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Az elmúlt hétvégéken családi programok, Mustang
autóstalálkozó és zenés fürdőzés is szórakoztatta a
vendégeket. Bízunk benne, hogy a folytatásban ősszel is
szép látogatottságot tudunk majd generálni a fürdőben,
ugyanakkor reméljük, hogy a korona vírus 4. hulláma nem
fogja újra jelentős korlátozásokra vagy bezárásra
kényszeríteni a turisztikai szektort, mert az ismét nagyon
nehéz helyzetbe hozná a szolgáltató szektort.

------------------------------------------------------------------------------Megszülettek:
Bihari Liara – Július 28-án.
Bense Alex Rodrigez – Augusztus 2-án.

Isten hozta őket!

HÍRDETÉSEK

†Elhunytak:
Varga Ferenc – Élt 87 évet.
Weisz János – Élt 75 évet.

Isten nyugosztalja őket!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Beiskolázási segély
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Igal Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai –
és tanévkezdési kiadások enyhítésére a 2021/2022-es
tanévre is biztosít támogatást:
- Pénzbeli ellátásként tanévkezdéshez nyújtott
települési támogatás állapítható meg azon szociálisan
rászoruló törvényes képviselő részére, aki óvodai
nevelésben résztvevő, illetve általános vagy
középiskolai tanulmányokat folytató, nappali
rendszerű oktatásban részt vevő tanuló tartásáról
saját háztartásában gondoskodik. A tizennyolcadik
életévét betöltött tanuló saját jogán kérheti a
támogatást.
- Pénzbeli ellátásként tanévkezdéshez nyújtott
települési támogatás állapítható meg azon szociálisan
rászoruló személyeknek, akik felsőoktatásban, nappali
rendszerű képzésben folytatnak tanulmányokat. A
támogatás feltétele továbbá, hogy a szülő rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban nem részesül.
Az előző évek gyakorlatától eltérően a támogatás
biztosítása kérelemre indul és jövedelemhez kötött.
A kérelmek 2021. szeptember 30. napjáig nyújthatók
be. A határidő elmulasztása jogvesztő. A tanévkezdési
támogatás
megállapítására
irányuló
kérelmeket
formanyomtatványon, az Igali Közös Önkormányzati
Hivatalnál lehet kérni. A kérelemmel együtt, az
iskolalátogatási igazolást is le kell adni.
A jövedelmekről a szülők kérelmen feltüntetett
büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata
szükséges.
A támogatás kifizetése két részletben történik. Akik,
2021. szeptember 10. napjáig leadják kérelmüket az
iskolalátogatási igazolással együtt, számukra 2021.
szeptember 15. napjától kifizetésre kerülnek, a többi
kérelem 2021. október 11. napjától kerül kifizetésre.

A támogatás mértéke:
- Óvodások: 10.000,- Ft.
- Általános iskola: alsó tagozatos diákok: 14.000,- Ft,
felső tagozatos diákok: 16.000,- Ft.
- Közép- és szakmunkás diákok: 18.000,- Ft.
- Felsőoktatásban részesülők: 24.000,- Ft.
Kérjük Önöket, hogy a megváltozott feltételek
ellenére is (kötelező jogszabályi előírás), gyermekük
érdekét figyelembe véve igényeljék a támogatást.
Tűzgyújtás rendjének változása
Az erdőgazdálkodásért felelős miniszter tűzgyújtási
tilalmat hirdetett ki 2021. június 24-én, melynek
értelmében tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken,
valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén
belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a
felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és
közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.
Igal Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
4/2015. (IV 10.) Önkormányzati rendelete - az avar, zöld
és egyéb hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatos –
alapján tilos az avar, zöldhulladékok, háztartási
hulladékok, illetve egyéb hulladékok égetése a június,
július és augusztusi hónapokban.
Pályázatok
A
Vidékfejlesztési
Program
keretében
az
Agrárminisztérium
Vidékfejlesztési
Programok
Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a
Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által
meghirdetett „Külterületi helyi közutak fejlesztése”
című felhívásra az alábbi külterületi utak felújítására, télennyáron járhatóvá tételére adtuk be pályázatunkat: Orgona
utca, Rét utca, Acsai utca, Hegyi utca folytatása, és a Cseri
dűlő. Az útfelújítás jelen pályázatban azt jelenti, hogy kő
alapú makadám utat építene a kivitelező és a felső része
kétszeri bitumenes lezárással lenne ellátva. Ezáltal
lehetőség nyílik az utak téli-nyári használatára, mind a
zártkerti ingatlan tulajdonosoknak, mind a föld-, és
erdőművelő gazdáknak egyaránt.
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A vízelvezetést kétféleképp tudnánk megoldani. Ahol
árokmetszéssel van lehetőség - az Acsai úthoz hasonlóan árokmetszéssel és mederlap burkolással, ahol pedig nincs
lehetőség az árok kialakítására ott az út keresztmetszetével
alakítaná ki a kivitelező a felszíni vízelvezetést. Az
útfelújítás teljes hossza 4282 folyóméter. A benyújtott
pályázat összege bruttó 176.723.736,- Ft. Várhatóan
októberben fogják értesíteni a nyerteseket.
A Vidékfejlesztési Program keretében az Észak Kaposi
Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület által meghirdetett
„Kulturális és természeti környezet fejlesztése, vidéki
örökség
megőrzése,
hasznosítása,
környezettudatosságot szolgáló tevékenységek” című
felhívás kapcsán eszközbeszerzésre pályázott Igal Város
Önkormányzata. Egy Toro Z4000 típusú fűnyírótraktort
kívánunk vásárolni sikeres elbírálás esetén, mivel a
megnövekedett közterületi zöldfelület karbantartása nagy
teljesítményű, profi fűnyíró használatát teszi szükségessé.
A benyújtott pályázat összege bruttó 4.976.470,- Ft.
Várhatóan októberben fogják értesíteni a nyerteseket.
„Települések közötti testvérkapcsolatok mélyítése a
magyar-székely kultúra jegyében” címen, TTP-KP-12021/1-000171 azonosítószámon támogatási kérelmet
nyújtott be Igal Város Önkormányzata két rendezvény
kapcsán. A pályázható 2.000.000,- Forintból az utazást,
szállást, étkezést és a vendéglátáshoz kapcsolódó egyéb
költségeket kívánjuk fedezni. Jelen projektünk fő célja a
testvér-kapcsolat mélyítése Igal és Csíkszentkirály közt.

Igal, 2021. augusztus 23.

Obbás Gyula
polgármester

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Már megszokott, hogy Szegvári Márta festőművész, a
település egykori tanára bemutatja legújabb munkáit
városunkban. Idén „Vizuális történetek” témakörben
láthatunk válogatást alkotásaiból. Az augusztusi kiállítás
megnyitót ismét nagy érdeklődés kísérte, a művészetek
iránt érdeklődők csodálattal nézték a festményeket. A
téma sokszínű megközelítése lenyűgözte a látogatókat,
sok-sok személyes élményt is felszínre hoztak a
festmények. Az alkotó pedig szívesen mesélt képeiről.
A megnyitón Witzmann Mihály országgyűlési képviselő
személyesen fejezte ki elismerését a művésznek.
A tárlat október végéig tekinthető meg.
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IGAL NÉMET NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Köszönet
az
Iskola
pedagógusainak
és
munkatársainak, akik a programok szervetését,
lebonyolítását végezték!

Az Igal Német Nemzetiségi Önkormányzat a
NTAB-KP-1-2021/1-000163 azonosító számú "Igali
német nemzetiségi tábor" elnevezésű pályázaton
600.000 Ft támogatásban részesült. A pályázati
támogatásból 20 gyermek táboroztatását valósítottuk
meg 2021. július 5. és 9. között két felnőtt kísérő
közreműködésével.

2021. június 7-től augusztus 9.-ig volt látható a Német
Nemzetiségi Önkormányzat régi fotóiból összeállított
kiállítás, mellyen a régi Sváb hozzátartozók képeit
nézhették meg az érdeklődök.

Az 5 nap alatt színes programok álltak a gyermekek
rendelkezésére, többek között megismerkedhettek a
Svábság eredetével, történetével, Babarci, helyi
szokásokkal, ételekkel, zenékkel. Részt vettek túrával
egybekötött
akadályversenyen.
Ellátogattak
Mecseknádasdra a német tájházba, melyet a Mecsextrém
Kalandpark felkeresése követett.

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI

Az 5. napon táborozó ünnepélyre került sor, ahol közös
sütés közepette élménybeszámolóval zárták a jó
hangulatban, színes élményekkel telt hetet.

Habár még nincs vége az augusztusnak, de már most
kijelenthető, hogy a fürdő történetének egyik legerősebb
forgalmú hónapját tudhatjuk majd magunk mögött. A
vírushelyzet miatt sajnos a külföldi vendégek száma
Igalban is jelentősen elmarad a korábbi évekhez képest,
viszont a fellendülő belföldi vendégkörből szerencsére
várakozáson felüli mértékben sikerült idecsábítanunk új
vendégeket. A fürdővendégek legnagyobb örömére
augusztus második felében már újra kisebb programokkal
is tudtuk színesíteni a fürdőzés élményét, ami még egy
plusz lendületet adott a bevételek alakulásának.

