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 December 9-én Igal utcáit járta és minden kisgyermeket 
meglátogatott a Mikulás. A puttonyából minden kicsinek jutott 
csomag. Köszönet illeti „Együtt Igal Városért Egyesület” tagjait és 
különösen a fotón látható, önzetlen embereket, kik példát 
mutatva mindenkinek, dacolva a kíméletlen időjárással, 
teljesítették azt mit vállaltak, gyermekeink igen nagy örömére. 
 

 
 
 
 

 

 
 

Apróhirdetések: 
Ingyenes apróhirdetését feladhatja személyesen, a Művelődési 
Házban, nyitva tartási időben. 
 

 
Közérdekű telefonszámok: 
 

Igal Város Önkormányzata  +36 82/573-029 
Posta     +36 82/372-237 
Igali Rendőrőrs    +36 82/573-054 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat +36 82/372-122 
Batthyány Károly Körzeti Általános Iskola +36 82/573-037 
Igali Speciális Általános Iskola  +36 82/573-017 
Margaréta Óvoda Igal   +36 82/573-068 
Városi és Iskolai Könyvtár   +36 82/573-037 
Arany János Művelődési Ház  +36 82/333-403 
Thermál Patika    +36 82/573-060 
Körzeti orvosi rendelő   +36 82/573-031 
Fogorvosi rendelő   +36 82/372-056 
Igali Önkéntes Tűzoltó Egyesület  +36 30/226-0123 
     +36 30/456-1697 
Igali Gyógyfürdő    +36 82/573-059 
Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet +36 82/573-920 
Római Katolikus Plébánia   +36 82/372-270 
R-Horváth Temetkezési Kft.  +36 82/372 069 
     +36 20/546-0761 
 
 

 Megérkezett: 
11.21. Kurucz Zoé Zorka 

11.30. Czanyó Zsigmond Vazul 
 
 
 

 Elhunyt: 
Debity Kálmán, élt 86 évet, béke poraira! 
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 Az adventi ünnepvárás idején jelenik meg ez évi utolsó száma „Hírmondónknak”. Így ezúton kívánok minden igali 
lakosnak áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket, valamint sikerekben gazdag Boldog Új Évet, Igal Város Önkormányzata és a 
Polgármesteri Hivatal dolgozói nevében! 

Obbás Gyula, Polgármester 
 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

 Igal Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
közmeghallgatást tart 2012. december 17-én, 17:00 órai 
kezdettel, a Művelődési Házban. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk! A közmeghallgatás témái: 

- a szennyvíz pályázathoz kapcsolódó Vizi közmű 
társulat megszervezése az érintett, jövőben rákötő 
lakosokkal. 

- Hulladékgazdálkodási törvény alapján, a 
hulladékszállítás rendje a jövőben. 

 

 Járási hivatal kialakításával kapcsolatban az előző 
számunkban beszámoltunk róla, hogy Városunkban kirendeltség 
fog működni. A hivatal kialakításával kapcsolatos építési szerelési 
munkák elkezdődtek, amelyek költséget tekintve közel kettő 
millió forintba kerülnek. Ennek a költségnek egy jelentős részét 
előzetes egyeztetések szerint a felálló járási hivatal fogja viselni. 
A járási hivatal költözésének határideje előreláthatólag 2012. 
december 20. 
 Közös Önkormányzati Hivatal: Végleges hivatal 
fenntartók Igal, Ráksi, Somogyszil, Gadács, Kazsok. Reményeink 
szerint az új közös hivatal december hónapban minden 
szerződést beleértve feláll, így a 2013-as évet már így együtt 
kezdi a hivatal szempontjából az öt önkormányzat. 
 Dr. Kovács János főorvos úrnak Igal Város 
Önkormányzata eddigi, gyógyító munkájáért Igal Város 
Díszpolgára címet adományozza. Az ünnepségen jelen lesz 
Somogyszil és Ráksi polgármestere is, hiszen ezekben a 
községekben is végzett gyógyító munkát a főorvos úr pályafutása 
során. A cím átadása 2012. december 10.-én esedékes. 
 A vallási turizmus pályázatunk: DDOP-2.1.1/e-f-12-K1-
2012-0007 „Igal egyházi turisztikai fejlesztés, városközpont 
kialakítása” címmel kiemelt projektként szerződéskötésig jutott. 
A szerződéskötés 2012. november 30-án megtörtént, a 
közeljövőben megindul a közbeszerzési eljárás, melynek 
lefolytatása után remélhetőleg kora tavasszal megindulhat a 
tényleges építés. A beruházás 615 millió forint értékű és 100% 
pályázati támogatottságú. 
 Szennyvíz agglomerációs pályázatunk: KEOP- 1.2.0/09-
11-0088479/173, kedvező elbírálást nyert, így a 85%-os pályázati 
intenzitású beruházás indítása, a munkálatok megkezdése 
előreláthatólag 2013 első negyed évének második felében 
várható. A támogatás összege 393 millió forint, a fent maradó 15 
%-ot az Önkormányzat és a lakosság által megalapítandó 
szennyvízközmű társulat befizetéseiből tudjuk finanszírozni, erre 
az OTP Ltp csomagja a legalkalmasabb Előzetes felmérés szerint a 
várható költség bekötésenként 200.000.-Ft lenne. Amely költség 

4-5 éves futamidővel számolva havi 3000 Ft körüli összeg lenne 
szennyvíz rákötésenként. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatót az 
OTP illetékes munkatársa a 2012. december 17-i 
közmeghallgatáson megtartja. A havi törlesztő részlet így 
remélhetőleg mindenki számára kezelhető lesz a szennyvíz 
csatornával még nem rendelkező igali polgárok részéről. Még 
annyit elmondanék a fentiekkel kapcsolatban, hogy ha ezen a 
pályázaton nem nyertünk volna, úgy az Európai Unió elvárásai 
miatt 2014 év végéig önerőből kellet volna ezt a szennyvíz 
beruházást megfinanszíroznunk. Amennyiben ezt az elvárást nem 
teljesítenénk, úgy minden UNIO-s pályázatból kizárnánk 
magunkat. 
 A hulladékgazdálkodási törvény elkészültével, valamint 
Önkormányzatunk gazdasági helyzetét átgondolva Képviselő 
Testületünk arra a döntésre kényszerült, hogy a 2013. évtől a 
lakossági szemétszállítást a továbbiakban nem tudja átvállalni 
Igal Város Önkormányzata (ez évi 18 millió forinttal terhelte 
költségvetésünket). Tájékoztatásul még annyit, hogy Kaposvár, 
aki elsőként vállalta át lakosaitól a szemétszállítás kifizetését már 
évek óta nem fizeti, visszatestálta a kaposváriakra, hasonlóan a 
többi környékbeli önkormányzathoz. Ehhez a döntéshez 
hozzájárult az a tény is, hogy az Állam 2013 évtől az iparűzési és a 
gépjármű adó jelentős részét elvonja tőlünk, helyi 
Önkormányzatoktól.  A szemétszállítás rendjéről a december 17.-
én megtartandó közmeghallgatáson a KVG ZRT munkatársa 
részletes tájékoztatót tart 
 Előző kényszerű bejelentésből következően 
Önkormányzatunk Képviselőtestülete a 2013 évi kommunális 
adó mértékét nem emelte, csak az építményadót növelte az 
infláció mértékével (4% üdülőövezeti nyaralók, zártkerti üdülési 
célt szolgáló épületek, valamint a vállalkozás célú épületekre 
vonatkozóan). 
 Országgyűlés döntése alapján 2013 év január elsejétől a 
3000 fő alatti települések alapfokú oktatási intézményeinek 
üzemeltetését az állam átveszi, a teljes dolgozói állománnyal 
együtt (pedagógusok, asszisztensek, technikai dolgozók, 
gazdasági dolgozók). Mivel településünk ÁMK rendszerben tartja 
fenn az általános iskolát, a speciális ált. iskolát, az óvodát, a 
művelődési házat, így az előzetes tájékoztatás alapján az Állam az 
egész ÁMK rendszert átveszi. Ez a már megnyert EU pályázat 
fenntarthatósága miatt valószínű, mert ha szerkezeti változtatást 
hajtanak végre a rendszerben, úgy a már elnyert támogatási 
összeget, ami időközben beépítésre is került (új iskola, étterem-
konyha) vissza kellene fizetni a magyar államnak az unió felé. 
Ezzel kapcsolatos egyeztető tárgyalás 2012. december 6.-án lesz 
Pécsett. 
 Az Országos Katasztrófavédelmi Parancsnokság 
Somogy Megyei Igazgatósága településünkön tűzoltó laktanyát 
épít. Ehhez Önkormányzatunk a telket biztosítja, amely terület a 
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Bárányos Tüzép északi szomszédja (Gamesz fa- és géplerakata 
helyén). A beruházás várhatóan 2014 év végéig megtörténik. 
Ettől kezdve hat fős hivatásos tűzoltó raj teljesít szolgálatot 
Igalban, két szerállásos laktanyában. A szerállásokból egy a helyi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület gépjárműve számára lesz fenntartva, 
olyan megfontolásból amennyiben szükség van a helyi 
önkéntesek segítségére úgy tudják a hivatásos tűzoltókkal 
tevékenységüket koordinálni. 
 Országgyűlés döntése alapján 2013. január 1.-től 
megszűnnek a kistérségi társulások, így a KTKT (Kaposvári 
Többcélú Kistérségi Társulás) amelynek Igal is tagja volt szintén 
megszűnik. 
 Régi adósságunkat tudtuk véglegesen törleszteni: az igali 
AMK általános iskolai pedagógusok túlóra pénzét kifizette 2010 
évtől Önkormányzatunk. Még az előző városvezetővel történt 
megállapodás alapján a túlórák bruttó értéke napjainkig 6.7 
millió forint, a speciális ált. iskola részéről bruttó 850 ezer forint. 
Amit azért is nehéz volt előteremteni mivel a környékbeli iskola-
fenntartó Önkormányzatok Igal Város Önkormányzata felé 
fennálló adósságukat nem vagy csak nagy késéssel teljesítik 
(Somogyszil, Büssü, Kazsok, Gadács). December 31-ig kifizetésre 
kerül még 4.054.000 Ft. IPR pályázat eredményeként, a 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatási 
programjában résztvevő pedagógusok részére. 
 
Igal, 2012. december 6.   Obbás Gyula, Polgármester 

 

Igal az Interneten is egyre népszerűbb 
 
 Habár még nincs vége az idei évnek, a statisztikai 
számokból már most szépen látszik, hogy eredményesen 
dolgoztunk és Igal az Interneten is egyre népszerűbb. 
 

 
 
 Decemberig több mint 70.000 látogató kereste fel a 
honlapunkat, ami azt jelenti, hogy hozzávetőleg 25.000-el nőtt a 
www.igal.hu oldal látogatottsága a tavalyi évhez képest, ez 20 %-
os emelkedést jelent. Emellett nőt az oldalon a látogatók által 
eltöltött tartózkodási idő is, ami szintén nagyon pozitív dolog és a 
bővített tartalom valamint a megújult fürdőnk iránti fokozott 
érdeklődést mutatja. 
 Az angol és német nyelvű tartalomnak köszönhetően a 
világ minden szegletéből, közel 80 országból érkeztek látogatók a 
honlapra és tapasztalataink szerint szemmel láthatóan is megnőtt 
a külföldiek jelenléte Igalban, ami nagyon örvendetes. Ezen 
adatok is azt tükrözik, hogy a folyamatosan, több nyelven 
felkerülő információk, fotók, és aktualitások illetve a közösségi 
oldalakon folytatott marketing tevékenység; ezek közül 

kiemelnénk a „Fürdünk a Nyereményekben” elnevezésű, 
Interneten szervezett nyereményjátékot, amely óriási 
népszerűségnek örvendett és csak a Facebook-on közel 20.000 
emberhez közvetlenül jutatta el fürdőnk hírnevét. Mindezek azt 
eredményezik, hogy belföldön és külföldön is egyre szélesebb 
körben ismerik meg az emberek Igalt és a mi csodálatos 
adottsággal rendelkező fürdőnket. 
 A 2013-as esztendőben további fejlesztéseket fogunk 
alkalmazni városunk honlapján. Többek közt plusz egy nyelvi 
verzióval fog bővülni a tartalom. Ezen túl horvát nyelven is 
elérhetőek lesznek városunk és gyógyfürdőnk információi. Ez 
azon túl, hogy nyitást jelent déli szomszédunk felé, további 
jelentős előrelépést is hozhat, hiszen a horvát nyelvet, ha nem is 
tökéletesen, de a csehek, a szlovákok és a szlovének is megértik. 
Ezzel pedig pont azon környező országok lakosait érjük el, akik 
egyébként az országos turisztikai statisztikák szerint az egyik 
legdinamikusabb fejlődést mutatják, már ami a külföldi beutazó 
turizmust illeti. Emellett számos kisebb felhasználóbarát 
fejlesztéssel próbáljuk átláthatóbbá és szerethetőbbé tenni a 
városunk honlapját. További jó hír, hogy mindez nem kerül a 
városnak külön pénzébe, hiszen e fejlesztéseket a 2012-ben a 
honlapon befolyt hirdetési díjakból tudjuk fedezni. 
 Ezúton szeretnénk a lakosságnak is felkínálni az Igali 
honlapon történő többféle, kedvező áron elérhető hirdetési 
lehetőséget. Éljen a lehetőséggel, ha szeretné, hogy az Ön 
szolgáltatása is eljusson közel 70.000 netezőhöz. 
 Amennyiben szeretne hirdetőként megjelenni a 
www.igal.hu oldalon, kérjük, hogy olvassa el a honlapon található 
hirdetési feltételeket vagy érdeklődjön az alábbi 
elérhetőségeinken: 

E-mail: igal@somogy.hu Telefon: + 36 82/573-029 
 

Tisztelettel: Gellért Attila, Alpolgármester 
 

Művelődési Ház Hírei 
Művelődési Ház Nyitvatartási idő: 
Vasárnap és Hétfő: 12:00-18:00 

Kedd- szerda-csütörtök: 10:00-18:00 
Péntek: 10:00-22:00, Szombat: 8:00-22:00 

 
Teleház nyitvatartási idő: 

Hétfő - csütörtök: 13:00-16:00 
Péntek-szombat: 13:00-20:00 

Vasárnap: 13:00-17:30 
 2012. november 10-én az Általános Iskola aulájában 
fergeteges Márton-napi mulatság került megrendezésre a szülői 
szervezet munkájának köszönhetően. A színvonalas műsort 
követően a szórakozni vágyók hajnalig táncoltak. 
 

 

http://www.igal.hu/
http://www.igal.hu/
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zárónapot, ahol a Ludas Matyi című rajzfilmet nézhették meg.  
Naponta más-más élményben volt részük, kötetlenül vehettek 
részt a különböző tevékenységekben, felszabadultan, boldogan 
kapcsolódtak be a napi feladatokba. Reméljük, hogy a héten átélt 
élmények gazdagították tudásukat. Munkánk során sikerült még 
jobban megismertetni, elmélyíteni a már bevált 
hagyományainkat az új kompetencia alapú módszerekkel, segítve 
kitűzött céljaink megvalósulását. 
 Már javában készülődünk a karácsonyra, s az azt 
megelőző időszakra, hiszen számos megoldásra váró feladat áll 
előttünk. Már csak pár hét van karácsonyig, gyermekeink már 
elkezdtek visszaszámolni, nagyon várják a Mikulást és a 
karácsonyt. Így tettünk mi is: minden csoportban elkészült már az 
Adventi naptár, mely minden napra tartogat valami meglepetést 
a gyermekeknek, lassan ünneplőbe öltözik az óvoda is. Az óvoda 
dolgozói, szülők és gyerekek együtt serénykednek majd az ünnepi 
díszítés elkészítésében a munka délelőttökön. Sok szeretettel 
várjuk az alkotókedvű szülőket, és nagyszülőket a munka 
délelőttökre, részükre lehetőséget és eszközöket biztosítunk a 
díszek, ajándékok készítéséhez. 
 Mint minden évben, így az idén is eljött óvodánkba a 
régen várt Mikulás. Mint mindig, most is degeszre tömött 
puttonnyal érkezett és széles jókedvével mosolyt varázsolt 

minden apróság arcára. Az egyes csoportok külön dallal, 
verssel köszöntötték az ajándékot osztó vendéget, aki az 
üdvözlések után egyenként minden gyermeknek át is adta 
ajándékát.  A nagyszakállú télapó mindenkiről tudott 
mondani jót is és rosszat is, de a gyerekek ígéretet tettek 
arra, hogy ezentúl, mindig csak jók lesznek. Miután minden 
gyermekcsoport átvette csomagját, az óvodapedagógusok 
bábműsorral örvendeztették meg a gyermekeket. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Természetesen a várakozás ideje még tartogat 
izgalmakat! Sok-sok apró eseménnyel tesszük izgalmassá advent 
négy hetét. A csúcspont természetesen a karácsonyi műsor lesz. 
 

Cserné Fehér Mária 

Igali Gyógyfürdő 
 

Decemberi programok az Igali-
Gyógyfürdőben! 
Az év vége felé mindenki igyekszik 
ráhangolódni a közelgő ünnepekre, az év 
elbúcsúztatására. Mi is így vagyunk ezzel, 
dolgozóink már lázasan tervezik, hogyan 
is díszítsük fel megújult környezetünket, 
miként adjuk át az ünnep hangulatát a 

hozzánk érkező vendégeknek? A fenyőillat, a csillogó díszek és 
fények mellett a szeretet, a megértés, az egymással való törődés 
jelenti az igazi ünnepet. A meghitt hangulat, az ajándékozás 
öröme, a családias légkör kell, hogy áthasson bennünket és ezt a 
gondolatsort szeretnénk megvalósítani vendégeink körében is. 
A Karácsonyi készülődésen kívül több programot is szervezünk 
ebben a hónapban, igyekezve átfogni minden korosztályt, a 
gyerekektől a nagyszülőkig: 
December 8. szombat – Megjött a Mikulás 
Játékok, játszóház, ajándékkészítés, közös éneklés, a Télapó 
várása. 
December 29. szombat – Zenés délután a medencében 
Hangulatfelelős dj. Ábel, aki a retro maga! 
December 31. hétfő – Szilveszteri bemelegítés  
Üdvözlő ital, vidám pezsgőzés a medencében, kedvezményes 
fürdő belépő. Sztárvendég a The Voice c. tehetségkutató műsor 
egyik versenyzője, Weisz Viktor!  
 

 
 
A programokon kívül december hónapban további kedvezményt 
adunk a családos és az autóval érkező vendégeinknek: 
Minden családi fürdőbelépőt vásárló egy 1 főre szóló 20 perces 
masszázs jegyet kap ajándékba. 
A parkolás 14 órától ingyenes és ugyancsak 14 órától már 
délutáni kedvezményes a belépőjegy. 
Ünnepi nyitva tartás 
  Dec. 24.  9-14 
  Dec. 25.  zárva 
  Dec. 26-30. 9-18 
  Dec. 31.  9-14 
  Jan. 1.  9-18 
 
Az Igali-Gyógyfürdő valamennyi dolgozója Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket kíván mindenkinek! 
 

 


