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Feladatok:   

 Medence felügyelet.  

 Vendégek tájékoztatása. 

 A lábmosók, a medence és annak környezetének 

tisztántartása. 

 Megbízható, dolgozni vágyó, magára és munkájára 

igényes 18 év feletti munkavállalók jelentkezését 

várjuk. Hétvégi munkavégzés vállalása feltétel. 

Előny:  

 Alapfokú angol-német nyelvismeret.  

 Hasonló munkakörben végzett munkatapasztalat. 

Medenceőr/Diákmunka  

Feladatok:   

 Medence felügyelet.  

 Vendégek tájékoztatása. 

 A lábmosók, a medence és annak környezetének 

tisztántartása. 

 Megbízható, dolgozni vágyó, magára és munkájára 

igényes 16 év feletti munkavállalók jelentkezését 

várjuk. Hétvégi munkavégzés vállalása feltétel. 

Előny:  

 Alapfokú angol-német nyelvismeret.  

 Hasonló munkakörben végzett munkatapasztalat. 

A munkavégzés helyszíne:  

 Igali-Gyógyfürdő - 7275 Igal, Rákóczi tér 30.  

 Bérezés megegyezés szerint. 

Jelentkezés és bővebb információ az álláslehetőségekről 
személyesen vagy az info@igalfurdo.hu e-mail címen 
kérhető. 

HÍRDETÉSEK 
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Az Igali Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület 

ezúton kéri a Tisztelt Igali Állampolgárokat, hogy 

amennyiben munkánkkal, célkitűzéseinkkel egyet 

értenek, úgy szíveskedjenek adójuk 1 %-ával 

segíteni egyesületük működését. 

Adószám:18767940-1-14. 

Köszönettel, Igal ÖTE 

Az Együtt Igal Városért Egyesület ezúton kéri a 

Tisztelt Igali Állampolgárokat, hogy amennyiben 

munkánkkal, célkitűzéseinkkel egyet értenek, úgy 

szíveskedjenek adójuk 1 %-ával segíteni 

egyesületünk működését. Adószám: 18001343-1-14 

Köszönettel, Együtt Igal Városért Egyesület 

Megszületett: 

Boros Mirella – Január 30-án. 

Isten hozta őt! 

Igali Hírmondó – Közérdekű információs havilap 

Felelős kiadó: Obbás Gyula polgármester  

Felelős szerkesztő: Arany János Művelődési Ház Postacím: 

7275 Igal, Szent István utca 89.  

Web: http://www.igal.hu E-mail: igalmuvhaz@gmail.com  

Mobil: +36 70/682-4440 Telefon: +36 82/333-403 

Következő szám várható időpontja: 2022. március. 

Lapzárta: Február 28. 

† Elhunytak: 

Farkas Zoltán – Élt 53 évet. 

Nagy Zoltán – Élt 73 évet. 

Nemeth Marlen Barta – Élt 80 évet. 

Somodi Péter – Élt 66 évet. 

Varga Jánosné – Élt 72 évet. 

Isten nyugosztalja őket! 

http://www.igal.hu/
mailto:igalmuvhaz@gmail.com
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Igali Hírmondó 
 Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű információs lapja 

 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Gyógyfürdő 

Ismételten a fürdő eladásával kapcsolatos anomáliákat 

szeretném szétoszlatni, vagy a feledékenyebb 

újságolvasóknak, honlap böngészőknek feleleveníteni a 

fürdővel kapcsos emlékeket. A fürdőeladás kérdését, a 

2020. januári számban tettük közzé először, de már kb. 20 

éve jelentek meg befektetők az Igali Gyógyfürdővel 

kapcsolatban, kínaiak személyében. Az akkori gazdasági 

viszonyok is teljesen mások voltak, mint a jelenlegi 

körülmények. A következőkben, a tényeket fogom leírni 

Önöknek, amin nehéz vitatkozni még az elfogultaknak, 

irigyeknek, rosszindulatúaknak is. A gyógyfürdő éves 

nettó, tehát adózás utáni árbevétele szezontól/évtől 

függően 80-120 millió Forint körül mozog. Ezen 

összegből kell a nagy rezsiköltséggel járó időszakot 

végigüzemeltetni, felkészülni „a szezonnyitásra”, illetve az 

egész évben keletkező hibákat, karbantartási munkálatokat 

finanszírozni. Jelen pénzösszeg jó esetben a következő 

szezonig mutat 10-30 millió Forint esetleges 

megtakarítást, amit arra fordítani, hogy önerő legyen 

bármifajta beruházásnál senki sem gondolhatja komolyan. 

Egy nyári hónapban közel ennyi az áfa fizetési 

kötelezettsége a fürdőnek. Ennyit az arany tojást tojó 

tyúkról, és hogy az önkormányzat a fürdőbevételből él. 

Mondom tovább:  

A Termál Panzió az Igal Szolgáltató Kft. része, semmi 

köze az Igali Gyógyfürdőhöz. Azonban mindkettő 

önkormányzati vagyon. Tehát, a fürdő nem megy tönkre, 

a Termál Panzió miatt! A panzióról röviden még annyit, 

hogy az utóbbi 4 évben megkapta a Szállásvadász 

minősítését, mely szerint kitűnő szálláshely.  

A 2020-21-es évben, mikor 7 hónapra bezárt a fürdő, az 

ott dolgozó munkatársakat, mind az 50 főt megtartottuk, 

mint önkormányzat. Ekkor az Önkormányzat nevében, én 

mint, polgármester kerestem és találtam nagy nehezen 

bankot a Takarék Bank személyében, aki hajlandó volt 

szóba állni velünk, és hitelkeretet biztosítani mind a fürdő 

mind a Termál Panzió számára, hogy az ott dolgozókat a 

lezárás végéig megtarthassuk és mindkét cég esetében az 

újranyitás megindulhasson. Azonban ezt csak az 

Önkormányzat kezességvállalásával vállalta be a Takarék 

Bank. Az idei, 2022-es évre vonatkozóan ugyanezen 

hitelkeret lehetőségét ismételten megkötöttük a 

bizonytalan helyzetre való tekintettel. (Csak hogy lássuk, 

melyik szervezet kit segít!) Azok a bankok - többek közt 

OTP Bank, Budapest Bank, Erste Bank - akiknél 

évtizedeken keresztül Önkormányzatunk és szervezetei 

milliárdokat forgalmaztak, szóba se álltak velünk ebben a 

vészterhes időszakban.  

A kormányzati segítség a béreket tekintve arra volt elég, 

hogy a bérhez kapcsolódó járulékokat az Államkincstár 

felé befizessük. Ha a hitelkeretet nem kapjuk meg a 

banktól időben, akkor nem eladni, hanem elárverezni 

kellett volna az Igali Gyógyfürdőt! Ezért különösen fontos 

helyre került az idegen tőke bevonása a fürdő életére 

vonatkozóan. 

Sajnálatos módon, fürdőfejlesztésre 12 éve nem tudtunk 

pályázni, mert olyan kiírás nem jelent meg, ami a 

gyógyfürdőre vonatkozóan megvalósításra kerülhetett 

volna. Ezt mindenki látja, hogy 10-12 éves 

periódusonként egy ilyen komplexumon fejleszteni, új 

turisztikai szolgáltatást bevezetni, a régi technológiát 

korszerűsíteni szükséges. Két megoldás létezik jelen 

esetben, egyik: pályázati úton a már megtervezett 

turisztikai, vendéglátóipari, gépészeti szolgáltatások 

megvalósítása, melynek bekerülési összege 2-2,5 milliárd 

Forint a jelenlegi árakon. Amennyiben ez nem lehetséges 

a közeljövőben, úgy a többi jobban támogatott, gyengébb 

minőségű gyógyfürdőtől még jobban lemaradtunk. A 

másik útja a fejlesztési lehetőségnek a már említett, idegen 

tőke bevonása, magyarul a fürdő eladása. Azonkívül, hogy 

elmondhatjuk azt, hogy mi igaliak gyógyfürdő 

tulajdonosok vagyunk, más kézzel fogható előnye ennek a 

státusznak nincs. Viszont, nyílván felelősen döntve az 

Önkormányzat csak olyan befektetőnek adja el a fürdőt, 

aki garanciát tud vállalni arra, hogy záros határidőn belül 

fejlesztéseket hajt végre és eközben az üzemeltetést 

töretlenül folytatja a jelenleg is ott dolgozó 

munkatársainkkal. Tehát senkinek a „feje fölül” nem 

adjuk el a fürdőt. Ez egyébként azért is törvényszerű, hogy 

maradhatnak a dolgozók, mivel szakemberhiány van az 

egész országban. Idáig minden érdeklődő azt nyilvánította 

ki, hogy a fürdővezetés és a szakembergárda az, amire 

okvetlen szükségük lenne a jövőben.  
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Mit tudna profitálni Igal egy tőkeerős fürdőt, szállodát 

építő befektetőtől? Először is, az épületeket, turisztikai 

attrakciókat, gyógyvíz kutakat, bárki is legyen a majdani 

tulajdonos, innét eltolni, elvinni nem tudja. Több adót 

fizetne a fejlesztések után és remélhetőleg a bővítés maga 

után vonná a munkahelyteremtést is. Továbbá, az 

ingatlanárak felfutása várható az ilyen típusú 

fejlesztésektől és nyilván a vendéglátással, szállásadással 

foglalkozók bevételei is gyarapodnának. A fürdő eladási 

árának döntő többségét önkormányzatunk Igal 

fejlesztésére; utak járdák, területek kiparcellázására, 

esetleges iparterület kijelölésére költené; tehát olyan 

beruházásokra, melyből a lakosok profitálnak, és szebb 

környezetben tudják leélni életüket. 

Végezetül csak annyit szeretnék még hozzáfűzni az 

eddig elmondottakhoz, hogy szívesen állunk minden 

érdeklődő rendelkezésére, aki normális hangnemben és 

stílusban érdeklődik a fürdő vagy bármiféle Igallal 

kapcsolatos önkormányzati dologról. Viszont felhívnám a 

figyelmet arra, hogy a Facebook nem hivatalos fórum 

semmiféle információcserére és áramoltatásra sem. Akihez 

az Igali Hírmondó nem jut el, a város honlapján el tudja 

olvasni, vagy a Művelődési Házban, Hivatalban is 

hozzájuthat az aktuális számhoz. 

Önkormányzati fóliasátrak 

Itt megint a Facebookra tudok hivatkozni, amely nem 

hivatalos fórumként üzemel, ugyanakkor az odaírogatók 

csak fél információkkal rendelkeznek. Mindenki tisztán 

látása érdekében, közöljük a Tisztelt újságolvasókkal a 

következőket:  

Évek óta küzdünk azzal a ténnyel, hogy minél kevesebb 

közmunkást kapunk a Munkaügyi központtól. Azt 

mindenki tudja - mert többször leírtuk -, hogy különböző 

programokat indítottunk a közmunkaprogram keretén 

belül pl.: gyümölcsöst telepítettünk, fóliát építettünk, ezek 

mellett a közterületeket tartottuk rendben. Azonban, a 

kezdeti 30-35 fő közmunkás állományunk 8-10 főre 

fogyatkozott. Jelenleg 10 fővel dolgozunk, továbbá ezen 

költségek 20%-át kellett, hogy Önkormányzatunk 

átvállalja. Az eddigi programok mellett megnőtt a rendben 

tartandó közterületek mennyisége is. Gondoljunk csak a 

fürdő előtti több hektáros parkra, templomtérre, régi 

temető kegyeleti parkká alakításával szintén közel 2 hektár 

terület adódott az eddigi mennyiséghez, és ez mellett az 

összes elhanyagolt út menti zöldterületet próbáljuk vágni, 

rendszeresen karban tartani. Mindezen felül a külterületi 

utak mentén a zöld növényzet folyamatos visszavágása is 

feladat, hogy járműveikkel a tulajdonosok el tudjanak 

járni. E rövid felsorolásból is látszik, hogy a maradék 8-10 

főnek a munkaidejéből nem futja arra, hogy ezt a hatalmas 

mennyiségű, sokrétű munkát el tudja látni. Ezen okból 

kifolyólag próbáltunk minél jobban gépesíteni: fűnyíró 

traktorral, ágdarálóval, szártépővel. Jelen állapotban 

örülünk, ha a közterületeket rendben tudjuk tartani. 

Ugyanakkor a gazdasági oldalát még nem is tárgyaltuk, 

mivel a fólia pont az a terület, ahol lehetetlen a gépesítés, 

továbbá 5 fő munkájára folyamatosan szükség lenne. Ha 

ezen emberek és a kertész bérét, továbbá a meleg víz és 

áram költséget hozzáadjuk, akkor tisztán látszik, hogy csak 

az itt élő emberek komfortérzetének javítása miatt 

tartottuk fenn évek óta a fóliát. 

Mivel az emberlétszám sem adott, így a fóliát helyi 

vállalkozásba kiadtuk, akikkel szerződést kötve 

kötelezettséget vállaltak Önkormányzatunk felé, hogy a 

megszokott virágokat, az Önkormányzat és intézményei, 

valamint a külső érdeklődők részére biztosítani fogják, 

számításaink szerint az eddiginél olcsóbb bekerülési 

költséggel.  

A zöldségest tekintve bizonyára tudják, hogy 2 éve a 

zöldségek 90%-át zöldségnagykertől szállítjuk, nyilván 

olyan termelőktől, akik vegyszermentes, illetve minimális 

vegyszeres gazdálkodást folytatnak. Tehát mindenki 

megnyugodhat, hogy szolgáltatásban - mind a virágot, 

mind a zöldséget tekintve - nem lesz visszalépés, sem az 

önkormányzati szférában, sem pedig magánemberek 

szintjén. Ezen sorokat mindenki megnyugtatására írtuk le. 

Adomány 

Köztudomásul, hogy a napokban kirobbant orosz-ukrán 

fegyveres konfliktus miatt nagyon sok ukrán, és ukrajnai 

magyar honfitársunk kényszerült otthonaik elhagyására; 

sokan gyermekeikkel, hozzátartozóikkal indultak útnak.  

Gondolom, értesülnek arról, hogy a határmenti 

befogadóhelyek folyamatosan telnek a menekültekkel, 

őket azonban ellátni szállással, élelemmel nem kis költség. 

Éppen ezért, ezúton tisztelettel kérjük az igaliakat, hogy 

adományozzanak száraz, hidegélelmet (pl.: liszt, cukor, 

konzerv, száraztészta stb.) tisztálkodó szereket (pl.: wc 

papír, papírtörlő, folyékony szappan), valamint női-, és 

gyermekruhákat, takarókat, persze olyan minőségben, amit 

jó szívvel tudunk odaadni embertársainknak használatra. 

Az adományokat, kérjük, a Művelődési Házba (nyitva 

tartás: 08:00-16:00 óráig) szíveskedjenek eljuttatni,  
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PROGRAMOK: 

2022. március 5. (szombat) Nyitva tartás: 9:00 – 18:00 

óráig. 

 Minden 18 év feletti hölgy vendégünket 

megajándékozunk egy 500 Ft értékű masszázs 

kuponnal. 

 Hölgy vendégeink részére INGYENES szauna-

szeánszokkal kedveskedünk: 14:00, 15:00, 16:00 

órakor.  

2022. március 6. (vasárnap) Nyitva tartás: 9:00 - 18:00 

óráig. 

 Minden 18 év feletti hölgy vendégünket 

megajándékozunk egy 500 Ft értékű masszázs 

kuponnal. 

 13:00-tól 17:00 óráig Nőnapi medencebál Bodó 

Petivel. 

A programváltozás jogát fenntartjuk! 

Március 15-ei Ünnepi hétvége az Igali-

Gyógyfürdőben 

Töltődjön fel az ünnepi hétvégén is Igalban, Somogy 

megye egyetlen minősített gyógyhelyén, ahol a fürdőzés 

mellett igazi tavaszi kényeztetésben és izgalmas 

programokban lehet része! Dőljön hátra Európa egyik 

legjobb gyógyvizében és élvezze programjainkat a 

medencékből! 

Ünnepi nyitva tartás (2022. március 12-15.) Minden nap: 

9:00 - 18:00 óráig. 

 

PROGRAMOK: 

2022. március 13. (vasárnap)  

 14:00 - 17:00 óráig Retro Disco (DJ Ábel) a külső 

termál medencéknél.  

 15:00 órakor SZTÁRVENDÉG: ZALATNAY 

SAROLTA. 

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy ezen a 

napon (március 13-án) kezelőlappal érkező vendégeket 

nem tudunk fogadni. Megértésüket köszönjük.  

A programváltozás jogát fenntartjuk! 

ÁLLÁSAJÁNLAT  

Az Igal-Fürdő Kft. álláslehetőséget kínál az alábbi 8-órás 

munkakörök betöltésére:  

Takarító 

 Feladatok: mosdók, öltözők, közösségi terek 

takarítása. 

 Megbízható, dolgozni vágyó, magára és munkájára 

igényes 18 év feletti munkavállalók jelentkezését 

várjuk. Hétvégi munkavégzés vállalása feltétel. 

 Előny: hasonló munkakörben végzett 

munkatapasztalat. 

Pénztáros 

Feltétel:  

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

 Alapfokú német nyelvismeret szükséges. 

 Megbízható, dolgozni vágyó, magára és munkájára 

igényes 18 év feletti munkavállalók jelentkezését 

várjuk. Hétvégi munkavégzés vállalása feltétel. 

 Előny: hasonló munkakörben végzett 

munkatapasztalat.  

Feladatok: 

 Vevők udvarias kiszolgálása. 

 Napi pénztárjelentés készítése. 

 Napi bevétel elszámolása a főpénztárba. 

 Készpénzes, bankkártyás, szép kártyás fizetés 

lebonyolítása. 

 Számlakiállítása a vevő kérésére. 

 Anyagi és erkölcsi felelősség vállalása a rá bízott 

feladatokért. 

Úszómester 

 Feltétel: érvényes úszómesteri végzettség.  


