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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Tisztelt Igali Polgárok! 

Rendezvények 

Tökfesztivál 

Ez évben is megszervezésre került a Tökös ételek fesztiválja, immár 

tízedik alkalommal, július 27-én. A rendezvénynek az igali 

Gyógyfürdő adott otthont, ahol nagyon jó hangulatban telt a tökös 

ételek kóstolása. Az eseményt Igal város konzorciumban nyertes 

EFOP-1.5.3-16-2017-00118 azonosítója projektéből finanszírozta a 

Széchenyi 2020 program keretein belül az Európai Szociális Alap 

jóváhagyásával. A fesztivál szervezését újra az Együtt Igal Városáért 

Egyesületnek köszönhetjük, áldozatos munkájuk nélkül nem jöhetett 

volna létre. A kóstoló után egy Pataky Attila koncert dobta még fel a 

hangulatot, továbbá közösségfejlesztő témakörrel is ismerkedhettek a 

részt vevők. 

Köszönjük szépen az Igal Szolgáltató Kft. segítségét és az 

önkéntesek munkáját és támogatását. 

 

Nemzetközi Lovas Találkozó 

Az augusztus 10-i hétvégén újra, már hagyományőrző jelleggel 

került megrendezésre, ötödik alkalommal lovas találkozónk. 

Vendégként köszönthettük újra, már ötödször horvátországi 

Bejlovár testvértelepülésünk küldöttsége és a helyi Huszáregyesület 

csapatát, Josip Trogrlic ezredes vezetésével. Továbbá Lipik város 

delegációja, szintén Horvátországból érkezett hozzánk, Slobodan 

Katunar, Lipik alpolgármestere vezetésével. Köszönthettük a siklósi 

huszárbandériumot Csizik Mihály fő huszár kapitány vezetésével, akik 

az előadások után nagy tisztelettel emlékéremmel jutalmazták a horvát 

huszárokat. A meghívott delegációk között köszönthettük még 

Csíkszentkirály testvértelepülésünk fúvószenekarát, akiket Székely 

Levente vezetett. 

A lovas találkozó pénteken a lovas meghívottak érkezésével 

kezdődött. Majd a szombati napon, augusztus 10-én a lovas bázisról 

induló felvonulással folytatódott, ahol a horvát vendégek lovakkal és 

fogatokkal, a helyiek speniterekkel a Polgármester Úr vezetésével 

levonultak a Gyógyfürdővel szemben lévő Fesztiválparkba. A 

bevonulással egybekötött köszöntőt követően a győri Ördöglovasok 

tartották meg színvonalas lovas középkori attrakciójukat, majd a 

siklósi és bjelovári huszárok lovas karusszeljét láthatták a nézők.  

Ezúton szeretnénk megköszönni a helyi és környékbeli lovasoknak, 

hogy részvételükkel segítették rendezvényünket, továbbá Nagy 

Györgynek (Igal-Agro Kft ügyvezető-tulajdonosa) és Udvaros 

Zoltánnak (Nemzeti Agrárkamara SM megyei alelnöke) 

támogatásukat a rendezvényhez. Továbbá köszönjük a szervezők, 

közreműködők áldozatos munkáját, nélkülük ez az esemény nem 

jöhetne létre, évről évre. 

 

Kenyérszentelés 

A Nemzeti Agrárkamara és a Magyar Gazdakörök és 

Gazdaszövetkezetek Szövetsége Igal Városát választották a minden 

évben megrendezésre kerülő augusztus 20-i megemlékezés kapcsán 

tartandó tradicionális kenyérszentelés és búza összeöntés ünnepély 

helyszínéül, augusztus 17-én. Az ünnepség keretein belül 15 millió 

búzaszem összeöntése a magyarok összetartozását jelképezi a 

határokon belül és kívül is.  

Köszönthettük ünnepségünkön Jakab István Urat az Országgyűlés 

alelnökét, a MAGOSZ elnökét, Móring József Attila országgyűlési 

képviselő Urat, Pongrácz Máté evangélikus lelkész Urat, Süle Lajos 

helyettes esperes plébános Urat, Kacsora Szabolcs református lelkész 

Urat, Dr. Neszményi Zsolt Kormánymegbízott Urat, Bíró Norbert 

Urat a Somogy megyei közgyűlés Elnökét, Szabó Tamás Urat a 

MAGOSZ Somogy megyei Elnökét, a NAK megyei alelnökét, 

Tapsonyi Tündét a MÁK Somogy megyei Igazgatóját, Koltainé 

Magyar Zsuzsannát a NAV Somogy megyei Igazgatóját, Wéber Antal 

tűzoltó dandártábornokot a Somogy megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatót, Dr. Domokos Ferenc pénzügyőr ezredest a NAV Somogy 

megyei Igazgatóhelyettesét, Balogh Andornét a Somogy megyei 

Kormányhivatal osztályvezetőjét. A kenyérszentelést végezte a Süle 

Lajos helyettes esperes plébános Úr, Pongrácz Máté evangélikus 

lelkész Úr és Kacsora Szabolcs református lelkész Úr. A műsorban 

felléptek az óvodások, az iskolások, a Szent Anna templom kórusa, 

valamint az igali tánckör újra összeállt az ünnepség kedvéért.  
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Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, hogy Igal adhatott otthont 

idén ennek a jeles eseménynek, továbbá a szervezőknek és a 

közreműködőknek munkájukat is ezúton köszönjük! 

 

Pályázatok 

A Zöld Város kialakítása Igalban című projektünk közbeszerzése a 

végéhez közeledik. Az augusztus 21-én lejáró közbeszerzési 

ajánlattételi felhívásra két vállalkozás adta be ajánlatát az Elektronikus 

Közbeszerezési Rendszeren keresztül. Az ajánlatok bontása, bírálata, 

értékelése folyamatban van. Reméljük, eredményes eljárást 

hirdethetünk. 

Jó hírként szeretnénk megosztani a Városlakókkal, hogy július 31-i 

határidővel beadtuk a Területfejlesztési Operatív Program keretein 

belül kiírására került bölcsődefejlesztés projektünk támogatási igényét. 

A már korábban igényelt, állami támogatást sajnos vissza kellett 

utasítanunk, mivel a teljes támogatási összegre nem tartották 

Önkormányzatunkat jogosultnak, és az így biztosított támogatási 

összeg nem lett volna elég a projekt befejezéséhez. Így a felmerült 

igények kielégítését egy másik, Euróapai Uniós forrásból próbáljuk 

biztosítani. A teljes költségvetés a kialakításra, építésre és 

eszközbeszerzésre bruttó 170 millió forint, mely 100 %-os támogatási 

intenzitású. A korábban beadott pályázat költségvetése 120 millió 

forint volt, melyből a hatóság 50 millió forintot ítélt meg, ezért vált 

szükségessé a támogatás visszautasítása és az új pályázat beadása. A 

kérelmünk jogosult a támogatásra, jelenleg a támogatásról történő 

döntést várjuk. Bízunk a pozitív elbírálásban. 

Beiskolázási támogatás 

Igal Város Önkormányzata a 2019/2020. tanévre azon gyermekek 

részére, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban nem 

részesülnek egyszeri beiskolázási támogatást nyújt 

iskolalátogatási igazolás ellenében.  

A támogatás általános iskolában, alsó tagozatosoknak 14.000 Ft/fő, 

felső tagozatosoknak 16.000 Ft/fő középiskolában, gimnáziumban, 

18.000 Ft/fő illetve felsőoktatásban, nappali tagozaton tanuló diákok 

részére 24.000 Ft/fő kerül kifizetésre. 

Az Igali Batthyány Károly Általános Iskolába járó tanulóknak nem 

kell iskolalátogatási igazolást hozniuk, az iskolával egyeztetett névsor 

alapján történik a kifizetés. 

Az igazolásokat 2019. szeptember 20. napjáig kérjük leadni az 

Igali Közös Önkormányzati Hivatalban. Amennyiben a fenti 

határidőig az iskolalátogatási igazolás nem kerül leadásra a támogatást 

nem áll módunkban kifizetni. 

BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS 

ISKOLA HÍREI 

 

”Hívogat az iskola 

Kapuját kitárja 

Kispajtásom gyere hát, 

Menjünk iskolába.” 

 

 

Kedves Szülők! 

Az Igali Batthyány Károly Általános Iskola tanévnyitó ünnepsége 

2019. szeptember 2-án hétfőn reggel 8:00-tól 8:20-ig tart. Az 

ünnepség után 8:20-tól 9:00-ig Szülői értekezletre várjuk a szülőket, 

ahol szó lesz az év teendőiről, szakkörökről, oktatásról és az iskola 

rendjéről, valamint szabályairól. Valamelyik szülő feltétlenül jelenjen 

meg! Rövid nap lesz, a gyerekek a déli órákban hazautaznak. 

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 
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IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI 

Igali Strand Fesztivál – Rekord látogatottság 

Örömmel számolunk be róla, hogy az augusztus 20-ai hosszú 

hétvégén megrendezett Igali StrandFesztivál olyannyira népszerű volt 

a vendégek körében, hogy fürdőnk rekord látogatottságot 

könyvelhetett el. A négy nap során közel 10.000 vendég kereste fel 

fürdőnket, amire a korábbi hosszúhétvégék során még nem volt 

példa. A színes programok mellett természetesen a gyönyörű 

strandidő is hozzájárult ehhez a szép forgalomhoz. 

 

 

 

EGYÜTT IGAL VÁROSÉRT EGYESÜLET 

HÍREI 

 


