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Igali Hírmondó 
 Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű információs lapja 

 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

„A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a 

szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik 

bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem 

rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az 

igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, 

mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik.” 

 Pál apostol 1. levele a Korinthusiakhoz 13, 4-8. 

Tisztelt Igali Polgárok! 

A fenti idézettel kívánunk Mindenkinek Áldott, Csendes, 

Békés Ünnepeket magam és Igal Város Képviselő-testülete, 

valamint Hivatalunk és Szervezeteink összes dolgozója 

nevében. Egy év ismét eltelt és karácsony közelébe kerültünk. 

Advent első gyertyáját gyújtjuk meg a hétvégén, ehhez 

kapcsolódva egy szép műsorral készülnek óvodás gyermekeink. 

Előadásuk a Templom téren, az Adventi koszorú mellett lesz 

megtekinthető. Reméljük, az időjárás nem fog lehűlni, illetve 

elromlani annyira, hogy eltörölné az ovisok szabadtéri 

fellépését.  

Az Adventi városi programokat olvashatják újságunkban 

illetve Igal város honlapján is.  

Idén először, rendhagyó módon a Mikulás ünnepséget a 

szabadtéri ima helyen fogjuk megtartani. A csomagok 

elkészítését az Együtt Igal Városért Egyesület asszonyai 

vállalták a hagyományok szerint, melyekhez az ajándékokat és 

édességeket az Együtt Igal Városért Egyesület, a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat és Igal Város Önkormányzata 

finanszírozza.  

Márton napi vigadalom 

Jó hangulatban, eső nélkül zajlott a Márton napi vigadalom, 

melyet az eső által elvert Szüreti felvonulás helyett rendeztünk 

meg. A korábban felhalmozott ételek, italok és a lefoglalt 

szolgáltatók segítségével egy jókedvű hétvégét sikerült 

szereznünk az odalátogatóknak, ezekben a borongós napokban. 

Az ételek, italok elfogytak, a felajánlott sütik is gazdára találtak. 

Mindezen felül a ringlis és a körhinta is kedvelt volt a 

gyermekek körében. Köszönjük támogatóink segítségét, 

jóindulatát, továbbá köszönjük egyesületeinknek, az Oktatási és 

kulturális bizottságnak, az Igal Szolgáltató Kft.-nek, valamint a 

Termál panzió dolgozóinak a segítségét. 

Energiaárak növekedése 

Az ünnepekkel kapcsolatos díszkivilágítást, a különleges 

helyzetre való tekintettel is működtetni fogjuk. Ugyanakkor, a 

Templom körüli nagy teljesítményű fényvetőket, illetve a 

járófelület világítást időközben már lekapcsoltattuk az E.ON 

Hungária Zrt. segítségével az energiatakarékosság szülte 

kényszer miatt. A jövőben a közvilágítás is átértékelésre kerül, 

így minden második lámpatestet ki fogunk kapcsoltatni és 

időben is vezérelve lesz 23:00 - 05:00 óráig ki lesz kapcsolva a 

közvilágítás. Erre felhatalmazást a 449/2022-es 

Kormányrendelet, illetve erre hivatkozva a rendőrség is 

engedélyt adott. Kérjük mindenki megértését, mert a 

megnövekedet gáz-, és villanyárak mentén több hasonló 

városfenntartással kapcsolatost megszorítást kell 

véghezvinnünk a jövőben. Ha már az energiaáraknál és 

megszorításoknál tartunk, meg kell említsem Önöknek, hogy a 

közintézményeink döntő többségében, visszatérve a 40 évvel 

ezelőtti állapotokhoz, szilárd állapotú tüzeléshez szeretnénk 

visszatérni, a fatüzeléshez. Az alábbi intézményekben sorra 

fognak lecserélődni a fűtőegységek; az óvodában, orvosi 

rendelőben, polgármesteri hivatalban, alapszolgáltatási 

központban, rendőrségen és a művelődési házban is. Nyílván a 

kazánok legyártása, beszerzése, továbbá a rendszer kiépítése 

hozzá való puffer tartályokkal nem máról holnapra fog 

megvalósulni. Sajnos, az energiaárak elszabadulása miatt ez az 

egyetlen járható út, hogy garantálni tudjuk hosszú távon 

intézményeink működését, lehetőségeinkhez képest 

folyamatosan. 

Szociális tűzifa 

Igal Város Önkormányzatának Képviselő testülete 11/2022 

(X.14.) rendelet alapján kérelem terjeszthető elő szociális tűzifa 

igénylése céljából: 

A kérelmezők közül a támogatás odaítélésénél az 

önkormányzat előnyben részesíti azokat akik 

a) Az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak 

járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni 

vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési 

támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen 

a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével 

kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult. 

b) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

törvényben szabályozott halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermeket nevelő család. 

c) Igal településen életvitelszerűen élő személy/család, akinek 

az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a 

nyugdíjminimum tízszeres mértékét (285.000,- Forintot). 
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Tűzifa támogatás ugyanazon helyrajzi számon lakott 

ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és ingatlanok 

számától. 

A kérelem nyomtatványokat az Önkormányzatnál 

vehetik át! A kérelmek előterjesztésének határideje: 2023. 

január hó 31. napja. 

Felhívom figyelmüket, hogy a kérelmeket pontosan minden 

szükséges dokumentum csatolásával adják le. 

(Jövedelemigazolás minden személytől, aki a háztatásban él, 

nyilatkozatok, családi pótlék, gyes, nyugdíj stb…) 

 A hiányos, valamint a megadott határidő után 

beérkezett kérelmeket nem áll módunkban elfogadni! 

Tűzgyújtás rendjének változása 

Igal Város belterületén avar, zöldhulladékok égetése 2022. 

szeptember 01. napjától – ünnepnapok kivételével - 

engedélyezett hétfői, szerdai és szombati napokon 07:00 óra és 

19:00 óra között. Igal város belterületén háztartási hulladékot, 

illetve egyéb hulladékot égetni tilos. 

Kérjük a Lakosságot a fenti szabályozás figyelembevételére! 

Pályázatok 

A „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázatuk 

kapcsán említendő, hogy a kivitelező - mind az öt útszakaszt 

tekintve - teljesítette vállalt kötelezettségeit. Az átadás-átvételi 

eljárás hibajegyzéknek megfelelő javításokkal folyamatosan 

zajlik, amelynek vége előreláthatólag 2022. december eleje lesz.  

A Magyar Falu Program keretében elnyert járda felújítási 

program is megkezdődött. A kivitelező az időjárásnak 

megfelelően folyamatosan fogja végezni munkáját. Szintén a 

járdaépítéssel kapcsolatos, Élhető település kialakítása Igalban 

című, TOP Plusz felhívásban foglaltaknak megfelelően a 

közbeszerzés a héten kerül kiírásra.  

Elhunytak 

Végezetül, szomorú hírt kell megosztanom Önökkel. Nem 

sokkal felesége halála után, Budai János tanár úr is eltávozott 

közülünk. Hozzátartozóival történt egyeztetés után, temetése 

2022. december 02-án 14:00 órakor polgári szertartás keretein 

belül lesz az igali temetőben. Nyugodjon békében! 

Igal, 2022. november 24. Obbás Gyula 

                   polgármester 

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

2022. novomber 7-én elindult a Papírfonás szakkör. Eddig 3 

foglalkozást tartottunk. A foglalkozások nagyon jó hangulatban 

zajlottak. A tagok megismerkedtek a fonópálca készítésének 

rejtelmeivel és pár egyszerű mintadarab is elkészült. A szakköri 

foglalkozásokat kedden délután 17 00 órától tartjuk a Városi 

Könyvtárban. Ha érdekel a papírfonás, még mindig lehet 

csatlakozni! 

 

  

BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS 

ISKOLA HÍREI 

Novemberi események az Igali Batthyány Károly 

Általános Iskolában 

A novemberi hónap sem telt eseménytelenül iskolánkban. 

Legfontosabb rendezvényünk a november 11-én tartott 

„Legnagyobb kincsünk a víz” projektnyitó volt, melyen 

osztályaink egy általuk választott téma segítségével bemutatták 

mit jelent nekik a víz. Ezután a DRV Zrt. előadását 

hallgathatták meg a résztvevők, majd Gellért Attila az Igali 

Gyógyfürdő képviseletében mesélt a fürdő történetéről, 

jellemzőiről, a föld alatt lakozó értékes termálvíz áldásos 

hatásairól. 
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November folyamán labdarúgóink is megmutathatták 

tudásukat. 2-án az első, 8-án a második korcsport képviseltette 

magát a szokásos őszi Bozsik tanévnyitó fesztiválon, ahol a 

játék öröme mellett tudásukat is tovább fejleszthették. 

 

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI 

Hangolódj az Igali-Gyógyfürdővel az ünnepekre 

Az Igali-Gyógyfürdő az ünnepek alatt is megannyi élményt 

kínál az egész családnak! Az advent várakozással teli 

időszakában fontos hangsúlyt fektetni a testi-lelki 

megnyugvásra is, amelyhez az Igali-Gyógyfürdő olyan meghitt 

helyszínt biztosít, ahol minden feltétel adott a teljes 

feltöltődéshez és kikapcsolódáshoz! 

 

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy december 26-án 

és december 31-én valamint január 1-én kezelőlappal érkező 

vendégeket nem tudunk fogadni. A többi napon normál 

módon igénybe vehetőek az OEP kezelések. 

Ajándékozz egészséget és élményt karácsonyra 

Ha még mindig nincs ötleted milyen ajándéknak örülnének 

legjobban a szeretteid, akkor csatlakozz azon vendégek népes 

táborához, akik idén sem használati tárgyakat, hanem 

Egészséget és Élményt ajándékoznak a számukra legkedvesebb 

embereknek! 

Ajándékutalványként a gyógyfürdő bármely szolgáltatása 

megrendelhető. Az aktuális szolgáltatásokról és árakról 

a www.igal.hu honlapon található bővebb információ. 

Rendelést leadni a gyogyfurdo@igal.hu e-mail címen lehet 

egészen 2022. december 16-ig. 

IGALI TÜNDÉRKERT BÖLCSŐDE HÍREI 

Hosszas várakozás után,  már több, mint fél éve, hogy 

megnyitotta kapuit a kisgyermekes családok számára az Igali 

Tündérkert Bölcsőde.  

Augusztusban az első két bölcsődés kisfiú, Balogh Benjámin 

és Dezső Róbert óvodás lett, így a 2022/23-as nevelési évben 9 

kisgyermek nevelése-gondozása zajlik tovább az új 

intézményben.  

A férőhelyek száma maximum 12 fő. A három szabad hely 

jelentkezési sorrendben, folyamatosan betölthető. A 

bölcsődében 20 hetestől 3 éves korú gyermekek napközbeni 

ellátása vehető igénybe az igali családok számára. 

Az intézménnyel kapcsolatban felmerülő kérdés, felvételi 

kérelem benyújtása esetén Dezsőné Varga Márta 

bölcsődevezetőt keresse bizalommal az alábbi elérhetőségek 

egyikén: 

E-mail: bolcsode@igal.hu ; Telefon: +36 70 653 5646 
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