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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. április Lapzárta: 

Március 31. 

†Elhunytak: 

Gellért László – Élt 82 évet. 

Horváth Ferencné – Élt 71 évet. 

Kovács László – Élt 53 évet. 

Isten nyugosztalja őket! 

Megszületett: 

Gellért Alíz – Március 15-én. 

Isten hozta őt! 

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 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 

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

Covid 

Már mindenki nagyon sokat hallott a jelenlegi 

vírushelyzetről, és valószínűleg legtöbbünknek a 

könyökén jönnek ki már az információk, ennek ellenére 

engedjék meg, hogy egy-két helyi sajátosságot hadd osszak 

meg a vírussal kapcsolatban. Úgy gondolom, mindenki 

megdöbbenéssel veszi tudomásul és nehéz megbarátkozni 

azon történésekkel, hogy fiatal életerős emberek mennek 

el közülünk, a vírus és annak mellékhatásai miatt. Ezért is 

szeretném felhívni a figyelmet, hogy mindenki tartsa be 

azokat az állampolgári kötelezettségeket, amelyeket a 

vírushelyzet miatt ránk róttak. Mit is értek ezek alatt: 

tiszteljük annyira embertársainkat, a környezetünkben 

élőket, családtagjainkat és nem utolsó sorban magunkat is, 

hogy aki koronavírusos beteg, különböző tesztekkel 

igazolták nála; vagy a családjában koronavírusos beteg van 

és kontaktszemélynek minősül; vagy a munkahelyén van, 

aki koronavírusos, és kontaktszemélynek minősül, akkor 

nagyon kérem, ne menjenek emberek közé boltba, postára 

stb. Kíméljük meg egymást és egymás családját és életét. 

Egy negatív példát elmondok Önöknek: igali úriember, 

akinek papírja van arról, hogy covidos, besétál a boltba, és 

el is mondja, hogy az. Ezek után felmerül a gondolat, 

hogy mi miatt van ez a káosz… 

Kérek mindenkit, hogy önfegyelemmel értékelje át a 

jelenlegi helyzetet és úgy segítsünk egymáson, hogy 

feleslegesen ne fertőzzünk közösségünkben. Csak olyan 

helyre menjünk egészségesen, ami nagyon szükséges, 

kerüljük a nagy bevásárlóközpontokat. Reménykedünk, 

hogy minél előbb vissza tudunk térni a vírusos időszak 

előtti kerékvágásba. 

Gyógyfürdő, Termál Panzió 

Mint az köztudott, 2020. november 06. óta a két egység 

zárva tart; a kényszerszünet már 6. hónapja tart. Ahogy 

azt előzetesen megírtuk, kerethitelt kaptunk a 

Takarékbank Zrt.-től a rezsi és a bérek finanszírozására. 

Sajnos, hozzá kellett nyúlni a kerethitelhez, mivel a 

tartalékok kimerültek, és csak reménykedni tudunk, hogy a 

pandémiás időszak korlátozásai mielőbb véget érnek, 

főleg a fürdő túlélése érdekében.  

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 múlt havi 

újságunkban mellékletkén megjelenttettük, hogy mindenki 

számára elérhető legyen. Kérjük, az útmutatót figyelmesen 

olvassák el, és aszerint igényeljék a zöldnyesedék 

elszállítását. Akinek gondot okoz 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 

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

pályázatunkkal kapcsolatosan: A projekt folyik, a covid 

tetőzése miatt az építési munkálatok egy kicsit visszaálltak, 

de egy-két héten belül,a gyógyultak visszatértével 

megfelelő ütemben halad majd tovább a kivitelezés, hogy 

tudjuk tartani a befejezési határidőt. 
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Magyar Falu Programban temető infrastruktúra 

javításra kaptunk 5 millió forintot, ebből sajnos nem 

tudunk nekiállni a ravatalozó felújításának, azonban egy 

temetői urnafalat meg tudunk építeni, mely jogos 

igényként jelentkezik a lakosság részéről, továbbá egy 

sétányt is a bejárati kaputól a ravatalozóig, mely nagyon 

hiányzik esős sáros időben, valamint egy automata kaput, 

egy úszókapu építése az északi oldalon a gépjárművek 

közlekedésének segítésére.  

Belterületi utak felújítására kaptunk 10 millió forintot, 

melyet a Hegyi út belterületi részének felújítására 

fordítanánk, mivel a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei 

Egyesülete által fenntartott ingatlan is itt található és a 

kerekesszékkel közlekedők több balesetet szenvedtek ezen 

útszakaszon, az elmúlt idők során, illetve a többi 

belterületi út jobb minőségű.  

A Kaposvári Tankerületi Központ EFOP-4.1.2-17-

2017-00038 számú, „Infrastrukturális fejlesztés az Igali 

Batthyány Károly Általános Iskolában” című pályázat: 

építési beruházás eljutott arra a szintre, hogy az elmúlt 

héten a bontási és földkiemelési munkálatok után, a 

sportcsarnokhoz kapcsolódó épületrészek vasalási, 

alapozási munkáit megkezdték a kivitelezők. Az építési 

munkálatok a megadott ütemezés szerint folyamatosan 

zajlanak.  

A Hegyi úti, Önkormányzati tulajdonú nyaraló 

fűtéskorszerűsítését az Észak – Kaposi Partnerek 

Vidékfejlesztési Egyesület – „Turisztikai szolgáltatások 

fejlesztése” című, VP6-19.2.1.-31-2.2.2-17 kódszámú 

felhívására benyújtott támogatási kérelmünk keretén belül 

kívánjuk megvalósítani. A beruházás becsült értéke br. 5,2 

millió Ft, mely magába foglalja a közel 40 éve készült 

fűtésrendszer felújítását; értjük ez alatt a radiátorok és a 

kazán cseréjét. 

 

 

Igal, 2021. március 29. Obbás Gyula 

     polgármester 

BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS 

ISKOLA HÍREI 

Márciusi események az Igali Batthyány Károly 

Általános Iskolában 

Beiratkozási információk a 2021/2022-es tanévre: 

 A kormány tájékoztatása szerint, az általános iskolai 

beiratkozás, az iskola első évfolyamára a Nkt. 50. § 

(7) bekezdése alapján 2021. április 15-16-án lesz. 

 A KRÉTA rendszerben, e-Ügyintézés formájában 

online beiratkozás lehetséges. Ugyanakkor az 

iskolában a két kijelölt napon, reggel 8-tól délután 4-

ig a szülőket fogadni tudjuk, a járványügyi előírásokat 

betartva, a központi aulában egyszerre 5 fő 

részvételével. 

Szükséges egyeztetni:  

 a szülők pontos elérhetőségét, 

 a hátrányos helyzetről szóló igazolást, 

 ha van, szakértői véleményt, 

 5 éves egészségügyi státuszt (orvosi vagy védőnői), 

 hitoktatói nyilatkozatot, 

 tanulói adatlap felvételét. 

A 2021. tanévi iskolai erdőprojektet az Ökocsoport 

hirdette meg azzal a céllal, hogy felhívjuk a figyelmet 

erdeinkre és arra a sajnálatos tényre, hogy folyamatosan 

csökken az erdősülés a világon, pusztulnak erdeink. 

Szerettük volna, ha tanulóink megismerkednek az erdővel 

annak gazdasági, társadalmi hasznával és mindenki 

magáénak érezné az erdőt, így óvná, védené ezt a 

természeti csodát. A Sefag Zrt. erdészeinek, Fodor 

Józsefnek és Péter Krisztiánnak közreműködésével 

tanulóink, értékes ismeretekhez jutottak a hét folyamán. 

Az osztályok bemutatták, mit jelent számukra az erdő, 

kreativitásukat szabadjára engedve pedig ötletesnél-

ötletesebb produktumokkal kápráztatták el társaikat, 

tanáraikat. A projekt keretében minden osztály elkészítette 

az osztály fáját, amelyből létrehoztuk iskolánk 

erdejét.Zárásként, az iskolaudvaron faültetésre került sor. 

A csemetéket Isó Lajos ajánlotta fel intézményünk 

számára, nagylelkűségét ezúton is köszönjük!  
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A projektről készült videó megtalálható iskolánk 

honlapján (https://igalisuli.iwk.hu/okoiskola/), valamint 

Facebook oldalunkon is 

(https://www.facebook.com/batthyanykarolyaltalanosisk

ola/videos/466448188103451). 

 

Iskolánkban március 8-óta digitális munkarend van 

érvényben. Örömmel tapasztaljuk, hogy diákjaink 

többsége aktívan eleget tesz tanulmányi kötelességeinek. 

Sajnos akadnak olyan tanulók, akiknél internet-hozzáférés 

nem áll rendelkezésre, így ott az osztályfőnökök 

közreműködésével zajlik a munka. Számítunk tanulóink 

további szorgalmas munkájára illetve köszönjük szüleik 

támogatását, segítségét! 

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI 

 

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

 

HÍRDETÉSEK 

 

https://igalisuli.iwk.hu/okoiskola/
https://www.facebook.com/batthyanykarolyaltalanosiskola/videos/466448188103451
https://www.facebook.com/batthyanykarolyaltalanosiskola/videos/466448188103451

