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Megszületett: 

Lehoczki Janka Virág – Július 17-én. 

Isten hozta őt! 

†Elhunyt: 

Imre Zoltán János – Élt 75 évet. 

Isten nyugosztalja őt! 

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. augusztus. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Külterületen vállalkozók által elhelyezett hulladékról 

Egyre több gondot okoz Önkormányzatunknak az 

„építési- és egyéb vállalkozók” által a külterületi utak 

mentén illegálisan kihordott építési és egyéb hulladék 

ártalmatlanítása, illetve gyűjtőhelyre szállítása. Miről is van 

szó? Évek óta tendencia az említett vállalkozói körben, 

hogy a megrendelőnek felszámolják az építési 

törmelék/hulladék elszállítását a különböző 

gyűjtőhelyekre, pl.: pala, mint veszélyes hulladék - Marcali, 

az illetékességi helye; egyéb építési, és bontási 

törmeléknek pedig Kaposvár, Dombóvár a lerakási helye. 

Ezen építőanyagon kívül, különböző géproncs 

maradványok, autóülések, hűtőládák, hűtőszekrények 

találhatóak meg egy-egy ilyen illegális lerakóhelyen.  

Sajnos, Önkormányzatunk nincs berendezkedve sem 

anyagilag sem szervezetileg arra, hogy az Igalhoz tartozó 

közel 100 km-nyi földúthálózatot folyamatosan 

monitorozza, ellenőrizze. Azonban, valamit lépni kell 

azért, hogy ez a tendencia ne folytatódjon, ugyanis 

környezetünket károsítjuk ezzel, továbbá a 

Kormányhivataltól kapjuk a felszólításokat és a 

büntetéseket mások hanyagsága miatt. Ezért, a meglevő 

vadkamerák mellé a közelmúltban vásároltunk még 

néhányat, amelyek folyamatosan kerülnek kihelyezésre a 

földutak mentén. Ezek a kamerák azonnal jeleznek, 

amennyiben mozgást érzékelnek. Így, a rendőrséggel 

közösen tetten is tudjuk érni az esetleges szabálysértőt. 

Azt tudni kell, hogy aki az ilyen cselekményével az 

ellenőrzés, illetve a kamrafelvételek során megbukik, az 

több százezer forintos bírságra számíthat, valamint a 

veszélyes hulladék megsemmisítésére szolgáló tárolóba 

szállítás költsége is őt terheli.  

Kérünk mindenkit és a beruházókat is az önmérsékletre, 

és kérjék el a lerakóhely igazolását a vállalkozótól, mellyel 

önmagukat is megvédik a felesleges gondoktól. 

Természetesen, a fent felsoroltak nem minden 

vállalkozóra, vállalkozásra vonatkoznak! Nyílván, akinek 

nem inge, ne vegye magára, de a tények és a kapott GPS 

koordináták, fényképfelvételek alapján egyre több helyen 

gyűlik az illegális hulladék.  

Tűzgyújtás rendjének változása 

Az erdőgazdálkodásért felelős miniszter tűzgyújtási 

tilalmat hirdetett ki 2021. június 24-én, melynek 

értelmében tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, 

valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén 

belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a 

felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és 

közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is. 

Igal Város Önkormányzat Képviselőtestületének a 

4/2015. (IV 10.) Önkormányzati rendelete - az avar, zöld 

és egyéb hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatos – 

alapján tilos az avar, zöldhulladékok, háztartási 

hulladékok, illetve egyéb hulladékok égetése a június, 

július és augusztusi hónapokban. 

Pályázatok 

A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében 

„civil közösségi tevékenységek és feltételeinek 

támogatása” című pályázat kapcsán az Önkéntes Tűzoltó 

és Polgárőr Egyesület Igal bruttó hatmillió forintot nyert a 

tűzoltószertár felújítására. 

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett 

„Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 

fejlesztése” című pályázat kapcsán Önkormányzatunk 

nyert bruttó 10 millió forintot az orvosi szolgálati lakás 

felújítására. Ezen forrás részleges felújítást tesz lehetővé, 

mely az alább részletezett korszerűsítéseket tartalmazza: 

- Hidegburkolatok cseréje 

- Szaniterek cseréje 

- Hőleadók (radiátorok) cseréje 

- Külső nyílászárók cseréje 

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett 

„Önkormányzati temetők infrastrukturális 

fejlesztése” című felhíváskapcsán Önkormányzatunk 

nyert bruttó 5 millió forintot, ebből egy temetői urnafalat 

tudunk építeni, egy sétányt a bejárati kaputól a 

ravatalozóig, valamint egy kaput. 
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A Magyar Falu Program keretében meghirdetett 

„Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény 

építése/felújítása” című pályázat kapcsán 

Önkormányzatunk nyert bruttó 10 millió forintot, 

melyből a Hegyi utca belterületi szakasza kerül felújításra. 

Igal, 2021. július 29. Obbás Gyula 

           polgármester 

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

 

 

 

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI 
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VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT HÍREI 

Magyarországon, a különböző típusú allergiák 

gyakoriságára vonatkozóan nincsenek reprezentatív 

adatok, ezért a Nemzeti Népegészségügyi Központ 

országos kiterjesztésű felmérést indított. A vizsgálatot egy 

online kérdőíves felmérés formájában valósítják meg. A 

felmérésben allergiás, asztmás tünetekre, azok 

gyakoriságára, szezonalitására, illetve az allergiával, 

asztmával összefüggésbe hozható kóroki tényezőkre 

kérdeznek rá. A kérdőívben a kitöltő neve, címe, és 

pontos születési dátuma nem szerepel, csak a neme, 

születési éve/hónapja, illetve település neve és 

irányítószáma. Az adatokat kizárólag kutatás céljára 

használják fel. A kérdőíves felmérés sikerességének 

érdekében a Nemzeti Népegészségügyi Központ a területi 

védőnők segítségét kérte, hogy a munkájuk során a velük 

kapcsolatba kerülő családokból egy – egy családtagot 

kérjenek fel az NNK honlapján elérhető linken található 

kérdőív kitöltésére. Kérik, hogy az allergia megléte ne 

legyen kiválasztási szempont, erre ne kérdezzenek rá a 

kiválasztás során. A 16 évnél fiatalabbak esetében a 

szülő/gondviselő töltse ki a kérdőívet. 

A megfelelő összetételű részvételhez az alábbi 

korosztályi bontás lenne ideális egy – egy körzetből:  

- 0 – 5 éves: 1 fő  

- 6 – 14 éves: 1 fő  

- 15 – 24 éves: 1 fő  

- 25 – 39 éves: 2 fő  

- 40 – 64 éves: 3 fő  

- 65 év feletti: 1 fő  

A kérdőív 2021. augusztus 15-ig tölthető ki, elérhető az 

alábbi linken: 

https://urlap.antsz.hu/index.php?r=survey/index&sid=1

75467&lang=hu 

Védőnői méhnyakszűrésre lehet jelentkezni a 82/573-

032 telefonszámon vagy a baranyi.racz@citromail.hu e-

mail címen vagy személyesen Igal, Farkas János utca 4. 

Védőnői Tanácsadóban 8:00 – 9:00 óra között! 

HÍRDETÉSEK 
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