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IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI 

 

BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 

HÍREI 

 

EGYÜTT IGAL VÁROS EGYESÜLET HÍREI 

 

HÍRDETÉSEK 

 Továbbra is lehet jelentkezni védőnői népegészségügyi 

méhnyakszűrésre Baranyi Zoltánné-nál személyesen 7275 

Igal, Farkas János utca 4. Védőnői Tanácsadóban vagy 

telefonon a +36 82/573-032 telefonszámon. 

 Komplex mammográfiás szűrés szeptember 10-én. 

Indulás 7:10 órakor az orvosi rendelő elől, következő 

megálló takarékszövetkezetnél. Jelentkezni lehet: Orvosi 

rendelő: +36 82 / 573-031; Védőnői tanácsadó: +36 82 / 

573-032. 

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

 

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: 2018. szeptember, Lapzárta: 
augusztus 31.

Elhunyt: 

Hencz József Csaba - Élt 56 évet. 

Isten nyugosztalja őt! 

http://www.igal.hu/
mailto:ikszt@igal.hu
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  Igali Hírmondó 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Tisztelt Igali Polgárok! 

Nemzetközi Lovastalálkozó 

Lezajlott a IV. Nemzetközi Lovastalálkozó 2018. augusztus 

10-11-én. A testvértelepülések közül a horvátországi Lipik 

városa küldött egy kettes fogatot, az ott tenyésztett Lipicai 

ménesből. A szintén horvátországi bjelovári huszárok már 

hagyományosan 9 gidrán lóval jelentek meg rendezvényünkön. 

Az eseményen részt vettek még a somogyi huszárok tagjai is. 

Ezen kívül a felvonuláshoz hozzájárultak a helyi és környékbeli 

fogatosok-lovasok is. Műsorban helyet kapott a győri 

Ördöglovasok csapata is, akik hatalmas rutinnal, 

trükklovaglással varázsolták el a nézőket.  

 

A lovastalálkozón köszönthettük még Kárpátaljai 

testvértelepülésünk, Tiszapéterfalva delegációját Tóth Bálint 

polgármester vezetésével. Csíkszentkirály és a Kransznahorka 

testvértelepüléseink más programjuk miatt nem tudtak ez 

évben megjelenni eseményünkön. A rendezvény sikeréért 

nagyon sokan dolgoztak településünkön, ezúton mondunk 

köszönetet áldozatos munkájukért. Meg kell említeni az Igal 

Szolgáltató Kft. dolgozóit, az Együtt Igal Városáért Egyesület 

tagjait és külön köszönet az Igal Agro Kft tulajdonosának, 

Nagy Györgynek, aki a lovak és lovasok számára a táborhelyet 

biztosította. 

Tökfesztivál 

2018. július 28-án megrendezésre került az immár 

hagyományos Tökös Ételek Gasztronómiai Fesztiválja az igali 

Gyógyfürdő területén. Az idei rendezvény kibővült egy új 

attrakcióval, a rétesvonattal, amelynek jellegzetessége, hogy a 

sínpáron mozgó vonaton sült ki a különböző töltésű rétes. 

Ismét nagy volt az érdeklődés a fürdővendégek részéről a 

különböző tökös ételek kóstolása iránt, amely ételek a tökös 

lecsótól a muffinig széles palettát képviseltek. A rendezvényen 

részt vettek az ÁNTSZ munkatársai, akik az 

egészségmegőrzésre és helyes táplálkozásra hívták fel az 

érdeklődők figyelmét, ezen kívül testtömeg-indexet, vérnyomás 

és vércukor mérést is végeztek. A rendezvény jó színvonalon és 

hangulatban telt el. Köszönet a segítőknek, külön kiemelve az 

Együtt Igal Városáért Egyesületet és az Igal Szolgáltató Kft, 

köszönet az áldozatos munkájukért. 

 

Téli rezsicsökkentés 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormány döntött a 

téli rezsicsökkentéssel kapcsolatosan, mely szerint azok a 

háztartások is megkapják a 12.000 Ft értékű támogatást, akik 

gáz- vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkeznek. 

Az Önkormányzatnak 2018. október 15-ig szükséges felmérni, 

és nyilatkozni azon ingatlan tulajdonosokról, ahol nincs gáz, 

illetve távfűtés.  

Ezért kérjük azokat, akik fa/ szén / propán-bután palackos 

gáz / propán-bután tartályos gáz / fűtőolaj / pellett / brikett 

tüzelőanyaggal fűtenek és élni kívánnak a 12.000 Ft-os 

támogatással, jelezzék Önkormányzatunk felé. Az 

igénybejelentő nyilatkozat átvehető Igali Közös Önkormányzati 

Hivatalban. 

Lomtalanítás 

Tisztelt Lakosság! 

Az ingatlanok elől a KHG Nonprofit Kft. összegyűjti a 

kihelyezett lomhulladékot. Kérjük, hogy a lomokat kizárólag 

2018. szeptember 6-án reggel 6 óráig helyezzék ki az 

ingatlanok elé, a hulladéktároló edény szokásos helye mellé, a 

forgalmat nem akadályozva. Társaságunk felhívja szíves 

figyelmüket, hogy az érvényes törvényi szabályozás értelmében 

csak a lakosságtól eredő lomhulladék szállítása minősül 

közszolgáltatásnak. 
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A lomtalanítás során, az ingatlanokon keletkező olyan 

nagyméretű, szilárd hulladékok kerülnek elszállításra, amelyek a 

rendszeres elszállítások alkalmával nem férnek el a 

rendszeresített gyűjtőedényben. Ezek pl. kidobásra szánt 

háztartási berendezések, feleslegessé vált bútorok, konyhai, 

fürdőszobai szerelvények, nagy dobozok, szőnyegek, karnisok, 

függönyök, stb. 

Kérjük, hogy a lomtalanítási napon ne helyezzenek 

ki: elektronikai berendezéseket, vegyszereket, festékeket, 

savakat-lúgokat, valamint ezek kiürült göngyölegét, 

építési törmeléket, zöldhulladékot, kommunális- és 

szelektív hulladékot, gumiabroncsot, illetve egyéb 

veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékokat (pl. 

gyógyszer, akkumulátor, gumiköpeny, üres olajos kanna, 

stb). 

A begyűjtőjárat adott utcában történő elhaladását követően 

kihelyezett, illetve a lomtalanítás során a nem megfelelőség 

miatt el nem szállított hulladékok elszállíttatása, 

ártalmatlaníttatása az ingatlantulajdonos kötelessége és 

felelőssége. 

A lomtalanítás a lakó- és üdülőövezetben történik, a 

zártkerti ingatlanokra nem terjed ki! Igalban a 

lomtalanítás időpontja: 2018. szeptember 6. 

Szüreti felvonulás 

Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy 2018. 

szeptember 15-én szokásos szüreti felvonulásunkat tartjuk, 

rendezvényünkre minden érdeklődőt és felvonulni vágyót 

szívesen várunk! A rendezvény programja hamarosan 

megjelenik a honlapunkon, valamint plakátokon is. 

Pályázatok 

Vidékfejlesztési Programból támogatott pályázatunk a 

befejezéséhez közeledik (VP-6-7-4.1.1-16), melyben a régi 

kisiskola (Szent István utca 83/a) épületének felújítása valósul 

meg. Belső munkálatokkal a héten végeznek a szakemberek. A 

külső térburkolási kerítés illetve játszótér kialakítási munkálatok 

vannak még vissza. Hamarosan beköltözhet az épületbe a 

jelenleg ideiglenesen az iskolában helyet kapó könyvtár, 

továbbá a helyi értéktár és a fiatalok és idősebbek számára 

egyaránt használható konditerem is. A leromlott állapotú épület 

ismét megkapta régi formáját, talán egy kicsit több műszaki 

tartalommal is. Reméljük hamarosan a hátsó épületet is fel 

tudjuk újítani és új funkcióval tudjuk megtölteni. Ezzel 

megszűnne településünk központjában lévő két lerobbant 

állapotú önkormányzati épület nem esztétikus látványa. 

2018 | 06 | 30 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

IGAL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP 

KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA 

Igal Város Önkormányzatának jogszabályi 

kötelezettségből adódódóan 2017. január 01. napjától 

kötelező csatlakoznia az ASP rendszerhez. Az ASP 

központhoz történő csatlakozáshoz elengedhetetlenül 

szükséges a megfelelő infrastrukturális feltételek 

megteremtése mind hardver, mind pedig szoftver 

tekintetében.  

A fejlesztés célja az állampolgárok magas színvonalú 

kiszolgálása érdekében a közigazgatás minőségi színvonalának 

emelése, az adminisztratív terhek csökkentése és az átláthatóság 

növelése, mely érdekében egységesített önkormányzati 

elektronikus ügyviteli rendszer (ASP technológia) bevezetésére 

van szükség. Az ASP központhoz történő csatlakozáshoz 

elengedhetetlenül szükséges a megfelelő infrastrukturális 

feltételek megteremtése mind hardver, mind pedig szoftver 

tekintetében.  

Működésfejlesztés keretében az ASP szolgáltatáshoz való 

csatlakozási folyamat során felülvizsgáltuk a belső 

folyamatainkat, működési rendünket és belső szabályozó 

eszközeinket, melyeket hozzá kellett igazítani az ASP-ben 

biztosított szakrendszerek működési rendjéhez. A tevékenység 

során szabályzatok aktualizálását (Informatikai Biztonsági 

Szabályzat és Iratkezelési szabályzat, a Közszolgáltatási 

adatvédelmi szabályzatot és a Közérdekű adatok nyilvánosság 

rendjének szabályzatát) valósítottuk meg Az önkormányzati 

szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja során 

adattisztítást, a rendszer testre szabását, paraméterezését és 

adatmigrációt végeztünk el. Az ASP szolgáltatáshoz történő 

csatlakozás során teszteltük és ellenőriztük a számunkra 

kialakításra kerülő szolgáltatások működését, a migrált és 

átadott adatokat.  

A fejlesztésnek köszönhetően az ügyfelek által elektronikusan 

indítható ügytípusok közül az elektronikus iparűzési adó-

bevallás ügyintézése válik elérhetővé. Eszközbeszerzés 

keretében 16 db kártyaolvasó berendezés, 3 db laptop 

munkaállomás, 2 db multifunkciós nyomatkészítő és 1 db rack 

szekrény, switch és szünetmentes tápegység monitor került 

beszerzése. A szolgáltatás minőségének javítása érdekében 

önkormányzatunk dolgozói az ASP szolgáltatás bevezetéséhez 

kapcsolódó oktatásokon vettek részt.  

A projekt címe:  „Igal Város Önkormányzata ASP központhoz 

való csatlakozása” 

Pályázati azonosító: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00186 

Támogatás összege: 7.000.000,-Ft 

Támogatás intenzitása: 100% 

A megvalósítás időtartama:  2017.01.01.-2018.06.30. 

Kedvezményezett:  Igal Város Önkormányzata 
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A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 

Strukturális és Beruházási Alapok társfinanszírozásával 

valósulhatott meg. 

További információ kérhető: 

Igal Város Önkormányzata, 7275 Igal, Szent István utca 107. 

Telefon: 82/573-029 

E-mail: igal@somogy.hu; Honlap: www.igal.hu 

Igal, 2018. augusztus 28.    Obbás Gyula 

      polgármester 

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

Igal Kupa – Egyéni rapid sakkverseny 

Az Igali Önkormányzat támogatásával 2018.augusztus 25-én 

első alkalommal került megrendezésre a helyi rapid egyéni 

sakkverseny. A verseny Gellért Attila alpolgármester 

ünnepélyes megnyitójával vette kezdetét. Az Arany János 

Művelődési Ház kezdeményezésének célja a sakkjáték 

népszerűsítése a városban, valamint a környékbeli amatőr 

felnőttek és az utánpótláskorú gyerekek megmérettetése volt.  

 

A rendezvényt a Kaposvári Bástya Sportegyesület 

szervezésében valósítottuk meg. A jelentkezők felnőtt és gyerek 

kategóriában indulhattak. A versenybírói teendőket Bálint 

János, a Kaposvári Bástya Sportegyesület csapatvezetője látta el, 

aki sikeresnek minősítette a rendezvényt. 

A sakktorna sikeres fogadtatása biztató jeleket mutat a helyi 

sakkélet fellendítésére is. A művelődési ház támogatja a 

kezdeményezést továbbra is, ezért várjuk a település sakkozóit 

egy helyi sakkcsapatba.  

EREDMÉNYEK: 

12 éven aluli játékosok kategóriájában: 

1. Palavics Krisztián 

2. Kiss János Benedek 

3. Keller Krisztián 

Felnőttek kategóriája: 

1. Kadlicskó József 

2. Dr. Illés Attila 

3. Szoták László 

 

„A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő.” 

Kodály Zoltán 

FELHÍVÁS 

Ünnepeljük együtt a zene világnapját 

Az Arany János Művelődési Ház a zene világnapja alkalmából 

közös zenélésre várja a város zenészeit és zenét kedvelő 

lakosait.  

A színpad mindenkié, ezért énekes és hangszeres 

produkcióknak egyaránt teret adunk.   

 Időpont: 2018.09.29. ( Szombat) 14.00 óra 

 Helyszín: Arany János Művelődési Ház Igal 

 Jelentkezési határidő: 2018. 09. 21. a művelődési házban 

VÉRADÁS 

 

 Helyszín: Igal Művelődési Ház /Szent István u. 89./ 

 Időpont: 2018. szeptember 27. (Csütörtök) 13:00 – 16:00 

óráig 

TAJ kártyát, lakcímkártyát, személyi igazolványt legyen szíves 

hozzon magával. Szeretettel várunk mindenkit! 

http://www.igal.hu/

