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Május 31. (vasárnap) 

Nyitva tartás: 9:00 - 19:00 óráig 

Egész nap mesefilmek vetítése 

11:00 palacsintaevő verseny gyermekeknek 

11:00 – 15:00 Trapibohóc, lufi hajtogatás, arcfestés, csillám festés 

13:30 - Ugrókötél bemutató a gyermek medencéknél 

14:00 - Családi vetélkedő az olasz medencénél - „Zsákbamacska” 

tárgyfelismerő játék, 

15:00 – Rosta Géza bábelőadása 

(jó idő esetén a gyermek medencék partján, rossz időben a régi 

pihenőben) 

16:00 óra gyerekcsúszda verseny (jó idő esetén kerül megrendezésre) – 

finom nyereményekért 

Egész nap ingyenes ugrálóvár 

Gyermek animáció 

A programváltozás jogát fenntartjuk! 

 

 

Apróhirdetések 
 

Kedves Igaliak! 
 
Önkormányzati kezdeményezésre, 
szeretnénk helyi értéktárat létrehozni 
Igal tárgyi és szellemi értékeiből, 
megőrizve a következő generációk 
számára. Ehhez kérjük mindazok 
segítségét, akinek birtokában van régi 
időkből fennmaradt fotó, festmény, rajz, 
használati tárgy vagy őriz emlékeket régi 
dalokról, mondókákról igali 
történetekről. Kérjük, jelezzék a 
művelődési házban, hogy 
dokumentálhassuk, az értéktárban 
megjeleníthessük, a későbbiekben 
kiállíthassuk.  

 

300 l-es hűtőláda és gáztűzhely 
(palackos) eladó. Érd.: 30/ 451 47 14 

 

Fürdőhöz közel 360 öl telek eladó. Érd.: 
30/ 451 47 14, 20/ 393 58 15 

 

 
 

 

 
 
 

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, 

Telefon: 82/333-403 Fax: 82/333-402 

Következő szám várható időpontja: 

2015. június, Lapzárta: 2015. május 29. 

SZÖVETSÉG A POLGÁROKÉRT 

ALAPÍTVÁNY 

KÖZHASZNÚ SZERVEZET 

 
MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ 

(LESZÁZALÉKOLT), DE DOLGOZNI 

SZERETNE? 

MUNKÁLTATÓ ÉS MEGVÁLTOZOTT 

MUNKAKÉPÉSSÉGŰEKET 

FOGLALKOZTATNA? 

MI ÖSSZEHOZZUK ÖNÖKET! 

IGAL, MŰVELŐDÉSI HÁZ, 

SZERDA 1000  - 1200 

TEL.: 06-70/967-69-55, 06-70/967-69-81 

SZOLGÁLTATÁSAINK INGYENESEN 

VEHETŐK IGÉNYBE. 

 Született: 
Kokas Bálint – április 11. 

Isten hozott! 

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

Tisztelt Igali Polgárok! 
 

Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy a tavalyi évben 
tartalék listára tett pályázatunkat 2015. áprilisában 
kedvezően bírálták el. A pályázat tárgya a meglévő orvosi 
rendelő és védőnői tanácsadó felújítása, valamint az orvosi 
rendelő egy részén fogorvosi rendelő kialakítása. Az építés 
összege bruttó 43 millió Ft, az eszközbeszerzés bruttó 7 millió 
Ft. A pályázati kiírás szerint a folyó munkálatokat legkésőbb 
2015. október 30.-áig be kell fejezni. A munkák várható 
kezdési időpontja – a közbeszerzést követően – június 
közepe. A felújítási munkálatok idejére a rendelés és a 
védőnői szolgálat átköltözik a volt orvos-lakás épületébe, a 
megszokott rendelési időben. A felújítás ideje alatt kérjük 
szíves türelmüket a felmerülő esetleges kellemetlenségek 
miatt. 

Mind az köztudott, Húsvétkor megnyitott az 
önkormányzat által megvásárolt Thermál Hotel. Az első 
hónap elteltével, örömmel mondhatjuk, hogy a Hotel 
üzemeltetése rentábilis. A vendégek jó érzéssel veszik a 
gyógyfürdő szolgáltatásait, valamint a hotelben a kiszolgálás 
színvonalát és jó hírünket viszik bel- és külföldön egyaránt. A 
szálloda üzemeltetésére önkormányzatunk szerződést kötött 
egy erre szakosodott céggel, aki szaktanácsadással és 
marketing munkával segíti a szálloda működését. Ennek a 
marketing munkának hála szinte folyamatosan 80-85%-os 
kihasználtsággal üzemel és reményeink szerint folyamatosan 
ilyen kihasználtság mellett fog működni az elkövetkezőkben 
is. 

Kicsit kellemetlenebb hír, de beszélnünk kell róla, 
hogy az utóbbi időben megszaporodott a zártkertben és 
külterületen az építési törmelék, illetve zöldhulladék 
lerakása. Ezúton felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok és 
építési vállalkozók figyelmét arra, hogy Önkormányzatunk 
vadkamerákat helyeztetett el a dűlő utakon. Amennyiben a 
felvétel, ill. rendszám alapján beazonosítható lesz az 
elkövető, úgy vele szemben szabálysértési eljárást 
kezdeményezünk. Építési törmeléket a KVG Zrt. jogutódjától, 
a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft.-től 
igényelhető konténerben lehet elhelyezni. A zöldhulladékot 
pedig az Igal Szolgáltató Kft. térítés ellenében megrendelésre 
elszállítja. Az önkormányzat rendelete értelmében, a 
lakóövezetben éven keresztül hetente hulladékgyűjtő edény 
igénybevételével történik a szemétszállítás. Az 
üdülőövezetben minden év május 1.-étől október 31.-ig 
szállítják el az ingatlanok elől a kommunális szemetet. Itt 
szeretnénk felhívni az üdülő tulajdonosok figyelmét, hogy a 
fenti időszakban (6 hónap) kizárólag a DDHN által biztosított 
és a Fürdőn megvásárolható, illetve átvehető szemetes 
zsákokban helyezzék ki a kommunális hulladékot,mert 
kizárólag ilyen zsákban szállítják el. Ugyanis e zsákok (26 db) 

 
 
 
megvásárlásával történik a szemétszállítás, ártalmatlanítás és 
gyűjtés megváltása. Amennyiben nem ilyen zsákokban 
helyezik ki a szemetet, úgy a szolgáltató azt nem szállítja el! 
Tudni kell az üdülő tulajdonosoknak még azt, hogy ha az 
úgynevezett „sárga” zsákokat nem váltják ki, az illetékes 
szemétszállító szolgáltató akkor is behajtja követelésként 
ennek ellenértékét, ugyanis a szemétszállítás az ingatlanhoz 
tartozó kötelező közszolgáltatás, amiért a megállapított díjat 
meg kell fizetni. Egy kérés még az üdülőtulajdonosok felé, aki 
megvásárolta a szemétszállítási zsákokat, kérjük, ne terhelje 
vele a 4 m3-es konténereket, mert az ingatlana elől minden 
héten elszállításra kerül a kihelyezett zsákos hulladék. 

Igal Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadta a 4/2015. (IV.10.) számú önkormányzati rendeletét 
az avar, zöld és egyéb hulladékok ártalmatlanításával 
kapcsolatban, mely alapján szeptember 1-jétől, május 31-ig 
terjedő időszakban hétfői, szerdai és szombati napokon 
reggel 7-től este 7-ig van rá lehetőség. 

Sajnos a sajtóhírekkel ellentétben nemhogy többen 
lennének az alkalmazható közmunkások, számuk jelenleg a 
felére csökkent a tavalyi létszámhoz képest. Remélhetőleg a 
közeljövőben kapunk lehetőséget létszámbővítésre, amely 
különösen fontos lenne azért is, mert a kibővített közel 
másfél hektárnyi konyhakert, az újonnan telepített 1 
hektárnyi gyümölcsös és a fóliasátrak ezt indokolttá tennék. 
Ezúton is köszönet Kálmán Csaba lelkész Úrnak, aki a 
Református Egyházon keresztül tudott számunkra 
közmunkásokat átadni, hogy a megtöbbszöröződött 
munkálatainkat el tudjuk látni. 
 
Igal, 2015. május 14. 

Obbás Gyula, polgármester 
 

Művelődési Ház hírei 
 
2015. április 2-án és április 16-án Csek Tamásné Zsuzsa igazi 
játszóházzá varázsolta a művelődési házat. Mint mindig, ezen 
alkalmakkor is ötletes, játékos és egyben fejlesztő feladatok 
megoldása elé állította a kicsiket, akik nagy lelkesedéssel 
vették az eléjük állított akadályokat. 
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2015. április 23-án az ÁNTSZ munkatársa, Fördős Istvánné és 
a kaposvári kórház gyógytornásza, Márkus Ágnes a 
csontritkulás veszélyeiről, megelőzéséről és kezelhetőségéről 
tartott előadást az érdeklődők számára. A program végén 
speciális tornagyakorlatokat is elsajátíthattak a résztvevők. 

 
 
2015. április 30-án Figura Ede irodalmi műsorát hallgathatták 
az érdeklődők. 
Következő programjaink: 

 Baba – Mama Klub: 2015. május 7. (csütörtök) 17 óra 

 Májusi családi délután: 2015. május 9. (szombat) 15 óra 

 X – BOKSZ 

 Aerobic minden kedden 18 – 20 óráig Plell Péter 
vezetésével 

 Hastánc minden hétfőn 17.30-tól Nyögéri Henrietta 
vezetésével 

 Gyógytorna minden szerdán 17 órától Obbás Tímeával 
vezetésével  
Programjaink, hirdetéseink megtalálhatóak facebook 

oldalunkon: 
www.facebook.com/aranyjanos.muvelodesihaz.7, 

csatlakozzanak hozzánk, kövessenek minket a facebook-on! 
 
 

Teleház nyitva tarás: 
hétfő, szerda, csütörtök: 13:00-17:00 

kedd: 13:00-19:00, péntek, szombat: 13:00-20:00 
Szombat:13:00-20:00, Vasárnap: 13:00-16:00 

 

Német nyelvtanulás 
 
Ismét ingyen tartok német nyelvtanfolyamot 2015. június 
11-től július 30-ig. (8 alkalom, csütörtökönként 19 órától 
június 11, 18, 25, július 2, 9, 16, 23, 30.) a művelődési házban, 
ahol jelentkezni lehet. Várom a kezdőket, újrakezdőket, a 
lelkes, szorgalmas tanulókat! Ne feledjük, a nyelvtudás 
hatalom.  

Peiffer Jürgenné /ilona.pfeiffer@gmail.com 
 

 
 

Igali-Gyógyfürdő 
 

Neked is van még a SZÉP kártyádon olyan összeg, melyet 

2015. május 31-ig kell felhasználni? Ha szeretnéd a 

legtöbbet kihozni a rendelkezésre álló keretedből, akkor 

számodra az Igali-Gyógyfürdő ajánlata a legjobb választás! 

Az egyébként is nagyon kedvező áron elérhető 7 és 14 napos 

bérleteinkből további kedvezményt adunk, amennyiben  

2015. május 31-ig, SZÉP kártyával történik a vásárlás. 

2015. május 31-ig, SZÉP kártyával történő fizetés esetén 

érvényes bérlet áraink: 

Felnőtt (7 napos) 12.000 Ft helyett 11.000 Ft 

Ifjúsági (7 napos)   8.400 Ft helyett   7.400 Ft 

Szépkorú (7 napos)   9.600 Ft helyett   8.600 Ft 

Felnőtt (14 napos) 24.000 Ft helyett 22.000 Ft 

Ifjúsági (14 napos) 16.800 Ft helyett 14.800 Ft 

Szépkorú (14 napos) 19.200 Ft helyett 17.200 Ft 

A 7 napos bérlet 30 napig, a 14 napos 60 napig használható fel. 

Válassz ajánlataink közül és fektess be egy testet-lelket kényeztető 

Wellness élményre! 

Pünkösdi Wellness az Igali-Gyógyfürdőben 

 

Május 23. (szombat) Nyitva tartás 20:00 óráig  

 11:00 - 16:00 Ingyenes légvár (jó idő esetén) 

 14:00 Aqua Zumba 

 Szauna szeánszok –Térítés ellenében 
11:00 citromos felöntés 
15:00 kókuszos felöntés 
16:30 Sós mentás bőrradír 
18:00 Mézes-joghurtos bőrápolás 

http://www.facebook.com/aranyjanos.muvelodesihaz.7
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2015. május 24. (vasárnap) Nyitva tartás 19:00 óráig  

 11:00 – 16:00 Gyermek animáció - Ingyenes légvár 
(jó idő esetén) 

 14:00 Aqua Zumba 
 15:30 Igali hagyományőrző néptáncosok 

bemutatója 
 16:00 SZTÁRVENDÉG: KASZA TIBOR 
 17:00 – 19:30 Retro disco a külső medencéknél 
 Szauna szeánszok –Térítés ellenében 

15:00 fahéjas felöntés 
16:00 sós-mentás bőrradír 
17:00 joghurtos bőrápolás 

2015. május 25. (hétfő) Nyitva tartás: 9:00 -19:00 óráig 

 11:00 – 16:00 Gyermek animáció - Ingyenes légvár 
(jó idő esetén) 

 13:00 órától Pünkösdi királyválasztás az Igali-
Gyógyfürdőben! 

 14:00 Aqua Zumba 
 15:00 órától Zenés fürdőzés Bodó Petivel 
 Szauna szeánszok –Térítés ellenében 

11:00 citromos felöntés 
15:00 Fahéjas felöntés 
16:30 Mézes Joghurtos bőrápolás 
18:00 Jeges- sörös felöntés 

Tedd próbára az ügyességed és legyél Te az Igali-

Gyógyfürdő pünkösdi királya.  

A népi szokás szerint pünkösdkor ügyességi versenyeken, 
bátorsági próbák keretében választották meg a pünkösdi 
királyt, aki ezt követően egy évig kiváltságokat élvezett. 
Ahhoz, hogy Te legyél az igali fürdő pünkösdi királya, csupán 
pár egyszerű próbában kell megmérettetned magad. Ha 
kellően bátor vagy, nem félsz a kihívásoktól és a vizes 
feladatoktól, akkor köztünk helyed! A legügyesebb 
versenyzőket királyi jutalomban részesítjük. 

Az alábbi királyi címekért lehet versenybe szállni: 

A király legkisebb gyermeke 6 -10 éves korig 

A király középső gyermeke 10-14 éves korig 

A király legidősebb gyermeke 14- 18 éves korig 

Pünkösdi király   18 év felett 
 

A királyi családnak királyi kényeztetésben lesz része. 
Bővebb információ a www.igal.hu honlapon található. 

 

IGALI ORSZÁGOS NYUGDÍJAS KULTURÁLIS TALÁLKOZÓ 
2015. május 29. péntek - IGALI GYÓGYFÜRDŐ 

 

 
 

2015-ben immár visszatérő rendezvényként kerül 
megrendezésre az Igali Országos Nyugdíjas Találkozó. Az 
előrejelzések alapján idén már közel fél ezer nyugdíjast 
köszönthetünk ezen a napon a fürdőnkben. Az egész napos 
kulturális programra az ország minden pontjáról érkeznek 
nyugdíjas csoportok, akiknek amellett, hogy lehetőségük 
nyílik feltöltődni az ország egyik legjobb gyógyvízében, 
számos színvonalas műsort is megtekinthetnek.  A nap 
folyamán több nyugdíjas tánccsoport illetve énekkar műsorát 
élvezhetik a vendégek.  

A nagyszabású rendezvény sztárvendégei: 
Tóth Éva & Leblanc Győző operett és opera énekesek. 

 

Gyermeknap az Igali-Gyógyfürdőben 

Május 30-án és 31-én 12 éves kor alatt 

INGYENES a belépés! 

 

Május 30. (szombat) Nyitva tartás: 9:00 -20:00 óráig 

Igalban eddig még nem látott különleges buborék show 

15:00 Buborék-Show bemutató, 18:00 óráig 

buborékjátszótér nem csak kicsiknek  

Egész nap ingyenes ugrálóvár 

Gyermek animáció 

http://www.igal.hu/

