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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 utca 89.  

Web: http://www.igal.hu E-mail: ikszt@igal.hu  

Mobil: +36 70/682-4440 Telefon: +36 82/333-403 

Következő szám várható időpontja: 2021. február Lapzárta: 

Január 31. 

 Megszületett: 

Hollósi Hanna Nikoletta – November 

13-án. 

Isten hozta őt! 

† Elhunytak: 

Baranyi János – Élt 89 évet. 

Bodnár Mihály – Élt 73 évet. 

Schmidt Dezső – Élt 86 évet. 

Schmidt Dezsőné – Élt 79 évet. 

Isten nyugosztalja ők! 

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

„Eldöcögött már az ó-év szekere, 

Ez a szekér sok-sok gonddal volt tele. 

Pusztuljon hát nyikorogva-zörögve, 

Búját-baját felejtsük el örökre. 

Asztalunkon mindig legyen friss kenyér, 

Jó anyámnak mosoly legyen két szemén. 

S a Jó Isten, kit félünk és imádunk, 

Áldja meg két szent kezével családunk.” 

 

Tisztelt Igali Polgárok! 

Újévi köszöntő 

Minden Kedves Olvasónknak COVID- mentes jó 

egészséget, és sikereket kívánunk az életében Igal Város 

Önkormányzatának képviselő testülete nevében.  

Gyógyfürdő, Termál Panzió 

A 2021-es esztendő még mindig nem a megszokott 

életritmusunkat fogja tükrözni. A COVID vírushoz 

kapcsolódó rendelkezések, tiltások, szigorítások 

mindannyiunk életére, életminőségére, vállalkozásaink 

gazdasági bevételére negatívan hatnak. Sajnos, 2021. 

évnek is így indulunk neki. Mondják, hogy „a remény hal 

meg utoljára”. Valóban csak reménykedhetünk abban, 

hogy az év második felében már normalizálódni fog 

életünk; a gazdaság visszatér a régi kerékvágásba, végre 

termelhetnek a vendéglátó egységek, gyógyfürdők, 

panziók. Köztük Önkormányzatunk tulajdonában levő 

egységek is. Jelenleg is a november óta tartó különleges 

jogrend szerint élik mindennapjaikat. Ugyanakkor a 

kormányzati támogatások segítségével is pengeélen táncol 

az Igali Gyógyfürdő és Termál Panzió is. A tavalyi évben 

megtermelt 3-4 hónapnyi bevétel kifogyóban van, a 

november óta tartó üzemszünet miatt, mert a béreket, 

járulékokat, rezsit, fenntartási költségeket ugyanúgy kell 

fizetni, mintha termelnének. Reméljük, hamarosan 

engedélyt kapunk újraindításukra, mert a szállodaiparon és 

vendéglátáson kívül, a gazdasági élet minden területén 

ugyan úgy folyik a termelés, mint a vírusmentes 

időszakban. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk, a 

dolgozókat megtartani, továbbá kérjük, ezúton is 

lojalitásukat, munkahelyükhöz. Ez mellett persze 

mindenki tisztába van azzal, hogy pusztán lojalitással nem 

lehet fizetni sem az üzletekben, sem a csekkek 

kiegyenlítésekor. Reméljük, hogy a 2021. február 08-i 

határidő után megszűnnek üzemeltetési korlátaink.  

Tűzifa 

A napokban kezdik az Igal Szolgáltató Kft. dolgozói a 

szociális tűzifa második, s egyben utolsó fordulójának 

kiszállítását. 58 db kérelem érkezett. Ez háztartásonként 1 

m3 hasábfát jelent a rászorulóknak, „igénylőknek”. A 

kiszállítás a szokásos módon történik. Az önkormányzati 

rendelet szerint, 2021. február 15-ig kell elszámolni 

kormányzatunk felé a kiosztott tűzifával. 

Tűzgyújtás rendjének változása 

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a vészhelyzet 

kihirdetéséről szóló kormányrendelet szerint, az 

Önkormányzatok tűzgyújtási rendelete 2021. február 08-ig 

hatályban marad. Ennek értelmében tájékoztatjuk Önöket, 

hogy: 

Igal Város belterületén avar, zöldhulladékok égetése 

2021. február 08-ig – 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! 

2021. február 08-át követően közzé fogjuk tenni az új 

tűzgyújtással kapcsolatos tájékozatót. 
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Pályázatok 

A „Bölcsőde kialakítása Igalba” TOP-1.4.1-19 című 

pályázatunkkal kapcsolatosan: jelenleg folyik a belső 

válaszfalak építése, a mennyezet vakolása, a víz-, és 

szennyvíz, illetve a villanyszerelési alapozási munkálatok. 

Az eddigi enyhe tél lehetővé tette, hogy a karácsonyi 

ünnepek kezdetére tető alá kerüljön az épület, és ezzel 

lehetőség nyílt- a megfelelő téliesítés mellett – a belső 

munkálatok elvégzéséhez szükséges körülmények 

megteremtésére. Reményeink szerint, zökkenőmentesen 

fognak zajlani a jövőben is, így a nyár eleji épületátadásnak 

nem lesz akadálya, ha valamilyen különleges negatív 

időjárási hullám nem csap le ránk. 

Igal, 2020. november 24. Obbás Gyula 

                polgármester 

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 
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IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI 

 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy fürdőnk a 

Kormány járványügyi védekezés során hozott korlátozó 

intézkedései miatt továbbra is zárva tart. A bezárás 

ellenére továbbra is van lehetőség hosszú lejárati idejű 

ajándékutalványok és fürdőbérletek vásárlására. Habár 

egyelőre bizonytalan a nyitás várható időpontja, ennek 

ellenére bízunk benne, hogy a korlátozó intézkedések 

valamint az egyre nagyobb számban rendelkezésre álló 

védőoltások meghozzák a várt eredményt és a turisztikai 

élet is mielőbb visszaállhat a régi kerékvágásba. 

BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS 

ISKOLA HÍREI 

 

2021. januárjában elkezdődtek az EFOP-4.1.2-17-2017-

00038 azonosító számú iskolabővítési pályázat bontási 

munkálatai. A pályázatból megújul a tornacsarnok és új 

épületrésszel fog bővülni intézményünk, valamint néhány 

meglevő termünk is korszerűbb funkciót kap. 

HÍRDETÉSEK 

 

 

 

 

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 

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 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 


