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HÍRDETÉSEK

 11:00 és 14:00 órakor Aquafitness a belső termál
medencénél
 13:00 – 17:00-ig Márton-napi medencebál a Forever
Duo-val (zenés fürdőzés a külső termál medencéknél)
 Testet-lelket kényeztető szauna-szeánszok: 14:00, 15:00,
16:00 órakor
Szauna Maraton az Igali-Gyógyfürdőben
November 16-án és 17-én idén is megrendezzük a nagy
népszerűségnek örvendő Igali Szauna Maratont. Ezen a
hétvégén 4 profi szaunamester összesen 15 különleges
szeánszot fog tartani, melyre szeretettel várunk minden
érdeklődőt! Gyertek és próbáljátok ki minél több különleges
szauna-szeánszot! Amellett, hogy szuper élmény, még
egészséges is. Bővebb információ: www.igal.hu

-------------------------------------------------------------------------------

 Megszületett:
Horváth Milágrosz – Szeptember 30-án.
Isten hozta őt!

EGYÜTT IGAL VÁROSÉRT EGYESÜLET
HÍREI
Elhunyt:
Szalai János - Élt 70 évet.

Isten nyugosztalja őt!
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Igali Hírmondó
Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű információs lapja

Tisztelt Igali Polgárok!

lámpatesttel szemben, a tervek szerint 600 felett lesz a
beépítendő új fényforrások száma. Jelenleg a közbeszerzés
előkészítésénél tart a beruházás.

Önkormányzati Választások:

Bursa Hungarica ösztöndíj:

Végre túl vagyunk a 2019-es helyhatósági választásokon,
amely szerencsére településünkön atrocitásoktól mentesen
lezajlott, mint a kampányt, mint a választásokat tekintve.
Köszönet ezért a jelölteknek, jelölő szervezeteknek és az
egyesületeknek. Sajnos ugyanez a visszafogottság nem
jellemezte nagyvárosaink választási kampányát. Mint azt tudják
a tizenegy képviselő-jelölt, hat képviselői helyre pályázott
városunkban. Azt lehet mondani, hogy bejött a „papírforma”,
mivel a hat képviselői helyre a régi testületből négyen bejutottak
ők a következők: Gellért Attila, Cserné Fehér Mária, Tantó
Tibor és Varga Istvánné. Az új képviselők közül a bekerültek:
Kengyel Gábor, valamint Gerencsér Zoltán. Ezúton gratulálok
minden képviselőnek és kívánok erő, egészséget,
elhivatottságot közös munkánkhoz. Jómagam köszönetet
mondok ezúton Igal lakosságának, hogy megkaptam azt a
lehetőséget, hogy folytathassam az eddig elkezdett
városfelújítást, várost élhetőbbé tevő fejlesztéseket. Köszönet a
leköszönő képviselőknek eddigi munkájáért, Simon Andreának,
és köszönet a be nem került régi képviselőnek, Szép
Ferencnének egyesületi munkájához pedig kitartást és jó
egészséget kívánok. Képviselő testületünk alakuló ülése: 2019.
október 22-én került megtartásra, magam és képviselőtársaim
nevében ígérhetem, hogy minden erőnkkel azon leszünk, hogy
Igalból egyre élhetőbb települést faragjunk az itt született
fiataloknak
letelepedéshez
elengedhetetlenül
fontos
munkahelyeket teremtsünk. Isten minket úgy segéljen.

Igal Város Önkormányzat Képviselőtestülete csatlakozni
kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók,
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2019. évi fordulójához. Az
önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
pályázat 2019. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit
elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok
kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott
támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az
Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár
el.

Tűzgyújtás:

Október 1-én az idősek világnapja apropóján újra
megtartottuk az idősek előtti tisztelgésünk jeléül a szépkorúak
ünneplését.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, hogy szeptember 1.
napja és május 31. napja között a belterületen lehetőség van
szabadtéri tűzgyújtásra, zöld hulladék és nyesedék égetésére. A
helyi rendelet alapján ezen tevékenység hétfőn, szerdán és
szombaton 7:00 és 19:00 időintervallumban végezhető,
szigorúan
belterületen.
A
külterületi
égetés
a
katasztrófavédelem irányában megtett engedélyhez kötött. A
szabályok be nem tartása esetén a felelősök közigazgatási
bírsággal sújthatók.

Közvilágítás korszerűsítés:
EON segítségével tudjuk megoldani a közvilágítás
korszerűsítését, mely az egész településre vonatkozik és jelenti
azt, hogy az eddigi lámpatest szám sűrítve lesz, minimum az
eddigi fényerő garantált és ez a fajta fejlesztés vonatkozik a
belterületi, üdülőtelepi és zártkerti utcákra is. Az eddigi 470

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2019. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a
pályázatokról hozott döntését az interneten elérhető
elektronikus adatbázisban rögzíti.
A nappali tagozaton tanulók 2019. november 5.éig nyújthatják be a pályázatukat. További információt
a www.emet.gov.hu oldalon találhatnak, illetve az Igali
Polgármesteri Hivatalban érdeklődhetnek.

Idősek napja:
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Idén kicsit más módon vártuk a vendégeket, mivel EFOP1.5.3-16-2017-00118 jelű pályázatunk lehetőséget nyújtott rá,
hogy egy egészségnappal egybekössük rendezvényünket. Az
érdeklődők részére különböző egészségszűrési lehetőségeket
biztosítottunk a művelődési házban. Ezen felül előadással és
étkezéssel, gyermekek műsorával kedveskedtünk a közel 200
ezüstkorú igali lakosnak.

Az aradi vértanúkra és az 1848/49-es magyar forradalom és
szabadságharc honvéd áldozataira emlékeztünk Kalmár Tamás,
a Csiky Gergely Színház művésze és tanítványai
közreműködésével.
Az érzelmekben gazdag megemlékezés hitelesen közvetítette
a küzdelem és áldozatvállalás jelentőségét.

Köszönet a műsorért az általános iskola és az óvoda
diákjainak a műsorért és a felkészítő pedagógusoknak
munkájukért.

Október 23. megemlékezés:

„Magasra emeli a művészet az embert, nemessé,
csodálatosan széppé varázsolhatja lelkének minden
rezdülését.” Gogol

Október 22-én 17 órakor tartottuk a művelődési házban az
októberi forradalomra való megemlékezést, melyre hivatalos
volt Witzmann Mihály országgyűlési képviselő úr, aki az ünnepi
beszédet mondta. A műsort a Batthyány Károly Általános
Iskola tanulói adták tanáraik segítségével, ezúton is köszönet
nekik érte.

Igal, 2019. október 24.

Obbás Gyula
polgármester

Ezt az érzést adta át Soós Tibor festőművész, akinek
munkáiból 2019. október 19-én nyílt kiállítás az Arany János
Művelődési Házban. Városunk egykori festőművésze mai is
aktív. Festményeiben megjelenik az élet a maga szépségével.
Képei minden alkalommal új és új élményt nyújtanak
számunkra. Éppen olyan színesek, mint maga a művész.
Minden ecsetvonásban ott van Tibi, az ő érzésvilága,
értékrendje, látásmódja. Ettől is olyan értékesek ezek az
alkotások. Tibi a megnyitón saját élményeivel, értelmezésével
tette teljessé a kiállított művek megismerését. A kiállítás
november 28-ig tekinthető meg.

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

Az Arany János Művelődési Házban már az ötödik
számítógépes tanfolyam indult. A képzés célja az, hogy az
informatikai eszközök használatában és a digitális világban való
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eligazodásban segítsen mindazoknak, akiknek nem volt
lehetőségük elsajátítani ezeket az ismereteket. A tanfolyam
végén a résztvevők Tanúsítványt kapnak.

BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS
ISKOLA HÍREI

A közelgő 2020-as tokiói olimpia jegyében rendeztük az év
eleji akadályversenyünket. Délelőtt a tanulók és a pedagógusok
megformázták az olimpiai ötkarikát. A délután folyamán az
osztályok egymással birkóztak, kézilabdáztak, és 2019 méter
váltót futottak.

Szüret, olimpia, október
Iskolánk igazán eseménydús szeptembert tudhat maga
mögött. Első alkalommal került megrendezésre szeptember 21én a Szüreti Suli Buli, ahol a városi szüreti felvonulás után
vártuk iskolánk jelenlegi és leendő tanulóit, családtagjait és
minden érdeklődő kisgyermekes családot. A rendezvényen
táncoltunk, ettünk-ittunk, szőlőt daráltunk és tábortüzet
gyújtottunk. A program olyan jól sikerült, hogy jövőre
szeretnénk megismételni.

Őszi papírgyűjtésünket október 17-én tartottuk, az iskola
Diákönkormányzatának szervezésében. Szülők és diákok
lelkesen hordták a felesleges papírt, hiszen ezzel az
újrahasznosítás mellett az osztálypénzüket is gyarapították.
Csatlakoztunk a „Világ legnagyobb tanórája” programhoz
melynek témája: Milyen világot szeretnénk 2030-ban.
Iskolánk sikerrel pályázott a Honvédelmi Sportszövetség
pályázatain, melynek keretein belül sor kerül egy tanulmányi
kirándulásra, valamint október 26-án, szombaton
Honvédelmi napot rendezünk.
Mivel október az idősek hónapja, ezért iskolánkban is kiemelt
figyelmet kaptak a szépkorúak. Október 2-án Igal idős polgárait
köszöntötték a harmadik osztályosaink. Október 18-án,
pénteken délután iskolánkban láttuk vendégül tanulóink
nagyszüleit, dédszüleit, akik örömmel meséltek a lelkes
hallgatóságnak.

Örömteli hír, hogy intézményünk ismét elnyerte az Ökoiskola
címet. Iskolánk 2016 óta Ökoiskola, a cím megújításáért kellett
ismét pályáznunk, melyet egy rangos szakmai zsűri bírált el. A
cím elismerése annak a pedagógiai és intézményvezetési
folyamatnak, melynek eredményeképpen tanulóik számára
természetessé válik az egészség- és környezettudatos életmód.
A budapesti díjátadón elhangzott: az Ökoiskola a jövő iskolája,
hiszen jelentős szerepünk van a következő generáció
környezetvédelmi tudásának megalapozásában. A kitüntető
címet 2022-ig viselheti iskolánk, mert akkor pályázhatunk az
Örökös Ökoiskola cím elnyerésére.

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI
Márton-napi Vigasság az Igali-Gyógyfürdőben
A kellemes őszi fürdőzés mellett, finom ételekkel és
kényeztető programokkal várjuk vendégeinket november 10-én.
Az első 100 vendégünket megajándékozzuk egy finom
libazsíros szendvicskóstolóval és egy pohár új borral. Ezen a
napon Márton napi finomságokkal várjuk vendégeinket a helyi
büfékben/éttermekben.

