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HÍRDETÉSEK
-------------------------------------------------------------------------FELHÍVÁS!
Igal Város Önkormányzata szeretettel meghív minden kedves
érdeklődőt 2020. április 4-én megrendezésre kerülő Bor- és
pálinkaversenyre. A programmal kapcsolatos bővebb
információ a márciusi számban és szórólapon olvasható.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
-------------------------------------------------------------------------Elhunytak:
Karakas Lajosné - Élt 85 évet.
Mayer József – Élt 63 évet.
Preisz József – Élt 71 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
Következő szám várható időpontja: 2020. március. Lapzárta: Február
29.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Igali Polgárok!
Pályázatok
„Zöld város” TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00007
Bizonyára mindenki értesült arról, hogy a Zöld város TOP2.1.2-15-SO1-2016-00007 című pályázatunk kivitelezése
elindult. Amint azt a járókelők, Igal városában közlekedők
tapasztalták, több építési helyszínt foglal magánban a projekt. A
kivitelezők, a Fürdő előtti parkolók, járdák megvalósításával
kezdték a beruházást, hogy a május környéki szezonnyitásra
rend legyen a Gyógyfürdő környékén. Ugyanitt kialakításra
kerül a sétányok mellett 3 darab játszótér, ahol a legkisebbektől
a fiatal felnőttekig mindenki megtalálja - a részükre kialakított
játszótereken- az érdeklődési körüknek megfelelő játszó-, illetve
edzési alkalmatosságokat. Továbbá, a projekt kapcsán
kialakításra kerül 2 darab szökőkút és egy megújult Trianon
emlékmű is, ezzel is otthonosabbá téve a környezetet. A
jelenlegi vizesblokk elbontásra kerül, s tőle nem nagy
távolságra, megépítésre kerül egy új, modernebb vizesblokk,
mely tartalmazni fogja nem csak a mozgáskorlátozottak
számára kialakított WC-t és mosdót, hanem pelenkázót és
irodahelyiséget is Ezt az Önkormányzat önerőből biztosítja. A
telek kialakítása után, el fog kezdődni a zöldítési része is a
pályázatnak; mely tartalmazza a konténeres fák, cserjék, bokrok
ültetését is. A Gyógyfürdő előtti munkálatokkal egy időben
megindult a „régi temetőnk” melletti gyalogoslejáró kialakítása
is, amely csatlakozik az Ady Endre utcai újonnan kialakított
járda vonalához. A járda mellé, ugyan úgy, mint a
fürdősétányok mellé, napelemes kandeláberek kerülnek
elhelyezésre. Eközben az építők elkészítik az óvoda menti
feljáró viacolor-ozását, továbbá a Baumgartner kert melletti és a
régi temető járda melletti viacolor-os burkolását is. Mindegyik
helyszín, melyet felsoroltunk, zöldítéssel párosul, az építés
befejezésével sor kerül a konténeres fák, cserjék ültetésére. Az
építéssel együtt jár a területek „feltúrása” és az ezzel
kapcsolatos forgalmi rendváltozások, illetve közlekedési
nehézségek is. Ezért kérünk mindenkit, hogy legyen türelemmel
egy-két hónap elteltével, türelmük meghozza gyümölcsét, és egy
sokkal élhetőbb város kerül kialakításra.
„Bölcsőde kialakítása” TOP-1.4.1-19
Örömmel tudatjuk Tisztelt Újságolvasóinkkal, hogy az
ismételten beadott „Bölcsőde kialakítása” TOP-1.4.1-19 című
pályázatunk kedvező elbírálást kapott, a fentebb említett
pályázati rendszerben. Az előzőleg visszaadott pályázat kapcsán
nem kaptunk elegendő támogatást, illetve a támogatáshoz

önerőt kellett biztosítani, ellenben most megkaptuk azt az
összeget, melyből gyermekeinknek színvonalas bölcsődét
tudunk kialakítani. A megnyert összeg bruttó 185 millió Forint,
melyben benne foglaltatik az előkészítés és az eszközigény
költsége is. Az építés helyszíne nem változott, az újonnan
felújított könyvtár mögötti romos épület lesz felújítva, mintegy
közel 300 m2 nagyságban. Jelenleg, a kiviteli tervek elkészítése
és az előkészítő tanulmányok vannak folyamatban. A
közbeszerzés várható végeredménye május-június hónapban
lesz kézzel fogható, és utána tudjuk megindítani a beruházás
kivitelezését.
EFOP-1.5.3-16-2017-00118 Humán szolgáltatások fejlesztése
Igal és Környékén
Lehetőség nyílt arra, hogy a Polgármesteri Hivatal szűk
parkolóját kibővítsük. Így, az Ady Endre utca felöli feljáróval
400 m2-es burkolt parkolót tudunk kialakítani az Ügyfelek
részére, amely könnyen megközelíthető lesz az eddigi
parkolóval ellentétben. Ezen projekt kialakításnak bruttó
összege 4.834.890,- Ft.
Igal, 2020. február 25.

Obbás Gyula
polgármester

Igali Hírmondó - Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű információs lapja
2020. Február, IX. évfolyam 2. szám

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Az Arany János Művelődési Házban, a Magyar Kultúra napja
alkalmából rendezett előadáson Radnóti Miklósra, a 20. század
egyik kiváló költőjére emlékeztünk.
A rendezvényen dr. Kurucz Ádám Konrád Latinovits – díjas
versmondó, a Vígszínház színésze monodrámájában felvázolta
a költő életétének és költészetének főbb állomásait, bemutatta a
II. világháborús költészetének jellemző mozzanatait. A
rendkívül szuggesztív és magával ragadó előadás megérintette a
nézőket.

Magyarországon már a 19. században ismert volt a fánk, ami a
farsangi időszak kihagyhatatlan csemegéje. Az Együtt Igal
Városért Egyesület tagjai is híven őrzik a szokásokat, ezért is
rendezik meg évente a farsangi fánksütést. Immár hatodik
alkalommal készültek a művelődési házban finomabbnál
finomabb fánkok. Volt köztük szalagos, csöröge vagy
forgácsfánk, amit saját készítésű lekvárokkal tálaltak. Az
asszonyok ezen a jó hangulatú délutánon büszkén kínálták az
aranybarna színű, könnyű és ízletes finomságokat.

BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS
ISKOLA HÍREI
Január - február
Iskolánk januárban sem maradt programok nélkül.
Január 14-én az 1-2. évfolyamos tanulók a Kémiai Biztonság
Program keretein belül megismerkedtek a háztartásban
előforduló vegyszerek jelöléseivel, ezáltal számos hasznos
ismerettel lettek gazdagabbak.
Január 22-én ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját. Ez
alkalomból minden osztály műsorral, projekttel készült
melyben bemutatták a számukra fontos magyar értékeket,
eredményeket.
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A következő napon került megrendezésre népdaléneklési
versenyünk, ahol a vállalkozó szellemű gyerekek mutathatták be
énektudásukat.
Február 3-án 8. osztályos tanulóink Budapestre utaztak, ahol
a Lázár Ervin Program jóvoltából alternatív ének-zene órán
vettek részt. Mindeközben pedagógusaink félévzáró
értekezleten, szakmai napon vettek részt az iskolában.

Sporteredményeink:
Labdarúgás diákolimpia, II. korcsoport körzeti döntő: 5. hely
Labdarúgás diákolimpia, III. korcsoport körzeti döntő: 1. hely
Labdarúgás diákolimpia, III. korcsoport megyei döntő: 7. hely

EGYÜTT IGAL VÁROSÉRT EGYESÜLET
Az Együtt Igal Városért Egyesület ezúton kéri a Tisztelt
Igali Állampolgárokat, hogy amennyiben munkánkkal,
célkitűzéseinkkel egyet értenek, úgy szíveskedjenek
adójuk 1 %-ával segíteni egyesületünk működését.
Adószám: 18001343-1-14
Köszönettel, Együtt Igal Városért Egyesület

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI

Február 5-én szépkiejtési versenyt rendeztünk.
Elkövetkező eseményeink között kiemelt jelentőségűek a
február 25-én megrendezésre kerülő iskolai farsang, valamint a
harmadik alkalommal megrendezendő Te szép Magyarország
vetélkedő, melynek intézményünk február 27-én, immáron
nyolc iskola részvételével ad otthont, központi témáját pedig
legnagyobb tavunk, a Balaton adja.
Március 4-én 17 órai kezdettel szülői fórumot tartunk az
iskolában, melyre leendő első osztályos tanulóink szüleit
várjuk. A fórumon megismerkedhetnek intézményünkkel,
az első osztály leendő pedagógusaival. Szeretnénk
megismertetni velük az iskola által vallott nevelési elveket,
melyeket egyeztetni kívánunk a szülői ház gyermek felé
támasztott
követelményeivel.
Természetesen
a
résztvevőknek
lehetőségük
lesz
megfogalmazni
kérdéseiket, kéréseiket az iskola vezetése felé.

