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2015. év december 5-én  reggeli órákban a Mikulás és 
Krampusz  Igal utcáit  járva adja  hírül, hogy
megérkezett. Délelőtt 10 órától a  Művelődési Házban
személyesen is fogadja a  Mikulás és a Krampus
kisgyermekeket.  

Azok a szülők, akik szeretnék, hogy 7 évesnél
gyermekük is kapjon csomagot a Mikulástól, az Otthon 
összeállított és névvel, címmel ellátott csomagot adják le a 
Művelődési Házban a megjelölt napon és idő
év  december hónap 4-én (péntek) 8 órától - 20

 

 Együtt Igal Városért Egyesület 
                

Az EGYÜTT IGAL VÁROSÉRT 
EGYESÜLET 

szeretettel meghívja 

a VÁROSI MIKULÁS 
ÜNNEPSÉGRE

2015. december 5-én (szombaton) 10 órakor

az  Arany János Művelődési Házba
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órákban a Mikulás és 
hírül, hogy  Lapföldről 

Művelődési Házban  
Mikulás és a Krampusz   0-7 évesig a 

Azok a szülők, akik szeretnék, hogy 7 évesnél  nagyobb 
gyermekük is kapjon csomagot a Mikulástól, az Otthon 
összeállított és névvel, címmel ellátott csomagot adják le a 

s időbe. /2015. 
20 óráig./ 

 

 
 
Finomabbnál finomabb 
friss süteményekkel, kávé 
különlegességekkel és 
kedves kiszolgálással vár 
mindenkit szeretettel a 
Katica kávézó.
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Felelős kiadó: Obbás Gyula polgármester

Felelős szerkesztő: Arany János Művelődési Ház
Postacím: 7275 Igal, Szent István u. 89.

Web: http://www.igal.hu
Telefon: 82/333

Következő szám várható időpontja:

 Elhunyt:
Budavári Vilmosné 

Isten nyugosztalja!

 Megs
Pozsár Flóra

Ságvári Heléna 
Isten hozott!
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EGYESÜLET 

szeretettel meghívja 

VÁROSI MIKULÁS 
ÜNNEPSÉGRE

én (szombaton) 10 órakor

Arany János Művelődési Házba.  
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Finomabbnál finomabb 
friss süteményekkel, kávé 
különlegességekkel és 
kedves kiszolgálással vár 
mindenkit szeretettel a 
Katica kávézó. 

 

 

 

 
 

Közérdekű Információs Havilap, 
Felelős kiadó: Obbás Gyula polgármester 

Felelős szerkesztő: Arany János Művelődési Ház 
Postacím: 7275 Igal, Szent István u. 89. 

http://www.igal.hu E-mail: ikszt@igal.hu, 
Telefon: 82/333-403 Fax: 82/333-402 

Következő szám várható időpontja: 2015. november, Lapzárta: október 30. 

Elhunyt:  
Budavári Vilmosné - Élt 94 évet. 

Isten nyugosztalja! 

Megszületett: 
Pozsár Flóra – október 31-én. 

Ságvári Heléna – november 3-án. 
Isten hozott! 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
 

Tisztelt Igali Újságolvasók! 

 

Szociális tűzifa: 2015-2016 évi fűtési szezonban, az előző évekhez 

képest kevesebb tűzifát tudtunk beszerezni. Az idei évben is 

pályázott szociális tűzifa 103 m3. Sajnálatos módon ehhez a 

mennyiséghez nem tudunk hozzárakni szedett plusz erdei fát. Az 

elmúlt évekhez hasonlóan a rászorulók között a tűzifa 

megítéléséről és annak szétosztásáról a Szociális Bizottság fog 

dönteni. A rászorultak jövedelemigazolás alapján (

öregségi nyugdíjminimum 50 %-a, azaz 14.250 Ft / fő / hónap 

alatti az egy főre jutó jövedelem) valamint szociális helyzetük 

alapján  indokolt a támogatás, de legfeljebb egy fűtési szezonban 1 

m3 tűzifát kaphatnak. A tűzifa házhoz szállításáról az Igal 

Szolgáltató Kft. dolgozói gondoskodnak. Azok a kérelmezők, ahol 

egy ingatlanon belül több személy illetve család tartózkodik, 

abban az esetben is csak 1 m3 szociális tűzifára jogosultak 

ingatlanonként. A Képviselő Testület és a Szociális Bizottság kérik 

az igénylők önmérsékletét és megértését, mert az Önkormányzat 

rendelkezésre álló faállománya véges és csak a készlet erejéig 

tudja a felmerült igényeket kielégíteni. Ez a segítség nem pótolja 

az éves tűzifa szükségletet egy háztartásban sem, csak segítséget 

nyújt pillanatnyilag a tüzelőhiányban szenvedőknek.

 

Közmunka program: 

A tervezett közmunka programok elindultak november 1

ezek az alábbiak: 

- 4 fő közterület takarítás, 

- 20 fő az előzőleg telepített akácos gondozása.

Mindkét program 2016. február 29-ig tart. A munkaügyi 

központ 100 %-ban támogatja a programban keletkező 

munkabért. 

2015. november 16-tól új közmunka program indul, ami 2016. 

június 30-ig tart. Ezen program is 100 %-ban támogatott, 6 fő vesz 

részt a saját tulajdonú gyümölcsös bekerítésében, vadkár 

megelőzése céljából. 
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az igénylők önmérsékletét és megértését, mert az Önkormányzat 

és csak a készlet erejéig 

tudja a felmerült igényeket kielégíteni. Ez a segítség nem pótolja 

az éves tűzifa szükségletet egy háztartásban sem, csak segítséget 

nyújt pillanatnyilag a tüzelőhiányban szenvedőknek. 
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ig tart. A munkaügyi 

ban támogatja a programban keletkező 

tól új közmunka program indul, ami 2016. 

ban támogatott, 6 fő vesz 

részt a saját tulajdonú gyümölcsös bekerítésében, vadkár 

2015. december 30-ig tart, a már március 1

közmunka programunk, melyben betonelemet gyártunk, 10 fővel, 

100 %-ban támogatva. 

Tehát az igali közmunka programok összesen jelenleg 40 főt 

foglalkoztatnak, munkabérüket a Munkaügyi központ teljes 

mértékben támogatja. 

 

Bolt: Mint az köztudomású, a Kapos Coop Zr

Attila utcai üzletét. Önkormányzatunk tárgyalásba kezdett a Coop 

vezetőségével és az épület új bérlőjével, aki egyben a Reál ABC 

tulajdonosa is. Annak érdekében, hogy településünkön ne legyen 

visszalépés élelmiszer ellátottság terén, íg

egyeztetett az új bérlővel, Pápai Zoltánnal és megállapodásunk 

alapján a bolt újra nyílik amint az ehhez szükséges szakhatósági 

engedélyeket beszerzi. Reményeink szerint ez megtörténik a 

novemberi végi, december elei időszakban.

 

Gyümölcsfa telepítés: Tápiószeléről került beszerzésre és azóta 

elültetésre 70 db őshonos gyümölcsfa, amelyet ingyen kapott 

Önkormányzatunk a NÖDIK-től (Növényi Diverzitás Központ). Azzal 

a kitétellel, hogy ezeket a fákat a régi raszter rendszerben kell 

elültetni és a szervezet útmutatása alapján. metszeni, gondozni. Ez 

azt jelenti, hogy az eddig ápolt gyümölcsoltványokhoz képest egy 

nagyobb lombkoronázatú, betegségekre kevésbé fogékony 

gyümölcsfasort sikerült elültetni, amelynek termőre fordulás

után a gyümölcsöket a gyermek

felhasználni. Az ültetés helye a Farkas János utcai általános 

iskolánk kertje.  

 

Kéményseprés: A Farkas János, József Attila, Mátyás király, 

Kupavezér, Budavár utcákban 2015. november 17. és 24. között 

kéményseprés lesz. Kéményseprők: Moka Attila (06

Halmos Tibor (06-70/778-1749)

 
 
 
Üdvözlettel:   
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Tehát az igali közmunka programok összesen jelenleg 40 főt 

foglalkoztatnak, munkabérüket a Munkaügyi központ teljes 

Mint az köztudomású, a Kapos Coop Zrt. bezárta a József 

Attila utcai üzletét. Önkormányzatunk tárgyalásba kezdett a Coop 

vezetőségével és az épület új bérlőjével, aki egyben a Reál ABC 

tulajdonosa is. Annak érdekében, hogy településünkön ne legyen 

visszalépés élelmiszer ellátottság terén, így Önkormányzatunk 

egyeztetett az új bérlővel, Pápai Zoltánnal és megállapodásunk 

alapján a bolt újra nyílik amint az ehhez szükséges szakhatósági 

engedélyeket beszerzi. Reményeink szerint ez megtörténik a 

novemberi végi, december elei időszakban. 

Tápiószeléről került beszerzésre és azóta 

elültetésre 70 db őshonos gyümölcsfa, amelyet ingyen kapott 

től (Növényi Diverzitás Központ). Azzal 

a kitétellel, hogy ezeket a fákat a régi raszter rendszerben kell 

és a szervezet útmutatása alapján. metszeni, gondozni. Ez 

azt jelenti, hogy az eddig ápolt gyümölcsoltványokhoz képest egy 

nagyobb lombkoronázatú, betegségekre kevésbé fogékony 

gyümölcsfasort sikerült elültetni, amelynek termőre fordulása 

et a gyermek- és a közétkeztetésben fogjuk 

felhasználni. Az ültetés helye a Farkas János utcai általános 

A Farkas János, József Attila, Mátyás király, 

Kupavezér, Budavár utcákban 2015. november 17. és 24. között 

kéményseprés lesz. Kéményseprők: Moka Attila (06-70/698-8671), 

1749). 

   Obbás Gyula 
polgármester 
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Művelődési Ház hírei 
 
Egészséges életmóddal kapcsolatos tudnivalókkal látta el Dergecz 
Tímea, az ÁNTSZ munkatársa 2015. október 21
időseket.  

 
2015. október 27-én,,Vigyázzunk egészségünkre!” címmel
időskori higiéniáról tartott előadást Baranyi Zoltánné védőnő,
majd ezt követően meridián tornával ismerkedhettek és 
frissülhettek fel a résztvevők Rádai Tímea akupresszőr, 
reflexológus,természetgyógyász vezetésével.   

 

 

2015. november 5-én került sor az Ózon Világnapja alkalmából 
hirdetett rajzpályázat eredményhirdetésére. A beérkezett ügyes 
művek közül első helyezett lett Kis Balázs Olivér, második 
helyezett lett Salamon Zsóka, a harmadik helyezést Decsi 
Alexandra érte el. Gratulálunk!  
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Egészséges életmóddal kapcsolatos tudnivalókkal látta el Dergecz 
Tímea, az ÁNTSZ munkatársa 2015. október 21-én délután az 

én,,Vigyázzunk egészségünkre!” címmel az  
időskori higiéniáról tartott előadást Baranyi Zoltánné védőnő, 
majd ezt követően meridián tornával ismerkedhettek és 
frissülhettek fel a résztvevők Rádai Tímea akupresszőr, 

sor az Ózon Világnapja alkalmából 
hirdetett rajzpályázat eredményhirdetésére. A beérkezett ügyes 
művek közül első helyezett lett Kis Balázs Olivér, második 
helyezett lett Salamon Zsóka, a harmadik helyezést Decsi 

 

2015. november 10-én nyílt meg Soós Tibor festőművész kiállítása 
a művelődési házban. A megnyitó beszédet Witzmann Mihály 
országgyűlési képviselő tartotta, aki meleg szavakkal méltatta a 
kiállító művész képeit és eddigi munkásságát. A tárlat november 
28-ig tekinthető meg.  

 

 

 Baba – Mama Klub 2015. november 19
17 órától. A foglalkozást tartja Csek Tamásné Zsuzsa 
gyógypedagógus. 

 2015. december 12-én (szombaton) 15 órától dr. Papp 
Lajos szívsebész előadása. 

 

Állandó programjaink: 

 Keddenként 19 órától aerobic Plell Péter vezetésével
 Szerdánkét 17 órától gyógytorna Obbás Tímea 

vezetésével. 

 

Batthyány Károly Általános Iskola

 
Az iskola vezetősége köszönetét 
fejezi ki, az iskolai Szülői 
Szervezetnek a november 7-én 
megtartott Márton napi 
vigadalom megrendezéséért és 
lebonyolításáért. 

 

Madarászné Fekete Ágnes 
intézményvezető 
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Következő programjaink: 

Mama Klub 2015. november 19-én (csütörtökön) 
17 órától. A foglalkozást tartja Csek Tamásné Zsuzsa 

én (szombaton) 15 órától dr. Papp 
Lajos szívsebész előadása.  

19 órától aerobic Plell Péter vezetésével. 
zerdánkét 17 órától gyógytorna Obbás Tímea 

Batthyány Károly Általános Iskola 

köszönetét 
ezi ki, az iskolai Szülői 

én 
napi 

vigadalom megrendezéséért és 
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Igali-Gyógyfürdő 

 
Webkamerával népszerűsítjük a fürdőt

Örömmel értesítjük kedves a lakosságot, hogy október 22
beüzemeltük a fürdő első webkameráját! A kamera segítségével 
ezentúl otthonról is bármikor élőben nyomon követhetjük a fürdő 
mindennapjait, az aktuális időjárást vagy csak egész egyszerűen 
gyönyörködhetünk a fürdőzők látványában. A kamerát az ország 
legnagyobb időjárás szolgáltatójával, az időképpel együttműködve 
üzemeltetjük, így hazánk egyik leglátogatottabb honlapján (
átlagban közel fél millió látogató) az idokep.hu oldalon is elérhető 
a kameránk képe, ezzel pedig nagyban hozzájárulhat fürdőnk 
népszerűsítéséhez.  

A beüzemelést követő első héten az igali kamera képe 
volt a főoldalon a legnézettebb kamerák között. Ezen rövid időszak 
alatt több mint 25.000-en gyönyörködtek fürdőnk 
kameraképében. Természetesen nem mindig van lehetőség erre 
az ingyenes főoldali kiemelésre, de ha csak időszakosan is 
megjelenhetünk ekkora látogatgató közönség előtt, már az is 
óriási reklámértékkel bír. 

 A kamera képe egyenlőre a www.idokep.hu/webkamera
Igalt kiválasztva tekinthető meg, de a későbbiekben a 
honlapunkba integrálva is bárki számára közvetlenül elérhető lesz.

 

Márton napi vigasság az Igali-Gyógyfürdőben
2015. november 15.  

A Márton-napi vigasságokból a fürdő sem maradhat ki; ahol 
borkóstolással, finomabbnál finomabb libás ételekkel és egy 
fantasztikus hangulatú élőzenés medencebállal várjuk a kedves 
vendégeket.  

Programok 
 

Az első 100 vendégünket megajándékozzuk egy libazsíros 
szendvicskóstolóval és egy pohár újborral.
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napi vigasságokból a fürdő sem maradhat ki; ahol 
borkóstolással, finomabbnál finomabb libás ételekkel és egy 

nés medencebállal várjuk a kedves 

Az első 100 vendégünket megajándékozzuk egy libazsíros 
szendvicskóstolóval és egy pohár újborral. 

Ezen a napon Márton nevű vendégeinknek csupán 100 Ft a 
belépőjegy.

A pénztárnál személyigazolványuk
kedvezményüket érvényesíteni.

11:00 Rajzverseny a kölyök-
Téma: A kedvenc libás mesém

16:00 Rajzverseny eredményhirdetése (Kölyök

Márton napi finomságok a helyi büfékben/éttermekben:

Fedett Büfé
Sült libacomb, párolt lilakáposzta, burgonya

Iluska Vendéglő
Bacon szalonnába tekert libamell, párolt lilakáposzta, 

parasztburgonya
Libamáj mozaik pirítóssal

Marica Étterem
Libaragu leves

Libamell tűzdelve
Sült libacomb, párolt lilakáposzta, burgonya

Napközben mesefilmek vetítése az aulában

Aqua zumba
11:00, 16:00 órakor

13:00 – 17:00-ig Márton napi medencebál Bodó Petivel
(zenés fürdőzés a külső termál medencénél)

Szauna szeánszok 
13:00, 14:00, 15:00 órakor
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Ezen a napon Márton nevű vendégeinknek csupán 100 Ft a 
belépőjegy. 

 

A pénztárnál személyigazolványuk bemutatásával tudják 
kedvezményüket érvényesíteni. 

 
-klubban – finom nyereményekért 

Téma: A kedvenc libás mesém 
 

16:00 Rajzverseny eredményhirdetése (Kölyök-klub) 
 

Márton napi finomságok a helyi büfékben/éttermekben: 
 

Fedett Büfé 
Sült libacomb, párolt lilakáposzta, burgonya 

 
luska Vendéglő 

Bacon szalonnába tekert libamell, párolt lilakáposzta, 
parasztburgonya 

Libamáj mozaik pirítóssal 
 

Marica Étterem 
Libaragu leves 

Libamell tűzdelve 
Sült libacomb, párolt lilakáposzta, burgonya 

 
apközben mesefilmek vetítése az aulában 

 
Aqua zumba 

11:00, 16:00 órakor 
 

ig Márton napi medencebál Bodó Petivel 
(zenés fürdőzés a külső termál medencénél) 

 
Szauna szeánszok – Térítés ellenében 

13:00, 14:00, 15:00 órakor 


