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Igalban  megnyíló  Allianz  ügyfélszolgálati  irodába
keresek egy fő munkatársat. Elvárás érettségi, diploma
előnyt  jelent.  Jelentkezni  lehet  telefonon:  +36/30
5979-383 - Pásti Zoltán hálózati igazgató
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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. július. Lapzárta:

Június 30.

 Megszületett:
Keszthelyi Zsófia – június 19-én.

Isten hozta őt!

Elhunytak:
Matisa Dezső - Élt 60 évet.

Meileisz István – Élt 88 évet.
Isten nyugosztalja őket!

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

Tisztelt Igali Polgárok!

Mint  arról  mindenki  értesült  a  médián  keresztül,
hogy  a  Koronavírus  első  hulláma lecsengőben  van.
Ez mindenképp örömhír, és a korlátozó intézkedések
részbeni  feloldásának köszönhetően újra  indíthattuk
mind  a  Gyógyfürdő  mind  pedig  a  Termál  Panzió
üzemeltetését.  Sajnos,  a  korlátozások  még  részben
élnek,  emiatt  a  fent  említett  két  egység  szigorú
szabályok  mentén,  korlátozott  számban  tud
vendégeket  fogadni.  A  szóban  forgó  intézmények
esetében  a  szezon  felemásra  sikerül,  a  bevételek
messze  elmaradnak  a  szokásos  összegtől.  Öröm az
ürömben,  hogy a Takarék Bankkal  sikerült  mindkét
cég  esetében  a  hitelkeretről  szóló  szerződést  a
napokban aláírni, amely az Igal Fürdő Kft. esetén 30
millió  Forintot,  míg  az  Igal  Szolgáltató  Kft.-hez
tartozó Panzió esetén 20 millió Forintot jelent, mint
anyagi mentőöv. Ezúton is köszönjük a Takarék Bank
Vezetőségének és Ügyintézőjének pozitív hozzáállását
az  ügyhöz,  mint  az  előzőkben  elmondtuk  a  többi
vezető banknál ez ügyben zárt ajtókra találtunk. 

Azt  azonban  mindenki  tudja,  hogy  ez  csak  egy
keretösszeg, amelyet csak akkor szabad felhasználni,
ha  a  megszorítások  és  az  esetleges  Koronavírus
második  hulláma  szükségessé  tesz.  Továbbra  is
napirenden  van  a  Gyógyfürdő  kiajánlása  tőkeerős
fejleszteni akaró befektetők felé. 

Az előbb említett kölcsönösszegeket - amennyiben
felhasználásra kerülnek – a felhasználó egységeknek
nyilván  vissza  kell  tudni  fizetni,  ehhez
Önkormányzatunk vállalt készfizető kezességet. Ha a
vírus  második  hulláma  bekövetkezne  az  ősz
folyamán, úgy ezen összegek sem mentik meg hosszú
távon az egységéket, főként a Gyógyfürdőt- az őszi,
téli  időszakokban -   áprilisig a  vendégek száma oly
annyira lecsökken, hogy normál esetben is a rezsit és
bérköltségeket  tudja fedezni.  Így hát  reménykedünk
az  előttünk  álló  legjobb  forgatókönyvben  és

megfelelő garanciák mellett  keressük a kiutat a  már
említett befektető képében.

Pályázatok

A Zöld város TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00007 című
pályázatunk  kapcsán  említendő,  hogy  jelenleg  a
térburkolás  befejezéshez  közeleg.  Amennyiben  az
időjárás  lehetővé  teszi  az  aszfaltozási  munkálatok
megindulnak.  Itt  jegyezzük  meg,  hogy  a  munkának
felelős műszaki vezetője és műszaki ellenőre is van,
akik  lelkiismerettel  és  szakértelemmel  végzik
munkájukat. Ezentúl szívesen meghallgatjuk az építő
jellegű kritikákat, és igyekszünk is ennek megfelelően
a beruházáson javítani.  A rosszindulatú  hozzá  nem
értő okoskodókat önmérsékletre szólítjuk fel.

A „Bölcsőde kialakítása Igalba” TOP-1.4.1-19 című
pályázatunkkal  kapcsolatos,  Magyar  Államkincstár
által  lefolytatott  terv  dokumentációs  ellenőrzés
folyamatban van.

Magyar Falu Program keretein belül beadásra került
egy nagyobb értékű ágaprító gépre szóló pályázat. A
támogatási összeg bruttó 15 millió Forint. Szintén a
Magyar  Falu  Program  keretén  belül  egy  PI  vizes
ivókút kiépítését pályáztuk meg, mely az Orgona utca,
Mátyás  Király  utca  és  Rákóczi  tér  által  határolt
területen  lenne  kiépítve,  és  szolgálná  a  település
lakóinak  és  vendégeinek  egészségét.  A  támogatási
összeg bruttó 5 millió Forint.

Utoljára,  de  nem  utolsó  sorban  meleg  szeretettel
köszönet  illeti  a  vírusos  időszakban  áldásos
tevékenységükért  a  szájmaszk  varrónőit  /Gedővári
Ferencné,  Borbélyné  Szabó  Piroska,  Bogdán
Lászlóné,  Czeiderné  Imre  Aranka,  Imre  Zoltánné,
Bognár  Dénesné,  Csepregi  Józsefné,  Dumik
Sándorné,  Szabóné  Gombos  Anikó,  Serei  Zsófia,
Horváth  Piroska,  Kalotai  Ilona,  Varga  Istvánné/,
köszönjük  fáradtságos  munkájukat  a  település  lakói
nevében.  Ezúton  köszönjük  a  Művelődési  ház
dolgozóinak  is,  hogy  a  maszkokat  eljutatták  a
címzettekhez. 
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Tűzgyújtás

Belterületen  a  nyesedék  égetés  hétfő,  szerda,
szombati  napokon  07:00-19:00,  szeptember  01-
május  31.  Június,  július  és  augusztus  hónapokban
tilos  az  égetés.  Az  engedélyezett  égetés  kizárólag
száraz,  zöld  nyesedékre  vonatkozik,  nem  szemétre,
hulladékra. 

Külterületi  égetést  a  Somogy  Megyei  Katasztrófa
Védelmi  igazgatósághoz  kell  bejelenteni,  bővebb
tájékoztatás az Igazgatóság honlapján található. 

Igal, 2020. június 25. Obbás Gyula
polgármester

BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKO-
LA HÍREI

Tanévzárás az Igali Batthyány Károly Általános
Iskolában

2020.  június  19-én  iskolánkban  sor  került  a
2019/2020-as  tanév  lezárására.  A  nap  kezdetén  a
tanulók kézhez kapták bizonyítványaikat, átvették jól
megérdemelt  jutalomkönyveiket,  okleveleiket.  Ezt
követően 8. osztályos tanulóinktól vettünk búcsút. A
ballagók,  a  7.  osztály  jóvoltából  értékes  útravaló
bölcsességekkel  gazdagodtak,  majd  az  iskolánktól
búcsúzó  osztályok  osztották  meg  gondolataikat
diáktársaikkal, tanáraikkal. A nap zárásaként három, a
pályán  több  évtizedet  eltöltő  kollégától,  Baranyi
Jánosnétól,  Csizmadiáné  Tóth  Évától  és  Farkasné
Biró Máriától köszönt el nevelőtestületünk, nyugdíjba
vonulásuk alkalmából.

Tanévünk  kihívásokkal  teli,  ámde  sikeres  volt.
Iskolánk ezúton mond köszönetet minden szülőnek,
akik a digitális oktatás során példamutatóan segítették
gyermekük eredményes munkáját!

Ballagó  diákjainknak  sikerekben  gazdag  további
tanulmányokat,  nyugdíjba  vonuló  kollégáinknak
tartalmas, boldog, hosszú nyugdíjas éveket kívánunk!

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
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IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI

Örömmel értesítjük a tisztelt igali lakosságot, hogy
az  aktuális  jogszabályok  betartása  mellett  az  Igali-
Gyógyfürdőben  2020.  június  20-tól  újra  üzemel  az
összes  kültéri  és  beltéri  medence.  A  fürdőben
található  szauna-világ  július  1-től  fogad  újra
vendégeket.  Az  Igali-Gyógyfürdő  2020.  július  1-től
már a normál nyári nyitva tartás szerint, 9:00-től 20:00
óráig  tart  nyitva.  Szeretettel  várunk  minden  kedves
igali lakost egy kényeztető testi-lelki feltöltődésre! Az
aktuális  belépőjegyárakról  érdeklődjenek
honlapunk: www.igal.hu

HÍRDETÉSEK

http://www.igal.hu/
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