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ÖKO programunkhoz híven folytatódik a tanulók
környezettudatosságra nevelése. Minden osztályszámára
feladat, hogy kialakítsák tantermükben saját ÖKO falukat,
ahol
a
környezetvédelemmel,
fenntarthatósággal
kapcsolatos aktualitásoknak kell megjelenniük. Iskolánk új
hulladékgyűjtőkkel gazdagodtak, melyeket már át is vettek
az osztályok, ezzel is felhívva figyelmüket a szelektív
hulladékgyűjtés fontosságára.
Első jelentősebb programunk a szeptember 24-én, a
Magyar Diáksport Napja alkalmából megrendezendő
sportnap lesz.

Aktuális
Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a 33
méteres úszómedence és a külső gyermekmedencék
október 3-áig üzemelnek, ezt követően ezen medencék is
téliesítésre kerülnek. A fürdő nyitva tartása október 1-től
az alábbiak szerint változik: A fürdő ettől az időponttól
kezdve minden nap 9:00 -18:00 óráig tart nyitva. A
délutános kedvezményes időszak 14:00 órától kezdődik.
Pénztárzárás a zárórát megelőző egy órával történik.

HÍRDETÉSEK

Tornatermünk építése lassan az utolsó szakaszba ér,
megkezdődött a tetőszerkezet helyére emelése, valamint a
belső munkálatok. Reményeink szerint tanulóink ez év
decemberére már birtokba vehetik iskolánk új helyiségeit!

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI

------------------------------------------------------------------------------Megszülettek:

Babai Pamela Adrienn – Augusztus 22-én.
Pápai Arnold Ferenc – Szeptember 21-én.

Isten hozta őket!
Rövid szezonértékelés
A majd fél éves zárva tartás után és a sok bizonytalan
külső tényező ellenére olyannyira jól sikerült a nyári
szezonunk, hogy a három nyári hónap alatt közel 100 ezer
vendéget fogadtunk, amivel gyakorlatilag megközelítettük
a legerősebb éveink főszezoni forgalmát. A nyári hónapok
közül kiemelnénk az augusztust, ami a korábbi évekhez
képest is abszolút rekord hónapnak bizonyult, hiszen csak
ekkor több mint 44 ezer vendég látogatott el az IgaliGyógyfürdőbe. Egyelőre a szeptember hónap forgalma is
szépen alakul, de a koronavírus 4. hullámának felerősödése
miatt ismét meglehetősen félve tekintünk az őszi és téli
hónapokra. Reméljük, hogy ha újra lesznek is kisebb
korlátozások, nem kell majd bezárnunk és egész éven át
nyitva lehetünk.

†Elhunytak:
Apró Károlyné – Élt 79 évet.
Horváth János – Élt 63 évet.
Kovács Vince – Élt 85 évet.
Nagy László – Élt 53 évet.

Isten nyugosztalja őket!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Gyógyfürdő, Termál Panzió
A Gyógyfürdő és a Termál Panzió ebben a csonka
szezonban nagyon jól teljesített, bevételeiket tekintve.
Ezúton köszönjük a vezetőségnek és a munkatársaknak az
odaadó lelkiismeretes munkájukat. Amennyiben a
korlátozásokat nem vezetik be a pandémia miatt, úgy a téli
üzemre való átállás illetve a 2022. évi szezon
zökkenőmentes lehet. Azonban, ha ismét életbe lépnek a
korlátozások, úgy a megtermelt tőke ismét az intézmények
fenntartására illetve a dolgozók megtartására kell, hogy
irányuljon. Abban az esetben, ha a tavalyihoz hasonlóan a
rendezésre álló tőkeerő túllépésre kerül, úgy a
Takarékbank Zrt.-vel már megkötött szerződés alapján, a
hitelkerethez kell nyúlni. Reméljük, erre nem fog ismét sor
kerülni. Ugyanis azt tudni kell, hogy a hitelkeret
visszafizetése a következő szezon első feladata lesz. Ez így
történt 2021-ben is. Jelen esetben elmondhatjuk, hogy
egyik gazdálkodó szervezetnek sincs semmiféle adó-,
illetve banki tartozása.

Külterületen vállalkozók által elhelyezett hulladékról

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 2021. október 11. napjától kerül
kifizetésre.

A külterületen főként vállalkozók által lerakott sitt,
szemét semlegesítésére, ártalmatlanítására, elszállítására
pályázott Önkormányzatunk. A felhívás eredményétől
függetlenül a rendőrségtől segítséget kértünk az érintett
területek figyelésével, szemmel tartásával kapcsolatban.
Kérjük a vállalkozókat, illetve a megbízókat az
önmérsékletre és hogy a törvényes utat használják a
törmelékek, különböző hulladékok elhelyezésére.

A támogatás mértéke:

Beiskolázási segély

Kérjük Önöket, hogy a megváltozott feltételek ellenére is
(kötelező jogszabályi előírás), gyermekük érdekét
figyelembe véve igényeljék a támogatást.

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

 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.

Pályázatok
Magyarország Kormányának köszönhetően Magyar Falu
Program keretében a Modern Települések Fejlesztéséért
Felelős Kormánybiztos és az állami közfeladatot ellátó
Nemzeti
Művelődési
Intézet
lebonyolításában
megvalósuló felhívásra, mint 5000 főnél kisebb település,
jogosultak voltunk pályázatot beadni.
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Az elbírálás alapján 1.000.000,- Ft pályázati összeget
nyert el Igal város, rendezvényszervezésre, amit a közelgő
Szüreti felvonulás megszervezésére, illetve az Idősek napi
rendezvényre kívánunk felhasználni.
TOP PLUSZ pályázati rendszerben lehetőség nyílik
településünknek város felújítás, korszerűsítés címén a volt
speciális iskola és diákotthon épületét felújítani és új
értelmet, funkciót adni neki. Az épület közel 1300 m2
alapterületű, helyi védett besorolású, amely maga után
vonja a felújítási, átalakítási esetleges bővítési költségek
magas szintjét, továbbá hozzájárul ehhez a jelenlegi
árrobbanás is, mely tapasztalható az élet minden területén,
de legfőképp az építőiparban. Ennek ellenére úgy
gondoljuk, hogy az ezzel kapcsolatban kilátásba helyezett
bruttó 1 milliárd Forint elég kell, hogy legyen az épület
azon felújítására, hogy a jövőben rendezvényközpontként,
közösségi térként működjön. Jelenleg napi szinten
szembesülünk azzal a problémával, hogy 100 főnél
nagyobb lélekszámú rendezvényeket nem tudunk
kiszolgálni helyi szinten, melyek lehetnek esküvők,
konferenciák, közösségi rendezvények. Így adódott
lehetőség arra, hogy az épület felújításával egy időben a
központi udvar terepviszonyait kihasználva, az átriumban
található fákat megtartva, egy olyan közösségi teret
tudjunk kialakítani, amely szerves kapcsolatban van a régi
épülettel, ugyanakkor önállóan is megközelíthető, kívülről.
Továbbá, legalább 200 fő befogadására alkalmas teret
biztosít az előbb említett rendezvényekre is. A tervek
most készülnek, a régi épület homlokzati megjelenését
megtartva, azt kihangsúlyozva, azzal összhangban kerülne
megjelenítésre a már említett udvari rendezvényház,
amelyben helyet kapna egy komplett, új konyha, amely
kapacitását tekintve 300 főre tudna főzni, minden
kiegészítővel. Ezen felül a régi épületben létesülnének
kiállítótermek, pl. helyi értéktár, dr. Karai Gyula
közelmúltban elhunyt - Igal szülötte -, kiállításra
felajánlott, életével, Igal történetével kapcsolatos
dokumentumok, tárgyi eszközök. Ezzel párhuzamosan a
településünkön működő civil szervezetek kaphatnának
irodákat, valamint az itt működő Kft.-k, Bt.-k,
amennyiben igénylik, bérelhetnek irodahelyiséget. Mint
már említettük, jelenleg a tervezés zajlik, reményeink
szerint az év végéig megtörténhet a pályázati kiírás és a
közbeszerzés megindítása.
Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Hegyi úti, Önkormányzati tulajdonú nyaraló fűtés
korszerűsítésére, az Észak – Kaposi Partnerek

Vidékfejlesztési Egyesület – „Turisztikai szolgáltatások
fejlesztése” című, VP6-19.2.1.-31-2.2.2-17 kódszámú
felhívásra
benyújtott
kérelmünket
támogatásra
alkalmasnak minősítette a Vidékfejlesztési Program
Irányító Hatósága. Így, a Támogatói okirat alapján,
3.771.213,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásra
lett Igal Város Önkormányzata jogosult. A kapott
támogatásból és az önerőből együttesen az alábbiakat
kívánjuk megvalósítani: új radiátorok, kondenzációs kazán
puffer tartállyal való beszerzése.

Igal, 2021. szeptember 24.

Obbás Gyula
polgármester

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Igal Kupa – egyéni sakkverseny
Igal
Város
Önkormányzatának
támogatásával
szeptemberben ismét megrendeztük a mára már
hagyománnyá vált sakkversenyt. 2021. szeptember 11-én
az Arany János Művelődési Házban gyűltek össze a
szellemi sport kedvelői. A 7 fordulós svájci rendszerben, a
FIDE (Nemzetközi Sakkszövetség) szabályzata alapján
15-15 perc alatt küzdöttek meg egymással a versenyzők. A
jelentkezők felnőtt és gyerek kategóriában indultak. IV.
Rapid sakkversenyt a Kaposvári Bástya Sportegyesület
szakmai szervezésében valósítottuk meg. A versenybírói
teendőket Bálint János, a Kaposvári Bástya Sportegyesület
csapatvezetője látta el. A főként amatőr versenyzők
tökéletes körülmények között vívhattak meg egymással. Jó
hangulatban, baráti légkörben zajlott a verseny.
A játékosok tárgynyereményben részesültek, valamint a
legjobbak oklevelet vehettek át.
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Eredmények
12 éven aluli játékosok kategóriája
1. helyezett: Fodor Elion
2. helyezett: Kovács Krisztián

BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS
ISKOLA HÍREI
Szeptemberi események az Igali Batthyány Károly
Általános Iskolában

Felnőttek kategóriája
1. helyezett: Kadlicskó József
2. helyezett: Horváth István
3. helyezett: Fogarasi András

2021. szeptember 1-jén iskolánkban mindennemű
korlátozás
nélkül
megkezdődhetett
a
tanítás.
Intézményünkben, ebben a tanévben 26 első osztályos
kisdiák kezdte meg általános iskolai tanulmányait.
Az első hetekben minden osztály kialakította saját egyedi
arculatát, jelképet választott magának. Ennek segítségével
még inkább összetartó, egymást támogató közösséggé
alakulhatnak.

Szeptember hónap azonban nem csak az
iskolakezdésről, hanem a szülői értekezletekről fog szólni.
Minden osztályban meghirdetésre került, kérjük szülők
vegyenek részt rajtuk, mivel fontos információkat fognak
közölni az osztályfőnökök. A nyolcadik osztályosok szülői
értekezletén a tanulók továbbtanulásával kapcsolatos
tájékoztatást fognak kapni a szülők.
A nyolcadik osztályos tanulók szeptember 16-án
pályaválasztási kiránduláson vettek részt a Kaposvár
Arénában, ahonnan hasznos információkkal térhettek
haza.

