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Véradás:
 Helyszín: Igal Művelődési Ház (Szent István utca 89.)
 Időpont: 2019. február 14-én 13:00 – 16:00 óriáig.
TAJ kártyát, lakcímkártyát, személyigazolványt legyen szíves
magával hozni. Szeretettel várunk mindenkit!
----------------------------------------------------------------------

FIFTY - FIFTY AKCIÓ februárban,
50 év felett 50% kedvezmény
Fifty-Fifty kedvezmény (50 év felett 50 % kedvezmény)
február hónapban MINDEN SZERDÁN az IgaliGyógyfürdőben! Azon vendégeink részére, akik elmúltak 50
évesek és február hónapban, szerdánként ellátogatnak az igali
fürdőbe, nekik 50 % kedvezményt biztosítunk a felnőtt teljes
árú belépőjegy árából, így mindössze 1.150 Ft-ért vehetik
igénybe a szolgáltatásainkat.
Fifty-Fifty kedvezményes napok:





2019. február 6. (szerda)
2019. február 13. (szerda)
2019. február 20. (szerda)
2019. február 27. (szerda)

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy az akcióban
szereplő belépők 9:00 -17:00 óráig válthatóak. Az akció más
kedvezménnyel nem vonható össze és csak az egyéni egész
napos jegyekre érvényes.

-------------------------------------------------------------------- Megszülettek:
Tóth Mérei Zsombor – November 11-én.
Kaponya Mirabella – December 23-án.
Bense Ketrin Zsuzsanna – Január 2-án.
Kökény Vanessza Katalin - Január 4-én.
Isten hozta őket!

Elhunyt:
Fekete Jenőné - Élt 83 évet.
Guba Jánosné – Élt 87 évet.
Szalkai Károlyné – Élt 95 évet.

Isten nyugosztalja őt!

HÍRDETÉSEK
Igalban az Acsai utcában 3059 m2-es zárkerti ingatlan eladó.
Víz és villany az utcában. Érdeklődni: +36 30 / 829-8918.

IGALI-HÍRMONDÓ Közérdekű Információs Havilap,
Felelős kiadó: Obbás Gyula polgármester
Felelős szerkesztő: Arany János Művelődési Ház
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Igali Hírmondó
Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű információs lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Igali Polgárok!
Újévi köszöntő:
Kedves Igaliak! Minden új esztendő egy új kezdetet, az elmúlt
dolgok lezárását, azok számba vételét, a bajok elengedését
jelenti. Az új, mindig valamilyen változást, ismeretlent jelent.
Várjuk izgalommal, újult erővel, vessük bele magunkat és
nézzük meg, hogy mi formálódik belőle. Ezzel mi is így
leszünk, ebben az évben is, hiszen ha a jó Isten is velünk lesz,
akkor tovább építhetjük és szépíthetjük a kis városunkat,
Önökért, a lakókért, a családokért, az ide látogatókért. Ilyen
pozitív, befogadó és lelkes világnézetre buzdítom Önöket is,
mert az új jó, ha mi azzá tesszük!
Sikerekkel, szerencsével és boldogsággal teli Új Esztendőt
kívánok, minden kedves Igalinak, Újságolvasónak, a Város
Önkormányzata nevében!
Szociális tűzifa:

Pályázatok:
Szeretjük a Kedves Lakossággal megosztani az előrehaladás
örömhíreit. A sok nehézség és akadályoztatás, úgy néz ki, az
idei évben kissé alábbhagy, így végre a megvalósítás útjára
tudunk lépni több pályázatban is.
 A Zöld város projektben a folyamatba épített ellenőrzés
nehezítette a közbeszerzési eljárás megindítását, de
karácsony előtt sikerült megjelentetni az összefoglaló
tájékoztatót ezzel az eljárást meg tudtuk indítani.
 Az épületenergetikai projektben, mely az ASZK és a
rendőrség épületét érinti, a közbeszerzési eljárás a végéhez
közeledik, hamarosan aláírjuk a vállalkozási szerződést.
 Az óvodafelújításban szintén a közbeszerzés előkészítése
zajlik, az ajánlattételi felhívás a napokban kiküldésre kerül.
 A Thermal Panziót érintő Kisfaludy pályázat kapcsán is a
közbeszerzés előkészítése folyik. Ebben a hónapban ott is
elindul az eljárás.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az idei évben pályázott
szociális tűzifa 177 m 3, ebből eddig kiosztásra került 36.5 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.

Tájékoztató a kéményseprő ipari szolgáltatásról:

A kérelmek benyújtási határideje 2019. január 31., a tűzifa
legkésőbb 2019. 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.

FIGYELEM! Az ingyenes kéményseprő ipari sormunka
igénylése időpont foglalással történik, amelyre interneten,
telefonon vagy személyesen van lehetőség. A gyors és egyszerű
ügyintézés érdekében korszerű internetes felületen is lehet
időpontot foglalni kéményseprésre.

Karácsonyi ünneplés:
Nagy örömmel töltött el bennünket, hogy a tavalyi év adventi
időszaka és a karácsonyi előkészületek ilyen jó programokkal
teltek meg. Minden korosztály megtalálhatta magának azon
eseményt, melyen szívesen vett részt a karácsonyra készülve.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a szervezőknek,
kiemelve a Batthyány Károly Általános Iskola diákjait,
pedagógusait, az Arany János Művelődési Ház dolgozóit, az
Együtt Igal Városért Egyesület tagjait, valamint az Igal
Szolgáltató Kft. dolgozóit. Megható látni és tapasztalni, hogy a
településen élő és dolgozó emberek ilyen szépen össze tudnak
fogni és együtt tudnak dolgozni azon, hogy a város kulturális és
lelki feltöltődés színhelye is lehessen, a lakók örömére.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. január 1-től a családi
házban (1 lakásos 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.

 Interneten:_http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/
ugyfelszolgalat
 E-mailben: kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu
Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül: a 1818-as hívószám
tárcsázásával. Személyesen: ügyfélfogadási időben a Somogy
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságán 7400. Kaposvár,
Somssich P. u. 7. szám alatt.
Testvértelepülési találkozó
Disznótoros Találkozó:

-

Igali

Testvértelepülési

A
tavalyi
évben
Csíkszentkirályon
megrendezett
testvértelepülések találkozóját szeretnénk folytatni. Az idén
Igalra került a sor a rendezvény szervezését tekintve.
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Településünkön 2019. január 18-20. között szervezzük meg
az eseményt, amelyben a város testvértelepülései versengenek
egymással.
Lipik,
Bjelovár,
Tiszapéterfalva,
Krasznahorkaváralja és Csíkszentkirály települések delegációi és
természetesen Igal város csapata is készülnek saját
tájegységükre jellemző tradíciókkal és ízvilággal dolgozzák fel a
rendelkezésre bocsátott félsertést. Az elkészített töltelékeket
több tagú zsűri pontozza és hirdet eredményt. A feldolgozás
során a csapatok által elkészített hurkát, kolbászt, egyéb
disznóságokat a zsűrizés után az Önkormányzat a
közétkeztetésbe kívánja felajánlani.
Köszönetnyilvánítás:
Bizonyára mindenkinek tudomása volt arról, hogy sajnálatos
tűzeset történt a közelmúltban a Nágocsi Anya otthonban. Az
ezzel kapcsolatos gyűjtést Gaál Istvánné kezdeményezte és
szervezte. Köszönet neki érte, és az emberségből példát mutató
helyi embereknek, vállalkozóknak, akiket itt felsorolunk a
teljesség igénye nélkül, mivel ez a dicséretre méltó adakozás
több hullámban valósult meg:
Süle Lajos, Őszi Istvánné, Bognárné Borbély Gabriella, Jakab
Ferencné, Tancz Jánosné, Gyugyi Józsefné, Horváth Csaba, Fülöp
Zsigmond, Ferencsics Istvánné, Németh Lászlóné, Gyugyi István, DR.
Kenéz Istvánné, Átol Ferenc, Kétszeri Józsefné, Soltészné Kálmán Edit,
Nagy György, Dr. Kovács Zsolt, özv. Obbás Gyuláné, Obbás Mónika,
Zsigmond József, Horváth Piroska, Porczió Ferencné, Pozsár Árpádné,
Hauer Jánosné, Herencsár Rudolfné, Tanitó Tibor, Zsigárdi Péterné,
Nagy Mária, Horváth Andrea, Borbély József, Horváth Cynthia,
Mikróczi Mária, Igal Önkormányzat, Dominó Butik (Bogdán
Lászlóné), Ildikó Vendéglő (Dezső Ferencné), Lilla ABC (Pápai
Zoltán), Igal Fürdő (Gellért Attila), Arany János Művelődési Ház.

2018. december 8-án puttonyával megérkezett a mikulás a
művelődési házba. Az Együtt Igalért Egyesület minden évben
megszervezi ezt a felejthetetlen napot a település
legkisebbjeinek örömére. A gyerekek idén is izgatottan, a
kisebbek kicsit félve várták a télapót, akinek lesték minden
mozdulatát és érdeklődve hallgatták. Boldogan, széles mosollyal
vették át az egyesület által összeállított csomagot. A bátrabbak
még verset is mondtak, de többen közös fotóval örökítették
meg ezt a napot.

Külön köszönet az Igal Szolgáltató KFT-nek, akik tevékenyen
részt vettek az adományok pakolásában és szállításában.
Igal, 2019. január 11.

Obbás Gyula
polgármester

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
„A jó szó, a szép beszéd és a meleg tekintet gyógyszer a
szív számára”
Már hagyományőrző jelleggel tartott decemberben előadást
Prof. dr. Papp Lajos Széchenyi-díjas szívsebész az Arany János
Művelődési Házban. A méltán világhírű professzor előadására
ismét megtelt a kiállító terem érdeklődőkkel, akik figyelmesen
hallgatták Papp Lajos lélekmelengető és bíztató szavait. A
nemzetközileg is elismert szaktekintély előadása sok évtizedes
tapasztalatára épült. Tanácsai, praktikái mindenki számára
megszívlelendőek. Beszédében kiemelte a hit fontosságát, ami
pozitívan hat a gyógyulásunkra is.

Az adventi időszakban kézműves foglalkozásokat
szervezetünk a művelődési házban a település lakosainak
részére. Varga Istvánné tanárnő irányításával a résztvevők saját
kezűleg készítettek különböző technikákkal ötletes karácsonyi
ajándéktárgyakat és díszeket maguk és a szeretteik számára.
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Az adventi ünnepekre hangolódva víg muzsikaszóval, sok
zenével és tánccal szórakoztatta a Margaréta Óvoda és a
Batthyány Károly Általános Iskola kicsinyeit a Hangolda
Együttes. A népzenei alapokon nyugvó interaktív élőzenés
műsort nagyon évezték a gyerekek és bátran bekapcsolódtak a
műsorszámokba.

kimagasló eredményhez természetesen a szerencsés időjárásra
is szükségünk volt. Örömmel számolunk be róla, hogy 2018ban 220.088 vendég látogatott el hozzánk, amely a fürdő
fennállásának legjobb eredménye. Úgy véljük, hogy ezt a
vendégszámot növelni már csak nagyobb fejlesztéssekkel,
esetleg a településen található kereskedelmi szálláshelyek
bővítésével van reális esély a jövőben. Az idei évben az új
vezetéssel karöltve azon fogunk dolgozni, hogy ezt a szép
eredményt megőrizzük. Ezúton is szeretném megköszönni a
fürdő minden dolgozójának az egész évi munkáját, hiszen
nélkülük ez a rekord nem jöhetett volna létre.

Az Arany János Művelődési Házban a szeretet ünnepéhez
közeledve karácsonyi versekkel, dalokkal és tánccal
köszöntötték az Idősek Klubjának tagjait a Margaréta Óvoda
nagycsoportosai. A nyugdíjasok meghatódva hallgatták a kicsik
műsorát.
Évindító akció az Igali-Gyógyfürdőben
Még csak Január van, de mi már most az ÉV LEGJOBB
CSALÁDI AJÁNLATÁVAL várunk Benneteket! Hétvégén
igénybe vehető, egész napos CSALÁDI BELÉPŐK MÁR
2.900 FT-tól.
A megjelölt hétvégéken egész nap a délutáni kedvezményes
családi jegyárakon látogatható a fürdő. Kedvezményes
időszakok:






IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI
Fennállásának legsikeresebb évét zárta
a fürdő 2018-ban
Őszintén szólva nem gondoltuk volna, hogy a 2017-es
rendkívül
sikeres
évet
(207.000
látogató)
sikerül
túlszárnyalnunk, hiszen a szezon során már ehhez is gyakran a
fizikai befogadóképességének határán volt a fürdő. A tavalyi
évben a kisebb felújításokkal, a környezet szépítő
megoldásokkal valamint a sikeres programokkal azonban még a
tavalyi látogatószámot is sikerült 13.000-el felülmúlnunk, amely

Január 12-13.
Január 19-20.
Január 26-27.
Február 2-3.
Február 9-10.

Az egész napra érvényes, kedvezményes családi jegyeink 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.

