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HIRDETÉSEK 

Szemes kukorica eladó 5000 Ft mázsája 
Érdeklődni: Szabó Zsoltné, Tel.: 06-30/549-4488 
 
Munkatársat keresek az Igali - Gyógyfürdő parkolójába. 
Érdeklődni: Garai Róbert, Tel: 30/ 994-4048 
 
Igal Szent István utca 76. szám alatti gazdaboltunkban 
(Kertbarátok Boltja) kora tavaszi akciók:  
- Pétisó 10 kg 1500 Ft, 
- Vető burgonya akciós áron, 
- Rajnai törpe zöldborsó 250 g 230 Ft, 
- Minden lemosó szerre 10 % kedvezmény. 
Telefonszám: +36 20/234-6420   
 
Napos és előnevelt csirke, kacsa, liba rendelhető.  
Ellenőrzött állomány! Táp is kapható!  
7275 Igal, Dózsa telep 11., Tel.: 82/ 372- 952. 
- Napos csibék: 215 Ft 
február 23., március 23., április 20-25.-től 
- Előnevelt csibék: 
Fehér, kendermagos, maszter: 470 Ft 
Vörös: 460 Ft 
március12-16., április 12-15., május 15-20. 

- Kacsa, Liba: 500-600 Ft között 
Május 12-20. között. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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: 2017. április Lapzárta: március 31.

Megszületett: 

Horváth-Szeles Nimród 

Isten hozott! 

 Elhunytak: 

Takács Istvánné, élt 68 évet. 

Petkes Jánosné, élt 80 évet. 

Isten nyugosztalja őket! 



 
      2017. március, VI. évfolyam 3. szám 

  Igali Hírmondó 
           Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű információs lapja 

 
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Tisztelt Újságolvasók! 

Tűzgyújtási felhívás: 

Figyelmükbe szeretnénk ajánlani az alábbi felhívást, melyet a 
Katasztrófavédelem adott ki. 2017. március 3. naptól 
visszavonásig érvényes Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet 
gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 
200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide 
értendők a Somogy megye területén található tűzrakó helyek, a 
vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is. 

Részletes információ: www.katasztrofavedelem.hu 

Arra is felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben engedély 
nélküli, be nem jelentett tűzgyújtáshoz a tűzoltóság kivonul, a 
vonulási költség, esetenként többszáz-ezer forint összegben, a 
tűzgyújtót terheli. 

Az elmúlt napokban a Dózsa telepen, a Táncsics telepen, az 
Ady Endre utcában és az Orgona utca végén gyújtogatások 
történtek, amelyet az Igali Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai, 
valamint a hivatásos tűzoltók oltottak el. Mindegyik alkalommal 
életet és vagyonbiztonságot veszélyeztetett a tűz, ezért kérjük a 
Tisztelt Lakosokat, hogy amennyiben a gyújtogatásról vagy 
gyújtogató(k)ról tudomást szereznek szíveskedjenek ezt a 
Rendőrségen vagy Hivatalunknál bejelenteni, hogy elejét 
vegyük a hasonló eseteknek a későbbiekben. 

Közfoglalkoztatás:  

A közfoglalkoztatási programokon belül Önkormányza-
tunknál az alábbiak futnak. 

2017. március 31-ig: 

• 3 fő biohulladék hasznosító képzésben 
• 1 fő sajtkészítő 
• 1 fő szobafestő-mázoló 

2018. január 31- ig tart: 

• 2017. március 16-tól induló 20 fő mezőgazdasági- 
segédmunkás program. 

• 2017. április 1-től indul, melyben 10 fő foglalkoztatott 
közterület takarító tevékenységet végez. 

Útkarbantartási munkák: 

Tájékoztatjuk a kedves lakosokat, hogy megkezdtük az 
önkormányzati utak tavaszi javítását, kátyúzását. Jelenleg a 
Geiger Útép Kft. dolgozói a Kupavezér utca, Rákóczi tér és 
környékének legproblémásabb részeit javítják, aszfalt-

szőnyeggel. A későbbiekben igyekszünk a többi belterületi utat 
is kijavítani. 

Parkvasút: 

Megkezdődött és remélhetőleg ez év húsvétjára befejeződik 
az Igali- Gyógyfürdő területén üzemelő kisvasút vonalkiépítési 
munkálata. A parkvasút egy új turisztikai attrakció, amely 
színvonalasan kiépített útvonalával, irányítóházzal, sorompók-
kal ellátva méltán lehet helyi és vidéki gyermekek és felnőttek 
kedvence. A mozdony meghajtása elektromos akkumulátorról 
működik, így egyáltalán nem környezetszennyező, ezzel is 
illeszkedik a gyógyhely környezetébe és jellegébe. A kisvasutat 
építő és üzemeltető cég már egy ilyen turisztikai élményelemet a 
Zamárdi Kalandparkban is üzemeltet, ahol évek óta nagy sikere 
van. Akik csak a kisvasutat szeretnék használni a fürdő 
területén, látogatójeggyel teheti ezt meg a közeljövőben.  

Rendezvények: 

Tájékoztatjuk az újságolvasókat, hogy 2017. február 27-én 
Igal Város adott otthont a TÖOSZ (Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetsége) Somogy megyei 
értekezletének, ahol mintegy 60 polgármester és különböző 
önkormányzati témák előadói voltak jelen. A témákból az 
önkormányzataink számára legfontosabb az új ASP rendszer 
bevezetése az önkormányzatok életébe és működésébe 
(gazdálkodás, adóügy, számvitel, pénzügy, iratkezelés új 
szabályai és rendszerei).  

Ezekben a napokban szintén a helyi művelődési házunk 
adott otthont a Veszprémi Református Egyházmegye 
hittudományi értekezletének, amelynek résztvevői a fent 
említett egyházmegye lelkészei és egyházi elöljárói voltak. 

Mindkét rendezvény magas színvonalú, jó hangulatban telt a 
szakmai vezetők elismerték a szervező helyi munkatársak 
munkáját! Ezúton is köszönjük munkájukat! 

2017. március 9.    Obbás Gyula  
            polgármester 
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MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

2017. február 25-
én immár hagyo-
mányőrző jelleggel 
vidám fánksütéssel 
egybekötött far-
sangi délutánon 
Együtt Igal Váro-
sért Egyesület lel-
kes kis csapatával 

búcsúztattuk a telet. Készült itt finom szalagos, csöröge és 
rózsafánk is, amit aztán különböző ízű lekvárba forgatva 
fogyaszthattak el a vendégek. 

 

 
 
 

 
 

Állandó Programjaink: 

• Hétfőként 18:00 órától Gyógytorna Obbás Tímea 
szakképzett gyógytornásszal. 

• Keddenként német nyelvoktatás 17:00 órától. 

Következő programjaink: 

• Vásár március 21. kedd, 9:00-11:00 
• Állásbörze – Kométa: 2017. március 28-án 

(kedden) 8:00-kor. 
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IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI 

Igal a fővárosban is egyre népszerűbb 

 
 
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is hatalmas érdeklődés 
kísérte az Igali- Gyógyfürdő budapesti megjelenését. Nem csak 
az érdeklődők magas száma, hanem az elfogyott kiadványok 
mennyisége is azt mutatja, hogy fürdőnk ismertsége és pozitív 
megítélése tovább erősödött. Legtöbben a gyógykezelésekről, a 
nyári programokról valamint a szálláslehetőségekről 
érdeklődtek a négy nap során. Az igali szállások közül 
egyértelműen a Thermal Hotel és a Hőforrás kemping volt a 
leginkább keresett a vendégek körében. Bízunk benne, hogy 
sok konkrét foglalás is realizálódik majd a kiállítást követően. 
Az idei vásáron egyébként közel 30.000 látogató fordult meg.  
 

 
 

Jól sikerült fürdőnk első kecskeméti bemutatkozása 

2017. február 24-25-én, Kecskeméten, a Hírös Agóra - 
Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ adott otthont a 
27. alkalommal megrendezésre került Tourex Idegenforgalmi 
Szakkiállításnak és Vásárnak, amelyen most először az Igali-
Gyógyfürdő is képviseltette magát.  Igalnak ezúttal is a Balaton 
régió kiállítói között volt lehetősége bemutatkozni. A Balaton 

régió rendre a leglátogatottabb standok közé tartozik, ami 
természetesen Igalnak is előnyére vált, hiszen a kétnapos vásár 
során rengeteg érdeklődőt fogadtak a régió kiállítói, köztük Igal 
is. Azzal, hogy a Balaton régióval közösen jelenünk meg a 
belföldi vásárokon az a nem titkolt célunk, hogy Igalt a Balaton 
régió egyik kiemelt fürdőhelyeként pozicionáljuk, ez által pedig 
növeljük a magyar tenger mellől az Igalba látogató vendégek 
számát. Kecskemét mellett idén tavasszal még a székesfehérvári 
és a szolnoki vásáron is jelen lesz Igal a Balaton régió égisze 
alatt.  

 

 

Nőnapi hétvége az Igali-Gyógyfürdőben 
2017. március 11-12. 

Nőnap alkalmából, kiemelt figyelmet szentelünk a hölgyeknek 
ezen a hétvégén! Kedvezményes nőnapi csomagajánlattal, 
sztárvendéggel, alakformáló auqa-dance órákkal, ingyenes 
szauna-szeánszokkal és sok meglepetéssel várjuk a hozzánk 
ellátogató hölgyeket ezen a hétvégén. 

 

2017. március 11. (szombat)  
Nyitva tartás: 9:00 – 19:00 

• Minden 18 év feletti hölgy vendégünket megajándékozunk 
egy 500 Ft értékű masszázs kuponnal. 

• 11:00 és 15:00 órakor alakformáló Aqua-Dance „csak  


