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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. április. Lapzárta: Március 31.

Az Együtt Igal Városért Egyesület ezúton kéri a 

Tisztelt Igali Állampolgárokat, hogy amennyiben 

munkánkkal, célkitűzéseinkkel egyet értenek, úgy 

szíveskedjenek adójuk 1 %-ával segíteni 

egyesületünk működését. Adószám: 18001343-1-14 

Köszönettel, Együtt Igal Városért Egyesület 

Az Igali Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület 

ezúton kéri a Tisztelt Igali Állampolgárokat, hogy 

amennyiben munkánkkal, célkitűzéseinkkel egyet 

értenek, úgy szíveskedjenek adójuk 1 %-ával 

segíteni egyesületük működését. Adószám: 

18767940-1-14. 

Köszönettel, Igal ÖTE 

Az Igal Sportegyesület ezúton kéri a Tisztelt Igali 

Állampolgárokat, hogy amennyiben munkánkkal, 

célkitűzéseinkkel egyet értenek, úgy szíveskedjenek 

adójuk 1 %-ával segíteni egyesületük működését. 

Adószám: 19946412-1-14. 

Köszönettel, Igal SE 

Elhunytak: 

Gellért Ferenc - Élt 84 évet. 

Szirer Imréné – Élt 87 évet. 

Isten nyugosztalja őket! 

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

Tisztelt Igali Polgárok! 

Koronavírus 

Mint azt már mindenki érzékelte a médiából és most 

már sajnos saját környezetünkből is, itt a koronavírus, 

amely ellen közösen kell fellépnünk, küzdenünk. Nem 

ismételném azokat a dolgokat, melyeket a tv-ben, 

rádióban és interneten mindenki hallott már, hanem 

településünk vonatkozásában szeretném megosztani a 

tényeket.  

A településünkön üzemelő iskola és óvoda 2020. 03. 16-

tól ideiglenesen, a vírus miatt zárva tart. Ugyanakkor ezen 

idő alatt gyermekmegőrzésre van lehetőség. A tanulók 

illetve óvodás gyermekek közül a rászorulók étkeztetése 

továbbra is biztosítva van. Az étkezést igénylők szülei, 

gondviselői az iskola és óvoda illetékes munkatársai felé 

naponta kell, hogy lejelentsék gyermeke étkezési 

szándékát. Az ételt, az iskola és az óvoda területén 

naponta átvehetik az igénylők, dobozolva, feliratozva. 

Azon okból szerveztük így az ételkiosztást, hogy a 

konyhára véletlenül se kerülhessen fertőzés, mivel akkor 

be kell azt zárni, így az igénylőknek és rászorulóknak nem 

tudnánk meleg ételt biztosítani.  

Az idősek számára az ételkihordás rendje nem változott. 

Itt szeretném felhívni figyelmüket, mint 

legveszélyeztetettebb korosztály, hogy bevásárlással, 

gyógyszer ügyintézéssel, egyéb problémájukkal telefonon 

keressék az Alapszolgáltató Központ munkatársait. 

Amennyiben szükséges, Önkormányzatunk is tud segíteni 

az idősek ellátásában, ugyan ez vonatkozik a Művelődési 

Ház dolgozóira is. Ezúton kérjük, hogy az országos 

médiában megjelenő irányelveket, iránymutatásokat 

mindenki szíveskedjék betartani mind a saját, mind a 

közvetlen hozzátartozói, szomszédjai érdekében. A 

jelenlegi vészterhes időben, sajnos a gazdasági élet is 

lelassult, részben megállt; mivel az emberek mozgása 

korlátozva van, így az Igali Gyógyfürdő forgalma is szinte 

nullára visszaesett. Hasonló a helyzet a Termál Panzióval 

is. A foglalások döntő többsége visszamondásra került, így 

mindkét egységünket 2020. 03. 23-val bizonytalan időre 

bezártuk. Az ott dolgozók részére, hogy ne kerüljenek 

munkanélküli státuszba, döntő többségének 4 órás 

munkaidő lett megállapítva illetve a nyugdíjas korúak 

nyugdíjba vonultak, néhányan táppénzre lettek véve. 

Mivel mind a két szolgáltató egységünk az általa 

megtermelt anyagi javakból tartja fenn magát, így kérdéses 

jövőjük. Jelen állapot szerint, a rezsit és béreket fizetve 2-3 

hónap az az időszak, amit át tudnak vészelni. 

Remélhetőleg az azt követő időszakra konszolidálódik a 

helyzet, és a belföldi turizmus legalább részben megindul. 

Ehhez azonban mindenki segítségére, toleranciájára és 

megértésére szükség van, mert közös érdekünk a 

koronavírus mielőbbi felszámolása.  

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 

koronavírusra való tekintettel Hivatalunk személyes 

ügyfélfogadása bizonytalan ideig szünetel. Telefonon ((06 

82) 573 029), e-mailben (igal@somogy.hu) 

munkatársainkat elérik, továbbá az ideiglenes hivatali rend 

honlapunkon, illetve a Hivatal bejáratán olvasható.  

Pályázatok 

A TOP-2.1.2.-15-SO1-2016-00007 szám alatt futó Zöld 

város című pályázat kapcsán a téli idő ellenére is jól 

haladnak a térburkolások mindegyik helyszínen; mind a 

Fürdő előtti parkolókban és terekben, mind a kegyeleti 

parkban. A későn beköszöntött pár napos hó után 

remélhetőleg folytatódhat a viacolorozási munka - 

amelynek döntő többsége már elkészült - ezt követően 

április hónapban a szegélyek és az aszfaltozás is 

kivitelezésre kerülhet. A napokban megérkeztek a 

facsemeték és cserjék nagy része, amelyeket az 

Önkormányzat kertészetének dolgozói gondoznak a 

telepítésig.  

Közvilágítás korszerűsítése 

Igal Város közvilágításának korszerűsítése beruházásunk 

közbeszerzése lezajlott, melynek keretén belül lámpatest 

bővítés (összesen 443 db) és LED-es világítás kerül az 

oszlopokra, amelyek egyenletesebb fényt és 

üzembiztosabb működtetést tesznek lehetővé. 
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A közbeszerzési eljárás nyertese az E.ON 

Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, aki 

bruttó 101. 824. 105,- Ft kivitelezési díjra tette meg 

ajánlatát. A munkálatok várhatóan a tárgy év júniusában 

kezdődnek meg. 

Igal, 2020. márciu 24. Obbás Gyula 

     polgármester 

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

 

 

Március 8-án első alkalommal rendeztük meg a 

könyvtárban a nőnapi teadélutánt. Sokan elfogadták a 

meghívást és részt vettek a rendezvényen. Nagyon jó 

hangulatban telt az együtt töltött idő. Sokat és jókat 

beszélgettünk a halk zeneszó és a kellemes teaillat mellett. 

Kérték, hogy több alkalommal is tartsunk hasonló 

rendezvényt. Köszönet a szervezőknek és a segítőknek a 

munkájukért. Ha a körülmények lehetővé teszik máskor is 

szívesen rendezünk hasonlót. 

IGAL ÉS KÖRNYÉKE 

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 

 

BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS 

ISKOLA HÍREI 

A koronavírus járvány terjedése miatt a kormány új 

munkarend bevezetéséről határozott. Március 16-tól 

határozatlan ideig tantermen kívüli digitális munkarend 

bevezetéséről döntöttek. Iskolánkban a Kréta 

adminisztrációs felületen facebookon, messengeren 

keresztül történik az oktatás. Minden diáknak lehetősége 

van így tanulni, még ha otthon nem rendelkezik 

feltételeivel. Hiszen könyvtárban közösségi térben 
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lehetősége van ezekhez hozzáférni. Okos telefonja már 

mindenkinek van. 

Hangsúlyozni szeretnénk ez az időszak nem tanítási 

szünet, hiszen a gyerekek tanulmányait ellenőrzik is a 

pedagógusok. Az iskola nyitva tart reggel 8tól 17 óráig. 

Jelenleg nagytakarítás festés-mázolás. Iskolakert művelése 

történik. Az ingyenes étkezéseket az iskola bonyolítja 11-

től 12 óráig a bejáratnál. 

 

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI 

Tájékoztatjuk kedves vendégeinket, hogy az Igali-

Gyógyfürdő a kialakult járványügyi helyzetre való 

tekintettel 2020. március 23-tól (hétfőtől), bizonytalan 

ideig zárva tart. A nyitás várható idejéről természetesen 

tájékoztatjuk majd Önöket. Addig is mindenkinek jó 

egészséget és kitartást kívánunk!  

 

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 

A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre való 

tekintettel a Nemzeti Népegészségügyi Központ 

intézkedése alapján Igal Város Polgármesterével 

egyeztetve az alábbiakról tájékoztatom Önöket. 

A védőnői ellátás nem tagadható meg; 

távkonzultáció keretén belül folytatandó! 

 Törekedni kell a védőnő – gondozott közötti 

személyes találkozások számának lecsökkentésére, 

de a szakma szabályainak figyelembe vételével a 

lehető legtöbb gondozott a távkonzultáció előtérbe 

helyezésével (telefon, e-mail, facebook, skype, 

felvétel, stb.) ellátandó, pl.: státuszfelvétel, tanácsadás, 

családlátogatás. 

 A védőnői munkavégzés rendkívüli helyzetben a 

védőnői tanácsadóban történik.  

 Egyedi esetekben – amennyiben nélkülözhetetlen a 

személyes konzultáció – időpontot előre egyeztetni 

szükséges. 

 Korhoz kötött kötelező folyamatos védőoltási 

kötelezettség  – nem változott - esetén a mérések a 

házi gyermekorvosi tanácsadáson történjenek meg a 

kettős megjelenés elkerülése érdekében. 

 Védőnői státuszvizsgálatok elvégzése, várandósok 

tanácsadása távkonzultációval történik. 

 Telefonon egyeztetni szükséges a gondozottal / 

törvényes képviselővel a körülmények tekintetében. A 

védőnői dokumentációban rögzítésre kerülnek a 

tanácsadás, családlátogatás körülményei és a 

beleegyezés a kapcsolattartás módjára vonatkozóan. 

 A tanácsadóban és váróhelyiségében egyszerre, egy 

időben csak egy gondozott és / vagy egy 

hozzátartozója lehet jelen. 

A tanácsadóba való belépéskor a megjelenők részéről 

alapos kézmosás szükséges a gondozottak számára 

fenntartott mosdóban; a védőnő részéről a 

tanácsadások alkalmával szájmaszk, köpeny, 

gumikesztyű, védőszemüveg használata, 

kézfertőtlenítés történik. 

 A tanácsadóban található eszközök, felszerelési 

tárgyak előírás szerinti fertőtlenítése biztosított. 

 Kérem a gondozottakat, ill. a törvényes képviselőket, 

hogy a fejlécben megtalálható elérési lehetőségek 

egyikén jelezzék vissza, milyen módon tudjuk a 

kapcsolatot tartani! 

Elérhetőségek: Telefonszám: +36 82/573-032, Email: 

baranyi.racz@citromail.hu, Facebook: Baranyi Zoltánné 

Igal, 2020. 03. 24.  Baranyi Zoltánné 

 védőnő 

mailto:baranyi.racz@citromail.hu

