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Tanszercsomagok

RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001  azonosítószámú  pályázat
keretében tanszercsomagok kerültek kiosztásra a hátrányos és
halmozottan hátrányos tanulók részére. 

Tanévnyitó

2020. szeptember 1-én kezdetét vette az új tanév a biztonsági 
előírások megtartásával. Mindenkinek jó tanulást kívánunk!

Technika óra eszközei

Kedves  igaliak!  Technika  órákon  szeretnénk  tanulóinkat
megismertetni  a  konyhai  munkák  sokszínűségével.  Ehhez
szeretnénk  Önöktől  kérni  feleslegessé  vált,  de  használható
konyhai  eszközöket  pl.  habverő,  palacsintasütő,  evőeszköz,
tányérok, tálak stb. Felajánlásaikat előre is köszönjük!

Szeptember 21. : Magyar termék napja

Minden  év  szeptember  21-e,  gróf  Széchenyi  István
születésnapja lett a Magyar Termék Napja. Célja, hogy ezen a
napon a magyar emberek csak magyar termékeket vásároljanak.
Iskolánk  Fogyasztói  Tudatosságra  Nevelő  Iskolaként
elkötelezett  híve  a  magyar  termék  népszerűsítésének,  ezzel  is
elősegítve a gazdaság élénkítését, ezért örömmel csatlakoztunk a
kezdeményezéshez.

HÍRDETÉSEK

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

Megszületett:
Törzsök Lilien – Szeptember 8-án.

Isten hozta őt!

IGALI-HÍRMONDÓKözérdekű Információs Havilap,
Felelős kiadó: Obbás Gyula polgármester

Felelős szerkesztő: Arany János Művelődési Ház
Postacím: 7275 Igal, Szent István u. 89.

Web: http://www.igal.huE-mail: ikszt@igal.hu,
Mobil: +36 70 682 4440 Telefon: 82/333-403 Fax:

82/333-402
Következő szám várható időpontja: 2020. október. Lapzárta: 

Szeptember 30.

Elhunytak:
Czabula Lászlóné - Élt 78 évet.
dr. Karai Gyula – Élt 90 évet.

Isten nyugosztalja őket!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tisztelt Igali Polgárok!

Gyógyfürdő, Termál Panzió

Mint azt mindenki tudja a tavaszi,  nyár eleji leállás a Covid
miatt, igen érzékenyen érintette mindkét szervezetünket. Erőn
felül megpróbáltuk a dolgozók döntő többségét megtartani, a
nem termelő időszakban is. A május végi nyitás óta az elmúlt
3,5 hónapban, mint a turisztikai attrakciók más régióiban is a
bevételek  kedvezően  alakultak.  Ez  a  belföldi  turizmus
fellendülésének  köszönhető.  Elmondható,  hogy  az  éves
bevételük 60-65%-át tudták ebben a 3,5 hónapban realizálni a
cégek. Sajnos,  az újra beköszöntött  vírusos időszak miatt,  az
utóbbi  2  hétben  a  bevételek  és  a  helyfoglalások  drámaian
visszaestek.  Előttünk a tél,  ami maga után vonja a  bevételek
csökkenését, ehhez társul még a vírus okozta megtorpanása az
embereknek,  mely részben érthető is,  azonban ez  a  kialakult
helyzet nem kedvez a normál gazdálkodásnak egyik szervezet
esetében sem. Ha ez az állapot tartós  marad,  és az emberek
távol  maradnak  a  fenti  attrakcióinktól,  ez  előre  vetíti  a  téli
létszámleépítés kényszerét.  Azt mindenki tudja, hogy október
végétől  áprilisig  a  Gyógyfürdő  esetében  a  bevételek  az
önfenntartást sem mindig fedezik. A Panzió esetében ez nem
lenne releváns, viszont az emberek már a lefoglalt szállásokat
mondják vissza, és kérik a megfizetett előlegek visszafizetését.
Aggodalommal tölt el bennünket jelen állapot, és próbáljuk, a
nehéz helyzetből a legjobbat kihozni.

Közmunka program

Szeptember  30-án  lejár  az  idei  évi  közmunkaprogramunk
határideje 10 fővel. Közben indult egy kisegítő program 3 fővel,
mely 2021.február  28-ig  tart.  2020.  októbert  01-től  engedélyt
kaptunk egy  új  program indítására,  amely  8  fővel  és  szintén
2021. február 28-ig tart.  Az amúgy is csökkentett létszámmal
törekszünk  fenntartani  városunk  rendezett  képét,azonban
nehezen tudunk az eddig megszokott városképnek eleget tenni.
Reméljük,  hogy  a  jövőre  nézve  nem  csökkentik  tovább  a
létszámot.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

A  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer  keretében  az  Emberi  Erőforrás
Támogatáskezelő az  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma
megbízásából  meghirdette  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási
Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2020.  évi  pályázati
felhívásait  (BURSA-2021A;  BURSA-2021B),  a  hátrányos
helyzetű  szociálisan  rászoruló  fiatalok  felsőoktatási

tanulmányainak  támogatására.  A  nappali  tagozaton  tanulók
2020.  november  5.-ig nyújthatják  be  a  pályázatukat.  További
információt a  www.emet.gov.hu oldalon találhatnak, illetve az
Igali Polgármesteri Hivatalban érdeklődhetnek.

Beiskolázási segély

Igal  Város  Önkormányzata  a  2020/2021.  tanévre  azon
gyermekek  részére,  akik  rendszeres  gyermekvédelmi
támogatásban nem részesülnek egyszeri beiskolázási támogatást
nyújtott  iskolalátogatási  igazolás  ellenében.  Az  igazolásokat
2020.  szeptember  20.  napjáig  volt  lehetőség  leadni  az  Igali
Közös Önkormányzati Hivatalban.

A támogatások összege:

 óvodások részére: 10.000 Ft/fő

 általános iskola, alsó tagozatosok részére:
14.000 Ft/fő

 felső tagozatosok részére: 16.000 Ft/fő

 középiskolások, szakmunkásképzősök részére:
18.000 Ft/fő

 felsőoktatásban, nappali  tagozaton tanuló diákok részére:  
24.000 Ft/fő

A támogatás átvehető 2020.  szeptember 28-tól  az Igali
Közös Önkormányzati Hivatalban.

Tűzifa

Az idei évben pályázott szociális tűzifa mennyisége 133 m3. A
kérelmek  benyújtására  várhatóan  november  közepétől  lesz
lehetőségük. A kiosztandó tűzifa mértékéről,  a kiosztásáról,  a
beérkezett  kérelmek  függvényében,  továbbra  is  a  Szociális
Bizottság  fog  dönteni.  A  szociális  tűzifa  támogatás  fűtési
időszakonként  egy  alkalommal,  igényelhető.  Az  azonos
lakóingatlanban  élő  személyek  közül  -  függetlenül  az
ingatlanban lévő személyek és háztartások számától – csak egy
kérelmező részére állapítható meg a támogatás.  A benyújtott
kérelmekhez  csatolni  kell  az  egy  háztartásban  élők  egy  havi
nettó  jövedelemigazolását.  A kérelem nyomtatványon felül
az igények elbírálásához kötelező igazolások benyújtása is
szükséges  (pl.:  munkáltatói  jövedelemigazolás,
nyugellátás  összegéről  szóló  igazolás,  MÁK  határozat
családi  pótlék,  GYES,  GYED,  CSED). A  tűzifa  házhoz
szállításáról az Igal Szolgáltató Kft. dolgozói gondoskodnak.

http://www.emet.gov.hu/
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Tűzgyújtás rendjének változása

Ezúton  értesítjük  Önöket,  hogy  módosításra  került  az
Önkormányzat tűzgyújtással kapcsolatos rendelete.

Ennek értelmében tájékoztatjuk Önöket, hogy

„Igal Város belterületén avar, zöldhulladékok égetése július 20-
tól május 31-ig terjedő időszakban – ünnepnapok kivételével -
engedélyezett hétfői, szerdai és szombati napokon reggel 7 óra
és 19 óra között. Igal város belterületén háztartási hulladékot,
illetve egyéb hulladékot égetni tilos.”

Kérjük a Lakosságot a fenti szabályozás figyelembe vételére!

Jelen szabályzat 2020. 07. 20-án lépett életbe.

Pályázatok

A  „Bölcsőde  kialakítása  Igalba”  TOP-1.4.1-19  című
pályázatunkkal  kapcsolatosan  a  munkaterület  átadás-átvétel
megtörtént.  A  területrendezési  munkák  megkezdődtek.  A
napokban kezdődik az építőanyagok helyszínre szállítása, és az
alapozási munkálatok megkezdése. Terveink szerint, a rossz idő
beálltáig szeretnénk az objektumot tető alá hozni, szerkezetkész
állapotban. 

A  Magyar  Falu  Program  Falusi  Civil  Alap  keretében
pályáztunk a ravatalozó újjáépítésére, korszerűsítésére. A bruttó
30  millió  Forint,  igényelhető  támogatás  tartalmazná  a
ravatalozó bővítését új belső vizesblokkal, hűtővel, és a külső
oldalon urnafallal.  Tudjuk, hogy régótafennáll az urnafal iráni
igény,  ezért  próbáljuk  megvalósítani  ezt  a  ravatalozó
felújításával együtt. 

Szintén a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében
lehetőség  nyílt  a  szolgálati  lakások  kialakítására,  építésére,
kivitelezésének befejezésére. Amint azt tudják, a Dózsa telepen
befejezés  előtt  áll  az  iker  szolgálati  lakásunk,  melybefejező
munkát, mint burkolást, vizesblokkok-, fűtés kialakítását jelenti.
A  pályázat  szintén  bruttó  30  millió  Forint  értékű,  így
szeretnénk forrást találni az évek óta befejezésre váró szolgálati
lakásainkra.

Igal, 2020. szeptember 28. Obbás Gyula
  polgármester

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

Igal Kupa – Egyéni rapid sakkverseny

Immár  3  év  távlatából  elmondhatjuk,  hogy  sikeresnek
bizonyult a városunkban létrehozott sakkverseny. A szakma és
a  játékosok  egyaránt  figyelemmel  kísérik  a  rendezvényt.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a visszatérő sakkozók mellett idén
is köszönthettünk új indulókat, akik minden bizonnyal jövőre is
megmérettetik tudásukat.

A  verseny  a  svájci  szabályok  alapján  zajlott,  15-15  perc
játékidővel. Az ifjúsági és a felnőtt kategória versenyzői szoros
küzdelmet vívtak egymással. A versenybírói teendőket a szakma
elismert  játékosa  és  az  utánpótlás  felkészítő  mestere  Bálint
János, a Kaposvári Bástya Sportegyesület csapatvezetője látta el,
aki  elismerően nyilatkozott  a  versenyzőkről  és a  szervezésről
egyaránt. 

A  játékosok  tárgynyereményben  részesültek,  valamint  a
legjobbak oklevelet vehettek át.

Eredmények:

Ifjúsági játékosok kategóriájában:

1. Kiss János Benedek

2. Palavics Krisztián

3. Fogarasi András

Felnőttek kategóriája:

1. Néber Ákos

2. Máthé Gáspár

3. Kadlicskó József
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Nagy szeretettel vártuk a kikapcsolódni és szórakozni vágyó-
kat ismét a művelődési házban. Ezúttal elsősorban az operett
műfaj kedvelői  örülhettek, hiszen a falak között a legnépsze-
rűbb operettek slágerei csendültek fel két kiváló művész előadá-
sában. Csobolya József, a Magyar Állami Operaház kiváló teno-
ristája és  Palotás Ágnes magyar operett- musical színész szóra-
koztatta a lelkes  közönséget. A jó hangulatot mi sem bizonyí-
totta jobban, minthogy a vastaps mellett a közönség együtt éne-
kelt a két kiváló művésszel.

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI

Igali-Gyógyfürdő - Szezonértékelés

A  vírus  helyzetre  való  tekintettel  kicsit  rendhagyó  módon
ezúttal a fürdő 2020-as első félévről szeretnénk pár információt
megosztani Önökkel. A fürdő márciusi bezárásáig rendkívül jól
indult  az  idei  év,  oly  annyira,  hogy  a  fürdő  történetének
legsikeresebb  év  kezdetét  könyvelhettük  el.  Sajnos  a  leállást
követően  nálunk  is  nagy  volt  a  bizonytalanság,  hiszen  még
május közepén sem lehetett tudni pontosan meddig kell zárva
lennünk  és  a  nyitást  követően  milyen  mértékű  forgalomra
számíthatunk. A legoptimistább turisztikai szakemberek is csak
50 %-os nyári  forgalommal  mertek  számolni.  Szerencsére az
újranyitás  még  a  nyári  szezon előtt  megtörtént  így  ez  esélyt
adott a turisztikai szektor helyreállásának. Azt gondolom, hogy
jól sikerült a fürdő leállás alatti felkészítése és lehetőségekhez
mérten történő felújítása, így jó előjelekkel vártuk a nyitást. Úgy
vélem, hogy meglehetősen hatékonyan tudtuk visszanyerni az
emberek bizalmát, hiszen már június hónapban megközelítettük
a tavalyi év 50%-os forgalmát. 

Az  igazi  főszezont  jelentő  július  és  augusztus  hónapot
igyekeztünk mi is maximálisan kihasználni és ugyan biztonsági
okok  miatt  ezúttal  rendezvények  nélkül,  de  a  biztonságos
családi  pihenést  előtérbe helyező promócióval  és  széles körű
marketing  aktivitással  invitáltuk  Igalba  a  vendégeket,  ami
szerencsére meg is hozta a várt eredményt. Ez a gyakorlatban
azt  jelenti,  hogy  a  három  nyári  hónap  alatt  közel  80.000
vendéget  fogadtunk,  ami  ugyan  elmarad  a  korábbi  évek
létszámától, de mégis kimagasló eredménynek számít ebben a
helyzetben. Ehhez a szép forgalomhoz nagyban hozzájárult a
fürdő dolgozóinak a korábbi években nyújtott munkája és az
általunk  szervezett  sok  sikeres  rendezvény  is,  amelyekkel
sikerült az elmúlt évek során kialakítanunk azt a nagy létszámú
új törzsvendégkört, aminek köszönhető, hogy az idei évünk is
ilyen pozitívan alakult. Ugyanakkor tény az is, hogy a belföldi
turizmus soha nem volt ilyen erős, mint idén, amiben a Magyar
Turisztikai Ügynökség hazai pihenést célzó kampánya is nagy
szerepet  játszott,  amely  némileg  kompenzálta  az  elmaradt
külföldi vendégeket is. 

A  Magyarországi  fürdők  helyzetét  vizsgálva  megállapítható,
hogy az Igali-Gyógyfürdő idén is a hazai élmezőnyébe tartozott

a forgalom alakulását  illetően.  Míg a hazai  fürdők első félévi
forgalma  52%-al  esett  vissza  (átlagban)  addig  Igalban  ez  a
visszaesés  csupán 36  %-volt.  Az országos szinten viszonylag
sikeresnek mondható július – augusztusi hónapokban átlagosan
74%-os  forgalmat  értek  el  a  fürdők  a  tavalyi  évhez  képest.
Ebben  az  összehasonlításban  Igal  84%-os  forgalmat
könyvelhetett el, ráadásul úgy hogy a tavalyi volt a fürdő egyik
legerősebb nyári  szezonja,  így  külön öröm, hogy még ennek
tükrében is jóval az országos átlag felett zártuk a nyarat. 

Mindezek  ismeretében  túlzás  nélkül  mondható,  hogy  a
körülményekhez  képest  remek  szezont  zártunk.  Ezúton  is
szeretnénk megköszönni a fürdő minden dolgozójának az idei
szezonban  nyújtott  odaadó  munkáját,  ami  nemcsak  a  nagy
vendéglétszám  lekoordinálása,  hanem  a  fokozott  biztonsági
intézkedések  által  rájuk  hárult  többletmunka  miatt  is
megérdemelnek. A sikeres nyári szezon mellett a gyönyörű őszi
időt  hozó  szeptemberben  is  még  viszonylag  elfogadható  a
forgalmunk,  de  a  valódi  őszre  és  a  télre  meglehetősen  nagy
bizonytalansággal  tekintünk.  Ebben  az  időszakban  fürdőnket
jellemzően  csak  az  idősebb  korosztály  valamint  a  német
vendégek  keresték  fel  korábban,  akik  most  viszont  a  vírus
erőteljes  második  hulláma  miatt  nem  tudni,  hogy  milyen
létszámban  mernek  jönni  /  jöhetnek-e  egyáltalán.  Bízunk
benne,  hogy  a  baljós  előjelek  ellenére  sikerül  önerőből
túlélnünk az előttünk álló rettentő nehéz fél évet.

BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKO-
LA HÍREI

Táborok

2020.  június  29-től  július  24-ig  4  héten  át  táborokat
szerveztünk  tanulóinknak.  Sport,  művészeti,  kreatív  és
természetjáró tábor keretében újabb ismeretekre tehettek szert
a  közösségi  élet  erősítése  mellett.  Köszönjük  a  szervezők
munkáját!
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