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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

-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------☺Megszületett:

Kovács Laura – Február 5-én.

Isten hozta őt!

-------------------------------------------------------------------------------

†Elhunytak:
Átol Ferenc – Élt 52 évet.
Harangozó Anita – Élt 46 évet.
Nagy Lajosné – Élt 94 évet.
Németh Ferenc – Élt 83 évet.
Szél Ferenc – Élt 70 évet.

Isten nyugosztalja őket!
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Igali Hírmondó
Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű információs lapja
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Gyógyfürdő, Termál Panzió
Amint azt a múltkori számunkban megírtuk, nehéz
helyzetbe került mindkét Intézményünk a pandémiás
kényszerbezárások miatt. Sajnos, a helyzet azóta sem
javult. Mikor Önök ezt a lapot olvassák, életbe lépett a 3
hónapos rendkívüli helyzet. A tartalékok elfogytak, lassan
a hitelkeretekhez kell nyúlni a dolgozók fizetése és a
fenntartási költségek miatt. A kormány a 4 órás
foglalkoztatás bér részét időben elutalja, viszont ehhez
hozzá kell tenni a járulékokat, amely kb. ugyanazon
összeget teszi ki; a fürdő esetében 4 millió Ft közelében
mozog. Továbbá nem beszéltünk még az üzemszünet
miatti folyamatos csőtörésekről és az egyéb más
költségekről. Reménykedünk, hogy a közeljövőben az
említett egységek ha korlátozásokkal is, de megtudnak
nyitni, és végre november 1. óta megindulhat a „normális
élet”, mind a hotel, mind a fürdő tekintetében.
Önkormányzatunk a Pek-Snack Kft. vezetésével
egyezséget kötött, mely szerint ebben a pandémiás
időszakban a 4 órás munkabér mellett, a párhuzamos
foglalkoztatás égisze alatt 6 órában könnyű fizikai
munkában foglalkoztatnák a 2 intézményünk dolgozóit. A
60 emberből 7 fő jelentkezett erre az ideiglenes kiegészítő
munkára. Kérdezem Önöket…

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 újságunkban
mellékletként is megjelentetjük, 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 Kaposvári Tankerületi Központ EFOP-4.1.2-172017-00038 számú, „Infrastrukturális fejlesztés az Igali
Batthyány Károly Általános Iskolában” című pályázat:
Iskolánk megkapta az Oktatási Centrum címet, ezáltal
lehetőség nyílt arra, hogy a KLIK-el (Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ) karöltve pályázzanak 596,8
millió Ft. értékben eszközbeszerzésre és építésre. A
munkaterület átadás december hónapban megtörtént, és
megindultak a bontási munkálatok is. A pályázat tárgya a
jelenlegi tornacsarnok átépítése, tribünnel (lelátóval) való
ellátása és az ezen épületrészt kiszolgáló szertárak,
vizesblokkok kiépítése. Ehhez kapcsolódik egy új oktatási
szárny építése is, amely helyet ad a szaktantermeknek,
illetve a művészeti oktatás helyiséginek a jövőben.
Amennyiben jelen beruházás befejeződik, elmondhatjuk,
hogy tárgyi feltételeit tekintve iskolánk felveszi a versenyt
bármely nagyvárosi hozzá hasonló intézménnyel. Úgy
gondoljuk, hogy az itt dolgozó pedagógusok feladata az
oktatási színvonal emelése és gyermekeink helyben tartása,
hogy ne legyen szükség arra, hogy a továbbtanulni
szándékozó
általános
iskoláskorú
gyermekeket
Kaposvárra kelljen hordani. Reméljük, látható javulás lesz
a közeljövőben.
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A „Bölcsőde kialakítása Igalba” TOP-1.4.1-19 című
pályázatunkkal kapcsolatosan: A kivitelezési munkálatok a
téli nagy hidegre való tekintettel két hétre leálltak, azonban
a jó idő beálltával elindultak a belső munkálatok, melyek a
pályázati szakaszolásnak megfelelően jó ütemben folynak.
Jelenleg az Önkormányzati hivatal bővítésének és
energetikai korszerűsítésének előkészítése van
folyamatban, melynek várható bekerülési értéke br. 110
millió Ft. A műszaki tartalom főként az energetikai
megújítást célozza, az ehhez kapcsolódó szerkezet
építésével együtt; a nem megfelelő hőszigetelésű
nyílászárók cseréje, a külső hőszigetelő rendszer
megépítése, födém hőszigetelés, és a fűtési rendszer
korszerűsítése, amely egy kondenzációs gázkazánról
üzemelne. Az építés megkezdése előre láthatólag ez év
őszén várható.

Igal, 2021. február 25.

Obbás Gyula
polgármester

BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS
ISKOLA HÍREI
Január-februári események
A továbbra is fennálló járványhelyzet
eseménydús két hónapon van túl iskolánk.

ellenére,

Januárban a járványügyi előírások betartása mellett
emlékeztünk meg a magyar kultúra napjáról. Minden
osztály különböző produkciókkal készült fel erre a napra,
mellyel bemutatták hazaszeretetüket. Ebben a hónapban
kezdődött meg a tornaterem és az iskolaudvar
rekonstrukciója. Ezzel a megújulás útjára lépünk, mivel
egy korszerű létesítménnyel, illetve a hozzá tartozó
eszközökkel gazdagodik intézményünk.

Február
12-én
tartottuk
iskolánkban
a
diákönkormányzat sütemény vásárát, ahol a tanulók,
pedagógusok és szülők hozzájárulásával sikeresen
bővítettük anyagi tartalékainkat. Ugyanezen a napon az
osztályok farsangi jelmezekbe öltöztek, hogy egymás
társaságában, a tanterem biztonságában kiálthassák el a
telet.

Megkezdődtek tanulmányi versenyeink, melyek során
különös figyelmet fordítunk a járványhelyzet miatt
szükséges óvintézkedések betartására. Iskolánkban az
erdővel kapcsolatos projekthetet tartunk, amelynek célja,
hogy tanulóink hasznos ismeretekkel, új élményekkel
gazdagodjanak.
A következő hónap legnagyobb jelentőségű eseménye a
március 15-i ünnepségre való felkészülés.

Terveink között szerepelt a leendő első osztályos
tanulóink fogadása, azonban a járványhelyzet miatt a
programot húsvét után tervezzük pótolni. Iskolánkról
készült promóciós videónkat, amely a leendő elsősöknek
szól kedvcsinálóként, az intézmény Facebook oldalán,
illetve a honlapján megtekinthetik.
40 pályán töltött év után, megkezdi nyugdíjas éveit egyik
legkedvesebb kolléganőnk, Csapó Csabáné, Margitka néni.
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Felhívnánk a tanulók illetve a szülők figyelmét, hogy
intézményünkben továbbra is kötelező az orrot és szájat
eltakaró maszk viselése!

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

HÍRDETÉSEK
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

