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HÍRDETÉSEK 

Tájékoztatom Igal 45-65 éves női lakosságát, hogy 2021. 

június 21-re, hétfőre tudnak időpontot biztosítani 

mammográfiás emlőrák szűrésre és további szűrésekre a 

kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórházban. Jelentkezni 

Baranyi Zoltánné védőnőnél 82/573-032 telefonszámon, 

ill. baranyi.racz@citromail.hu e-mail címen lehet.  

--------------------------------------------------------------------------------- 
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†Elhunytak: 

Balogh Gáspár – Élt 64 évet. 

Béres Jánosné – Élt 84 évet. 

Isten nyugosztalja őket! 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Gyógyfürdő, Termál Panzió 

Örömmel tudatjuk az újság olvasóival, hogy a november 

eleje óta zárva tartó Igali Gyógyfürdőnk ismét üzemel 

részlegesen, és várja vendégeit. Felhívjuk szíves 

figyelmüket, hogy a fürdő csak védettségi igazolással 

látogatható. 2021. május17-én megnyitott Termál 

Panziónk is. Szinte teltházasa foglaltság az év végéig. 

Természetesen, ezen intézmény szolgáltatásait is csak 

védettségi igazolással lehet igénybe venni. Reméljük, hogy 

az őszi időszakban egyik egységet sem kell bezárni. 

Cseri úti vízellátás 

Ezúton értesítjük a Tisztelt Cseri úti ingatlan 

tulajdonosokat, hogy a Cseri úti közcélú vízvezeték 

átadásra került. Így, a tulajdonosoknak lehetősége nyílik az 

ingyenes rákötésre a DRV Zrt. által meghatározott 

paraméterek betartásával. A vízbekötéshez és a vízóra 

akna kialakításához szükséges műszaki tervet készíttetni. 

Ehhez mellékeljük a hatósági tervező elérhetőségeit:  

Farkas László 

Magántervező, egyéni vállalkozó 

Építő mérnök, Mérnök informatikus 

8710 Balatonszentgyörgy, Sport u. 65. 

Tel: 06/30/2169-650 

bfarkas1@bszentgyorgynet.hu 

farkas.laszlo@drv.hu 

Továbbá, a bekötéssel kapcsolatos DRV Zrt. 

formanyomtatványok honlapunkról letölthetők. Akinek 

erre nincs lehetősége, ő az Arany János Művelődési Ház 

dolgozóinál kérheti a formanyomtatványokat. 

Zöldnyesedék elszállítása 

Mint azt már az adóívek kézhezvételekor látták, 

Önkormányzatunk Hivatala a 2021. márciusától érvényes 

zöld nyesedék és vágási hulladék elszállításáról küldött 

Önök számára ismertetőt. Ezen tájékoztatót újságunkban 

mellékletként is megjelentetjük, hogy mindenki számára 

elérhető legyen. Kérjük, az útmutatót figyelmesen 

olvassák el, és aszerint igényeljék a zöldnyesedék 

elszállítását. Akinek gondot okoz az interneten történő 

megrendelés, úgy Hivatalunk igény esetén segítséget nyújt. 

 A fenti változtatásra azért van szükség, mivel az 

Országos Katasztrófavédelmi Parancsnokság, ebben az 

évben már megtiltja az önkormányzatok és a lakosság 

számára a keletkezett zöldnyesedék, fahulladék égetését. 

Így, főleg a nyaraló övezetben keletkezett igényeket a 

meghirdetett módon tudjuk teljesíteni. 

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét. 

Tűzgyújtás rendjének változása 

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a vészhelyzet 

kihirdetéséről szóló kormányrendelet szerint, az 

Önkormányzatok tűzgyújtási rendelete 2021. május végéig 

hatályban marad. Ennek értelmében tájékoztatjuk Önöket, 

hogy: 

Igal Város belterületén avar, zöldhulladékok égetése 

2021. május végéig – 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. május végét követően közzé fogjuk tenni az új 

tűzgyújtással kapcsolatos tájékozatót. 

Pályázatok 

Soron kívül sikerült beadnunk pályázatot az orvosi 

szolgálati lakás felújítására, tartalékkeret terhére. 

Remélhetőleg, a tartalékkeretben marad anyagi forrás, és a 

bruttó 10 millió forint pályázati összeget megkapjuk. A 

pályázott forrás részleges felújítást tesz lehetővé, mely az 

alább részletezett korszerűsítéseket tartalmazza: 

- Hidegburkolatok cseréje 

- Szaniterek cseréje 

- Hőleadók (radiátorok) cseréje 

- Külső nyílászárók cseréje 

Az előző számban említett pályázatok előkészítési, 

egyeztetési, tervezési munkálatai folynak. Amennyiben az 

projektekben változás történik, arról tájékoztatjuk 

Önöket. 

Igal, 2021. május 21. Obbás Gyula 

           polgármester 
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BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS 

ISKOLA HÍREI 

Április-május-júniusi események az Igali Batthyány 

Károly Általános Iskolában 

Iskolánkban április 19-én az alsó május 10-én, a felső 

tagozaton indult újra a jelenléti oktatás. 

Az alsó tagozatos tanulók a beporzók projekthét 

keretében ismerkedhettek meg a méhek világával, 

természetben betöltött szerepükkel. Aulánkat igazi tavaszi 

díszbe öltöztették az osztályok projekthétre készült 

munkái. 

 

Május 10-én a Madarak és fák napja alkalmából, délelőtt 

települési túrán vettek részt tanulóink, ahol tudásukat és 

ügyességüket tehették próbára különféle feladatokon 

keresztül. Délután sportvetélkedőkkel és játékokkal 

folytatódott a program az iskola udvarán. 

Intézményünkben június 14-én egész napos gyereknapot 

tartunk játékokkal, színes programokkal, természetesen a 

járványügyi előírások betartása mellett. 

Június 15-én kerül megrendezésre a Batthyány-nap, ahol 

iskolánk tanulói mutathatják meg tehetségüket. 

A tanévzáró és a ballagási ünnepség tervezett időpontja 

június 18. péntek, 9 óra. 

Az iskolánkban zajló építkezési munkálatok a megfelelő 

ütemben haladnak, egyre inkább formát öltenek új 

épületrészeink! 

 

A nyári szünetre a következő táborokat szervezzük: 

 Alkotó tábor: június 28 – július 2. 

 Sport és játék tábor: július 5 – július 9. 

 Sváb tábor: július 5 – július 9. 

 Túra tábor: július 12 – július 16. 

 Néptánc tábor: július 19 – július 23. 

 Tesz-vesz tábor: július 26 – július 30. 

 Breki tábor: július 26 – július 28. 

Kérjük továbbra is az iskolában érvényes járványügyi 

szabályok betartását, az orrot és szájat eltakaró arcmaszk 

használatát, valamint biztosítását a tanulók számára! 

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI 

Örömmel értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a 

koronavírus miatti majd fél éves kényszerszünetet 

követően az Igali-Gyógyfürdő 2021.május 1-től újra 

látogatható. A jelenleg érvényben lévő kormányrendelet 

értelmében a 18 év feletti vendégeknek egyelőre csak 

érvényes védettségi igazolvánnyal vagy az erre a célra 

hivatalosan letölthető mobil applikációban felmutatott 

bejegyzéssel lehetséges a belépés.  A nyitást követően 

természetesen már az OEP-es kezelőlappal érkező 

vendégeket is tudjuk fogadni. Jelenleg az összes belső 

medencénk valamint a szauna-világunk is üzemel. A külső 

medencék közül egyelőre a termál medencék és a gyermek 

medencék üzemelnek, de várhatóan néhány héten belül 

már az úszómedence, az olaszmedence illetve az 

óriáscsúszda is megnyitásra kerül. A fürdőben csak a 

gyógyrészlegen kötelező a maszk viselése. 
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Masszázsra illetve Dr. Kudlák Katalin reumatológushoz 

időpontot kérni az alábbi telefonszámon lehetséges: +36 

70/338-6446. Május hónapban a fürdő 9:00 -18:00 óra 

közt tart nyitva. 

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy 2021. 

május 26-án fürdőnk a településrészt érintő áramszünet 

miatt zárva tart! Szeretettel várjuk Önöket az Igali-

Gyógyfürdőben!  

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

 

 

 


