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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: 2019. október. Lapzárta: szeptember 
30.

 Megszületett: 

Ferencz Léna – Szeptember 15-én. 

Isten hozta őt! 

Elhunytak: 

Czagány János - Élt 58 évet. 

Görbicz József – Élt 67 évet. 

Isten nyugosztalja őket! 

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

Tisztelt Igali Polgárok! 

Szüreti felvonulás:  

Idén is, már hagyományőrző jelleggel, megrendezésre került 

Szüreti felvonulásunk szeptember 21-én. A felvonulás a 

kollégium épületétől indult, első megálló a Templom téren volt, 

ahol Soós Tibor festőművész úr, mint kisbíró mondta el a 

Város történéseit, majd Somogy Zenekar kísérete mellett a 

szépen beöltözött óvodás és iskolás gyermekek, valamint az 

érdeklődők táncoltak a közönségnek. A következő állomás a 

Farkas János utcában volt, majd a Táncsics telepen, és a Petőfi 

utcánál. A felvonulók utolsó megállója a gyógyfürdő előtt volt.  

A műsoron kívül a gyerekek megtáncoltatták az érdeklődőket 

is. A megállókon a kapu önkéntesei a felvonulás részt vevőit 

itallal, süteményekkel, finomságokkal kínálták, amiből a nézők 

és érdeklődők is falatozhattak. A rendezvényt az égiek is a 

kegyeikbe fogadták, mivel csodálatos időben vonulhattak a 

lovas fogatok, speniterek, valamint a két traktor, a tűzoltóautó 

és még két szamaras kocsi is. 

 

Ezúton szeretnénk megköszönni a fogatosok, kocsisok, 

hajtók sofőrök részvételét, segítségét, valamint az Együtt Igal 

Városáért Egyesület, az Igal Szolgáltató Kft. munkatársainak 

munkáját, segítségét, közreműködését, valamint a kapuk 

állítóinak áldozatos munkáját és önkéntességét. Köszönjük, 

hogy évről, évre segítenek és dolgoznak azon, hogy a szüreti 

felvonulásunk összejöjjön és színvonalas legyen. Mindenki 

munkáját, segítségét szívből köszönjük! 

A rendezvény az EFOP-1.5.3-16-2017-00118 azonosítószámú 

konzorciumi pályázati támogatásból valósult meg az Európai 

Szociális Alap finanszírozásával. 

 

Tűzgyújtás: 

Szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, hogy szeptember 1. 

napja és május 31. napja között a belterületen lehetőség van 

szabadtéri tűzgyújtásra, zöld hulladék és nyesedék égetésére. A 

helyi rendelet alapján ezen tevékenység hétfőn, szerdán és 

szombaton 7:00 és 19:00 időintervallumban végezhető, 

szigorúan belterületen. A külterületi égetés a 

katasztrófavédelem irányában megtett engedélyhez kötött. A 

szabályok be nem tartása esetén a felelősök közigazgatási 

bírsággal sújthatók. 

Idősek napja: 

Október hónapja minden évben az idősek előtti 

tiszteletadásról szól. Október elseje pedig az idősek világnapja. 

Idén is, mint minden évben, köszönteni kívánjuk őket. A 

program a szokásos ünnepi műsor és megvendégelésen túl 

egészségügyi szűréssel, tanácsadással is várjuk az időseket a 

művelődési házban.  

A program szintén az EFOP-1.5.3-16-2017-00118 

azonosítószámú konzorciumi pályázati támogatásból valósul 

meg az Európai Szociális Alap finanszírozásával. 

Magyar Falu Program: 

Településünk is pályázott a Magyar Falu Programban két 

támogatási lehetőségre. 

Az első lehetőség a temetőfejlesztés pályázat, melyben a 

ravatalozó épületét kívánjuk bővíteni és átalakítani a mai kor 

követelményeihez, akadálymentesítéssel együtt. Az igényelt 

támogatás 30 millió forint, mely 100 %-os támogatási 

intenzitású. 

A másik lehetőség a hivatalfejlesztés, melyben a polgármesteri 

hivatal épületét kívánjuk bővíteni, fejleszteni. Sajnos, a már 

elnyert pályázatot szükséges volt visszaadni, mivel a kellő 

önerővel az önkormányzat nem rendelkezett. Ennél a 

pályázatnál a támogatás összege majdnem 22,5 millió forint 

volt, azonban, ennek intenzitása 85 %, vagyis még közel 10 

millió forintot biztosítani kellett volna, melyre a településnek 

nincs lehetősége. A Magyar Falu Programban a támogatási 

igény 50 millió forint, mely szintén 100 %-os támogatási 

intenzitású, tehát az összeg is magasabb és önerő sem 

szükséges hozzá.  

Várjuk a Miniszterelnökség pozitív elbírálását 

pályázatainkban. 
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Bursa Hungarica ösztöndíj: 

Igal Város Önkormányzat Képviselőtestülete csatlakozni 

kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 

illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 

támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2019. évi fordulójához. Az 

önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

pályázat 2019. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit 

elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok 

kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott 

támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az 

Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár 

el. 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

2019. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a 

pályázatokról hozott döntését az interneten elérhető 

elektronikus adatbázisban rögzíti. 

A nappali tagozaton tanulók 2018. november 5.-

éig nyújthatják be a pályázatukat. További információt 

a www.emet.gov.hu oldalon találhatnak, illetve az Igali 

Polgármesteri Hivatalban érdeklődhetnek. 

Szociális Tűzifa program:  

Az idei évben pályázott szociális tűzifa mennyisége 118 m3. 

Kérelmek benyújtására várhatóan november közepétől lesz 

lehetőségük, mely mellé kérjük, hogy jövedelemigazolásaikat 

csatolni szíveskedjenek. A kiosztandó tűzifa mértékéről, a 

kiosztásáról, a beérkezett kérelmek függvényében, továbbra is a 

Szociális Bizottság fog dönteni. A kérelmek benyújtási 

határideje 2020. január 31., a tűzifa legkésőbb 2020. február 17. 

napjáig kerül kiosztásra. A tűzifa házhoz szállításáról az Igal 

Szolgáltató Kft. dolgozói gondoskodnak. Ez a segítség nem 

pótolja az éves tűzifa szükségletet egy háztartásban sem, csak 

segítséget nyújt pillanatnyilag a tüzelőhiányban szenvedőknek. 

Az igénylők egy vagy két részletben házhoz szállítva méterfa 

formájában fogják megkapni, mivel sajnos, az igényelhető 

közfoglalkoztatottak száma lecsökkent, a megszokottnak 

kevesebb, mint egyharmadára. 

Országos Önkormányzati Választások: 

Tisztelt Választópolgárok! 

Ezúton szeretnénk felhívni minden kedves igali 

választópolgár figyelmét arra, hogy 2019. október 13-án újra 

Országos Önkormányzati Választások lesznek, mely keretein 

belül a lakosság polgármestert és képviselő testületet választhat. 

Igalban 1 fő polgármester és 6 fő képviselő választható. A 

jelöltek listájáról a www.valasztas.hu oldalon tájékozódhatnak, 

valamint a polgármesteri hivatalban kérhetnek felvilágosítást. 

Megkérünk minden választópolgárt, szíveskedjenek elmenni 

szavazni, éljenek választópolgári jogukkal és kötelezettségükkel, 

szavazzanak belátásuk szerint! 

 

Igal, 2019. szeptember 26.   Obbás Gyula 

      polgármester 

BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS 

ISKOLA HÍREI 

Becsengettek 

2019. szeptember 2-án megkezdődött iskolánkban a 

2019/2020-as tanév. 

Az évnek 13 osztállyal vágtunk neki, ez összesen 233 főt 

jelent. A hagyományos szakkörök mellett több új, érdekes 

foglalkozás is indul az év során. Ilyen például napjaink 

történéseit a régmúlt történelméhez kapcsoló 

történelemszakkör, valamint az informatika szakkör. Idén is 

nagy hangsúlyt fektetünk a különböző sport- illetve szabadidő 

programokra. Iskolánk futballért lelkesedő tanulói számára 

folytatjuk a tavalyi év során nagy érdeklődéssel futó Bozsik 

programot, illetve szeptemberben sor kerül szokásos 

akadályversenyünkre, ahol az osztályok mérhetik össze 

tudásukat valamint ügyességüket, játékos feladatok formájában. 

A 2019/2020-as tanévtől iskolánk részt vesz a Boldog iskola 

programban, mely dr. Bagdy Emőke pszichológus nevéhez 

fűződik. Ennek keretében havonta új témákkal ismerkednek 

meg a gyerekek, szeptember témája nem más mint a hála. 

Tovább folyik intézményünkben a katolikus illetve református 

hitoktatás, melyeken tanulóink 98%-a részt vesz. Öko iskolai 

státuszunkhoz hűen nagy hangsúlyt fektetünk a tisztaságra, a 

környezettudatosságra valamint az energiatakarékosságra. 

Első osztályos tanulóink 

1/a osztály 

 

http://www.emet.gov.hu/
http://www.valasztas.hu/
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1/b osztály 

 

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

Igal Kupa – Egyéni rapid sakkverseny 

Az Igali Önkormányzat idén második alkalommal hirdette 

meg a helyi rapid sakkversenyt. Az elmúlt évhez hasonlóan 

ismét a Kaposvári Bástya Sportegyesület szakmai támogatásával 

rendeztük meg 2019.szeptember 14-én versenyünket. Az Arany 

János Művelődési Ház kezdeményezésének célja a sakkjáték 

népszerűsítése a városban, valamint a környékbeli amatőr 

felnőttek és az utánpótláskorú gyerekek megmérettetése. 

Örömmel tapasztaltuk, hogy a visszatérő játékosok mellett 

újakat is köszönthettünk. A verseny a svájci szabályok alapján 

zajlott, 15-15 perc játékidővel. A versenyzők három 

kategóriában indulhattak, a versenybírói teendőket Bálint János, 

a Kaposvári Bástya Sportegyesület csapatvezetője látta el, aki 

színvonalasnak minősítette a versenyt. 

A játékosok tárgynyereményben részesültek, valamint a 

legjobbak oklevelet vehettek át. 

EREDMÉNYEK 

12 éven aluli játékos kategória 

1. helyezett: Csillag Boglárka  

2. helyezett: Csillag Levente 

15 éven aluli játékos kategória 

1. helyezett: Fogarasi András  

2. helyezett: Murphy Eric Daniel  

3. helyezett: Palavics Krisztián  

Felnőtt kategória 

1. helyezett: Birkás György  

2. helyezett: Bíró Tamás 

3. helyezett: Kadlicskó József  

 

A művelődési ház támogatja a kezdeményezést továbbra is, 

ezért várjuk a település sakkozóit egy helyi sakkcsapatba. 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011261778267&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDwqbPE_dgHu6FxJ5QPKRDB52-DKSikia8OoxCWVQmvKWixBegzpALgPrqrknwMQj1h3TFUawm0puOy&dti=569428143208495&hc_location=group

