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„Nem kell beszélni róla sohasem? 

De mindig, mindig gondoljunk reá” 

Juhász Gyula 

 

Az 1920. június 4-i trianoni békeszerződés aláírásának 

évfordulójáról 2010 óta a nemzeti összetartozás napján 

emlékezünk meg. Városunk is minden évben felidézi 

nemzetünk életének döntő fontosságú eseményét. Közösen 

emlékezünk és tisztelettel adózunk a múltnak. Kiemelkedő 

íróink és költőink révén a szépirodalomban is jelentős alkotások 

születtek e fájdalmas napról. Műsorunkon Csobolya József, a 

Magyar Állami Operaház művésze ezekkel a versekkel és 

dalokkal idézte fel a múlt történéseit, hatását. A kárpátaljai 

származású operaénekes személyes élményekkel is kiegészítette 

megható előadását. 

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI 

Örömmel értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy néhány napon 

belül fürdőnk is újra mindenki számára szabadon látogatható 

lesz. A Kormány múlt heti bejelentése kapcsán, miszerint ha 

Magyarországon eléri az oltottak száma az 5 és fél millió főt, 

akkor az újabb járványügyi lazítások között az is szerepel, hogy 

a fürdők is újra védettségi igazolvány nélkül lesznek 

látogathatóak. Ennek értelmében várhatóan 1-2 napon belül az 

Igali-Gyógyfürdő szolgáltatásait is újra szabadon, korlátozások 

nélkül vehetik igénybe a magyarországi lakosok. Emellett bízunk 

abban is, hogy júliustól már nem csak a magyar vendégeket, 

hanem azon Európai Uniós vendégeket is újra beengedhetjük, 

akiket ez idáig sajnos nem lehetett, gondolunk itt elsősorban a 

Német, Holland, Osztrák turistákra és üdülőtulajdonosokra. 

Reméljük, hogy az Unióban bevezetésre kerülő egységes Covid 

igazolványnak köszönhetően az uniós állampolgárok is zöld utat 

kapnak a fürdőlátogatást illetően. 

Ezúton tájékoztatjuk kedves vendégeinket, hogy fürdőnk, 

2021. július 1-től az alábbi nyári nyitva tartás szerint üzemel: 

Hétköznapokon (hétfő-péntek) 9:00 -19:00 óráig, Hétvégén 

(szombat-vasárnap) 9:00-20:00 óráig. Július 1-től már az 

óriáscsúszda is minden nap üzemel 10:00 -18:00 óráig. 

Szeretettel várunk mindenkit egy kellemes nyári fürdőzésre az 

Igali-Gyógyfürdőbe!  

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Megszülettek: 

Horváth Levente – Május 6-án. 

Horváth Andor – Május 21-én. 

Horváth Csaba – Május 21-én. 

Isten hozta őket! 

†Elhunyt: 

Mester József – Élt 77 évet. 

Isten nyugosztalja őt! 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Gyógyfürdő, Termál Panzió 

Az Igali Hírmondó elmúlt számában ismertettük Önökkel, 

hogy az Igali Gyógyfürdő és Termál Panzió üzemeltetése 

ismételten megkezdődött. Örömmel tudatjuk olvasóinkkal, 

hogy a látogatottsági adatok a Gyógyfürdő esetében javuló 

tendenciát mutatnak, ezzel arányosan a bevételek is kezdik 

megközelíteni az ilyenkor szokásos bevételek 2/3-át. A Termál 

Panzió esetében a foglalás 85-90%-os, az előre foglalások 

december végéig már megtörténtek. Mindkét esetben, 

különösen a fürdő esetében nagy könnyebbség lenne, ha az 5,5 

millió beoltott elérésével megszűnne a védettségi igazolvány 

korlát. Mire Önökhöz kerülnek e sorok, addigra nagy 

valószínűséggel elérjük ezen számot az oltottak számát tekintve. 

Hulladék / Zöldnyesedék elszállítása az 

üdülőövezetben 

Már a márciusi adóívekkel megkapták az értesítést arról, hogy 

ebben az évben a tűzgyújtási és környezetvédelmi törvények 

változásával párhuzamosan új hulladékszállítási rend lép életbe 

településeinken. Ezen változás a kommunális hulladékot nem 

érintette, viszont a zöldnyesedéket és a lomtalanítás menetét 

igen. A kiküldött értesítő másolatát megjelentettük március óta 

minden hónapban az Igali Hírmondóban, továbbá, jelen 

változtatást olvashatják honlapunkon is. Ennek ellenére, soha 

nem látott mennyiségű zsákos szemét kezdte elborítani 

üdülőövezetünket. Szeretnénk kiemelni, hogy az 

üdülőtulajdonosok által a Kaposvári Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft.-től vásárolt, sárga szemeteszsákban tárolt és 

szabályosan kihelyezett kommunális hulladékot viszik csak el a 

szemétszállító cég munkatársai! Amennyiben, az Önök által 

vásárolt zsákban nem a rendeltetésnek megfelelő anyagot 

szeretnének elhelyezni, akkor azt külön kell megrendelni a cég 

által megadott telefonszámon, e-mail címen. Mivel a zsákok 

átlátszóak, így nagyon könnyű megállapítani, hogy a zsákban 

építési törmelék, zöldhulladék, fű, nyesedék lapul. Nyilván ezek 

a zsákok nem kerülnek elszállításra. De azok a zsákok sem, 

amelyek az ingatlantulajdonosok által előszeretettel használt 

fekete színű zsákokat jelentik az előbb felsorolt tartalommal. 

Ebből a fajta környezetszennyezésből többen, olyan nem túl 

gáláns sportot űznek, hogy a maguk által megtermelt illegális 

hulladékot titokban elszállítják az utcájukban levő más 

ingatlanok elé. Ezáltal nincs Önkormányzatunknak lehetősége 

arra, hogy a renitens szemetelőket figyelmeztetni tudja. Miután 

nincs gazdája az ilyen szemeteszsákoknak, úgy a Kaposvári 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. is úgy nyilatkozik, hogy 

illegális szemétnek nyilvánul, és nem szállítják el. Az elmúlt 

időszakban több panaszos bejelentést kaptunk személyesen, e-

mailen, telefonon, hogy az üdülőövezetet elcsúfítja a kihelyezett 

zsákos szemét látványa, és hogy az Önkormányzat miért nem 

intézkedik ennek elszállításáról. 

Itt hívom fel a Tisztelt Újságolvasók figyelmét, (aki tudja, adja 

tovább az újságot és az internetet nem használóknak), hogy 

idén június elején a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Kft.-nek külön díjazásért a Szolgáltató Kft. dolgozói 

összeszedték és elszállítatták azt a 4 nagy teherautónyi zsákot, 

amit Önök, tisztelt nyaralótulajdonosok illegálisan helyeztek ki. 

Ezeket a sorokat azért írjuk le, hogy talán nem csak az állandó 

lakosok, hanem a nyaralótulajdonosok is találkozni fognak vele, 

ha újság formájában nem is, de a honlapon igen. Ezúton kérjük 

Önöket a hulladékszállítási szabályok tisztes betartására! 

A sorok elején említett tájékoztatót éppen ezért ismételten 

közöljük, lapunk hasábjain. Végezetül, annyit el kell még 

mondanunk, hogy a településen lakók övezetében ilyen 

probléma fel sem merül, csak az üdülőövezetre jellemző ez a 

fajta probléma. Kérjük Önöket, hogy ezen a hozzáálláson 

szíveskedjenek mindannyiunk érdekében változtatni. 

Mint azt már az adóívek kézhezvételekor látták, 

Önkormányzatunk Hivatala a 2021. márciusától érvényes 

zöldnyesedék és vágási hulladék elszállításáról küldött Önök 

számára ismertetőt. Ezen tájékoztatót újságunk mellékleteként 

megjelentettük, továbbá honlapunkon is olvasható, így 

mindenki számára elérhető. 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 

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.. 
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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 Kaposvári Tankerületi Központ EFOP-4.1.2-17-2017-

00038 számú, „Infrastrukturális fejlesztés az Igali 

Batthyány Károly Általános Iskolában” című pályázat 

kapcsán annyit tudunk közölni, hogy a munkálatok folynak. 

Sajnos az esős idő, illetve Covid-19 miatt a szeptemberi átadás 

valószínűsíthetően november végére fog tolódni.  

VP-6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak 

fejlesztése” című pályázati felhívás jelent meg, amely 

településünket több okból is érinti. Egyik, hogy a külterületi 

zártkerti ingatlanok felértékelődtek, nagyon sokan vásárolnak 

illetve vásároltak ingatlant ezeken a területeken, nyaraló illetve 

állandó lakhatás céljából. Ők igénylik a télen-nyáron járható 

szilárd útburkolatot. Ugyanakkor, mezőgazdasági 

vállalkozóknak és területtulajdonosoknak is meg kell tudni 

közelíteni a művelési területeket, száraz és saras időben 

egyaránt. Ebből már adódtak érdekütközések, konfliktusok az 

egyes tulajdonosi csoportok között. Ezt szeretnénk orvosolni 

olyan pályázati beruházással, melyet a Vidékfejlesztési Program 

keretében az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok 

Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a 

Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága adott ki, külterületi 

helyi közutak fejlesztése kapcsán. Ehhez magunk mögött 

tudhatjuk a Somogy Megyei Agrárkamara támogatását, és az 

Országgyűlési képviselőnk támogatását is.  

Jelenleg a pályázat előkészítése, tervezése folyik, és az alábbi 

útszakaszokat fogja érinteni: Rét utca külterületi része, Orgona 

utca folytatása, Hegyi utca külterületi része, Acsai utca 

külterületi része, Cseri utca külterületi része. Ezen utak 

kapnának makadámkő borítást, melyeknek felső részét a 

helyszínen a kő terítése és tömörítése után, speciális gépsor 

őrölné meg, és ezt az őrleményt kettős bitumenes emulzióval 

zárnák le. Ezáltal stabil télen-nyáron járható útfelületet 

kapnánk, amely a nagyobb tengelynyomású mezőgazdasági és 

erdészeti gépeket, illetve az üdülőtulajdonosok járműveit is 

egyaránt elbírja. Az előbb felsorolt utak karbantartási, felújítási 

költsége előre láthatóan 150 millió forint körül fog realizálódni, 

az előzetes árajánlatok alapján. 

Családi nap 

Hosszú kényszerszünet után végre megrendezésre került az 

első összejövetel városunkban. 2021. június 19-én egy kötetlen 

Családi nap keretében találkozhattunk a felújított Fesztivál 

parkban. Azok, akik elfogadták a meghívást a fülledt meleg idő 

ellenére is jó hangulatú rendezvényen vehettek részt. 11 csapat 

indult a főzőversenyen. Munkahelyek, baráti társaságok 

képviselték magukat és készítették el a finomabbnál finomabb 

ételeket az önkormányzat által biztosított csapatonkénti 5 kg 

sertéshúsból. 

A családok gyermekei is jól érezhették magukat, volt légvár, 

arcfestés, csillámtetoválás, játszóház, lufi festés, gyöngyfűzés, 

barkácsolás. 

 

A résztvevők számára közös ebéd is készült: halászlé és 

pincepörkölt. Köszönet a finom étel elkészítőinek: Obbás 

Mónikának, Horváth Attilának és Horváth Ferencnek. A nagy 

melegben jól esett a hűsítő ital és kávé, melyet Madarászné 

Csepregi Tünde büfé kocsijánál lehetett fogyasztani. Szép 

környezetben, jó hangulatban telt a nap. 

A főzőverseny eredményei:  

1. Akta@ok - Csevapcsicsa lepénnyel és görög salátával 

2. Igal Fürdő - Gyógykolbász tál 

3. ISZOLG Kft. - Csülkös pörkölt vargányával 

4. Kaposvári Mágusok - Sertéscsíkok erdőkerülő módra 

5. 104 - Hentes tokány  

6. Ovisokk - Lecsós pörkölt tarhonyával 

7. Borjúdombi Végrehajtók - Pincéspörkölt 

8. Szekfű utcaiak - Sertéspörkölt Somogyiasan 

9. Békák - Békás pörkölt 

10. Német Nemzetiségi Önkormányzat - Vörösboros sült 

11. Adams Family - Fasírtgolyó petrezselymes burgonyával 

Köszönet minden szervezőnek, segítőnek és résztvevőnek! A 

kézműves foglalkozásért: Serei Zsófiának, Kiss Veronikának, 

Kovács Bernadettnek, Horváth Melindának, Czeiderné Imre 

Arankának, Tancsa Lászlónénak, Csizmadiáné Puskás Juditnak. 

Az ételosztásért: az Együtt Igal Városért Egyesületnek, az 

ISZOLG Kft-nek, az Arany János Művelődési Ház 

dolgozóinak, Kranauer Noéminek, utoljára, de nem utolsó 

sorban Obbás Gyula polgármester úrnak. 

Igal, 2021. június 29. Obbás Gyula 

        polgármester 
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BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS 

ISKOLA HÍREI 

Júniusi események az Igali Batthyány Károly 

Általános Iskolában 

A tanév végéhez közeledve sem maradtunk programok, 

események nélkül. 

Iskolánk 5. osztályos tanulói június 5-én és 6-án a FennSuli 

(NTP-MTTD-20-0052) pályázat keretében két napos 

kiránduláson vettek részt, melynek során meglátogatták a 

Krisna-völgyet és Székesfehérvárt. A pályázat során cél volt a 

tanulók ökoszemléletének formálása, érdeklődésük felkeltése a 

fenntartható jövő iránt. 

 

Június 14-én iskolánkban gyermeknapot tartottunk, ahol 

tanulóink játékos délelőttön, sportvetélkedőkön vehettek részt. 

Sor került az iskola diákvezetőjének megválasztására is. 

Június 15-én rendeztük meg hagyományteremtő céllal, első 

Batthyány-napi ünnepségünket. Itt tanulóink és pedagógusaink 

megmutathatták értékeiket, tehetségüket. 

 

Tanévzáró ünnepségünkön, június 18-án sor került a 

nyolcadik osztályos tanulóink ballagására, Kovácsné Gerencsér 

Ilona kolléganőnk szakmai munkája elismeréseként, miniszteri 

dicsérő oklevelet vehetett át. 

 

Június 19-én intézményünk csapata a „Béka klikk” 

képviseltette magát az igali családi nap főzőversenyén, melyen 

4. helyezést ért el. 

Túratáborunk 2021. június 28-án indul, és egészen július 2-ig 

fog tartani. 

Minden kedves tanítványunknak, szülőnek, kollégának 

tartalmas, kellemes nyári szünetet kívánunk! 

Szeptemberben találkozunk! 

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

 


