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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: 2020. szeptember. 

Lapzárta: Augusztus 31.

 Megszületett: 

Orsós Linett – július 31-én. 

Isten hozta őt! 

Elhunytak: 

Harsányi Józsefné - Élt 69 évet. 

Hauer Attiláné – Élt 75 évet. 

Kántás János – Élt 88 évet. 

Isten nyugosztalja őket! 

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

Tisztelt Igali Polgárok! 

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 meghívásos közbeszerzés 

lezárult, melyet barcsi cég, a HM-BAU Építőipari és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nyert el. 2020. 

augusztus végével kezdődik meg a munkaterület átvételi 

eljárás és az épület kitűzése továbbá a szintek 

meghatározása. A kezdéstől számítva 12 hónap áll majd a 

kivitelezők rendelkezésére.  

A Zöld város TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00007 című 

pályázatunk kapcsán említendő, hogy augusztus végével 

fejeződik be. A projektben szereplő épületek, utak, járdák, 

sétányok, közvilágítási elemek, játszóterek, vízelemek 

(szökőkút) elkészültek. Az ősz folyamán áttekintésre kerül 

a zöldítést tartalmazó fák, cserjék állapota, és az ültetés 

során meg nem eredt zöldelemek cserére kerülnek. Az 

időközben elkészült pályázati elemek folyamatosan 

használatba kerültek.  

A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében 

„civil közösségi tevékenységek és feltételeinek 

támogatása” című pályázat kapcsán Együtt Igal Városért, 

és Igal Sportegyesület nevében nyújtottunk be pályázatot, 

gépjárműbeszerzésre, melyre 5-5 millió Forint támogatást 

igényeltünk, továbbá az Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr 

Egyesület Igal tűzoltószertárának felújítására igényelt 

összeg hatmillió Forint. 

 

Igal, 2020. augusztus 26. Obbás Gyula 

         polgármester 

 

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

2020. augusztus 8-án egy egyedülálló kiállítással várta 

ismét a kulturális értékek és valódi szépségek iránt 

érdeklődőket a művelődési ház. Kovács Valéria üvegfestő 

a szecesszió egyik kiemelkedő képviselőjének számító 

Alphouse Mucha festő plakátjait dolgozta fel síküvegen.   

Az alkotó lenyűgöző munkáinak otthont adó tárlat 

október végéig tekinthető meg. 
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A művelődési házban már több alkalommal élvezhettük 

Sarkadi Kiss János előadásait. A Csiky Gergely Színház 

kiváló művésze augusztusban is elvarázsolta tehetségével 

és nem utolsósorban személyiségével a nézőket. Ezúttal 

vidám kis versikék és Újláb Gábor zongora kíséretében 

örökzöld dallamok csendültek fel. Az utolsó percekben a 

nézőket is bevonta a műsorába, akik lelkesen vettek részt 

a játékban. 
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IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI 

Tájékoztatjuk kedves vendégeinket, hogy az Igali-

Gyógyfürdő  2020. szeptember 1-től szeptember 30-ig az alábbi 

nyitva tartás szerint üzemel: 

 Hétköznap (hétfő-péntek) 9:00 -18:00 óra 

 Hétvégén (szombat-vasárnap) 9:00-19:00 óra 

 A délutáni kedvezményes időszak 14:00 órától kezdődik 

Az óriáscsúszda szeptember hónapban kizárólag 

hétvégente és csak jó idő esetén üzemel. Használata továbbra is 

minden vendégünk részére díjmentes.   

Szeretettel várunk minden kedves gyógyulni és pihenni vágyó 

vendéget az Igali-Gyógyfürdőben!  

 

EGYÜTT IGAL VÁROSÉRT EGYESÜLET 

 

BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS 

ISKOLA HÍREI 

 


