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- V. 12-20. között vörös (vegyes ivarú tojó), és fehér
(hús). Korlátozott számban kendermagos és master
(tarka) is kapható!
Előnevelt kacsa:
- V. 15-21. között fehér, nagytestű pecsenyekacsa
Elérhetőség: 7275 Igal, Dózsa telep. Telefonszám: +36 82/372-952,
mobil: +36 30/604-8340

REJTVÉNYEK

------------------------------------------------------------------------ Megszületett:
Horváth Csaba – december 31-én.
Isten hozott!

Elhunytak:
dr. Gombos Lajosné - Élt 79 évet.
Miskovicz Károlyné – Élt 78 évet.
Nagy Lajos – Élt 93 évet.
Tancz János – Élt 67 évet.
Zsigárdi Péter János – Élt 73 évet.

Isten nyugosztalja őket!
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: 2018. február, Lapzárta: január 31.

2018. Január, VII. évfolyam 1. szám

Igali Hírmondó
Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű információs lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Igali Polgárok!
Köszöntő:
Új év Istene, tarts meg Magamnak S tarts meg mindenkit A
réginek, Ha lehet: Boldog új évet kívánok. /Ady Endre/
Szociális tűzifa:
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az idei évben pályázott
szociális tűzifa 121 m 3 , ebből eddig kiosztásra került 77 m3. A
továbbiakban is lehetőség van kérelem benyújtására, amely
mellé kérjük, csatolják jövedelemigazolásaikat, nyugdíjas
papírjaikat. A kiosztandó tűzifa mértékéről, a kiosztásáról, a
beérkezett kérelmek függvényében, továbbra is a Szociális
Bizottság fog dönteni. A kérelmek benyújtási határideje
2018. január 31., a tűzifa legkésőbb 2018. február 15. napjáig
kerül kiosztásra. A tűzifa házhoz szállításáról az Igal Szolgáltató
Kft. dolgozói gondoskodnak.
Ezúton felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez a segítség nem
pótolja az éves tűzifa szükségletet egy háztartásban sem, csak
segítséget nyújt pillanatnyilag a tüzelőhiányban szenvedőknek.
Azon lakosok, akik már megkapták a kétszer fél köbméter
tűzifát, nem jogosultak további szociális tűzifa támogatásra, így
kérjük őket, ne adják le újra kérelmüket, mivel az előzőek
értelmében elutasításra fog kerülni.
Kéményseprő szolgáltatás megváltozása:
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy 2018. január 1étől megváltozott a kéményseprő-ipari szolgáltatások lakossági
intézése a családi házak esetében. Ezévtől a családi házban
(egylakásos ingatlanban) élők, a nekik alkalmas időpontra
kérhetik a kéményseprést, illetve az ellenőrzési munkákat. A
szolgáltatás igénylése ezekben az esetekben nem kötelező, de a
biztonság érdekében javasolt.
Kiemelnénk, hogy az ingyenes kéményseprő-ipari sormunka
igénylése időpontfoglalással történik. Időpontfoglalásra
interneten, telefonon, vagy személyesen van lehetőség.
Korszerű és modern internetes felületen tájékozódhatnak és
foglalhatnak
az
igénylők:
http://kemenysepres.kataszrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat
linken, vagy a kemenysepro.ugyfelszolgalat@.katved.gov.hu email címre küldve.
Személyes ügyintézésre a Somogy Megyei Ellátási Csoport,
Kaposvár Somssich u. 7. szám alatt.

Ügyfélfogadási idő: Hétfőn: 8:00 – 20:00 között és keddtől
péntekig 8:00 – 14:00 között.
Központi telefonszám: 1818
A külföldön tartózkodó állampolgárok a +36 (1) 550 1858
helyi
díjszabással
hívható
telefonszámon
érik
el
ügyfélszolgálatot.
A fenti felületeken az egylakásos ingatlanok (zömmel
családi házak) tulajdonosa egyeztethet időpontot az ingyenes
kéményseprői sormunka elvégzésére.
Az egylakásos épület nem jelent teljes egyenlőséget a családi
házzal, hiszen a törvényi fogalom alapján minden olyan
lakóingatlan egylakásosnak minősül, amely nincs társasházként
vagy lakásszövetkezetként bejegyezve. A több lakást tartalmazó,
több emeletes lakóház is ide sorolandó, ha nem alakult
társasházzá.
A lakossági körön kívüli, azaz gazdálkodó szervezethez
tartozó ingatlanok – egyéni vagy társas vállalkozások
székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelephelyként bejegyzett
ingatlanok – esetében, ahogyan jelenleg is, az adott megyében,
illetve ellátási területen nyilvántartásba vett kéményseprőipari
egyéni vállalkozóktól vagy szolgáltató cégektől megrendelésre,
díjfizetés ellenében történik az égéstermék-elvezetők vizsgálata.
Társasházak figyelem! Igal esetében ebbe a kategóriába
csak a 10 lakásos társasház tartozik bele. Somogy megyei
ellátási terület 2018. évi társasházi sormunkaterve alapján a
tervezett időpont: 2018. május 2. és június 30. között várható.
Bármilyen
egyéb
információért
keressék
a
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ című weboldalt!
Pályázatok:
A már korábban közzétett pályázatok kapcsán jelenleg újabb
ütemet nem tudtunk megvalósítani, sajnos az Irányító Hatóság
a kedvezményezett önkormányzatok elé adminisztrációs
akadályokat gördít, ezzel megnehezítve a megvalósítást. Ezen
problémán már dolgozunk. Ahogy azt akár a Somogyi
Hírlapban, vagy Witzmann Mihály Országgyűlési Képviselő Úr
közösségi média oldalán olvashatták, örömmel tájékoztatom a
kedves igaliakat, hogy a Belügyminisztérium által biztosított
Önkormányzati fejlesztések c. pályázati kiírásán keresztül közel
22 és fél millió forintos támogatásra vagyunk jogosultak a
Közös Önkormányzati Hivatal épületének fejlesztésére.

Igali Hírmondó - Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű információs lapja
2017. Január, VII. évfolyam 1. szám
Ezen összegből első sorban egy házasságkötő termet
szeretnénk kialakítani, mely a Járási Hivatal költözésével
megszűnt településünkön. Továbbá így eltűnik a hivatal melletti
bontásra ítélt épület is.

Igal, 2018. január 19.

kommunikáció, a korábbi üzemeltetési problémák folyamatos
kijavítása valamint a szolgáltatásaink színvonalas bővítése.

Obbás Gyula
polgármester

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

Véradás helye: Arany János Művelődési Ház (7275 Igal, Szent
István utca 89.)
Véradás ideje: 2018. február 16. (péntek) 13:00-16:30 között.
TAJ kártyát, lakcímkártyát, személyi igazolványt legyen szíves
hozza magával.
Szeretettel várunk mindenkit!
Állandó Programjaink:




Hétfőn és szerdán 16:00 órától Számítógépes
tanfolyam.
Szerdánként énekkar 17:00 órától.
Vasárnaponként Református Istentisztelet 09:30
perckor kezdődik.

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI
Több mint 200.000-en fürödtek tavaly Igalban - rekord
évet zárt az Igali-Gyógyfürdő
2017-ben 207.319 látogatót fogadott fürdőnk, amely minden
várakozást felülmúló eredmény. Ilyen magas látogatószámra
közel négy évtizede nem volt példa Igalban. A mellékelt
diagramon jól látható, hogy a 2011-es létszámhoz képest
megdupláztuk a fürdő forgalmát, de a 2014-es látogatószámot
is több mint 60.000 fővel sikerült túlszárnyalnunk 2017-ben.
Azt gondolom, hogy sikerünk fő titka az élményfaktor
növelése, a célcsoport irányos és összetettebb marketing

Vendégforgalom szempontjából alapvetően a nyár volt
legerősebb, hiszen ebben három hónapban realizálódott az éves
forgalom közel 50%-a. 2017-ben júliusban érkeztek a
legtöbben, ekkor több mint 40.000 vendéget fogadtunk. Az év
során mind a nyári, mind a téli napi látogatórekordot is sikerült
megdöntenünk. Az előbbit pünkösdkor, az utóbbit szilveszter
napján értük el. Korábban még soha nem fordult elő, hogy egy
téli nap alkalmával több, mint 1000 vendéget fogadjunk. Azt,
hogy mennyire sokan érkeztek az év utolsó napján, azt jól
szemlélteti, hogy már nyitás után 1 órával elfogyott az összes
öltözőszekrény a fürdőben.
A 2017-ben elért eredménytől függetlenül – a realitás talaján
maradva - továbbra is azt gondoljuk, hogy a fürdő éves
maximális
látogatószáma,
a
létesítmény
jelenlegi
infrastruktúráját (a fedett fürdő, a pihenőterek és az élmény
rész nagysága), Igal földrajzi elhelyezkedését (Somogy megye
lakossága az országos átlag alatti vásároló erővel rendelkezik) és
a település szálláshely kapacitását figyelembe véve valahol
180.000 és 200.000 fő között lehet, az időjárási viszonyoktól és
a program kínálattól függően. Célunk természetesen az, hogy a
látogatószámot minden évben a bűvös 200.000-es
vendéglétszám körül tartsuk.
Gellért Attila
marketing vezető
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Téli feltöltődés Igalon – családi fürdőbelépők szuper áron

Februári Akció - 50 év felett 50 % kedvezmény

Még csak január van, de mi már most az ÉV LEGJOBB
CSALÁDI AJÁNLATÁT kínáljuk nektek. Hétvégén igénybe
vehető, egész napos CSALÁDI BELÉPŐK már 2.900 Ft-tól.

FIFTY-FIFTY Akció (50 év felett 50 % kedvezmény) február
hónapban MINDEN SZERDÁN az Igali-Gyógyfürdőben.
Egész napos belépők már 1.150 Ft-tól.

Szeretnéd kipihenni az ünnepek okozta fáradalmakat,
ugyanakkor a család többi tagját sem hagynád otthon?
Januárban és februárban az alábbi hétvégi napokon
lefagyasztottuk a családi belépőjegyeink árait!

Azon vendégeink részére, akik elmúltak 50 évesek és február
hónapban, szerdánként ellátogatnak az igali fürdőbe, nekik 50
% kedvezményt biztosítunk a felnőtt teljes áru belépőjegy
árából, így mindössze 1.150 Ft-ért vehetik igénybe a
szolgáltatásainkat.

A megjelölt hétvégéken egész nap a délutáni kedvezményes
családi jegyárakon látogatható a fürdő.
Kedvezményes időszakok:

Fifty-Fifty kedvezményes napok:


2018. február 7. (szerda)



Január 13-14.



2018. február 14. (szerda)



Január 20-21.



2018. február 21. (szerda)



Január 27-28.



2018. február 28. (szerda)



Február 3-4.



Február 10-11.

Az egész napra érvényes, kedvezményes családi jegyek
ára: (minimum 3 főre és 6-14 év közötti gyermekkel érkezőkre
érvényes)


1 Felnőtt 2 gyermek 2.900 Ft



2 Felnőtt 1 gyermek 3.700 Ft



2 Felnőtt 2 gyermek 4.100 Ft



2 Felnőtt 3 gyermek 4.600 Ft

Akcióban szereplő árak csak a megadott napokon érvényesek
és más kedvezménnyel nem vonhatóak össze.

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy az akcióban
szereplő belépők 14:00 óráig válthatóak, ezt követően normál
délutáni jegyárakon látogatható a fürdő. Az akció más
kedvezménnyel nem vonható össze és csak az egyéni egész
napos jegyekre érvényes.

HIRDETÉSEK
 Továbbra is lehet jelentkezni védőnői népegészségügyi
méhnyakszűrésre Baranyi Zoltánné-nál személyesen 7275
Igal, Farkas János utca 4. Védőnői Tanácsadóban vagy
telefonon a +36 82/573-032 telefonszámon.
 2018. évi baromfiszállítás
Napos csirke:
- II. 23-26. vörös és fehér
- III. 23-26. vörös és fehér
- IV. 20-25. vörös és fehér
Napos kacsa:
- V. 4-8. között nagytestű fehér pecsenyekacsa
Napos liba (4-5 napos):
- V. 10-26. között szürke nagytestű
Előnevelt csirke:
- III. 15-20. között vörös (vegyes ivarú tojó), és fehér
(hús). Korlátozott számban kendermagos és master
(tarka) is kapható!
- IV. 12-20. között vörös (vegyes ivarú tojó), és fehér
(hús). Korlátozott számban kendermagos és master
(tarka) is kapható!

