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Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a pünkösdi
időszakban (június 4. - június 6. között) kezelőlappal
érkező vendégeket nem tudunk fogadni. Megértésüket
köszönjük!
A programváltozás jogát fenntartjuk!

HÍRDETÉSEK
Gyógyfürdőnk idén augusztus 20-án ünnepeli
megnyitásának 60. évfordulóját. Szeretnék méltó módon
megünnepelni ezt a szép, kerek évfordulót.

PROGRAMOK:
2022. JÚNIUS 4. (szombat)
 14:00–17:00 ZENÉS FÜRDŐZÉS a külső termál
medencéknél, a jó hangulatról a FOREVER DUO
gondoskodik
 Testet – lelket melengető szauna-szeánszok (térítés
ellenében)
14:00, 15:00, 16:00 órakor
2022. JÚNIUS 5. (vasárnap)
Ezen a napon 10 ÉVES KOR ALATT INGYENES
BELÉPÉST biztosítunk.
2022-ben ezen a vasárnapon tartjuk az első családi
napunkat, amelyen rengeteg játék és programlehetőség
várja a kicsiket és nagyokat egyaránt!
A külső gyermekmedencék mellett ingyenes ugráló vár,
trambulin, játszóház, arcfestés, lufi hajtogatás, népi játékok
illetve kézműves foglalkozás várja a kicsiket és nagyokat
egyaránt.
Zenés programok:
 14:30 - 18:00 óráig RETRO DISCO - DJ. ÁBELLEL
 15:30
órakor
SZTÁRVENDÉG:
SZULÁK
ANDREA
 16:30 órakor SZTÁRVENDÉG: SZABÓ ÁDÁM
HARMONIKA MŰVÉSZ
*A kültéri családi programok/játéklehetőségek csak jó
idő esetén kerül megrendezésre.

Gyűjtést szervezünk a még meglévő emlékekből, melyek
felhasználásával kiállítást rendeznénk! Ha van az Önök
birtokában bármilyen a fürdővel kapcsolatos emlék
(képeslap, fénykép, tárgyi emlék, okmány, stb.) és szívesen
közzé tenné, kérjük, juttassa el hozzánk az igali
művelődési házba 2022. július 20-ig! (Személyes
emlékeit digitalizálás után visszaadjuk!)
Bízunk segítő szándékukban és abban, hogy az Önök
közreműködésével sikerül az ünnepi alkalomra a kiállítást
megvalósítani.
-------------------------------------------------------------------------------

Köszönetnyilvánítás:
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki bármilyen
formában adományt juttatott el az ukrajnai menekültek
számára!
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: ikszt@igal.hu
Mobil: +36 70/682-4440 Telefon: +36 82/333-403
Következő szám várható időpontja: 2022. május. Lapzárta:
Április 30.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Igali Újságolvasók!
Szeretném értesíteni Önöket, hogy 2022. május 07-én
tartjuk a Családi napot. Képviselő-testületünk azért
döntött ezen nap mellett, mert az előző években sokan az
április végén meginduló ballagásokra voltak hivatalosak,
így nem tudtak részt venni rendezvényünkön. Jelen
későbbi időpont reméljük, lehetővé teszi, hogy a Családi
napon többen részt vegyenek, és együtt főzzenek,
mulatozzanak. A rendezvényen, a gyermekek számára
ugrálóvárral, ringlisekkel igyekszünk kedveskedni, míg a
felnőttek a központi ebéden kívül csapatokban,
családokban mérhetik össze főzőtudásukat 5 kg marhahús
erejéig, melyet Önkormányzatunk ellenszolgáltatás nélkül
a csapatok rendelkezésére bocsát. Testvértelepüléseink
közül Csíkszentkirály és Bjelovar képviselteti magát a jeles
napon. A délutáni programban zenés előadók is fognak
szerepelni.

 Főzőversenyre a jelentkezési határidő: 2022.
április
29-ig
a
Polgármesteri
Hivatalban.
00
00
Hétköznaponként 8 - 16 óráig, 29-én 1200 óráig
vagy az alábbi telefonszámon: +36 82 / 573-029.
 Minden csapat 5 kg marhahúst kap, melyet az Igal
Szolgáltató telephelyen lehet átvenni 2022. május 6án délelőtt 1100 - 1200 óráig!
 Amennyiben lehetősége engedi, adományával

szíveskedjen

a

tombolához

hozzájárulni!

Köszönjük!
 Adományok leadási határideje: 2022. május 6. 1200
óraig Arany János Művelődési Ház.

Sok szeretettel várunk mindenkit. Továbbá, a
rendezvényről külön plakátokat, szórólapokat fogunk
eljuttatni Olvasóinkhoz.
Pályázatok
Örömmel tudatjuk Önökkel hogy az „Önkormányzati
járdaépítés/felújítás támogatása-2022” című, MFPBJA/2022 kódszámú pályázati felhívás keretében
Önkormányzatunk bruttó 10 millió Forintot nyert. Jelen
támogatással lehetőség nyílik az Ady Endre utca sarkától a
Farkas János utcai bejáróig levő járdaszakaszt felújítani.
Előző számunkban már közöltük, hogy másik pályázat
keretén beül a Szent István utcai járda mindkét oldala - a
gyógyszertártól az Arany János Művelődési Házig - új
burkolatot fog kapni. Külön öröm számunkra, hogy ezzel
meg tudjuk nyugtatni egyes Dózsa telepi és Zrínyi utcai
lakókat, akik szerint „semmi nem készül Igalban”.
Ismételten el kell, hogy mondjuk, csak arra tudunk
pályázni, amilyen témában a kiírás szól. Reméljük, a járda
elkészültével a kedélyek helyre fognak állni.
Családi nap
2022. május 7-én családi napot rendezünk a Fesztivál
parkban. Várjuk baráti társaságok, munkahelyi csapatok
jelentkezését a főzőversenyre!

Igal, 2022. április 25.

Obbás Gyula
polgármester
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MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
„Amióta megláttalak,
Illatosabb a mező
És azóta tövis nélkül
Áll a büszke rózsatő.”

fontos a közösségünk számára is, ezért az ünnepkörhöz
kapcsolódó kézműves-foglalkozást szerveztünk a
művelődési házban. Varga Istvánné nyugdíjas tanárnő
irányításával az érdeklődők különféle tojásfestési
technikákkal ismerkedhettek meg. A résztvevők hímes
tojásokat és kisebb ajándéktárgyakat készítettek.

József Attila

Hazánkban 1964 óta József Attila születésnapján, április
11-én ünnepeljük a költészet napját. A művelődési
házában minden évben megemlékezünk erről a jeles
ünnepről. Az idén dr. Kurucz Ádám Konrád, Latinovitsdíjas versmondó előadásában a magyar irodalom legszebb
szerelmes költeményeit hallhattuk.

A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, és egyben
a tavasz eljövetelének ünnepe is. A hagyományok ápolása

BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS
ISKOLA HÍREI
Eseményeink sora a fogyasztóvédelmi témahéttel
kezdődött, mely március 28-tól április 1-ig adott feladatot
tanulóinknak. Itt megtanulhatták, hogy a boltokban miért
érdemes a hazai termékeket választani, valamint a tudatos
vásárlóvá válást segítettük. A sikeres pályázat
eredményeként iskolánk ismét elnyerte a Fogyasztó
tudatosságra nevelő iskola címet, melyet intézményünk
további 5 évig viselhet. Ezzel a címmel Somogy megyében
összesen négy iskola rendelkezik.
Következő programunk az április 4. és 8. között
megrendezett Digitális Témahét volt, ahol a 3-8.
évfolyamig vettek részt tanulóink. Az alsó tagozatban
megismerkedhettek a reklámok hatásaival, valamint a
helyes eszközhasználattal. A felsős tanulók az interneten
rájuk leselkedő veszélyekkel, ezen belül a TikTok káros
hatásaival ismerkedtek meg, hasznos információkra
tehettek szert.
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Április 11-én 44. alkalommal rendeztük meg iskolánkban
szokásos költészet napi szavalóversenyünket. A diákok
sok szép verssel és prózával örvendeztették meg a
jelenlévő vendégeket, óvodásokat, társaikat.
Április 12-én iskolánk I. és II. korcsoportos tanulói
tavaszi műfüves Bozsik labdarúgó tornán vettek részt,
ahol eredményesen szerepeltek. Ezúton is köszönjük a
somogyszili önkormányzatnak a gyerekek utaztatásában
nyújtott segítséget. Ugyanezen a délutánon húsvétváró
nyuszi délutánt tartottunk, ahol a gyermekek kézműves
foglalkozásokon vehettek részt.

Április 22-től indul az úszásoktatás a 3. és 6. évfolyamos
tanulók részére. Ezúton is köszönjük a fürdőnek, hogy
ehhez biztosítják a helyszínt!
Május 3-án tartjuk szokásos tavaszi papírgyűjtésünket. A
város lakóitól is szeretettel várjuk a fölöslegessé vált
papírt!
Iskolánk ebben a tanévben is csatlakozik a Te szedd!
kampányhoz 2022. május 6-án, melynek célja városunk
megtisztítása, szebbé tétele lesz. Számítunk a szülők,
polgárok részvételére is!
Május 10-én a Madarak és fák napja alkalmából
akadályversenyt tartunk.

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI
Fejlesztések a fürdőben
A nyári szezonkezdetre teljes egészében megújul az
óriáscsúszda mellett található olasz medencénk is, amely
új gumiborítást és új szegélyköveket fog kapni. Ezzel a
fejlesztéssel tulajdonképpen a végére értünk a néhány éve
elkezdett medence felújítási projektünknek. Ennek
köszönhetően immár minden kültéri medencénk kiváló
minőségű borítással rendelkezik és így amellett, hogy a
vendégek magasabb minőségű szolgáltatást kapnak,

remélhetőleg jó pár évig nem igényelnek majd javítást sem
ezek a medencék.
Majd 30 év után megszépült a fürdő bejárati épülete is,
amely a felújítás során teljes vakolatjavítást és festést
kapott. Emellett egy modern, a mai kor igényeinek
megfelelő 3D-s világító cégtáblát is készíttettünk a bejárat
fölé. Bízunk benne, hogy mind a vendégeknek, mind az
igali lakosoknak elnyeri tetszését a fürdő 60. évfordulójára
kicsinosított főbejárati épület.

Országos Nyugdíjas Találkozó az IgaliGyógyfürdőben
2022. május 27. (péntek)
2022-ben immár visszatérő rendezvényként kerül
megrendezésre az Igali Országos Nyugdíjas Találkozó. 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 rendezvényen 15:00 órától a sztárvendég
SOLTÉSZ REZSŐ lesz, akinek a műsorát természetesen
minden fürdő vendég megtekintheti.
Pünkösdi Wellness az Igali-Gyógyfürdőben
2022. június 4-6.
Látogasson el pünkösdkor is Igalba és töltse nálunk az
év egyik legkedveltebb hosszú hétvégéjét. A kényeztető
fürdőzés mellett gyermekprogramokkal, sztárfellépőkkel,
zenés medence partival és a 2022-es év első családi
napjával várjuk vendégeinket. A külső medencék mellett
olyan népszerű előadók lépnek fel, mint Szulák Andrea és
Szabó Ádám.

