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2022. ÁPRILIS 17. (VASÁRNAP)
 13:30 – 17:00 Zenés fürdőzés a Forever Duo-val a külső
medencéknél
 15:00
órakor
SZTÁRVENDÉG:
MÁRIÓ
A
HARMONIKÁS

2022. ÁPRILIS 18. (HÉTFŐ)
 Ingyenes arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás,
kézműves foglalkozás a gyermekeknek (11:00 - 16:00 óra
között az élménymedencénél)
 14:30 órakor Családi tojás keresőverseny* (értékes
nyereményekért)
 13:30 - 16:30 Húsvéti medencebál Bodó Petivel (külső
termál medencék)

Örömmel jelentjük, hogy február végén átadásra kerültek a
belső termál medencék mellett található átjárók illetve mosdók,
amelyek a felújítás során teljesen új burkolatokat, új szanitereket
illetve új térelválasztó paneleket kaptak. A beruházást követően
immár a fürdő ezen területén is a mai kor igényeinek megfelelő
környezetet tudunk biztosítani a vendégek számára.

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

A programváltozás jogát fenntartjuk!

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.
-------------------------------------------------------------------------------

† Elhunytak:
Pintér József – Élt 72 évet.
Magyarfi Lászlóné – Élt 91 évet.
Mohr Manfred – Élt 79 évet.

Isten nyugosztalja őket!

Fejlesztések a fürdőben:
A
gyógyászati
részlegünkön
történt
fejlesztésnek
köszönhetően egy új, modern tangentor káddal bővült az
eszközparkunk, amely egyébként egy, több mint 20 éve
szolgálatot teljesítő társát váltotta le. Bízunk benne, hogy a
vendégek is előszeretettel veszik majd használatba ezt a modern,
gyógyászati célra kialakított kádat.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Menekültek
Az ukrán-orosz fegyveres konfliktus árny oldala Igalt is elérte,
azzal, hogy megérkeztek hozzánk az ukrajnai menekültek. A
Templom téren található turisztikai szálláshelyünket a
katasztrófavédelem rendelkezésére kellett bocsátanunk. A 34 fő
befogadására alkalmas, nem olyan rég felújított épületet nyílván
valóan az emberbarátság mellett féltjük a leamortizálástól.
Sajnos, a szombaton és vasárnap érkező menekülteket
oltatlanul, sok gyermekkel, akik szintén oltatlanok - mindenféle
betegség ellen (TBC, kanyaró stb.) - különféle betegségek
tüneteit hordozva hozták őket. Önkormányzatunk igyekszik
minden rendelkezésre álló eszközzel segíteni a menekülteknek,
ami a boldogulásukat illetve a továbbutazásukat illeti. A
tisztítószerektől a személyes higiéniai szerekig beszereztünk
számukra mindent; a gyermekeket papuccsal, alsóneművel
láttuk el. Továbbá, hála az esperes plébános úr
közbenjárásának, váltás ágyneműgarnitúrákat kaptunk a
szálláshelyre a katolikus Karitásztól. Sajnos, a menekültek
körében nagy a fluktuáció. Naponta elmennek, akiket hétfőn
„kistafírungoztunk”: ruhát, tisztálkodó szereket tekintve, hatan
felültek a Budapestre tartó buszra. Azóta további három fő
utazott el. A katasztrófavédelem próbálja kézben tartani a
nyilvántartásukat, véleményünk szerint több-kevesebb sikerrel.
Napi háromszori étkezést biztosítunk számukra, és akit közülük
munkára tudunk fogni, őt az Igal Szolgáltató Kft. közmunka
programjában fogunk alkalmazni. Jelenleg négy fő munkába
állítása van folyamatban. Mindenki láthatja, hogy igen vegyes a
kép, akár a televíziót nézi vagy e sorokat olvassa, sokszor nem
értjük ki, milyen megfontolásból indul útnak. Ugyanis a
menekültek legtöbbje, olyan helyről érkezik, amely nem
háborús övezet. Nyilván vannak belső Ukrajnából érkezők is.
Csak abban reménykedhetünk, hogy a kitört háború
befejeződik, és nem fokozódik egy világháború méretű
történéssé. Reméljük, hogy a háttérből nyomuló nagyhatalmak
az uszítást és az egyéb tevékenységet tekintve nem lépik át azt a
vörös vonalat, mely után belesodródunk a harmadik
világháborúba.
Adományok
Még mielőtt a menekültek megjelentek volna településünkön,
hála a jó szándékú és jó lelkű igali polgároknak, hívőknek és
nem hívőknek egyaránt, tekintélyes mennyiségű tárgyi adomány
gyűlt össze rövid két hét alatt. Ezt az Önkormányzat dobozos
teherautójával szállítattuk Tiszabecsre. Tiszabecs túlsó oldala, a
testvér településünk, Tiszapéterfalva. Az ottani görög keleti
egyház képviselői a határon átvitték a teherautónyi adományt,

az ő raktárukba lepakolták és az üres járművet visszaadták
Tiszabecsen a két kollegánknak: Kengyel Gábornak és Kovács
Gyulának. Úgy gondoljuk, hogy így legalább valóban rászoruló
magyar kárpátaljaiak jutnak tartós élelmiszerekhez, ruhákhoz.
Hasonlóképp cselekedtük a pénzbeli adománygyűjtésnél is. A
péterfalvai görög katolikus egyháznak utaltuk át az
Önkormányzat számláján összegyűlt közel 1,5 millió Forint
pénzadományt. Jelen újság mellékletében a köszönet és a hála
jeléül, felsorolás jelleggel közzétesszük mind a tárgyi mind a
pénzbeli adományozókat mennyiségek, összegek nélkül.
Mindenki szociális helyzete és belső indítatása alapján adta
szívesen ezeket az adományokat, melyet szívből köszönünk
még egyszer a Kárpátaljaiak nevében. Végezetül azonban meg
kell jegyeznem, hogy az igali vállalkozások döntő többsége,
sajnos nem reagált felhívásunkra. Reméljük, ha a jövőben
szükség lesz hasonlóra, ők is tanúságot tesznek emberbaráti
szeretetükről.
Tárgyi adományozók névsora
Gyugyi Józsefné, Halász Árpádné, id. Dumik Istvánné, Kétszeriné
Magyar Erzsébet, Simon Istvánné, Pozsár Árpádné, Dezsőné Varga
Márta, Dumik István, Thermal Hotel, Obbás Mónika, Bék Rózsa,
Bognár Dénesné, Petkes Attila, Őszi Erika, Kovács Nikolett, Gamos
Istvánné, Obbás Gyuláné, Takácsné Porczió Erzsébet, Szalai Jánosné,
Szép Ferencné, Popovics Istvánné, Pápai Zoltán, Németh Lászlóné,
Gerencsér Zoltán, Czanyó Sándor, Hisstekné P. Franciska, Vásárhelyi
Károly, Budai János és Jánosné, Tancz Jánosné, Bunischoten-Maya, Őszi
Istvánné, Varga Istvánné, Tanitó Tibor, Horváth Mária, Bogdán
Lászlóné, Hajnal Miklósné, Csizmadiáné Puskás Judit, Szél Piroska,
Gellért Attila, Csapó Csabáné, Igal Bölcsőde, Harsányi Mónika, Biczó
Zoltán, Imre Zoltánné, Bizse Józsefné, Cserné Fehér Mária, Gerencsér
János, Rákóczi Szilvia, Farkas Annamária, Magyar-Kemény Ilona,
Gellért Attiláné, Pető Sándor, Garai Róbert, Dezső Ferencné.
Pénzbeli adományozók névsora
Igal-Agro Kft., Igal Szolgáltató Kft., Gyugyi Istvánné, Fülöp László,
Igal Város Önkormányzata, Szierer Imréné, Gellért Attila, Igal-Fürdő
Kft., Szabóné Gombos Anikó, Obbás Gyula, Igal Parkoló Szolgáltató
Kft., Velecz János, Ferencz Lajosné, Kengyel Gábor, Egyed Tiborné,
Dezső Ferenc Kálmánné.
Pályázatok
Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy az Igali Tündérkert
Bölcsőde avatására 2022. 03. 29-én került sor szép számú
érdeklődők mellett. Meghívásunkat elfogadta Witzmann Mihály
országgyűlési képviselő úr és Süle Lajos esperes plébános úr.
Ezúton köszönjük megjelenésüket és az épület felszentelését.

Igali Hírmondó - Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű információs lapja
2022. március, XI. évfolyam 3. szám
Elmondhatjuk, hogy színvonalas, szép környezetben lett
kialakítva a bölcsőde, mely hamarosan meg fogja kapni a
működési engedélyt, és a bölcsődei alkalmazottakkal együtt
(Dezsőné Varga Márta bölcsődevezető, Farkas Annamária,
Tóth-Méreiné Hajmási Bernadett, Böndi Brigitta) várják
szeretettel a bölcsődés korú ifjúságot.
A TOP pályázati rendszeren beleül, az „Élhető település
kialakítása Igalban” és az „Önkormányzati épület energetikai
korszerűsítése Igalban” című benyújtott pályázatunkra
megkaptuk a Támogatói okiratot, továbbá az elnyert pályázati
összeget a Magyar Államkincstárnál vezetett számlánkra utalták.
Jelenleg, mindkét pályázat esetében a kiviteli tervek készítése
folyik, hogy a közbeszerzést mielőbb el lehessen indítani, és a
nem túl szerencsés gazdasági helyzetben, mihamarabb meg
tudjuk valósítani jelen pályázatokat.
Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy „A
magyar kultúra és hagyományok ismertetésén alapuló
gyermek és ifjúsági tábor szervezése a Dél-Dunántúli
turisztikai
régióban,
a
települések
közötti
testvérkapcsolatok mélyítése jegyében” címen, TTP-KP-12022/1-000087 azonosítószámon benyújtott kérelmünket a
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásra
javasolta, amely alapján a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező
Bizottság a pályázatunkat pozitívan bírálta el. Így, a Támogatói
okirat alapján, bruttó 1.000.000,- Ft összegű vissza nem
térítendő támogatásban részesül Igal Város Önkormányzata. A
megítélt támogatásból Gyermek-, és ifjúsági tábort kívánunk
megvalósítani,
mégpedig
testvértelepülésünkről,
Csíkszentkirályról érkező gyermekek és kísérőik vendégül
látásával.

Igal, 2022. április 04.

Obbás Gyula
polgármester

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
„ A nő akkor szép igazán, ha boldog, és akkor boldog, ha
érzi, hogy szeretik.” - Rippl-Rónai József
A kaposvári születésű világhírű festőművész szavaival mélyen
egyetértünk, ezért is szereztünk boldog perceket a város férfi

lakóinak nevében a hölgyeknek. A hagyományokhoz híven az
idén is színvonalas műsorral vártuk az Arany János Művelődési
Házban a város lányait, asszonyait. Csobolya József, a Magyar
Állami Operaház művésze verssel és népszerű operett
slágerekkel szórakoztatta a jelenlévőket. A műsor után
süteménnyel kedveskedtünk a nőknek. Köszönjük nekik az
egész éves törődésüket, gondoskodásukat!
„… a szabadságot, hazát, nemzeti nagyságot nem adják
ingyen az istenek. Kincsekért kincseket adunk. De ezek a
kincsek nem vesznek el soha: megmaradnak
utódainknak, maguktól tovább nőnek.” - Jókai Mór
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc a magyar
történelem talán legfontosabb eseménysorozata volt, hiszen
először mutatkozott meg markánsan népünk összetartó ereje,
nemzettudata, szabadságszeretete és büszkesége. Az 1848.
március 15-i forradalom tiszteletére rendezett ünnepi
megemlékezésen, annak előzményeit, pillanatait és fontosabb
eseményeit idéztük fel. A rendezvényen köszöntőt mondott
Witzmann Mihály országgyűlési képviselő, majd a
megemlékezést a Batthyány Károly Általános Iskola színvonalas
műsora zárta.

BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS
ISKOLA HÍREI
Februári-márciusi események az Igali Batthyány Károly
Általános Iskolában
Eseménydús heteket tudhatunk magunk mögött. Február 25én osztályaink és pedagógusaink jelmezt öltöttek, hogy egy
fergeteges farsangi mulatság keretében elűzzék a telet. A hideg
elűzése ugyan nem sikerült maradéktalanul, de a hangulat
mindenért kárpótolta az iskola diákságát.

Március 11- én tanúi lehettünk iskolánk fennállásának egyik
legemlékezetesebb napjának. Ünnepélyes keretek között került
átadásra a felújított, kibővített, energetikai korszerűsítésen
átesett tornaterem, valamint az új természetismeret, művészeti
és néptánc szaktanterem. Az átadó ünnepségen Igal városát
Obbás Gyula polgármester, az iskolát dr. Szántó Lászlóné
intézményvezető képviselte. Az eseményt megtisztelte
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jelenlétével Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke,
Witzmann Mihály, a térség országgyűlési képviselője valamint
Stickel Péter, a Kaposvári Tankerületi Központ igazgatója is. A
diákok színvonalas, lelkes műsorral vették birtokba iskolánk új
épületeit megmutatva, hogy milyen összetartó közösséget
alkotnak.

Örökös Ökoiskola címet, melyet 2022. március 26-án veszünk
át! Ezt az elismerést azok az iskolák vehetik át, amelyek
folyamatosan és sikeresen valósítják meg a programban foglalt
célokat és elvárásokat, például a környezettudatosságra és a
fenntarthatóságra nevelést, valamint háromszor elnyerték az
Ökoiskola címet.

Március 12-én iskolánk 5/a osztályos tanulói adták a település
március 15-i műsorát.

Március 21-26-ig a víz bűvöletében telnek napjaink. A Happy
hét program keretein belül tanulóink a vízzel kapcsolatos
különböző projekteket készítenek, melyeket szombaton a hetet
záró akadályverseny előtt fognak bemutatni.

Március 16-án elbúcsúztunk kolléganőnktől, dr. Balázs
Péterné, Gabi nénitől aki 40 év sikeresen, példamutatóan a
pályán eltöltött év után nyugdíjba vonult. Köszönjük áldozatos
munkáját, kívánunk neki tartalmas, boldog nyugdíjas éveket!

Az elkövetkező időszak legnagyobb jelentőségű eseménye az
április 11-én megrendezésre kerülő vers- és prózamondó
versenyünk lesz, melyre minden érdeklődőt sok szeretettel
várunk!

EGYÜTT IGAL VÁROSÉRT EGYESÜLET
HÍREI

A következő napon a Pénz7 keretein belül, alsó és felső
tagozatos diákjaink ismerkedhettek meg a pénz és a zsebpénz
fogalmával, valamint az alsó és felső tagozatos diákok egy
játékos délután keretében megtanulhatták a tudatos pénzügyi
tervezés alapjait.
Március 18-án szintén nyugdíjasbúcsúztatás miatt gyűltünk
össze. Technikai kollegánk, Czeider Tamásné, Erzsi néni
munkáját köszöntük meg szívből jövő hálával. Kívánjuk, hogy
nyugdíjas évei tartalmasan, boldogan teljenek!
Ugyanezen a napon iskolánk tanulói a DRV Zrt,
„Vízbázisvédelem és tudatos vízfelhasználás a klímaváltozás
korában” pályázatán belül látogatást tehettek a cég kaposvári
vizsgálólaboratóriumában,
ahol
hasznos
ismeretekkel
gazdagodtak. Ennek a pályázatnak a keretein belül március 22én a dombóvári szennyvíztisztító telepen folytathatták a
témával kapcsolatos tudásuk bővítését. Ezúton mondunk
köszönetet Kazsok, Ráksi és Somogyszil települések
polgármestereinek, hogy a falubuszok rendelkezésre
bocsátásával segítették tanulóink utaztatását. Köszönjük a
sofőrök munkáját is!
Iskolánk az előző tanévek során az Ökoiskola programban
végzett eredményes munkájának köszönhetően elnyerte az

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI
Húsvéti Wellness az Igali-Gyógyfürdőben
Töltődjön fel húsvétkor is az idén 60 éves IgaliGyógyfürdőben! A húsvéti ünnepek alkalmából zenés
fürdőzéssel, sztárvendéggel *MÁRIÓ A HARMONIKÁS*,
vidám gyermekprogramokkal, családi tojásvadászattal, izgalmas
szauna-szeánszokkal valamint egy remek hangulatú medence
bállal várjuk kedves vendégeinket!
PROGRAMOK:

2022. ÁPRILIS 16. (SZOMBAT)
 Aquafitness 11:00 és 14:00 órakor (belső termál medence)
 Testet-lelket melengető szauna-szeánszok
(térítés
ellenében)

