütésben élvezhettük a
különböző bemutatókat. Délelőtt a Kaposvári Toborzó iroda
tagjai népszerűsítették a katonaságot, előadásuk után a gyerekek
a fegyvereket is kézbe vehették. Emellett Igal város rendőrei,
mentői és önkéntes tűzoltói betekintést engedtek mindennapos
munkájukba. A gyerekeknek lehetőségük nyílt megismerkedni a
lövészettel, az ökölvívással, valamint az aikidóval. Délután a
fürdővel szembeni füves területen folytatódott a program, ahol
a huszár- és Baranta bemutatót láthattak az érdeklődők.
Lehetőség nyílt kipróbálni a tájfutást és a sportlövészetet is.
November 7-8-án 45 tanulónk honvédelmi kiránduláson
vehetett részt a másik nyertes pályázatnak köszönhetően. A
pályázat célja az volt, hogy a diákok megismerkedjenek a
honvédelemmel, a honvédelem szerepével a magyar történelem
során. Emellett célként jelent meg a hazaszeretetre való nevelés,
valamint hogy a gyerekek megismerjék Magyarország kulturális

November 29-én délután osztályainkban felelevenítjük az
András napi szokásokat, hagyományokat. Mivel ez a nap az
adventi böjtöt megelőző utolsó nagy evéssel-mulatozással
töltött nap, így ennek jegyében elsősorban a disznóvágással
ismerkedhetnek meg a gyerekek.
Egy eseménydús októberrel, és egy élményekkel teli
november reményében köszönjük a programok szervezőinek,
közreműködőinek munkáját valamint segítségét!

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI
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Fergeteges Szilveszteri Medenceparty az IgaliGyógyfürdőben
Az év utolsó napján 9:00 - 15:00 óráig várunk Téged is egy
fergeteges medenceparty-ra az Igali-Gyógyfürdőben. Az első
100 látogatót megvendégeljük egy pohár pezsgővel. Ezen a
napon nem csak Európa egyik legjobb gyógyvizében, hanem a
jó hangulatban is fürdünk:
 10:00 órától Dj. Ábel jóvoltából örökzöld slágerekkel
kezdetét veszi a szilveszteri bemelegítés.
 11:00 órakor SZTÁRVENDÉG: Szabó Ádám

*Harmonikaművész*
 12:00 órakor SZTÁRVENDÉG: Weisz Viktor *The

Voice felfedezettje*
 13:00 órától egészen zárásig Dj. Ábel hamisítatlan Retro
Discoval szórakoztatja majd a vendégeket.
Bővebb információ: www.igal.hu

