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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 u. 89. 

Web: http://www.igal.hu E-mail: ikszt@igal.hu, 

Mobil: +36 70 682 4440 Telefon: 82/333-403 Fax: 82/333-402 

Következő szám várható időpontja: 2016. május, Lapzárta: április 30.

 Elhunytak: 
Nagy Józsefné – Élt 83 évet. 

Gerencsér János – Élt 77 évet. 
Pali Norbert – Élt 40 évet. 
Isten nyugosztalja őket! 

 Megszületett: 
Horváth Rubina Angyalka – február 29-

én. 
Isten hozott! 

http://www.igal.hu/
mailto:ikszt@igal.hu
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Igali Hírmondó 
    Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű információs lapja 

 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Tisztel Igali Polgárok! 

Mély megrendüléssel vesszük tudomásul, hogy szeretett 

alpolgármesterünk és barátunk, Pali Norbert 2016. március 24-én 

eltávozott közülünk. Alpolgármesterünk 2010. októberi 

választások óta vett részt a testület munkájában és 2014 októbere 

óta alpolgármesterként tevékenykedett. Esküjének megfelelően, 

munkáját lelkiismeretesen, a település érdekeit mindig szem előtt 

tartva végezte. Áldozatos munkájáért ezúton is hálásak vagyunk. 

Szeretnénk megköszönni, hogy utolsó útjára ilyen sokan 

elkísérték! Emléke velünk marad. 

Hulladékgazdálkodó értesítései: 

 Gyűjtőedények címkézése: A Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás munkatársai az idei évre 

érvényes matricákkal látja el a gyűjtőedényeket, a 

rendszerükben szereplő edények azonosítása céljából. 

Ezért a hulladékgazdálkodó arra kéri a lakosságot, hogy 

2016. április 18-án (hétfő) 6:00 és 17:00 között kukájukat 

legyenek kedvesek a közterületen hagyni, akár az ürítés 

után is, hogy a címkéket felhelyezhessék. 

 Lomtalanítás: A regisztrált ingatlanok elől a DDH 

Nonprofit Kft. járműve az utcában történő egyszeri 

végighajtással összegyűjti az ingatlan elé kihelyezett 

hulladékot maximum 1 m
3
 mennyiségben. Kérjük, hogy 

2016. augusztus 17-én (szerda) reggel 6 óráig helyezzék 

ki az ingatlanok elé, a hulladéktároló edény szokásos 

helye mellé, a forgalmat nem akadályozva. 

A lomtalanítás során, az ingatlanokon keletkező olyan 

nagyméretű, szilárd hulladékok kerülnek elszállításra, 

amelyek a rendszeres elszállítások alkalmával nem férnek 

el a rendszeresített gyűjtőedényben. Ezek pl. kidobásra 

szánt háztartási berendezések, feleslegessé vált bútorok, 

konyhai, fürdőszobai szerelvények, nagy dobozok, 

szőnyegek, karnisok, függönyök, stb. 

Kérjük, hogy a lomtalanítási napon ne helyezzenek ki: 

elektronikai berendezéseket, vegyszereket, festékeket, 

savakat-lúgokat valamint ezek kiürült göngyölegét, építési 

törmeléket, zöldhulladékot, gumiabroncsot illetve egyéb 

veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékokat (pl. 

gyógyszer, akkumulátor, gumiköpeny, üres olajos kanna, 

stb). 

A begyűjtőjárat adott utcában történő elhaladását 

követően kihelyezett, illetve a lomtalanítás során a nem 

megfelelőség miatt el nem szállított hulladékok 

elszállíttatása, ártalmatlaníttatása az ingatlantulajdonos 

kötelessége és felelőssége. 

Komposztáló edények: A hulladékgazdálkodó részéről, a már 

kiosztott szelektív hulladékgyűjtő edények mellé ingyenesen, új, 

360 literes műanyag komposztáló ládák kerülnek kiosztásra. Igal 

Városában 222 db komposztáló láda áll rendelkezésre. Megkérjük 

azon lakosokat, akik szeretnének komposztáló edényt igényelni, 

telefonon, vagy személyesen jelezzék az Önkormányzatnál. Az 

átadás után, szerződés kerül megkötésre a felhasználó és a 

szolgáltató között. Az igénylés figyelembe vétele jelentkezési 

sorrendben történik. Kérjük, igényeiket 2016. május 15-éig leadni. 

Új tag a Testületben: 

Fiatalon, váratlanul elhunyt alpolgármesterünk helyett a 2014. 

október 12-én megtartott választásokon a Képviselő testületbe 

akkor, be nem kerülő és legtöbb szavazatot kapó, Szép Ferencné 

lett az új testületi tag. Aki a március 29-i testületi ülésen az esküt 

letette, ezáltal teljes jogú taggá vált. Az új alpolgármester 

személyéről a következő testületi ülésen várható döntés. 

Közmunka Program: 

2016. április 7-ével hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási 

program indul. 25 fő bevonásával a program célja az előzőleg 

telepített akácos és gyümölcsös ápolása, gondozása. A bérköltség 

100 %-ban támogatásra kerül. Továbbá sikeresen pályáztunk 

eszközbeszerzésre is, amely az elvégzendő munkákat nagyban 

elősegíti. 

Képzéssel társuló közmunka programunk folyamatos, 2016. június 

30-ig tart, ebben 6 fő tevékenykedik. 

Kulturális Közfoglalkoztatás: 

Ebben az évben kulturális közfoglalkoztatás keretein belül három 

főt foglalkoztatunk a Nemzeti Művelődési Intézménnyel karöltve, 

2016. március 31. napjától. A program 2017. február 28-ig biztosít 

munkalehetőséget a programban bevontak számára. 

Kutyaoltás: 

Tájékoztatjuk a Kedves Lakosságot, hogy 2016. április 13-án 

(szerda) 7:30 és 9:00 között a Művelődési Ház udvarán 

veszettség elleni kutyaoltás lesz. 

- A veszettség elleni oltás költsége:   3.000 Ft / eb 

- Háznál történő oltás költsége:   5.000 Ft / eb 

- Az ebek chippelési költsége:   4.000 Ft / eb 

- A nyilvántartási könyv ára:   500 Ft / eb 

- Elveszett könyv pótlása:    1.000 Ft / eb 

A pótoltás időpontja: 2016. április 20-án (szerda) 13:00 és 14:30 

között. 
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Háznál történő oltás időpontja: 2016. április 21-én (csütörtök) 

7:30-tól egész nap. 

Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy 2013. január 1-től kötelező a 

kutyák chippel történő ellátása. Ennek elmulasztása szabálysértési 

eljárást von maga után. 

2016. április 7.      Obbás Gyula 

    polgármester 

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

A Kazsoki Margaréta Egyesület tagjainak irányításával vidám 

hangulatú húsvéti kézműves foglalkozáson vehettek részt az 

érdeklődők. 

 

,,Jelentkezz te is katonának!” címmel előadást tartottak 

2016.03.25-én  a  MH Toborzó és Érdekvédelmi Központ katonái. 

 

Állandó programjaink: 

 Szerdánként 17 órától gyógytorna Obbás Tímea 

vezetésével. 

Következő programjaink: 

 Családi kirándulás Baranyi Jánosné vezetésével 2016. 

április 9. (szombat) 10 óra. 

 Szabad Ötletek Színháza bemutatja „Karinthy örök…” című 

előadást 2016. április 11-én (hétfőn) 14 órakor 

 Baba – Mama Klub: Foglalkozást tart Csek Tamásné Zsuzsa 

2016. április 14. (csütörtök) 17 óra. 

 VÁSÁR: 2016. április 19. (kedd) 14.00 – 16.00 – ig. 

 Soós Tibor „Tavaszköszöntő” című kiállítása 2016. április 

25. (hétfő) 17 óra. 

 „Anyák napi” kézműves foglalkozás: 2016. április 29. 

(péntek) 14 óra (Kovács Valéria üvegfestő irányításával). 

BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

 

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ 

Örömmel értesítjük a kedves lakosságot, hogy a végéhez 

közelednek a K2-es termálmedence felújítási munkálatai. 

Időjárástól függően körülbelül 2 hét és újra használatba vehető 

lesz az egyik legnépszerűbb külső medencénk! A medence 

komplett felújítása közel 20 millió forintba kerül, amely összeget a 

fürdő teljes egészében önerőből finanszíroz. A medence átadására 

egy kis meglepetéssel is készülünk, melyről bővebb információval 

a fürdő honlapján, illetve közösségi oldalán számolunk majd be. 
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Autentikus Egészségnapok  

2016. április 16-17. 

Idén második alkalommal rendezzük meg a nagy népszerűségnek 

örvendő, Autentikus Egészségnapokat a gyógyfürdőben. A 

kétnapos rendezvény keretein belül egészséges életmódhoz 

kapcsolódó programok, ismeretterjesztő előadások, különböző 

tornák (vízi torna, jóga), ingyenes masszázsok, reflexológia - reiki – 

energetikai kezelések –meditáció – stresszoldás, biotermékek 

bemutatója valamint diétás tanácsadás várja a vendégeket. 

Április 16. (szombat) Nyitva tartás: 9:00 – 19:00 

Egész nap kézműves és biotermékek bemutatója:  

 Gyógykészítmények, gyógynövények  

 Bio gyümölcsök, aszalt gyümölcsök, befőttek, lekvárok 

Az Egészségnap keretében a Varázsdal Központ is szolgálatot 

teljesít, ahol Varázsdal foglalkozásokat tartanak gyermekeknek és 

felnőtteknek, illetve gyermekműsorokat és koncerteket is adnak a 

nap folyamán. 

Egyéb programok: 

 Jóga óra, 

 Egész nap Ingyenes Reflexológia - Reiki – Energetikai 

kezelések – meditációs órák Szauna szeánszok a testi-lelki 

feltöltődés jegyében, 

 Aqua-zumba. 

 

Április 17. (vasárnap) Nyitva tartás: 9:00 -18:00 

Egész nap kézműves és biotermékek bemutatója:  

 Gyógykészítmények, gyógynövények  

 Bio gyümölcsök, aszalt gyümölcsök, befőttek, lekvárok 

 Az Egészségnap keretében a Varázsdal Központ is szolgálatot 

teljesít, ahol Varázsdal foglalkozásokat tartanak gyermekeknek és 

felnőtteknek, illetve gyermekműsorokat és koncerteket is adnak a 

nap folyamán. 

Egyéb programok:  

 Jóga óra, 

 Egész nap Ingyenes Reflexológia - Reiki – Energetikai 

kezelések-meditációs órák, 

 Szauna szeánszok a testi-lelki feltöltődés jegyében 

 Aqua-zumba. 

IDŐSEK KLUBJA 

2016. március 18-án (pénteken) Szentbalázson a Költészet Napja 

alkalmából megrendezett kistérségi szavalóversenyen az idősek 

klubjának két tagja, Farkas Józsefné és Simon Lajosné képviselte 

településünket. 

 

HIRDETÉSEK 

Megnyitottunk!  

Gazda és iparcikk bolt 

Igal, Szent István u. 76. szám alatt. Kapható termékek: műtrágyák, 

virágföldek, tápoldatok, növényvédő szerek, lemosó permetszerek 

stb. 12.000 Ft összegű vásárlás felett Igalban és 15 km-es 

körzetében a kiszállítás ingyenes. 

Áprilisi akció: minden lemosó permetszerre és talajfertőtlenítőre 

 -10 %, pétisó 10 kg 1500 Ft, vetőmagok 100 Ft-tól. 

Együtt Igal Városért Egyesület 

Köszönjük mindazok felajánlását, akik a 2015. évben adójuk 1%-

ával támogatták a „Hagyományőrző” programunkat. /Anna napi 

Tökfesztivál, Tegyünk többet egészségünkért! Város Mikulása…/ 

Kérjük, hogy aki programunkkal azonosulni tud, 2016. évben is a 

személyi jövedelemadója 1%-ával támogasson minket!  

Adószám: 18001343-1-14 Köszönjük! 


