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HÍRDETÉSEK 

Tisztelt Igaliak! 

Felhívással fordulunk Önökhöz! Szeretnénk létrehozni 

egy helytörténeti gyűjteményt, melyhez szükség lenne a 

már meglévő anyag bővítésére! Talán még nem késő 

összegyűjteni a háztartásokban meglévő padláson, 

pincében porosodó nem használt, de számunkra a múltat 

idéző emlékeket! Gyűjtjük a régi használati tárgyakat, 

régi iratokat, műszaki cikkeket (nem baj, ha 

üzemképtelen), szerszámokat, játékokat, népviseleti 

ruhákat, szőtteseket, terítőket, képeket a régi Igalról 

stb.  

Igalban nagyon sok iparos tevékenykedett a 

múltban! Voltak szabók, fodrászok, kádárok, 

varrónők, cipészek, gépészek, asztalosok stb. Ha 

ilyen régi szerszám található Önöknél és szívesen 

felajánlaná, kérjük juttassa el a művelődési házba! 

Minden, ami kb. 50 évnél régebbi az érték!  

Ha Önöknél van ilyen és szívesen odaadná egy 

helytörténeti kiállításhoz, kérjük juttassa el a 

Művelődési Házba! 

Várjuk ötleteiket, javaslataikat is a témával kapcsolatosan! 

A gyűjtőmunkáról bővebb felvilágosítást Varga 

Istvánnétól kérhetnek a következő telefonszámon: +36 

30/554-8696 
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Megszületett: 

Hilcz Szófia Zoé – Július 31-én. 

Isten hozta őt! 

† Elhunytak: 

Balogh Károly – Élt 73 évet. 

Zsalakó Zsuzsanna – Élt 65 évet. 

Isten nyugosztalja őket! 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Tisztelt Igali Újságolvasók! 

A felelősségteljes kisállat tartásról 

Mint azt mindenki érzékeli, közeleg az ősz, és ezzel 

párhuzamosan sajnos környezetünkben egyre több a kitett 

kutya és kóbor macska. Az üdülőövezetben nagyon sokan 

tartanak hobbiállatokat, azonban a tapasztalat azt mutatja, 

hogy a szezon végével, a rossz idő beálltával a házi 

kedvenceket sorsukra hagyják és szerencsétlen állatok itt 

maradnak ellátatlanul; élelem és gazda nélkül. Nyílván ez 

nem mindenkire igaz az állattartók közül. Akit nem érint, 

ne vegye magára. Ugyanakkor a tapasztalat azt mutatja, 

hogy az ilyentájt elszaporodott macskák meg tudják 

keseríteni az itt élő lakosok és a vendéglátóegységek életét. 

Vizeletükkel, ürülékükkel rendkívül sok kárt okoznak, 

azon kívül oltatlanok és a rendben, karbantartott 

állományt is fertőzik. Ezért kérünk tisztelettel mindenkit, 

hogy akit érint, felelősséggel viseltessen a házi 

kedvencekkel szemben. Kérjük, hogy alapvetően az 

ivartalanítást helyezzék előtérbe, hogy legalább a 

szaporodással ne tetézzék a bajt.  

Beiskolázási segély 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Igal Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai – 

és tanévkezdési kiadások enyhítésére a 2022/2023-as 

tanévre is biztosít támogatást: 

 Pénzbeli ellátásként tanévkezdéshez nyújtott 

települési támogatás állapítható meg azon szociálisan 

rászoruló törvényes képviselő részére, aki óvodai 

nevelésben résztvevő, illetve általános vagy 

középiskolai tanulmányokat folytató, nappali 

rendszerű oktatásban részt vevő tanuló tartásáról 

saját háztartásában gondoskodik. A tizennyolcadik 

életévét betöltött tanuló saját jogán kérheti a 

támogatást.  

 Pénzbeli ellátásként tanévkezdéshez nyújtott 

települési támogatás állapítható meg azon szociálisan 

rászoruló személyeknek, akik felsőoktatásban, nappali 

rendszerű képzésben folytatnak tanulmányokat. A 

támogatás feltétele továbbá, hogy a szülő 

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban nem 

részesül.   

Az előző évek gyakorlatától eltérően a támogatás 

biztosítása kérelemre indul és jövedelemhez kötött.  

A kérelmek 2022. szeptember 16. napjáig nyújthatók 

be. A határidő elmulasztása jogvesztő. A tanévkezdési 

támogatás megállapítására irányuló kérelmeket 

formanyomtatványon, az Igali Közös Önkormányzati 

Hivatalnál lehet kérni. A kérelemmel együtt, az 

iskolalátogatási igazolást is le kell adni. 

A jövedelmekről a szülők kérelmen feltüntetett 

büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata 

szükséges. 

A támogatás kifizetése 2022. szeptember 19. napjától 

kerül kifizetésre. 

A támogatás mértéke: 

 Óvodások: 10.000,- Ft. 

 Általános iskola: alsó tagozatos diákok: 14.000,- Ft, 

felső tagozatos diákok: 16.000,- Ft. 

 Közép- és szakmunkás diákok: 18.000,- Ft. 

 Felsőoktatásban részesülők: 24.000,- Ft. 

Kérjük Önöket, hogy a megváltozott feltételek 

ellenére is (kötelező jogszabályi előírás), gyermekük 

érdekét figyelembe véve igényeljék a támogatást. 

Tűzgyújtás 

Az Önkormányzat rendelete alapján Igal város 

belterületén a zöld nyesedék égetése 2022. június 01- 

2022. augusztus 31-ig TILOS! Jelenleg külterületre 

vonatkozóan is országos tűzgyújtási tilalom van 

érvényben. 

Pályázatok 

A TOP_Plusz, „Önkormányzati épület energetikai 

korszerűsítése Igalban” című pályázatunk kivitelezése 

megkezdődött. A külső hőszigeteléssel és a napelemes 

rendszer felszerelésével, illetve rendszerbeállításával 

kezdődik a kivitelezési munkafolyamat. Továbbá ide 

tartozik még a mozgáskorlátozottak részére a vizesblokk, 

és a bejárathoz építendő, szabványos rámpa kialakítása is.  
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Az épületen belül a központi fűtés korszerűsítését 

tartalmazza még jelen pályázat. A kivitelezés befejezési 

határideje: 2023. október 31. A kivitelezés közbeni 

forgalomkorlátozások miatt mindenki szíves türelmét 

kérjük. 

Igal, 2022. augusztus 25. Obbás Gyula 

                        polgármester 

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

 

 

 

IGALI TÜNDÉRKERT BÖLCSŐDE HÍREI 
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IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI 

 Fürdőnk megnyitásának 60. évfordulóját ünnepeltük az 

augusztus 20-ai hétvégén. A jubileum alkalmából azokra is 

megemlékeztünk, akik hozzájárultak a fürdő több 

évtizedes működéséhez, ezért oklevéllel és 

pénzjutalommal köszöntük meg a legrégebbi, minimum 

15 éve a fürdőn dolgozók munkáját. A fürdő főépületében 

augusztus elejétől, 60 év 60 kép címmel életre hívtunk egy 

múltidéző fotókiállítást is, melynek segítségével 

végigkövethető a fürdő fejlődése, kezdve a kútfúráson és 

az első medencék kézzel történő kiásásán át, egészen 

napjaink modern épületkomplexumának megépüléséig. 

 

 

 Augusztus 19-21. között neves előadók koncertjétől és a 

szép számú közönség tapsától volt hangos a fürdő 

délutánonként. Pénteken, az ünnepi programunk első 

napján Pozsár Sándor a fürdő ügyvezetője és Kántás 

Zoltán a Magyar Fürdőszövetség elnöke köszöntötte a 

vendégeket. Az ünnepi hétvégén olyan híres és közkedvelt 

előadók léptek fel nálunk, mint Korda György & Balázs 

Klári, Kovács Kati, a fiatalabb generáció képviselői közül 

pedig Weisz Viktor és Szabó Ádám. Annak ellenére, hogy 

a nyár leghűvösebb, esős időjárása párosult a hétvégéhez, 

szerencsére az égiek azért némileg kegyesek is voltak 

hozzánk, hiszen szinte az összes programunkat meg 

tudtuk tartani. A változékony és meglehetősen viharosnak 

beharangozott időjárás ellenére is több mint 5.000 vendég 

ünnepelte velünk a fürdő 60. évfordulóját, ami külön nagy 

öröm számunkra.  

 

Fürdőnkben nemrég egy 50 kw-os ipari napelem 

rendszer került telepítésre a gazdasági épületek déli 

tetősíkjára. A beruházást teljesen önerőből, közel 30 millió 

forintból valósítottuk meg és az augusztusi kivitelezést 

követően, várhatóan szeptembertől kezdi meg a rendszer 

az energiatermelést. Régóta tervben volt már a napelemek 

telepítése, de az Európában jelenleg is zajló energiaválság 

csak megerősített bennünket abban, hogy ideje előre lépni 

és a hosszútávon fenntartható működés érdekében el kell 

kezdeni átállni a megújuló energiák irányába. Fürdőnk 

egyik legnagyobb éves kiadását az áramköltség teszi ki, a 

most telepített napelemes rendszer ezt a jelentős terhet 

hivatott mérsékelni. Egyenlőre azon szerencsés helyzetben 

vagyunk, hogy 2024. januárig egy fix, nagyon kedvező 

díjjal lekötött áramszerződéssel rendelkezünk, ám nekünk 

már most terveink közt szerepel a napelemes rendszer 

további bővítése, felkészülve a lejáró szerződés utáni 

rendkívül nehéz időszakra.      

 


