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Fejlesztések a gyógyfürdőben
Fürdőnk az elmúlt években jelentős forgalom és bevétel
növekedést ért el, amelynek köszönhetően az idei szezonkezdet
előtt is több nagy összegű, önerőből történő fejlesztést tudunk
megvalósítani.


Kihasználva az igali gyógyvízben rejlő lehetőségeket, az
idei évben tovább szeretnénk bővíteni az OEP által
finanszírozott gyógyászati szolgáltatásainkat. Terveink
közt szerepel a komplex gyógyászati szolgáltatás
bevezetése, amelynek keretén belül immár személyre
szabott vízi és szárazföldi tornát is igénybe vehetnek a
vendégek az Igali-Gyógyfürdőben.



A nyári szezonnyitásra a 33 méteres úszómedence felső
héjszerkezetét teljesen felújítjuk.



Napvitorlás árnyékolókat helyezünk el
gyermekpancsoló és a gyermekjátszótér fölé.



A fürdő környezetét parkosítási és virágosítási
fejlesztésekkel varázsoljuk még szebbé az idei
szezonkezdetre. Emellett a fürdő kijárati része is
teljesen új térburkolatot kap.



Ebben az évben is folytatjuk a gépészeti háttér
modernizálását, amely ugyan a vendégek számára nem
jár szemmel látható fejlődéssel, ugyanakkor ezen –nagy
összeget felemésztő- beruházások nagyon fontos
szerepet játszanak a fürdő biztonságos és
környezettudatos működésben.

a

külső

Az idei évben egy teljesen új, önálló honlapot készítünk a
fürdőnek, amely a mai kor minden igényét maximálisan ki fogja
elégíteni. Fürdőnk új domain elérhetősége a www.igalfurdo.hu
lesz majd, de több átlinkelő címről is elérhető lesz.
Gellért Attila
marketing vezető
Nyári munkalehetőség a fürdőben
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az IgalFürdő Kft. a 2018-as nyári időszakban is szezonális
munkalehetőséget kínál igali lakosok részére. A munkavégzés
helyszíne az Igali-Gyógyfürdőben lenne. A nyári munkára
álláskeresőket és diákokat egyaránt várunk. A június – augusztus
közt ellátandó feladatok közt elsősorban medence/csúszda
felügyeleti és árusító munkakörök betöltésére keresünk
jelentkezőket. A jelentkezéshez önéletrajz leadása szükséges,
amelyeket kérünk a fürdő pénztárába személyesen eljuttatni
vagy az igaligyogyfurdo@gmail.com e-mail címre elküldeni.

HIRDETÉSEK
 Továbbra is lehet jelentkezni védőnői népegészségügyi
méhnyakszűrésre Baranyi Zoltánné-nál személyesen 7275
Igal, Farkas János utca 4. Védőnői Tanácsadóban vagy
telefonon a +36 82/573-032 telefonszámon.
------------------------------------------------------------------------Elhunytak:
Dr. Kenéz István Imre - Élt 70 évet.
Major Józsefné – Élt 87 évet.
Pozsár Ferenc – Élt 80 évet.
Vass Gyula – Élt 61 évet.

Isten nyugosztalja őket!
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,
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Igali Polgárok!

Március 15-i ünnepség:
Március 14-én 13 órakor került megtartásra a Város Március
15-i megemlékezése a Templom téren. Az ünnepségen szép
számban összegyűltek az érdeklődök. Nagyon kedves és
színvonalas műsort láthattunk a Batthyány Károly Általános
Iskola tanulóinak és pedagógusainak, valamint a Somogyi
Huszárok
Egyesületének
közreműködésével.
A
megemlékezésen
köszönthettük
Witzmann
Mihály
országgyűlési képviselő urat, valamint Vetési Bernadett
asszonyt, a Somogy Megyei Kormányhivatal Főigazgatóját is.
Ezután a résztvevőket a Művelődési Házban vendégeltük meg a
Thermal Panzió konyhájának jóvoltából.

Áramszünet:
Ezúton felhívjuk a Tisztelt Érintett Ingatlantulajdonosok
figyelmét, hogy az E-On hálózati karbantartási munkálatokat
végez emiatt áramszünet várható 2018. április 5-én 9 óra és 15
óra között az Zártkert 2824 helyrajzi számú ingatlantól
ÉSZAKRA eső telkeken.

Húsvéti köszöntő:
A tavasz minden évben a megújulás, felfrissülés, kivirágzás
időszaka. A természet is felveszi díszes, új napsütötte ruháját és
megünnepli, hogy itt a kikelet. Ilyenkor mindenki megpróbálja
rendezni saját magát, portáját és befogadóan várja az egyre
több napsütést, madárcsicsergést és melegebb időt. Szívünket is
nyissuk ki az ünnepek előtt és készüljünk boldogan és
szeretettel a húsvétra, ami a Feltámadás ünnepe. Az együtt
kövesztett sonka, a megfestett díszes tojások elkészítése
összekovácsolja a családot és összeköti a generációkat is. Ezen,
a hagyományokkal teli ünnepen kívánok az Önkormányzat és
dolgozói nevében, boldog perceket, a locsolóknak sok hímes
tojást, a hölgyeknek pedig sok locsolót! Legyen áldott az ünnep
mindnyájunknak!

Igal, 2018. március 26.

Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket és hálánkat a
színvonalas műsorért az Általános Iskola vezetésének,
pedagógusainak és tanulóinak és a Somogyi Huszár
Egyesületnek, valamint a közreműködésért a Thermal
Panziónak és a Művelődési Ház dolgozóinak. Továbbá
köszönjük minden részt vevőnek, hogy megtiszteltek
jelenlétükkel.

Obbás Gyula
polgármester

Az igali Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület ezúton
kéri a Tisztelt Igali Állampolgárokat, hogy amennyiben
munkájukkal, célkitűzéseikkel 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
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MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Az Arany János Művelődési Házban elindult a harmadik
informatikai képzés a GINOP 6.1.2-15 „Digitális Szakadék
Csökkentése” elnevezésű projekt keretben. A projekt célja,
hogy az informatikai eszközök használatában és a digitális
világban való eligazodásban segítsen mindazoknak, akiknek
eddig nem volt lehetőségük elsajátítani ezeket az ismereteket.

Az Arany János Művelődési Ház szervezésében Roli bohóc
szórakoztatta a Margaréta Óvoda apróságait. A mókamester
vidámsággal, önfeledt kacajokkal, örömteli pillanatokkal
ajándékozta meg a jelenlévő lelkes közönséget. A kicsik
elbűvölve figyelték minden szavát, mozdulatát. Csodálatos
élmény volt ez mindannyiuk számára.

„Az élet zenéjét a nők adják, akik őszintén, minden feltétel
nélkül fogadják magukba a dolgokat, hogy érzéseiken át szebbé
alakítsák azokat. " (R. Wagner)
A Nemzetközi Nőnapon zenés nőnapi köszöntővel
kedveskedtünk a város hölgyeinek az Arany János Művelődési
Házban. Sarkadi Kiss János, a Csiky Gergely Színház Komordíjas művésze Barabás Edit kíséretében verssel és sanzonokkal
szórakoztatta a közönséget.

MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI

Az Együtt Igal Városért Egyesület szervezésében -a
hagyományokhoz híven- ismét egy jó hangulatú, vidám
fánksütéses délután kerekedett szombat délután. A szalag-,
csöröge- és szilvalekváros fánkok igazán finomra sikerültek,
amit kellemes és családias légkörben fogyasztottak el a
vendégek.
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IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI
Várakozáson felüli évkezdet a gyógyfürdőben
Örömmel számolunk be róla, hogy a tavalyi rekordévet
követően egyelőre a 2018-as év is várakozáson felül indult a
gyógyfürdőben. 2017-hez képest az idei év első negyedévében
közel 10%-os vendégforgalom növekedést realizáltunk a
fürdőben. Ami külön öröm számunkra az elmúlt időszakból,
hogy a március 15-ei hosszú hétvégén a kedvezőtlen időjárás
ellenére is sikerült telt házas programot lebonyolítanunk, ez
pedig további bizakodásra ad okot az év hátralévő részéhez,
hiszen az idei esztendőben összesen kilenc hosszú hétvége lesz.
Fürdőnk kiemelt figyelmet szentel az ünnepi időszakokra és a
korábbi éveknél is színvonalasabb programok szervezésével
igyekszünk még több vendéget Igalba invitálni. A programokról
bővebb információ a www.igal.hu oldalon található.

