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Köszönetet mondunk mindenkinek, aki valamilyen
formában hozzájárult az esemény lebonyolításához,
valamint sikeressé tételéhez. Külön szeretnénk köszönetet
mondani a Szilágyi családnak Somogyszilból, akik több
mint 1600 kg papírt gyűjtöttek össze!

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI

Október 15-én a felső tagozatos tanulók Almamelléken,
és a Sasréti Erdei Iskolában jártak tanulmányi
kiránduláson, ahol közelebbről megismerkedhettek az erdő
növény- és állatvilágával.

Idén is csatlakoztunk a Te szedd! kampányhoz. Október
19-én nemcsak Igalban, hanem Somogyszilben és
Büssüben is azon fáradoztak diákjaink, hogy településüket
tisztábbá, hulladékmentesebbé varázsolják. Iskolánk
továbbra is elkötelezett az öko szemlélet formálása és a
fenntarthatóságra nevelés mellett, így a jövőben is folytatni
fogjuk ezeket az akciókat.

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

†Elhunyt:
Horváth Károlyné – Élt 84 évet.

Isten nyugosztalja őt!

Tornatermünk
építése
a
végéhez
közeledik.
Intézményünk hamarosan birtokba veheti legújabb
épületrészét a diákok és pedagógusok nagy örömére.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Idősek napja
A pandémia miatt két év elteltével tudtuk csak
megünnepelni az idősek világnapját. A hagyományoknak
megfelelően, sok szépkorú jött el megtekinteni a
tiszteletükre szervezett műsort, ahol a polgármesteri
köszöntő után az óvodások, általános iskolások és az
idősek is előadták műsorukat, majd a Megarox Társulat. A
rendezvény második felében a konyha-étteremben láttuk
vendégül az arra érdeklődőket az idősek közül, egy
délutáni ebédre. Reméljük, hogy ezután az együtt töltött
idő után kellemes emlékekkel tértek haza.

Vitézavatás
Városunk és a környék lakói Vitézavatás részesei lehettek
2021. október 03-án (vasárnap). A jeles esemény Szent
mise keretei közt került megrendezésre az igali Római
Katolikus Szent Anna templomban. A rendezvényen az
érdeklődők, az avatásra kerülő vitézek ünnepélyes
eskütétele után, a pallóssal történő ünnepélyes avatást
tekinthették meg. A ceremónia alkalmával a Vitézi Rend
nyolc fő újonnan avatott Vitézzel gyarapodott.

Tűzifa
Mint azt bizonyára mindenki tapasztalta, ismét
elérkeztünk a következő fűtési szezon elejére, ugyanis
október 15-től aktuális a 2021-2022. évi fűtési szezon.
Ahogy az időjárás is mutatja, már szükség van a fűtés
megindítására, ha nem is állandó jelleggel, de az
időjárásnak megfelelően minden háztartásban szükségessé
vált. Így, Önkormányzatunk ismételten igényelt szociális
tűzifát, 140 köbméter mennyiségben, mivel ennyire volt
maximálisan lehetőség. A tűzifát a Szociális Bizottság által
meghatározott módon és rendben lehet igényelni, majd a
Bizottság döntése alapján az Igal Szolgáltató Kft.
munkatársai fogják helyszínre szállítani. Kérjük, mindenki
figyelmesen olvassa el az alábbi ismertetőt és az igénylési
feltételeket ennek megfelelően szíveskedjenek teljesíteni.
Ezúton kérjük az erdőtulajdonosokat és a nagy értékű
gépjárművel rendelkezőket az önmérsékletre.

Tisztelt Lakosság!
Az Önkormányzat a rendelkezésére álló szociális célú
tűzifa keretből maximum kétszeri alkalommal
természetbeni támogatásként tűzifát biztosít azon
szociálisan rászoruló személynek, aki Igal városban
bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Igal
településen él. Alkalmanként maximum 1 m 3 tűzifa
adható.
A kérelmeket 2021. október 21. napjától lehet
benyújtani az Igali Közös Önkormányzati Hivatalban.
A kérelem mellé csatolni kell minden esetben az egy
lakcímen élők jövedelemigazolását (családi pótlék,
nyugdíj esetén a Nyugdíjfolyósító által kiadott „nagy zöld”
igazolást, munkabér…), továbbá a Kormányhivatal által
folyósított támogatásokról szóló határozatokat.
Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül
függetlenül az ingatlanban levő személyek és
háztartások számától csak egy kérelmező részére
állapítható meg támogatás.
A tűzifa kiszállítása a Szociális Bizottság döntése után
lehetséges.

Pályázatok
Az Észak –Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület
által kiírt „Kulturális és természeti környezet
fejlesztése, vidéki örökség megőrzése, hasznosítása,
környezettudatosságot szolgáló tevékenységek” című
felhívásra, kommunális fűnyíróra benyújtott pályázatunk
kedvező elbírálást kapott. A beszerzendő eszköz
segítségével a közterületek karbantartása sokkal
hatékonyabb lesz a jövőben, mivel egy nagy teljesítményű
fűnyíró gépről van szó. Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy
sokkal hatékonyabban, rövidebb idő alatt tudjuk a nagy
területű parkokban, köztereken a fűnyírást elvégezni.
Előre láthatólag a gép leszállítása 2022. január-február
hónapban történik meg. A fűnyíró gép értéke br. 5 millió
Ft.
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A Magyar Falu Program keretében meghirdetett
„Kommunális eszköz beszerzése” című felhívásra
benyújtott kérelmünk, szintén kedvező elbírálást kapott,
mely keretén belül egy mini homlokrakodót kívánunk
beszerezni, amely egy Gianni Ferrari típusú, 26 lóerős
alapgép, homlokrakodóval. Ez nagy segítség lehet a
jövőben az Igal Szolgáltató Kft. munkatársainak
építőanyag, építési törmelék, sitt, földmunkák végzésében,
különösen a kis és szűk helyen történő munkavégzést
tekintve, ahova a nagy teljesítményű és nagy helyigényű
munkagépek nem férnek be. A munkagép előrelátható
leszállítása 2022. január-február hónap. A gép pályázati
értéke br. 12 millió Ft.
Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
„Települések közötti testvérkapcsolatok mélyítése a
magyar-székely kultúra jegyében” címen, TTP-KP-12021/1-000171 azonosítószámon benyújtott kérelmünket
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága
támogatásra javasolta, amely alapján a Bethlen Gábor
Alap felett rendelkező Bizottság a pályázatunkat pozitívan
bírálta el. Így, a Támogatói okirat alapján, bruttó
2.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban
részesül Igal Város Önkormányzata. A megítélt
támogatásból a rendezvényeken résztvevő delegáltak
utazás, szállás, étkezés és a vendéglátáshoz kapcsolódó
egyéb költségeit kívánjuk fedezni.

Az Észak – Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület
– „Turisztikai szolgáltatások fejlesztése” című, VP619.2.1.-31-2.2.2-17 kódszámú felhívás keretén belül
felújításra került Igal Város Önkormányzatának
tulajdonában levő Hegyi úti nyaraló fűtésrendszere, mely
által szolgáltatási palettánk bővült. Ugyanis, korábban a
fent említett ingatlan fűtési rendszere elavult volt;
alkalmatlan volt a hideg hónapokban való igénybevételre.
Ebből adódóan, ezen időszakban nem állt módunkban
kiadni azt, így bevételünk sem származott belőle.

Összegezve elmondható, hogy jelen fűtési rendszer
korszerűsítésével új szolgáltatással bővítettük kínálatunkat,
ugyanis a hideg hónapokban is használhatóvá/kiadhatóvá
vált az ingatlan.

Igal, 2021. október 25.

Obbás Gyula
polgármester

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
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az áldozatok előtt. A megemlékezést záró koszorúzáson
Witzmann Mihály országgyűlési képviselő is elhelyezte az
emlékezés koszorúját a Templom téren.
Köszönjük a diákok és felkészítő tanáraik színvonalas
előadását!

BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS
ISKOLA HÍREI
Októberi események az Igali Batthyány Károly
Általános Iskolában
1849. október 6-a, az aradi vértanúk kivégzésének napja,
nemzeti gyásznap is egyben. 1849-ben ezen a napon
végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13
honvédtábornokát, Pesten pedig Batthyány Lajost, az első
magyar felelős kormány miniszterelnökét Már a kivégzés
után néhány órával tömegek zarándokoltak a tragédia
helyszínére. Ezen a napon azonban nemcsak a 13 magyar
honvédtisztre emlékezünk, akiket Aradon kivégeztek,
hanem az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
minden honvéd áldozatára. A véres megtorlásnak
összesen 157 hazafi esett áldozatul, és a szabadságharc
számos résztvevője kényszerült hosszú évekre belső vagy
külső emigrációba.

Október 8-án az iskolai diákönkormányzat tagjai,
valamint az osztályfőnökök és osztályközösségek által
kijelölt példás magaviseletű és tanulmányi eredményű
diákok egy kiránduláson vettek részt, melyen
megcsodálhatták
az
abaligeti
cseppkőbarlangot,
meglátogatták az orfűi kemencés udvart és tájházat, majd
a pécsi ebédet követően megtekintették a székesegyházat
egy élményekben dús nap zárásaként.

Emlékműsorunkon Sarkadi Kiss János, a Csiky Gergely
Színház művésze és tanítványai érzelmekben gazdag
előadása hitelesen közvetítette a küzdelem és
áldozatvállalás jelentőségét.

Városunk, az iskola diákjainak műsorával emlékezett az
1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire. Az
elhangzott versek és dallamok a jelenlévőket
megérintették. A diákok előadása méltó módon tisztelgett

Majdnem másfél év kihagyás után október 12-én
papírgyűjtést rendeztünk, melynek során közel 6 tonna
papírt gyűjtöttek iskolánk tanulói, pedagógusai.

