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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: 2020. június. Lapzárta: Május 31.

 Megszülettek: 

Varga Elizabet – Április 23-án. 

Vezér Kristóf – Május 6-án. 

Isten hozta őket! 

Elhunyt: 

Geiger Zoltán - Élt 52 évet. 

Isten nyugosztalja őt! 

http://www.igal.hu/
mailto:ikszt@igal.hu
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Tisztelt Igali Polgárok! 

Jelen állapot szerint, a Koronavírusos időszakból 

elviekben kifelé megyünk, így a Kormány által meghozott 

felszabadító intézkedések miatt, meg tudjuk nyitni az Igali 

Gyógyfürdőt és a Termál Panziót. Itt kell megemlíteni, 

hogy mind az Igal-Fürdő Kft. és az Igal Szolgáltató Kft. 

esetében is a beadott pályázatok alapján, Kormányunk 

engedélyezte a bérkompenzációt, melynek lebonyolítása 

folyamatban van. Amennyiben a helyzet tovább javul, 

illetve az előrejelzők tévednek, és a vírus újabb hulláma 

nem fog elérni bennünket, úgy mindkét egység esetében a 

talpraállás lehetősége fennáll. A Gyógyfürdő nyitása 2020. 

május 29-ére datálódik, addig azonban nagyon sok 

intézkedést kell tenni a Fürdő vezetésének és az ott 

dolgozóknak egyaránt; többek közt a többszöri 

vízmintavételek, vegyszerezések, melyek most is 

folyamatosan zajlanak. Amennyiben a lehetőségek 

engedik, a kültéri medencék megnyitásra kerülnek, 

természetesen szem előtt tartva az egészségügyi 

előírásokat és utasításokat. A felsoroltak, nyilván plusz 

költséggel járnak. Azt tudni kell, hogy a Fürdő bevétele 

akkor „nullás” - a kiadás és bevétel egyenlő-, ha minimum 

350 fő vendéget fogad. Ennek a jelenlegi körülmények 

közt igen nehéz lesz eleget tenni, azon előírások 

betartásával, melyek a Koronavírus miatt kiadásra 

kerültek. Bízunk a Fürdő szakembereinek szakmai 

felkészültségében és a vendégek lojalitásában.  

Ahhoz hogy, ez a felkészülés létrejöhessen, az elmúlt 

számunkban megírtuk, külső pénzforrást kell találnunk. 

Több pénzintézet elzárkózott cégeink pénzügyi 

finanszírozásától ebben a nehéz gazdasági időben, végül a 

Takarék Bankkal történt tárgyalások eredményesnek 

bizonyultak. A Bank részéről megkapjuk azt a pénzügyi 

segítséget, amelyre szükség van, hogy az Igali Gyógyfürdő 

és a Termál Panzió ne menjen csődbe. Nyilván, ezt a 

pénzügyi segítséget a cégeknek ki kell termelnie; a 

Gyógyfürdő esetén 30 millió, a Szolgáltató Kft. esetén 20 

millió Forintról van szó. A Fürdő gazdasági megítélése 

nyilván ezekben a hetekben sem változott, az előző 

számainkra hivatkozva az okokat nem részletezve külön, 

Önkormányzatunk Képviselő testülete legutóbbi ülésén 

úgy döntött 6-1 arányban, igennel, hogy amennyiben 

olyan befektetőt találunk, aki biztosítékokat tud adni arra, 

hogy a Fürdő további fejlesztése belátható időn belül 

elkezdődik, illetve megvalósul, úgy ez az objektum 

értékesítésre kerül. Aki településünkön racionálisan 

gondolkodik, és településpárti, az megérti, hogy ebből a 

helyzetből nincs más kivezető út. Előzetesen közöltük, 

hogy Önkormányzatunknak sem lehetősége sem pénzügyi 

háttere nincs arra, hogy a Fürdő területén komolynak 

mondható beruházást hajtson végre, ugyanakkor a Fürdő 

bevételei sem teszik ezt lehetővé.  

Jelenleg folynak tárgyalások egy befektetésre hajlandó 

komolyabb hátterű céggel, kérdés hogy ezen tárgyalások 

eredményhez vezetnek-e. Azt tudni kell, amennyiben az 

értékesítés piaci áron sikerül és a közeljövőben a Fürdőn 

és környékén beruházást hajtanak végre, azokat a 

létesítményeket innét senki nem tudja elvinni! Ellenben az 

iparűzési-, idegenforgalmi-, és építményadó formájában 

Önkormányzatunk több bevételt könyvelhet el. Az 

eladásból származó bevétel nagy részét településünkre 

költjük, azzal meg tudjuk alapozni az ifjú generáció 

jövőjét, és lehetőség nyílik arra, hogy a fiatalok nagy része 

helyben maradhasson. A tervek, amik ezen bevételből 

megvalósításra kerülhetnek: utak, járdák megépítése illetve 

helyreállítása; a rendezési terv felülvizsgálatának 

segítségével új összközműves aszfaltúttal ellátott utca 

megnyitása a helyi és letelepedni vágyó fiatalok számára; 

továbbá, egy ipari park kialakítása, területvásárlással, 

közművesítéssel, hogy csak a fontosabb dolgokat 

említsük.  A fiatalok akkor telepednek le városunkban, ha 

van számukra munkahely, így biztosítva megélhetésüket. 

Másik oldalról az idetelepülő cégek építmény-, és iparűzési 

adót fizetnének. A fentebb felsoroltakra akkor van 

lehetőség, ha a pénzügyi beruházás biztosított.  

Amennyiben a Fürdőn semmiféle komolyabb fejlesztést 

nem tudunk végrehajtani, ezen létesítmény elavultnak lesz 

mondható az idő előrehaladtával. Ezért szeretnénk előre 

menekülni a fejlesztéssel az eladásból származó bevételek 

településre forgatásával. Természetesen, ehhez egy olyan 

befektető partnerre lesz szükség, aki a megvásárlás után 

megfelelő ütemben tudja fejleszteni azt.  
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Pályázatok 

A Zöld város TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00007 című 

pályázatunk kapcsán említendő, hogy egy időben több 

helyszínen zajlanak az út és járda építési munkálatok; a  

Szent István utca, régi temető környékén, József Attila 

utca, Mátyás király utca és a Rákóczi tér teljes területén. 

Az időjárás függvényében, Pünkösd környékére a 

kivitelező azt az ígéretet tette, hogy a parkolás lehetővé 

válik, a Gyógyfürdőt látogató vendégek számára. Az 

építéssel párhuzamosan folyamatosan zajlik a fásítás és a 

cserje ültetés, megindult a filagóriák kialakítása és a 

vizesblokk építése is.  

A „Bölcsőde kialakítása Igalba” TOP-1.4.1-19 című 

pályázatunk kapcsán a kiviteli tervdokumentáció, mely 

szükséges a közbeszerzéshez, megindulhat. A Magyar 

Államkincstár illetékes szakemberei átnézik és 

ellenőrzésük után, beleegyezésükkel megindulhat a 

közbeszerzési eljárás.  

Magyar Falu Program keretein belül beadásra kerül egy 

nagyobb értékű ágaprító gépre szóló pályázat. Ezen 

eszközre nagy szüksége lenne a Szolgáltató Kft. 

dolgozóinak, ugyanis az üdülő-, és zártkerti ingatlanokból 

rengeteg zöldhulladék képződik, melyet jelen állapot 

szerint megfelelő eszköz hiányában aprítani nem tudnak, 

csak égetéssel tudják megsemmisíteni, továbbá ami a 

szállítást tekinti, sok élőmunkát igényel, és 

környezetvédelmi szempontból sem optimális megoldás. 

A támogatási összeg bruttó15 millió Forint. 

Az Igali Szennyvízelvezető Víziközmű Társulat 

megmaradt állami támogatását igyekszik a település 

számára hasznosan felhasználni. Ennek keretén belül az 

üzemeltető DRV Zrt.-vel egyeztetve olyan beruházásokat 

eszközöltünk, amely mind az itt lakók számára, mind a 

DRV Zrt. számára előnyös és könnyebbé teszi a 

működést. Az üzemeltető számára különböző szivattyúk 

kerültek vásárlásra: pl. szennyvíz átemelő szivattyú, 

továbbá a szennyvíztelepen sor került az eddig nem 

működő ülepítő medence rendszer beállítására, valamint 

folyamatban van a száraz anyag tartalom kiválasztó 

rendszer teljes automatizálása, mely lehetővé teszi a 

hirtelen bezúduló nagyobb mennyiségű csapadék 

elvezetését. Két nyomásfokozó aknát alakítottunk ki; a 

Szent István utca és a Zrínyi utca sarkán, illetve a glóbusz 

környékén. Ezen beruházással a Szent István utcai és 

Zrínyi utcai lakók évtizedes panaszát kívánjuk orvosolni, 

hogy legyen megfelelő vízmennyiség, a Cseri úti 

nyomásfokozó pedig hálózatfejlesztéssel együtt az ottani 

ingatlan tulajdonosok ingyenes rákötési lehetőségével 

valamint az üdülőövezetre rádolgozva egyenletesebb 

víznyomást biztosítva készül.  

Tűzgyújtás 

Belterületen a nyesedékégetés hétfő, szerda, szombati 

napokon 07:00-19:00, szeptember 01- május 31. között 

engedélyezett. Június, július és augusztus hónapokban 

azonban tilos! Az engedélyezett égetés kizárólag száraz, 

zöld nyesedékre vonatkozik, nem szemétre, hulladékra.  

Külterületi égetést a Somogy Megyei Katasztrófa 

Védelmi igazgatósághoz kell bejelenteni, bővebb 

tájékoztatás az Igazgatóság honlapján található.  

 

Igal, 2020. május 28. Obbás Gyula 

     polgármester 

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 
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IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI 

 

Örömmel értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Igali-

Gyógyfürdő, 2020. május 29-től újra kinyithat és ismét 

fogadhat vendégeket. Május 29-től a jelenleg érvényben 

lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően csak a kültéri 

medencékben engedélyezett a fürdőzés. A beltéri 

medencék és a szaunák egyelőre nem üzemelnek.  

A fürdő 2020. május 29-től június 30-ig minden nap 9:00 

– 18:00 óráig tart nyitva. A délutáni kedvezményes 

időszak 14:00 órától kezdődik.  

Fürdőnkben nincs életkorhoz kötött időkorlát, a fürdő a 

teljes nyitva tartási időben bárki számára látogatható! A 

fürdő területén és a fürdőzés közben nem kötelező, de 

megengedett a maszk viselése. 

Érkezés előtt kérjük, hogy tájékozódjanak aktuális 

jegyárainkról a pénztárban vagy a www.igal.hu honlapon. 

Fürdőnk normál belépőjegy megvásárlásával látogatható. 

Május 29-től üzemelő szabadtéri medencéink: 

 Két külső félig fedett termál medence (36-38 C) 

 Belső udvari gyógy-élmény medence (36-38 C)  

 Külső gyermek medencék (32-34 C)  

 33 x 16 m-es úszómedence (25 C)  

 Olasz medence (25 C) 

Az üzemelő medencékbe a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően az élményelemeket nem indítjuk el.   

A hárompályás óriáscsúszda június hónapban csak 

hétvégente üzemel. A csúszda használata minden 

vendégünk részére ingyenes. A csúszda csak jó idő esetén 

üzemel.  

Gyógy-wellness kezelések:  

Fürdőnkben korlátozott létszámban ugyan, de normál 

módon igénybe vehetőek fizetős masszázsszolgáltatások. 

A kezelést végző személyzet minden esetben maszkban és 

folyamatos fertőtlenítés mellett végzi a munkát. 

Kollégáink a gyógy illetve wellness kezeléseket minden 

esetben külön helyiségben végzik, a maximális 

fertőtlenítési előírások betartása mellett.  

Az OEP által finanszírozott kezelések közül jelenleg 

csak a medencefürdő és a masszázs vehető igénybe 

(érvényes kezelőlappal). A masszázsra érkező 

vendégeknek kötelező a szájmaszk viselése.  

Vendégeinket biztosítjuk arról, hogy a fürdő dolgozói 

mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önök 

biztonságban és önfeledten tölthessék az idejüket nálunk, 

elősegítve ezzel a testi-lelki kikapcsolódás élményét. 

Vigyázzunk egymásra! Bővebb információért kérjük, 

keresse fel honlapunkat vagy Facebook oldalunkat.  

IGAL SZOLGÁLTATÓ KFT. 

 

http://www.igal.hu/?fbclid=IwAR1j_Q_a7XCvymPvJ-3Rh5SLXrQpwTtmj0LMzvDeCbRdD8RV3dDxxNXoCZk

