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Igali Hírmondó 
 Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű információs lapja 

 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

„Karácsony készül, emberek! 

Szépek és tiszták legyetek! 

Súroljátok föl lelketek, 

csillogtassátok kedvetek, 

legyetek újra gyermekek 

hogy emberek lehessetek!” 

Wass Albert 

 

Tisztelt Igali Polgárok! 

Karácsonyi köszöntő 

Mire Önök ezeket a sorokat olvassák, lassan ránk köszönt 

Advent első vasárnapja. Idén is, az előző évekhez hasonlóan 

igyekszünk az Ünnephez méltón feldíszíteni a Templom teret, 

hogy hangulatában is fel tudjunk emelkedni a Karácsonyi 

Ünnepkörhöz. Ahogyan ez lenni szokott, átgondoljuk az elmúlt 

esztendőt, lélekben, gondolatokban felkészülünk az előttünk 

álló Új évre. Jelen Karácsony várás, sajnos nem hasonlít az 

eddig megszokottakhoz, köszönhetően a koronavírusnak. Talán 

pont ez miatt, még nagyobbnak kellene lenni bennünk a hit, 

összetartozás, szeretet érzésének. Rá kell jönni mindenkinek 

azokra a fontos dolgokra, amely a mai elanyagiasodott harsány 

világunkban, háttérbe szorítják a régmúlt erkölcsi értékeket; a 

megbocsátást, hitet, szeretetet, az összetartozás érzését és az 

embertársaink iránt érzett felelősséget. Talán nem is véletlen, 

hogy ez az idézőjeles mozgásszabadság-korlátozás pont erre az 

időszakra esik, talán rájövünk arra, hogy nem a bevásárlás 

haszontalan értékeivel tudunk csak örömet szerezni 

hozzátartozóinknak, hanem kedvességgel, figyelemmel, 

törődéssel, szeretettel is. Az Adventi rendezvények a vírusos 

időszakra tekintettel sajnos elmaradnak. Ennek ellenére 

kívánunk minden Igali állampolgárnak és családjának, 

hozzátartozóiknak, barátaiknak, hogy szeretetben gazdag, jó 

egészségnek örvendő családjuk körében ünnepeljék meghitten a 

Karácsonyi Ünnepeket.  

Igal Város Önkormányzat Képviselő Testülete és minden 

dolgozójának nevében Áldott, Békés, Szeretetteli Karácsonyt, 

és egészségben, sikerekben gazdag Új esztendőt kívánunk 

minden kedves igali polgárnak, újságunk olvasójának. 

Gyógyfürdő, Termál Panzió 

Önkormányzati cégek helyzete a vírusos időszakban, mint azt 

az országos hírekből is tudhatják, a köz- és gyógyfürdőket, 

szállodákat, vendéglátóegységeket, egyelőre 2020. 12. 11-ig be 

kellett zárni. Sajnos, ez alól egyik objektumunk sem kivétel. 

Ismét szembesültünk a tavasszal felmerült üzemeltetési 

finanszírozási gondokkal. Jelenleg, a dolgozók 8 órás 

munkaidejének felét a Magyar Kormány fizeti, másik részét 

pedig a munkáltató. Ez a dolgozók novemberi bérét fedezi. A 

decemberi állapotokról egyelőre semmiféle információnk nincs, 

annyi bizonyos, hogy állami támogatás nélkül a dolgozók eddigi 

státuszát a munkáltatók nem tudják tartani. Az intézmények 

jövőjéről, a december 11–ét követő Kormány állásfoglalás 

alapján tud a vezetőség dönteni. Annyi bizonyos, hogy mindkét 

cégesetében nehéz időknek nézünk elébe, mivel a turista 

forgalom nem fog azonnal megindulni, egyrészt az emberek 

fertőzéstől való félelme, másrészről az anyagi bizonytalanság 

okán. Csak reménykedhetünk abban, hogy a turizmussal - 

gyógyturizmussal foglalkozó ágazatot Kormányunk hathatósan 

támogatni fogja a talpon maradás reményében. 

Mikulás csomag 

Ahogy azt a köszöntőben is elmondtam Önöknek, az idei évi 

Adventi karácsonyi készülődés nem hasonlít az eddig 

megszokottakra, ugyan ez vonatkozik a Télapó várására is. 
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A jelenlegi vírushelyzet miatt nem lehetséges a Mikulás 

ünnepély megtartása, ezért Igal Város Önkormányzat 

Képviselő Testülete úgy döntött, hogy azok a 0-14 éves korú 

gyermekek fognak kapni Mikulás csomagot, akik állandó 

bejelentett lakcímmel rendelkeznek, illetve életvitel szerűen is a 

településen tartózkodnak. Önkormányzatunk 

Partnerszervezetei - az Együtt Igal Városáért Egyesület és az 

Igal Német Nemzetiségi Önkormányzat - vállalják a csomagok 

összeállítását, illetve azok anyagi vonzatát is.  

Az elkészült csomagokat, aláírás ellenében a Művelődési 

Házban a hozzátartozók átvehetik az alábbi időpontban: 

2020. 12. 02-04. 08:00-15:00 óráig. 

Tűzifa 

Az idei évben pályázott szociális tűzifa mennyisége 133 m3. A 

kérelmek benyújtására várhatóan november közepétől lesz 

lehetőségük. A kiosztandó tűzifa mértékéről, a kiosztásáról, a 

beérkezett kérelmek függvényében, továbbra is a Szociális 

Bizottság fog dönteni. A szociális tűzifa támogatás, fűtési 

időszakonként egy alkalommal igényelhető. Az azonos 

lakóingatlanban élő személyek közül - függetlenül az 

ingatlanban lévő személyek és háztartások számától – csak egy 

kérelmező részére állapítható meg a támogatás. A benyújtott 

kérelmekhez csatolni kell az egy háztartásban élők egy havi 

nettó jövedelemigazolását. A kérelem nyomtatványon felül 

az igények elbírálásához kötelező igazolások benyújtása is 

szükséges (pl.: munkáltatói jövedelemigazolás, 

nyugellátás összegéről szóló igazolás, MÁK határozat 

családi pótlék, GYES, GYED, CSED). A tűzifa házhoz 

szállításáról az Igal Szolgáltató Kft. dolgozói gondoskodnak. 

Tűzgyújtás rendjének változása 

Ezúton értesítjük Önöket, hogy módosításra került az 

Önkormányzat tűzgyújtással kapcsolatos rendelete. Ennek 

értelmében tájékoztatjuk Önöket, hogy: 

„Igal Város belterületén avar, zöldhulladékok égetése július 

20-tól május 31-ig terjedő időszakban – ünnepnapok kivételével 

- engedélyezett hétfői, szerdai és szombati napokon reggel 7 

óra és 19 óra között. Igal város belterületén háztartási 

hulladékot, illetve egyéb hulladékot égetni tilos.” 

Kérjük a Lakosságot a fenti szabályozás figyelembe vételére! 

Jelen szabályzat 2020. 07. 20-án lépett életbe. 

Előre láthatólag 2021. januártól országos tűzgyújtási tilalmat 

fognak elrendelni, TILOS lesz mindenféle égetés! 

Pályázatok 

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

pályázatunkkal kapcsolatosan: hála az építők szorgalmas 

munkájának, lassan szerkezetkész állapotba kerül az épület. 

Mikor e sorokat olvassák, a födém szint is bebetonozásra kerül. 

 Ez azt jelenti, hogy a régi épülethez épülő bővítmények 

szerkezeti falai, nyílás zárók helyei, koszorúk, vasbeton 

gerendák állnak, és a vasbeton pár napos pihenését követően, 

megépítésre kerülhet a karácsonyi ünnepek előtt a tetőszerkezet 

és a rá kerülő héjazás is. Amennyiben ezen munkafolyamatok 

sikeresen befejeződnek, lehetőség nyílik megfelelő téliesítéssel 

az épületen belüli munkálatok megkezdésére is. 

Igal, 2020. november 24. Obbás Gyula 

                   polgármester 

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI 

 

Ezúton is tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az Igali-

Gyógyfürdő 2020. november 11-től zárva tart. Fürdőnk, ha a 

Kormány időközben nem hosszabbítja meg a járványügyi 

védekezés során hozott korlátozó intézkedéseit, akkor 

előreláthatólag december közepétől nyithat ki újra. 

Természetesen amennyiben az Operatív Törzs javaslatára 

mégsem oldják fel a korlátozásokat december hónapban, úgy az 

újra nyitás időpontja is áttolódik jövő évre. A bizonytalan 

helyzet ellenére bízunk benne, hogy mielőbb újra fogadhatunk 

vendégeket.  
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Őrült bérlet akció az Igali-Gyógyfürdőben 

Vásároljon Ön is 2020. november 13. és december 15. között 

14 alkalmas fürdőbérletet, amelyhez most őrült jó áron juthat 

hozzá! A kedvezményes bérletek egységesen 2021. augusztus 

31-ig érvényesek, így nem kell attól tartani, hogy valaki nem 

fogja tudni időben felhasználni és garantáltan a nyári 

élményekről sem marad le senki. 

Az akció keretén belül az alábbi szuper kedvezményes áron 

vásárolható 14 napos bérlet: 

 Felnőtt bérlet /20-60 év/ (31.200 Ft helyett) 23.800 Ft 

(1.700 Ft/alkalom) 

 Szépkorú bérlet /60 év felett/ (26.400 Ft helyett) 21.000 

Ft (1.500 Ft/alkalom) 

A hosszú lejárati idő miatt a bérletek akár karácsonyi 

ajándéknak is tökéletesek és természetesen ajándékutalvány 

formájában is el tudjuk őket készíteni. 

A bérleteket a járványügyi helyzetre való tekintettel kizárólag 

átutalással lehet fizetni és csak postai úton tudjuk őket 

kiküldeni, amelynek költsége 600 Ft. 

Bővebb információ az akcióról az igal@gyogyfurdo.hu e-mail 

címen kérhető. Az akció más kedvezménnyel nem vonható 

össze! 

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

Tisztelt Igaliak! 

Felhívással fordulunk Önökhöz! Szeretnénk létrehozni egy 

helytörténeti gyűjteményt, melyhez szükség lenne a már 

meglévő anyag bővítésére! Talán még nem késő összegyűjteni a 

háztartásokban meglévő padláson, pincében porosodó nem 

használt, de számunkra a múltat idéző emlékeket! Gyűjtjük a 

régi használati tárgyakat, régi iratokat, műszaki cikkeket 

(nem baj, ha üzemképtelen), szerszámokat, játékokat, 

népviseleti ruhákat, szőtteseket, terítőket, képeket a régi 

Igalról stb.  

Igalban nagyon sok iparos tevékenykedett a múltban! Voltak 

szabók, fodrászok, kádárok, varrónők, cipészek, gépészek, 

asztalosok stb. Ha ilyen régi szerszám található Önöknél és 

szívesen felajánlaná, kérjük juttassa el a művelődési házba! 

Minden, ami kb. 50 évnél régebbi az érték!  

Ha Önöknél van ilyen és szívesen odaadná egy 

helytörténeti kiállításhoz, kérjük juttassa el a Művelődési 

Házba! Várjuk ötleteiket, javaslataikat is a témával 

kapcsolatosan! 

A gyűjtőmunkáról bővebb felvilágosítást Varga Istvánnétól 

kérhetnek a következő telefonszámon: +36 30/554-8696 
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