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HÍRDETÉSEK
 Kiskertekből,
termelőktől
felvásárolok
zöldséget,
gyümölcsöt kis és nagyobb tételben. Érdeklődni: Igal,
Farkas János utca 50/b. Telefonszám: +36 70/624-1957

Az igali Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület
ezúton kéri a Tisztelt Igali Állampolgárokat, hogy
amennyiben munkájukkal, célkitűzéseikkel egyet
értenek, úgy szíveskedjenek adójuk 1 %-ával segíteni
egyesületük működését. Adószám: 18767940-1-14.
Köszönettel, Igal ÖTE

-------------------------------------------------------------------- Megszületett:
Nyerlucz Nazira Kasszandra – Február 26-án.
Isten hozta őt!

Elhunytak:
Fekete Nándorné - Élt 85 évet.
Kesztyűs Erzsébet – Élt 88 évet.
Sörös Lajosné – Élt 78 évet.
Tóbiás Ferencné – Élt 86 évet.
Valder Károlyné – Élt 74 évet.
Varga Zsigmond Gyula – Élt 72 évet.

Isten nyugosztalja őket!
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

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
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Igali Polgárok!
Március 15-i ünnepség:
2019. március 14-én tartotta meg Önkormányzatunk a 1848as szabadságharcról szóló megemlékezését. Mint azt a képek is
mutatják a Himnuszt követően Bíró Norbert a megyei
közgyűlés elnöke elmondta köszöntő beszédét, majd a Somogyi
Huszárok a zászló felvonása után a Batthyányi Károly Általános
Iskola tanulói megtartották ünnepi műsorukat, amely igen
színvonalas, érdekes volt.

Szünidei gyermekétkeztetés:
Igal Város Önkormányzat Képviselőtestülete értesíti a Tisztelt
Lakosságot, hogy a rászoruló gyermekek részére Igal Város
Önkormányzata a 2019. év tanítási szüneteinek időszakára
szünidei gyermekétkeztetést jogosult biztosítani.
Ellátásban az a gyermek részesülhet, aki
a) Hátrányos helyzetű, vagy
b) Halmozottan hátrányos helyzetű
A kérelmeket 2019. április 15. napjáig lehet benyújtani az
Igali Közös Önkormányzati Hivatalba. Kérjük, a
kérelemhez csatolják a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos
helyzetről szóló határozatot.
A kérelem nyomtatvány átvehető az Igali Közös
Önkormányzati Hivatalban.
Közmunkaprogram:
Március 18-án elindult ez évi hosszabb időtávú
közfoglalkoztatási programunk. 11 fő került a programban
foglalkoztatásra, mint közterületi városgazdálkodási munkát
segítők és mezőgazdasági munkát (kertészetet) művelők. Jelen
program 2020. február 29-ig tart.
Tűzgyújtás:

Az ünnepség a Szózattal zárult, majd Önkormányzatunk a
Művelődési Ház kistermében vendégül látta szeretetvendégség
keretein belül meghívott vendégeinket, az általános iskola
felkészítő tanárait és az ünnepségen részt vett diákokat,
valamint a Somogyi Huszárok megemlékezésen részt vevő
tagjait.
Ezúton
szeretném
köszönetemet
kifejezni,
mindazoknak, akik a rendezvény sikeréhez hozzájárultak, mind
a műsort, mind a szervezést, mind a vendégséget tekintve.

Több lakos érdeklődése okán tájékoztatjuk Önöket, hogy a
településen rendelet szerint belterületen a szabadtéri égetésre
hétfőn, szerdán és szombaton van lehetőség, szeptember 1. és
május 31. között reggel 7 órától este 19 óráig. Június 01. és
augusztus 31. között pedig tilos az égetés. Külterületre március
29-től visszavonásig tűzgyújtási tilalom van elrendelve.
Lomtalanítás:
Az ingatlanok elől a KHG Nonprofit Kft. összegyűjti a
kihelyezett lomhulladékot. Kérjük, hogy a lomokat kizárólag
2019. június 25-án reggel 5 óráig helyezzék ki az ingatlanok
elé, a hulladéktároló edény szokásos helye mellé, a forgalmat
nem akadályozva.
Társaságunk felhívja szíves figyelmüket, hogy az érvényes
törvényi szabályozás értelmében csak a lakosságtól eredő
lomhulladék szállítása minősül közszolgáltatásnak.
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.
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Kérjük, hogy a lomtalanítási napon ne helyezzenek
ki: elektronikai berendezéseket, vegyszereket, festékeket,
savakat-lúgokat, valamint ezek kiürült göngyölegét, építési
törmeléket, zöldhulladékot, kommunális- és szelektív
hulladékot, 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.

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
„ A nő akkor szép igazán, ha boldog, és akkor boldog, ha
érzi, hogy szeretik.”
Rippl-Rónai József
A Nemzetközi Nőnapon, a hagyományokhoz híven, zenés
nőnapi köszöntővel kedveskedtünk a város hölgyeinek az
Arany János Művelődési Házban. Bor Viktor és Dorogi
Barbara, a Szabad Ötletek Színházának művészei verssel,
népszerű
slágerekkel,
rövid
humoros
történetekkel
szórakoztatták a lányokat és asszonyokat.

Nyári munkalehetőség a fürdőben:
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az IgalFürdő Kft. a 2019-es nyári időszakban is szezonális
munkalehetőséget kínál igali lakosok részére. A munkavégzés
helyszíne az Igali-Gyógyfürdőben lenne. A nyári munkára
álláskeresőket és diákokat egyaránt várunk. A június –
augusztus közt ellátandó feladatok közt elsősorban
medence/csúszda felügyeleti munkakörök betöltésére keresünk
jelentkezőket. A jelentkezéshez önéletrajz leadása szükséges,
amelyeket kérünk a fürdő pénztárába személyesen eljuttatni
vagy az igaligyogyfurdo@gmail.com e-mail címre elküldeni.
Eboltás:

Ebek oltása: Felhívjuk a kedves igali Lakosok figyelmét,
hogy az ebek oltására 2019. április 16-án (kedden) 8 órától 9:30
óráig van lehetőség a Művelődődési Ház udvarában. A
veszettség elleni oltás költsége 4 500 Ft/eb, a chippelés és oltási
könyv ára 5 500 Ft/eb. Elveszett könyv pótlása 1 000 Ft/eb.

Ebek pótoltása: Amennyiben az első alkalommal nem tudják
ebeiket beoltatni, lehetőség van egy második alkalomra, ez
2019. április 24-én (szerdán) 14:00 órától 15:30 óráig kerül
megszervezésre, az első alkalommal megegyező feltételekkel
Ebek háznál oltása: Azon eb tulajdonosok részére, akik
nem tudják ebeiket elhozni, lehetőség van háznál történő
oltásra. Ennek időpontja: 2019. április 25-én (csütörtökön) 8
óra és 12 óra között, költsége: 5 500 Ft/eb.
Felhívjuk a kutyatartók figyelmét, hogy 2013. január 1.
napjától kötelező a kutyák chippel történő ellátása, ennek
elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

Igal, 2019. március 28.

Obbás Gyula
polgármester

Az idén is megrendezte a Batthyány Károly Általános Iskola
az alsó tagozatos diákok versmondó versenyét. A település új
könyvtárában, méltó környezetben szavalták el a tanulók a
legkedvesebb verseiket. A színvonalas előadások felejthetetlen
élményt nyújtottak az izguló szülőknek, a diákokat felkészítő
pedagógusoknak és az érdeklődőknek egyaránt.
A zsűri két korcsoportban értékelte a tanulókat.
Első és második osztály
 1. helyezett
 2. helyezett
 3. helyezett

Szabó Hanna
Fodor Vanda
Lévai Liliána

Harmadik és negyedik osztály
 1. helyezett
 2. helyezett
 3. helyezett

Kovács Hanna
Soltész Virág
Nemes Henrietta

Gratulálunk a gyerekeknek és a felkészítő tanáraiknak.
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IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI
Az ünnepi hétvége programjai között Zalatnay Sarolta adott
fantasztikus hangulatú koncertet a fürdőben, ahol egyébként az
elmúlt évek legnagyobb márciusi vendégforgalmát sikerült
elérni a hosszú hétvége alatt.

BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS
ISKOLA HÍREI

