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Sok királyunkat és Mária Terézia királynőt is itt koronázták
annak idején. Amikor befejeztük Pozsonyban a városnézést,
átlátogattunk Ausztriába Kittsee nevű településére a Hauswirt
csoki-csárdába.
Itt mindenki bevásárolhatott az itteni
manufaktúra finomságaiból. Ezt követően megálltunk egy
bevásárló központban. Itt mindenki elkölthette a maradék
pénzét, hisz szerencsénkre nagy leárazásokkal találkoztunk.
Ennek is nagyon örültünk. A jól sikerült kirándulásról az esti
órákban értünk haza, tele élménnyel és azzal a biztos tudattal,
hogy máskor is lesz ilyen vagy hasonló élményben részünk.
Hiszen vezetőnk Horváthné Lengyel Erika szívügyének érzi a
rábízott nappali ellátottak élményvilágának gazdagítását.

Részletekről bővebb
szakkörvezető ad!

felvilágosítás

Varga

Istvánné

A szakkör 2022. novemberében indul! Kérem, minél előbb
jelentkezzen, mert a létszám korlátozott! (5-10 fő)

Köszönjük szépen: Jurth Ildikó Gabriella

EGYÜTT IGAL VÁROSÉRT EGYESÜLET
HÍREI
Régóta dédelgetett álmunk vált valóra a verőfényes vasárnap
délután, mikor is lelkes kis csapatunk,- eddigi munkánkért
köszönetképpen- ellátogathatott a kaposvári Csiky Gergely
Színház előadására, ahol Kálmán Imre Csárdáskirálynő operett
előadását nézhettük meg. A kiváló rendezésben, fantasztikus
előadó művészekkel, izgalmas és varázslatos fordulatokban
bővelkedő előadás fantasztikus élményt és igazi feltöltődést
nyújtott mindenkinek.

-----------------------------------------------------------------------Megszületett:

Vaszil Máté – Szeptember 30-án.

Isten hozta őt!
† Elhunytak:
Harangozó Jenőné – Élt 89 évet.
Porczió Ferencné – Élt 88 évet.

HÍRDETÉSEK
A Művelődési Ház pályázata alapán lehetőséget kapunk a
Nemzeti Művelődési Intézettől, hogy az érdeklődők számára
papírfonás szakkört szervezzünk!A részvétel ingyenes!
Kérem, amennyiben érdekli ez a tevékenység és hasznosan, jó
hangulatban töltené, el szabadidejét jelentkezzen október 28-ig
szakkörünkbe! (Arany János Művelődési Ház Igal, Szent
István út 85. ; email:igalmuvhaz@gmail.com
A 20 foglalkozás alatt sokféle technikával ismerkedhet
meg és készíthet szeretteinek ajándéktárgyakat is.

Isten nyugosztalja őket!
Igali Hírmondó – Közérdekű információs havilap
Felelős kiadó: Obbás Gyula polgármester
Felelős szerkesztő: Arany János Művelődési Ház Postacím:
7275 Igal, Szent István utca 89.
Web: http://www.igal.hu E-mail: ikszt@igal.hu
Mobil: +36 70/682-4440 Telefon: +36 82/333-403
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Igali Újságolvasók!

Márton napi vigadalom
Sajnos, a 2022. szeptember 17-re tervezett és szervezett
szüreti felvonulásunkat az eső elmosta. Az elmaradt felvonulás
helyett, Márton napi vigadalmat szervezünk 2022. november
12-én, melyre ezúton is tisztelettel meghívunk minden
résztvevőt, felkészítőt, hagyományőrzőt, hajtókat, gyermekes
családokat és minden érdeklődőt. Amennyiben az idő kegyeibe
fogad bennünket, úgy az érdeklődőket egy finom pörkölttel és a
szüreti felvonulásra felajánlott sütemények, pogácsák stb.
készletével - amennyiben támogatóink ezeket a finomságokat
újra megsütik – szeretettel várjuk Önöket. Körhinta, ringlis,
légvár fogja várni az érdeklődő kisgyermekes családokat,
ezenfelül a fent említett ételek. Az idősebbekre gondolva a
felhalmozott sör, bor, pálinka készletünket ajánlanánk fel a
kulturált jókedv fenntartására. A jó hangulatról - ételen, italon
kívül - a szüreti felvonulásra már szerződtetett zenekar fog
gondoskodni. Mindenkit szeretettel várunk a Fesztivál parkba
2022. november 12-én délelőtt 10:00 órától.

b) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos
helyzetű gyermeket nevelő család.
c) Igal településen életvitelszerűen élő személy/család, akinek
az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a
nyugdíjminimum tízszeres mértékét (285.000,- Forintot).
Tűzifa támogatás ugyanazon helyrajzi számon lakott
ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és ingatlanok
számától.
A kérelem nyomtatványokat az Önkormányzatnál
vehetik át! A kérelmek előterjesztésének határideje: 2023.
január hó 31. napja.
Felhívom figyelmüket, hogy a kérelmeket pontosan minden
szükséges
dokumentum
csatolásával
adják
le.
(Jövedelemigazolás minden személytől, aki a háztatásban él,
nyilatkozatok, családi pótlék, gyes, nyugdíj stb…)
A hiányos, valamint a megadott határidő után
beérkezett kérelmeket nem áll módunkban elfogadni!

Energiaárak növekedése

Tűzgyújtás rendjének változása

A megnövekedett energiaszámlák miatt Önkormányzatunk is
arra kényszerül, hogy optimalizálja mind a középületek
gázfűtését, mind a közvilágítást. Nyílván, egyes épületek
szezonális bezárása illetve a közvilágítás esetleges szakaszolása
nem jókedv, hanem józan elhatározás eredménye. Tudjuk, hogy
ez visszalépés az eddig megszokotthoz képest, azonban amit az
élet produkált mindenféle helyzetet, ezeket befolyásolni nem
tudjuk. Annak érdekében, hogy a város gazdálkodása talpon
maradhasson, szükség hozza ezeket az intézkedéseket. Kérjük
mindenki szíves megértését!

Igal Város belterületén avar, zöldhulladékok égetése 2022.
szeptember 01. napjától – ünnepnapok kivételével engedélyezett hétfői, szerdai és szombati napokon 07:00 óra és
19:00 óra között. Igal város belterületén háztartási hulladékot,
illetve egyéb hulladékot égetni tilos.

Szociális tűzifa
Igal Város Önkormányzatának Képviselő testülete 11/2022
(X.14.) rendelet alapján kérelem terjeszthető elő szociális tűzifa
igénylése céljából:
A kérelmezők közül a támogatás odaítélésénél az
önkormányzat előnyben részesíti azokat akik
a) Az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak
járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni
vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési
támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen
a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével
kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult.

Kérjük a Lakosságot a fenti szabályozás figyelembevételére!

Pályázatok
A „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázatuk
kapcsán már nagyon sokan tapasztalhatták, hogy az előző
számainkban emlegetett pályázat kivitelezési munkái a
Kaposvölgyi vízitársulat és alvállalkozói által megindult.
Mindenki által köztudott és használt zártkerti és külterületi utak
sokszor a nagy mennyiségű, hirtelen lezúduló eső miatt
járhatatlan állapotba kerültek. Tovább rontotta az utak
állapotát, mikor ezen különféle járművekkel keresztülmentek
többek közt a mezőgazdasági dolgozók és erdőgazdálkodók.
Ebből adódóan a járhatatlan csapások, vízmosások miatt,
hétköznapi autóval nem nagyon vagy veszélyesen lehetett
közlekedni jelen útszakaszokon. Ugyanakkor meg kell említeni,
hogy ezen utak mentén nagyon sok olyan ingatlan épült az idők
során, melyet nyaralóként használnak, nem pedig
mezőgazdasági célra.
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Annak érdekében, hogy ezt a kettősséget, érdekellentétet
feloldjuk, pályáztunk a külterületi utak szilárd burkolatúvá
tételére az Acsai utca, Orgona utca, Rét utca, Hegyi utca, Cseri
dűlő folytatása kapcsán. A fent említett utakat a pályázati
támogatásba beleférő hosszúságú szilárd kőalappal, mart
aszfaltos lezárással, apróköves bitumenes beeresztéssel látják el
a kivitelezők. Mindenki tapasztalja, hogy minőségi változás van
az utak minőségében. A felszíni vízelvezetés is megoldottá
válik, az útburkolat síkjának kialakításával illetve a meglévő
árkok újra metszésével, valamint az árkok burkolásával. A fenti
munkálatok mintegy bruttó 150 millió Forintba kerül
Önkormányzatunknak, az említett pályázaton keresztül. Ezért,
kérjük a használókat arra, hogy tartsák tiszteletben az elkészülő
utakat. Ez mindenki érdeke. Felhívjuk az építési,
mezőgazdasági, illetve erdőgazdasági vállalkozók figyelmét akik létszámban az ingatlantulajdonosokhoz képest nagyon
kevesen vannak, számuk nem éri el a 10 főt, ugyanakkor az
önkormányzati utak kártételében kiemelkedő helyet foglaltak el
eddig - jelen útszakaszok lelkiismeretes használatára.
Megelőzésképp, az utak elején és végén súly-, és
sebességkorlátozó táblát fog kihelyezni Önkormányzatunk,
melyet kültéri kamerák segítségével, illetve intenzívebb rendőri
ellenőrzéssel fogunk nyomatékosítani. Ugyanis ezeket az utakat
nyílván folyamatos karbantartás mellett nem 1-2 évre, hanem
több évtizedre szeretnénk bárki által, bármilyen napszakban
járhatóvá tenni. Kérjük ez ügyben mindenki megértését,
fegyelmét és építő hozzáállását.

élményközpontban való felhőtlen szórakozást építettünk. A
gyermekek és kísérőik nagyon jól érezték magukat, hálásak
voltak a lehetőségért. Jelen pályázat hozadékaként bízunk
abban, hogy a felcseperedő generáció számára is fontos marad
a két település közti kapcsolat ápolása és minél további
fenntartása.
Igal, 2022. november 2.

Obbás Gyula
polgármester

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Igal Város Önkormányzatának támogatásával októberben
ismét megrendeztük a mára már hagyománnyá vált V. Igali
Rapid sakkversenyt. 2022. október 1-én új helyszínen, a
Városi Könyvtárban gyűltek össze a szellemi sport kedvelői. A
jelentkezők felnőtt és ifjúsági kategóriában indulhattak. A
verseny a svájci szabályok alapján zajlott. 15-15 perc játékidő
mellett küzdöttek meg egymással a játékosok a legjobb
helyezésekért és a különdíjakért. A versenybírói teendőket
ismét Bálint János, a Kaposvári Bástya Sportegyesület
csapatvezetője látta el.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a visszatérő játékosok mellett
újakat is köszönthettünk, egyre szélesebb körben válik ismertté
rendezvényünk. A sakkozók elégedetten távoztak, jó
hangulatban és baráti légkörben zajlott a verseny.
Eredmények:

Ifjúsági játékosok kategóriája:
1. helyezett: Verbovszki Maja, 2. helyezett: Váradi Boglárka, 3.
helyezett: Bánhidi Ábel.

Felnőttek kategóriája:
1. helyezett: Néber Ákos, 2. helyezett: Horváth József, 3.
helyezett: Kadlicskó József

„A magyar kultúra és hagyományok ismertetésén
alapuló gyermek és ifjúsági tábor szervezése a DélDunántúli turisztikai régióban, a települések közötti
testvérkapcsolatok mélyítése jegyében” című, TTP-KP-12022/1-000087 azonosítószámú felhívás keretén belül
valósította meg Igal Város Önkormányzata a Gyermek-, és
ifjúsági tábort. A csíkszentkirályi Vitos Mózes Általános Iskola
diákjai közül 15 fő gyermeket, 3 fő kísérőt, 1 fő sofört láttunk
vendégül, 2022. október 26-28. között. A három napos
tartózkodásuk során lehetőségük nyílt betekinteni hazánk
kultúrájába és hagyományaiba, továbbá kikapcsolódni. Az
összeállított programtervbe kulturális programelemként
városnézést, skanzen látogatást, kézműves foglalkozást,
kikapcsolódási lehetőségként gyógyfürdő látogatást és

1849. október 6-án végezték ki Aradon az 1848-49. évi
szabadságharc 13 honvédtisztjét, Pesten pedig ugyanezen a
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napon hajtották végre a gróf Batthyány Lajos egykori
miniszterelnökre kiszabott halálos ítéletet. A bécsi forradalom
évfordulójára időzített kivégzéssorozat a levert szabadságharc
utáni megtorlások tetőpontja volt, amiről a magyarság évről
évre nemzeti gyásznap keretében emlékezik meg. Az ünnepi
megemlékezés október 6-án 10 órakor kezdődött az Arany
János Művelődési Ház nagytermében, ahol Csobolya József, a
Magyar Állami Operaház művésze kiváló költőink és íróink
verseiből összeállított emlékműsorát tekinthették meg az
emlékezők.

vendégeinket. A sok stressz illetve munka után igazán
jóleső érzés hátradőlni és ellazulni a bizsergetően meleg,
ásványi anyagokban gazdag igali gyógyvízben, ami garantált
testi –lelki feltöltődést nyújt mindenki számára.
Fürdőnk az őszi/téli időszakban minden nap 9:00 -18:00
óráig tart nyitva.

BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS
ISKOLA HÍREI
Októberi események az Igali Batthyány Károly Általános
Iskolában
Az elmúlt időszak sem telt eseménytelenül iskolánkban.
Szeptember 30-án a Magyar Népmese napjának alkalmából,
kalandos meseösvényen vettek részt a gyerekek.
Október 3-án 4. osztályos tanulóink a művelődési házban
Idősek Napja alkalmából megrendezett ünnepségen, rövid
műsorral köszöntötték Igal szépkorú lakóit.
Október 7-én 3/b és 4. osztályos tanulóink Kaposváron
jártak a Digitális Tudásközpontban. A program célja a diákok
digitális kompetenciájának fejlesztése, valamint érdeklődésük
felkeltése az ágazat iránt. Reméljük, ez egy sikeres
partnerkapcsolat kezdetét is jelenti.
5/a osztályos tanulóink sütivásárt rendeztek, melynek célja az
volt, hogy a gyerekek eljuthassanak Budapestre a Vígszínházba,
és megtekinthessék a Pál utcai fiúk című musicalt.
Vállalkozásukat siker koronázta, így október 22-én megvalósult
a kirándulás.
Iskolánkba használt olajgyűjtő érkezett. Ezúton szeretnénk
kérni a lakosokat, hogy aki rendelkezik használt sütőolajjal ne
öntse ki, hanem adja le az iskola portáján!
Október 20-án a Batthyány Színpad színvonalas műsorral
emlékezett meg az 1956. október 23-i forradalomról.
2022. november 19-én, 19 órától Erzsébet-napi jótékonysági
bált rendezünk iskolánkban, melynek bevételét tanulmányi
kirándulások szervezésére kívánjuk fordítani. Jegyek
elővételben október 26-tól kaphatók!

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI
Az Igali-Gyógyfürdő ősszel is várja a pihenni és gyógyulni
vágyó vendégeket
Mesés környezetben, Európa egyik legjobb gyógyvizével, a
téli időszakban 7 db üzemelő medencével, szauna-világgal
illetve különféle gyógy és wellness kezeléssel várjuk

IGAL ÉS KÖRNYÉKE
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
Az Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ vezetője
ismét csodálatos kirándulással örvendeztette meg a klubtagokat.
Most Pozsonyban voltunk körülnézni és átruccantunk
Ausztriába is. A kora hajnali indulás remek ötlet volt, így ezt a
hosszú utat zökkenőmentesen futottuk be. Tíz órára értünk a
pozsonyi vár tövébe, ahol igen jól képzett és gyakorlott
idegenvezető fogadott minket. Megnéztük az ősi városfalak
maradványait a koronázási templomot és a régi
városközpontot, valamint az érseki palotát.

