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HÍRDETÉSEK 

Kedves Igaliak! 

Szinte hihetetlen, de már 10 éve, hogy város lettünk! 

Ebből az ünnepi alkalomból felhívással fordulunk a város 

Polgáraihoz, hogy méltóképpen megünnepelhessük az 

évfordulót. Helytörténeti gyűjtemény létrehozását 

kezdeményezzük! Ha van olyan régi igali tárgyi emléke, 

fényképe, régi használati tárgya, oklevele, dokumentuma stb., 

amit szívesen megmutatna másoknak vagy felajánlana egy 

helytörténeti gyűjteménybe, kérjük keresse fel a könyvtárat vagy 

a művelődési házat, ahol munkaidőben leadhatja. Leadási 

határidő: 2019. július 30. 

Az összegyűjtött emlékekből az évforduló alkalmából kiállítást 

rendeznénk. A gyűjtőmunkával kapcsolatosan bővebb 

felvilágosítást Varga Istvánnétól kérhetnek a következő 

telefonszámon: 06 30/554-8696. Bízunk együttműködésükben 

és reméljük, hogy elképzelésünk sikeres lesz, megvalósul! 

Igal Város Képviselőtestülete 

 

A jubileumi 10. alkalomra tekintettel ezen  napon az igali 

lakosok részére ingyenes belépést biztosítunk a fürdőre. 

(Állandó igali lakcímkártya bemutatása ellenében). 

 

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

ELADÓ: benzines kapálógép 6 kapával, benzines 

permetezőgép, kézi permetezőgép, benzines fűnyíró (egy 

szezonban használt), villanyos kukoricadaráló, női kerékpár (28-

as felnőtt). Érdeklődni lehet: +36 30 / 747-3844 telefonszámon. 

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

 
 

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. augusztus. Lapzárta: július 

31.

 Megszületett: 

Csizmár Noel Dániel – Június 15-én. 

Isten hozta őt! 

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

Tisztelt Igali Polgárok! 

Rendezvények: 

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmüket a Kedves 

Polgároknak az alábbi rendezvényeinkre: 

 2019. július 27. Tökös Fesztivál – program az újságban 

olvasható, 

 2019. augusztus 10. Nemzetközi Lovas Találkozó – az 

újságban olvasható a program, 

 2019. augusztus 17. Somogy megyei Összeöntés 

ünnepe / Kenyérünnep és Igal várossá avatásának 10 

éves évfordulója – pontos program a későbbiekben 

kerül a hirdetőre. 

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 

Pályázatok: 

Zöld város kialakítása:  

Az építési közbeszerzési eljárás az ajánlattételi szakaszba ért. 

Hat vállalkozás részére került megküldésre az ajánlattételi 

dokumentáció: 

 Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

 OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

 INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft. 

 Jánosik és Társai Build Korlátolt Felelősségű Társaság 

 Házmester-Bau Kft. 

 THERMO-PIPE Építőipari, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

 HM-BAU Építőipari Kft. 

Az eljárás összefoglaló tájékoztatóval indult, mely alapján az 

érdeklődőknek az EKR felületen keresztül volt lehetősége 

jelezni szándékukat. Ezután részükre, valamint további három 

vállalkozás részére került kiküldésre az ajánlattételi felhívás és 

dokumentáció. Jelenleg kiegészítő tájékoztatás kérése zajlik, de 

ennek megküldése után az ajánlattevők július 29-ig küldhetik 

meg végleges ajánlatukat a projekt kivitelezésére. Várjuk az 

eljárás eredményes kimenetelét. 

Thermal Panzió:  

A Kisfaludy panzió megújítási programban az Igali 

Önkormányzat tulajdonában levő panzió július 1-től ismét 

megnyitotta kapuit az érdeklődő vendégeik felé. Örvendetes, 

hogy már szeptemberig teltházas foglalásokat regisztráltunk. A 

második ütemben októberig az udvarrendezés és a medence 

kialakítása is elkészül. 

Épületenergetika:  

Az esős idők elmúltával a Szent István utca 100. (Rendőrség, 

Alapszolgáltatási központ) héjazatcseréje megkezdődött, amely 

előre láthatólag az 1400 m2 tetőt tekintve 3-4 hetet vesz 

igénybe. A héjazatcserére azért van szükség, hogy a sérült, 

korhadt tetőszerkezet helyett a napelemes rendszer strapabíró 

tetőre kerüljön, továbbá a rendszerhez szükséges a komplett 

villámhárító rendszer kialakítása is. Ezutána és közben 

lépcsőzetesen megindulnak a homlokzat javítási és 

nyílászárócsere munkálatai is. 

Felszólítás: 

Ezúton hívjuk fel a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, 

hogy Igal Város Önkormányzatának Képviselő testületének 

14/2017. (XII.13.) számú Önkormányzati rendelete 

szabályozza a közterületek és az utak menti árkok tisztán 

tartását. A rendelet alapján az ingatlan tulajdonosa, 

haszonélvezője, használója köteles az ingatlan és az előtte levő 

közterület tisztántartásáról és rendjéről gondoskodni. A 

tulajdonos és használó feladata gondoskodni a járdaszakasz 

teljes területének takarításáról, a járdaszakasz melletti nyílt árok 

és annak műtárgyai (kapubejárók átereszei) takarításáról. A 

tulajdonos és a használó köteles gondoskodni a járdák, 

udvarok, kertek, előkertek rendszeres tisztításáról, a járda előtti 

közterületet tisztán tartani és a füves részt rendszeresen 

kaszálni.  

Mivel Igal gyógyhely és az üdülő telepen közel 1000 ingatlan 

található, így a belterületen és a zártkerti részeken különösen 

fontos a gyomtalanítás, fűnyírás, parlagfű mentesítés. Ezúton is 

tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy az eddigi csapadékosabb 

nyárra figyelemmel fokozott gondossággal szíveskedjenek az 

előbb említett feladatokat ellátni ingatlanjaik tekintetében. A 

Nemzeti Agrárkamara által kiadott közlemény szerint a 

napokban indul a „parlagfű kommandó”, amelynek égisze alatt 

a fent említett területeket fogják légi úton ellenőrizni. Előzzük 

meg az esetleges, súlyos, helyenként több tíz-százezres bírságok 

kiszabását és behajtását azzal, hogy mindenki a saját területét 

rendben tartja. 

 

 

Igal, 2019. július 22.    Obbás Gyula 

      polgármester 
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MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

Csak a tehetséges emberek tudnak rajzolni? - Ezt a tévhitet 

cáfolta meg Dr. Betty Edwards, Roger W. Sperry kutatási 

eredményei alapján kidolgozott rajzoktatási módszerével. Az 

alkotás új módszere a jobb agyféltekét tornáztatja és fejleszti, 

melynek során néhány nap alatt, tanfolyami keretek között, 

bárki képes a pálcika embertől eljutni akár egy portré 

elkészítéséig. 

 

Az Arany János Művelődési Házban júliusban lehetőség nyílt 

a különleges technika elsajátítására.  Jánosi Éva okleveles oktató 

vezetésével jobb agyféltekés rajztanfolyam és belső 

kommunikációs tréning folyt három napon keresztül az 

intézményben.  

BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS 

ISKOLA HÍREI 

Ökotábor 

Iskolánk, a Batthyány Károly Általános Iskola sikeresen 

pályázott egy ÖKO-tábor megszervezésére és lebonyolítására, 

melyre 2019. július 1-5. között került sor. Ezen közel ötven 

diák vett részt, 5 pedagógus vezetésével. A tábor keretén belül 

alkalom nyílt a diákoknak, hogy új ismereteket szerezzenek, 

megismerjék a Dunántúl környezetét és egyben jól is érezzék 

magukat. Két alkalommal egy kisebb kirándulásra is sor került. 

Ennek keretében először Szántódpusztára utaztunk, ahol a 

helyi skanzent látogattuk meg. Itt amellett, hogy 

megismerhettük a régi magyar emberek mindennapi életét, 

bepillantást tekinthettünk a Föld régi korszakaiba az 

ásványkiállítás keretén belül. Másik alkalommal Keszthelyre 

látogattunk, és a Festetics-kastélyt, valamint a Vadászati és a 

Balatoni Múzeumot jártuk végig. A tábor többi napján 

kézműves és sportfoglalkozásokra került sor, emellett pedig az 

iskolakert gondozása került előtérbe. Ezek mellett figyelmet 

szenteltünk az ÖKO-tábor fő célkitűzésének is, tehát minden 

diákban igyekeztünk tudatosítani a szelektív hulladékgyűjtés és 

az újrahasznosítás módszereit is. 

 

Sporttábor 

Június 24-28-ig került megrendezésre az idei Sporttábor 

iskolánkban. Számos érdekes és izgalmas programon vehettek 

részt a gyerekek. Nem csak mozogtak, de sokat tanultak is. 

Hétfőn Zamárdiba látogattak el, ahol a kalandpark akadályait 

kellett legyőzni és a kötélpályát sikeresen teljesíteni. Másnap a 

Desedára utaztak, ahol egy jókedvű számháború után 

hajókáztak, felfedezték az ottani élővilágot és különböző 

labdajátékokat sajátítottak el. Szerdán délelőtt a Magyar 

Honvédség látogatott el hozzájuk. Nekik köszönhetően 

megismerkedtek a különböző fegyverekkel, ruházatokkal. Ebéd 

után az amerikai foci rejtelmeibe vezették be őket a játékosok. 

Csütörtökön pihenő nap volt, az Igali Gyógyfürdőben heverték 

ki a hét fáradalmait. Végül az utolsó napon még egy vidám 

„rókakeresés” várt rájuk, amiért cserébe csokit is kaphattak. A 

hetet végül egy közösen elfogyasztott paprikás krumplival és 

egy vidám beszélgetéssel zárták le. 
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Kert  

Iskolánk az Iskolakert Alapozó Programban vesz részt. 

Országosan 3 iskola pályázott erre a programra Igal, Dombóvár 

és Marcali. Kérjük támogassa az iskolánkat A kert program 

működésében magokkal, nem használt eszközökkel. Szívesen 

fogadunk ötleteket, valamint tanácsokat. 

 

Ügyelet 

Az Igali Batthyány Károly Általános Iskolában a nyári szünet 

időtartama alatt ügyelet működik, amely szerdánként 8:00-tól 

12:00-ig tart 

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI 

 

 

 
 


