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Igali Hírmondó 
Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű információs lapja 

 

Polgármesteri köszöntő 

 
Tisztelt igali Polgárok, kedves Barátaim!  Útjára indítanánk egy a szerény anyagi lehetőségeinkbe 

beleillő, ámde annál hasznosabb igali újságot (hírmondót). Ebben az egyszerű sajtótermékben megtalálható 
lesz a jövőben településünk egy havi önkormányzati, társadalmi élete hiteles forrásból. Így mindenki képet 
kaphat a közelmúlt történéseiről, megakadályozva a különböző jó vagy rosszindulattól vezérelt pletykák 
terjedését. 

Újságunkban minden igali lakos ingyen hirdethet (pl. eladó malac), terveink szerint lesznek állandó 
rovatok egyesületi hírek, születtek, elhaláloztak, orvosi, állatorvosi ügyelet, közérdekű bejelentések. Hírt 
adnánk fontosabb testületi döntésekről, pályázatok aktuális helyzetéről, iskolák, óvoda, intézmények életében 
említésre méltó eseményeiről. Az újságunk megjelenése terveink szerint minden hónap első hétvégéjére 
tehető. 

Mivel komoly tapasztalattal nem rendelkezünk egy ilyen sajtóorgánum működtetésében, kérem, 
nézzék el nekünk kezdeti botladozásainkat. Munkatársaim a legjobb tudásuk szerint fogják mindennapi 
feladataik mellett végezni újságírói tevékenységüket. 

Kérem, fogadják megértéssel és szeretettel Önkormányzatunk ebbéli kezdeményezését, ezzel is 
polgáraink, Önök informálását a lehetőségeinkhez képest legjobban. 
Üdvözlettel és tisztelettel:               Obbás Gyula 

Polgármester 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

Az önkormányzat az elmúlt hónapokban 
több pályázatot is benyújtott, ezek közül két 
jelentős, egyik „Igal Egyház Turisztikai Fejlesztés” 
amelyre 615.014.620 Ft támogatást ítélt meg a 
Kormány. Jelenleg a pályázat részletes kidolgozása 
van folyamatban, melyet a Dél-Dunántúli Regionális 
Fejlesztési Ügynökséghez 2012. október 31-ig kell 
benyújtani. Ez a pályázat a Katolikus Egyházzal 
közösen, konzorcium formájában lesz benyújtva, és 
100 %-os támogatottságú a pályázat.  

E pályázat keretén belül felújításra kerül a 
templom külső és belső egésze, a Kálvária domb, a 
Kápolna, a parókia épülete, és a templom 
szomszédságában megvásárlásra kerül egy ingatlan 
(Tóth József Mihály tulajdona), melyből egyházi 
turisztikai szálláshelyet alakítunk ki. Az épület 
felújítássokkal együtt megtesszük az első lépést egy 
kisvárosi tér kialakítására, amely a jelenlegi 
templomkert környékén lesz megvalósítva. 

A másik jelentős pályázat, amely benyújtásra 
került „Igal Város Szennyvíz-csatornahálózatának 
bővítése”, ami 460 millió forint összköltségű lenne. 

Ebből az összegből a város jelenleg még nem 
csatornázott utcáiban készülne el a csatornamű 
rendszer. A fenti pályázat jelenleg elbírálás alatt 
van, amennyiben a nyertesek közé sorolják, úgy 95 
%-os támogatási intenzitást kapunk.  
A településen közeljövőben nagy visszhangot 
kiváltott óvodabejáró és járda ügyében az alábbi 
információt tudjuk nyújtani. A posta + 10 lakás 
ingatlantulajdonosai augusztus hónapban úgy 
döntöttek, hogy a tulajdonukat képező udvaron át a 
jövőben nem kívánják biztosítani az óvodába járó 
szülők és gyermekek bejárását, és főleg nem az 
üdülőövezetbe itt keresztüljáró ingatlan-
tulajdonosok, vagy vendégek átjárását. A 
tulajdonosokkal olyan szóbeli egyezség jött létre, 
hogy ismételten mindaddig az óvodába járó 
gyermekek és szüleik bejárását biztosítják saját 
területükön keresztül, míg az önkormányzat a 
Farkas János utca felöl, el nem készítteti az 
óvodához vezető járdát, ez előreláthatólag október 
31-ig elkészül. Így a gyermekek és szüleik továbbra 
is az óvodát járdán tudják megközelíteni.
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Tájékoztatni szeretnénk továbbá a 
lakosságot, hogy ez a beruházás az 
önkormányzatnak plusz anyagi költséget nem 
jelent, hiszen az anyag egy része felajánlásból, 
másik része pedig az önkormányzatnak 
rendelkezésére állt, a munkát pedig közhasznú 
munkások és önkormányzati dolgozók végzik. 

Jogszabályváltozás miatt 2013. január 1. 
napjától 2000 fő alatti településen önálló 
Polgármesteri Hivatal nem működhet, ezért 
tárgyalásokat folytatunk Somogyszil, Gadács és 
Kazsok települések önkormányzataival, hogy a 
jövőben Igal és Ráksi az előző 3 településsel közös 
Önkormányzati Hivatalt tudjon létrehozni. 

A Járási Hivatalokról szóló törvény 
értelmében 2013. január 1. napjától megalakulnak a 
járások, ezért az önkormányzattól illetve a 
polgármesteri hivataltól bizonyos feladat és 
hatáskörök a járási hivatalhoz fognak tartozni. A 
Somogy Megyei Kormányhivatal döntése alapján 
Igalban Járási Hivatal Kirendeltséggel fog működni, 
előreláthatólag 3-4 fővel. A kirendeltségeken 
dolgozó ügyintézők fogják a Járási Hivatal feladat és 
hatáskörébe tartozó egyes ügytípusokat helyben 
elbírálni. Okmányirodai illetve Gyámhatósági 
ügyintézés továbbra is Kaposváron a Járás 
székhelyen lesz. Önkormányzatunknak kell 
megfelelő helyet biztosítani a Járási Hivatali 
dolgozóinak, amit előre láthatólag a Házasságkötő 
teremben tudunk megoldani.  

Ez év februárjában megtartott lakossági 
fórumon elhangzott vádak és feljelentések 
alaptalannak bizonyultak, melyről a Szekszárdi 
Rendőrkapitányság illetékesei, bűncselekmény 
hiányában az eljárást megszüntették, erről 
hivatalunkat határozatban értesítették.  
 Reméljük a jövőben mindenki tartózkodik a 
névtelen feljelentésektől, alaptalan vádas-
kodásoktól, ehelyett közösségünk építésére 
koncentrálja erejét.  
 
Igal, 2012. október 9.  

Obbás Gyula 
Polgármester 

 

Művelődési Ház Hírei 

Nyitvatartási idő: 
Hétfő-csütörtök: 13-16-ig 
Péntek-szombat: 13-20-ig 

Vasárnap: 13-17:30-ig 
 

 Az Igali Arany János Művelődési Ház 
2012.07.19-én került átadásra. Intézményünk az 
Igali ÁMK tagintézményeként működik. Művelődési 
házunk több szolgáltatásnak is helyszínt biztosít. 
Falugazdászunk minden kedden 11:30-tól 12:15-ig 
fogadja az érdeklődőket. 
 A Teleházban ingyenes Internet hozzáférési 
lehetőség van mindenki számára. 
 A teleház mellett olvasó-és játszósarkot 
alakítottunk ki. A folyóirat- és könyvállományt a 
városi könyvtár segítségével rendszeresen 
változtatjuk. Ezeken kívül fontosnak tartjuk, hogy 
minden korosztályhoz forduljunk és minél több 
igényt ki tudjunk elégíteni, ami az emberek 
szabadidejének hasznos eltöltését segíti. 
 Intézményünk a 2012.08.11-én megalakult 
Baba-Mama Klub találkozóinak is otthont nyújt. A 
fiatal szülők, illetve leendő szülők hasznos 
információkat kapnak a gyermekvárással és a 
gyermekneveléssel kapcsolatban. Minden 
alkalommal az őket érdeklő témában egy rövid 
előadást hallhatnak, a kicsi gyerekeknek pedig 
módjukban áll megismerkedni és együtt játszani. 
 

 
 
 

 Művelődési házunkban hetente egy 
alkalommal az Igali Asszonyok néptáncot járnak. 
 Programkínálatunkat a helytörténeti 
előadások színesítik, melyek alkalmával a helyi 
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lakosok megismerkedhetnek múltjuk történetével. 
A következő előadás időpontja október 25. 17 óra. 
 Állandó programjaink között szerepel a 
Zumba- és alakformáló aerobic is, amelyek minden 
pénteken 19 órakor kezdődnek. Emellett kéthetente 
pénteken délután 16 órától Hip-Hop táncoktatás 
zajlik falaink között. Októberben 12-én és 26-án 
látogathatják hip-hop táncóránkat az érdeklődők. 
 Szeptember 22-én 
kerékpártúrán vehettek részt a 
bringaimádók. A túra során 
Somogyszil községen keresztül 
eljutottunk Várongra, ahol 
megtekintettük a világhírű 
kaktuszgyűjteményt. 
Túravezetőnk Gazder József volt, 
köszönjük munkáját. 

Szeptember 29-én került megrendezésre a 
szüreti felvonulás városunkban. Közel húsz lovas 
kocsin és hintón utazhattak a népviseltbe öltözött 
lakosok. A megállóhelyeken az Igali ÁMK Margaréta 
Óvoda nagycsoportosai, az Igali ÁMK Batthyány 
Károly Körzeti Általános Iskola 7. osztályosai és az 
Igali Asszonyok táncos- zenés műsora volt látható. A 
rendezvényt egy utcabál zárta. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni minden résztvevőnek, szereplőnek, 
felvonulónak és támogatónak, hogy segítették 
rendezvényünk megvalósítását és részvételükkel 
garantálták annak sikerét. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Október 1-jén az Idősek Napja tiszteletére 
műsoros ünnepséggel készült Igal. A rendezvényen 
szerepeltek az Igali Idősek Klubjának tagjai, az Igali 
ÁMK Margaréta Óvoda nagycsoportos gyermekei, a 
Batthyány Károly Körzeti Általános Iskola 3. illetve 7. 
osztályos tanulói, Horváth Cintia, igali óvónő és 
tánctanára, Kántor László. 

 

 
 
Október 13-án szombaton délelőtt 10 órakor 

ismét Baba-Mama találkozót tartunk az Igali Arany 
János Művelődési Házban. Meghívott vendégünk 
DR. József István PHD Okl. szakpszichológus, 
szupervizor, egyetemi docens, akinek a 
kisgyermekes szülők egy kötetlen beszélgetés során 
tehetik fel kérdéseiket. 

Október 19-én pénteken délelőtt 9 óra 30 
perckor a 20. Anyatejes Világnap alkalmából 
megrendezett műsoros ünnepségen vehetnek részt 
Igal és Ráksi kismamái és gyermekeik. 

Október 19-én délután Művelődési 
Házunkban kézműves foglakozás keretén belül a 
természetben összeszedett őszi termések 
segítségével díszeket készítünk. Az elkészült 
műveket kiállítjuk. 

Október 23-án délután 16 órakor 1956-ról 
műsoros ünnepséggel emlékezünk. Helyszín: Arany 
János Művelődési Ház. 

 
Az Művelődési Ház dolgozói minden kedves 

érdeklődőt szeretettel várnak! 
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Batthyány Károly Körzeti 
Általános Iskola 
 
A 2012/2013. tanév tanulólétszáma: 265 fő. 
Osztályok száma: 13. 
Napközis csoportok száma: 7 - Tanulószoba: 1 
Új tanárok: 
Szemenyei Kitti: Napközi 4. osztály,  
Természetismeret 5-6. osztály. 
Mester Emese Ágnes: Rajz 7-8. osztály, 
Napközi 5-6. osztály. 
Klementin Kata: Napközi 1. osztály. 
Óraadók:  
Paizs Ottó: Fizika, Informatika. 
Horváth Zoltán: Földrajz. 
 
 A térítési díjakat munkanapon 9:00 – 11:30 
óráig lehet befizetni az emeleten Szél Ferencnénél. 

 
A 2012-13-as tanévnyitó ünnepi műsorát 

hagyományainknak megfelelően a 2. osztályosok 
készítették. Az iskola vezetése köszönetét fejezi ki 
minden tanulónak, aki részt vett a színvonalas 
műsorban. Köszönjük, hogy a szünet idején nap 
mint nap bejártak próbálni, amikor többi társuk 
még élvezte a szünidőt. Az élményszerű, kedves 
előadásért, sok munkáért minden szereplő 
osztályfőnöki dicséretben részesül. 
Gratulálunk a szervezőknek: 

Farkasné Biró Máriának, Ősziné Czullag Líviának, 
Sebestyénné Rugási Andreának és 

Varga-Balázs Nellinek. 
2012. szeptember 29-én iskolánk tanulói 

Népművészeti Találkozón vettek részt Orciban, a 
Kaposvári Kistérség szervezésében. A Népmese 
Napját, Benedek Elekhez méltóan ünnepelhettük. 
Iskolánk egy csapatot nevezett a "Színekkel 
mesélek" programra, ahol egy helyben olvasott 
mesét kellett illusztrálniuk a gyerekeknek. 
Szerintünk a miénk lett a legszebb. 

A Facebookon szavazhatnak a rajzokra. 
A csapat tagjai: Bogdán Tamás, Sohonyai 

Márkó, Tipszics Roxána és Török Klaudia. 
Két mesélőnk is volt, akik nagyon bátran és 

gyönyörűen mondták el meséjüket: Bogdán Noémi 
6 osztályos és Malinkó Borbála 4.a osztályos 

tanulók. A felkészítő tanár Kovácsné Gerencsér Ilona 
és Baranyi Jánosné volt. 

 

 
 
A szervezők gondoskodtak a résztvevők 

szórakoztatásáról is: népi játékok játszóháza, 
néptáncbemutatók, táncház és még sok minden 
más. A nap végén, finom vacsorán láttak vendégül 
bennünket. Köszönet a Kaposvári Kistérségi 
Társulásnak a tartalmas napért és a Bonnyai 
Önkormányzatnak a szállításért. 

Iskolánkat a 7. osztályos lányok képviselték a 
Szüreti felvonuláson. 
Gratulálunk a sikeres szerepléshez a táncosoknak és 
a felkészítőknek: Gerlecz Editnek és Bétériné Fuszkó 
Dórának! 
 

 
 

Iskolánk 3. osztályos tanulói hangulatos 
műsorral köszöntötték a településünkön élő idős 
embereket. Gratulálunk a szereplőknek és a két 
felkészítő tanárnak: Csapó Csabáné és Kocsis 
Zsuzsanna tanárnőknek. 
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Tanulmányi kirándulás Erdélyben 

 Az Igali ÁMK Batthyány Károly Körzeti 
Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 24 
hetedik osztályos tanulója és 4 pedagógusa 2012. 
október 3-7-ig, erdélyi tanulmányi kiránduláson vett 
részt  
 A kirándulást a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. HATÁRTALANUL! pályázatának köszönhetően 
sikerült megszervezni. Varga Istvánné 7. osztályos 
osztályfőnök adott be pályázatot a tavasz folyamán 
és 785.000 Ft támogatást nyert az útiköltség és a 
szállásdíj kifizetéséhez. 
 Nagy örömmel fogadták a gyermekek a 
bejelentést az utazásról. Izgatottan készülődtünk a 
kirándulásra. Már a nyár folyamán minden 
hetedikes értesítést kapott a pályázat eredményéről 
a Facebookon. Határtalanul kitörő lelkesedéssel és 
örömmel fogadták. 
 A kirándulást előkészítő munka előzte meg. 
Megismerkedtek a tanulók Erdély történetével, 
kulturális és természeti értékeivel. Felvettük a 
kapcsolatot Obbás Gyula polgármester segítségével 
a Csíkszentkirályi Vitos Mózes Általános Iskola 
diákjaival és Mező Szabó László igazgató úrral. 
Megindult a levelezés és a közös tervezgetés. 
Levélben megkerestük Daró Márton Vilma tanárnőt 
az ottani 7. osztályosok osztályfőnökét, akivel a 
konkrét feladatokat beszéltük meg. Szeptemberben 
sok időt töltöttünk a felkészüléssel. Támogatókat 
kerestünk és találtunk a kirándulásunkhoz.  
Izgatottan vártuk az indulást. 

 
 
 

A kirándulás útvonala: 
Igal, Nagyvárad, Király-hágó, Kolozsvár, Szováta, 
Parajd, Farkaslaka, Csíkszentkirály, Békás-szoros, 
Gyilkos-tó, Gyimesbükk, Korond, Körösfő, 
Nagyvárad, Igal. 
 Kísérő pedagógusok: Bétériné Fuszkó Dóra, 
Domján Zsuzsanna, Huszka Zita, Varga Istvánné 
Összesen 2300km-t tettünk meg Megismerkedtünk 
a csíkszentkirályi iskolásokkal, tanáraikkal, 
szüleikkel. A közös programok összekovácsoltak 
minket és a sok élmény mellé rengetek barátot is 
szereztünk. 
A BGA-12-HA-01-0545 pályázati számú pályázat 
mérföldkövei: 
- 2012.09.06. –Kiosztottuk a feladatokat a kollégák 
és a tanulók között, elindítottuk a gyűjtőmunkát és 
a szereplők felkészítését a műsorokra. 
- 2012.09.26. „Határtalanul!” előkészítő óra: 
Vendégeket hívtuk, akik erdélyi élményeiket és 
tapasztalataikat mondták el. Vendégek: Obbás 
Gyula polgármester, Soós Tibor festőművész, 
Gerlecz Edit népművelő, néptáncoktató. 
Elkészítettük az ajándékcsomagokat, amit vittünk. 
- Indulás 2012.10.03. 
- A hazaérkezés időpontja: 2012.10.7. 
- 2012. 10.17. Határtalanul! értékelő óra 
tapasztalataink összegzése, értékelése. A kialakított 
kapcsolatok ápolásának formái. 
- 2012.10.18. fakultatívan vállalt bemutató előadás: 
Vetítéssel egybekötött élménybeszámoló az 
érdeklődő tanulóknak és szüleiknek. 
- 2012.10.26. fakultatívan vállalt témanap: A 
kiránduláson tanultak és látottak bemutatása 
játékos formában a felsős tanulóknak. 
Kertünk és sok segítséget kaptunk a városi 
vállalkozóktól is. Szeretnénk köszönetet mondani 
támogatóinknak, akik nélkül nem sikerülhetett 
volna ez a kirándulás ilyen jól. 
Támogatóink: Peck Snack KFT, Nagybajom és Vidéke 
Takarékszövetkezet, Agró Bt Igal, Igali Gyógyfürdő, 
Komahús, Soós Tibor festőművész, Szegvári 
Józsefné tanár 
A következő számban szeretnénk részletesebb 
beszámolót készíteni élményeinkről. 
Igal, 2012. okt. 15.  
A 7. osztályos diákok nevében: 

Varga Istvánné osztályfőnök 
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Az Aradi 13 1849. október 6-án hősi halált 
halt hazájáért. Emléküket tisztelettel megőrizzük. A 
Nemzeti Gyásznap alkalmából 2012. október 5-én 
az Igali ÁMK Batthyány Károly Körzeti Általános 
Iskola tanulói és dolgozói megemlékeztek 
Vértanúkról. A műsort a 6. osztályosok készítették 
Orbán Mariann tanárnő vezetésével. Minden 
osztály képviselője meggyújtott egy mécsest a 
hősök tiszteletére. 

 

 
 
 

Igali ÁMK Margaréta Óvoda 
 
Valamennyi munkatársam nevében nagy 

szeretettel köszöntöm Önöket a 2012/2013-as 
nevelési évben. 

Elérkezett szeptember, amely minden 
kisgyermeknek az óvoda és az iskolakezdést jelenti. 
Tele vannak várakozással, hiszen a nyáron nem 
látott barátokkal újra találkoznak és egy csoporttal 
följebb lépnek. Folyamatosan fogadjuk az „új 
kicsiket”, akiket vigasztalni, bátorítani kell. 

Szép tiszta ovi várta a gyermekeket. A nyári 
zárva tartás alatt felkészülünk az új nevelési évre. Az 
új nevelési évünket olyan óvodai környezetben 
kezdhetjük, amelyben a gyermekek biztonságban 
vannak. Az udvaron és csoportszobákban boldogan 
játszhatnak, sokat mozoghatnak, énekelhetnek, 
rajzolhatnak. Ebben az évben is sokat fogunk 
kirándulni, megyünk bábszínházba, múzeumba, 
focizunk, táncolunk, tornázunk és csupa olyan 
dolgot csinálunk, amit a gyerekek örömmel 
végeznek. 

Nagyon örülünk, hogy egészen jól sikerültek 
az első napok itt az óvodában. A gyerekek 
magabiztosan érkeztek, a kiscsoportot kivéve, alig 
akadt egy-két sírás. remélem, hogy akinek az elválás 
egy kicsit nehezebben sikerült, azoknak is 

hamarosan felszáradnak a könnyei és csakis 
mosolygós, boldog kisgyerekkel találkozhatunk az 
intézményben.  

 

 
 

A 2012/2013-as nevelési évben 70 
kisgyermek tölti be élettel az óvodát, 3 csoportban. 
8 szakképzett óvodapedagógus, logopédus, 
gyógypedagógus, fejlesztő óvodapedagógus, 
pszichológus munkálkodik azon, hogy a gyerekek 
megkapják a számukra szükséges, életkori 
sajátosságokat figyelembe vevő fejlesztést. A 
pedagógusok munkáját 5 technikai dolgozó segíti. 

 

 
 
Nevelőmunkánk során a múlt értékeinek 

megismerésével, tiszteletével új értékek 
teremtésére törekszünk, a partnerkapcsolatok 
erősítésével az óvoda nyitottságát és hatékonyságát 
igyekszünk biztosítani. A mi óvodánkban a tanulási 
folyamat komplex, játékos keretben készít elő az 
iskolai életmódra.  

Nap, mint nap változatos, színes élményeket 
szerezhetnek önmagukról, barátaikról a segítő, 
befogadó, elfogadó felnőttek jelenlétéről, a 
közösségről, az őket körülvevő világról, a 
környezetről, a természet csodáiról, a számok, a 
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mennyiségek birodalmáról. Játszva tanulhatnak 
egymástól és a felnőttektől. 

Egyik fő törekvésünk, hogy a tanulási 
képességek célzott fejlesztésével minden gyermeket 
a lehetőségeihez képest felkészítsünk a 
zökkenőmentes iskolakezdésre, iskolai 
beilleszkedésre. Fontosnak érezzük a 
kapcsolattartást közvetlen és közvetett 
partnereinkkel. Arra törekszünk, hogy 
intézményünk munkájának minőségével 
elégedettek a szülők és egyéb partnereink, a ránk 
bízott gyermekek pedig nyugodt, barátságos 
légkörben, minél boldogabban töltsék 
mindennapjaikat óvodánkban. 

Bőséges programkínálattal készülünk a 
gyermekek és szülők számára az idei nevelési évben 
is. Szeptemberi programjaink közül kiemelném a 
minden évben megrendezésre kerülő Mihály napi 
vásárt, valamint a Szüreti felvonulást. 

Három pályázatunk megvalósítását 
folytatjuk ebben a nevelési évben. Nagy izgalommal 
várjuk az óvodabővítésre beadott pályázatunk 
elbírálását. jelenleg az értékeléseket végzik a 
szakemberek. A nyár folyamán kettő új pályázatot 
adtunk be, fűtéskorszerűsítés ás óvodafejlesztés 
területekre. A fűtéskorszerűsítésre beadott 
pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, a tavasz 
folyamán megkezdődnek a munkálatok 
intézményünkben. Pályázataink jelentős fejlődést 
hoznak óvodánk működésében. Mindent 
megteszünk annak érdekében, hogy a gyermekek 
korszerű óvodai nevelésben vegyenek részt. 

 
Cserné Fehér Mária 

 
 

Igal Fürdő: Újjászülettünk 
 

 
 
 2012. június 15-én ünnepélyes keretek 
között került sor az Igali-Gyógyfürdő bővítésének 
átadására. A megnyitón olyan jeles személyek 

vettek részt, mint Gelencsér Attila a Somogy-megyei 
közgyűlés elnöke, Horváth Gergely a Magyar 
Turizmus Zrt. vezérigazgatója, Székely Ernő 
Csíkszentkirály (RO) polgármestere, Antun Haramia 
Lipik (HR) polgármestere és természetesen Obbás 
Gyula Igal polgármestere. Az üdvözlő beszédek 
elhangzása után Süle Lajos plébános felszentelte az 
új épületrészt, majd az általános iskola tanulói adtak 
műsort. Igalban tulajdonképpen ekkor kezdődött a 
szezon. 
 Az építkezés költségvetése mintegy 600 mFt 
volt, melyből közel 200 mFt kölcsön, a többit 
pályázati forrásból és önerőből teremtette elő a 
tulajdonos önkormányzat. A bővítéssel a beépített 
terület 1400 m2-el nőtt, új vendégfogadó tér, büfé, 
üzlethelységek kerültek kialakításra. Elkészült két 
egyenként 300 fő befogadására alkalmas külön férfi 
és női öltöző, új zuhanyzó blokkok, valamint 5 
kezelőhelység. 
 A vízfelület 150 m2-el nőtt meg, ez 1db 
fedett élménymedencét kiúszóval, 1db fedett 
gyerek élménymedencét, 1db szabadtéri 
élménymedencét és 1db szauna merülő medencét 
jelent. Megújult a szauna tér is, 2x6 fős finn, illetve 
infra szauna áll a vendégek rendelkezésére. 
 

 
 Az Igali Gyógyfürdő az idén 50 éves. A nyári 
programok e köré a kerek évforduló köré épültek, a 
nyitás napján pl. 50 Ft volt a belépő mindenkinek, 
két nap múlva pedig minden jegyet 50%-on 
értékesítettünk. Mindkét akció rendkívül sikeres 
volt és a nyár még rengeteg programot hozott! 
Kéthetente éjszakába nyúló Zenés fürdőesték 
szórakoztatták a vendégeket, de volt itt 
Szerencsepéntek, Tökfesztivál, Retro diszkó, Vizes 
napok és Folyékony tűzijáték is. Szerencsére az 
időjárás kedvezett valamennyi rendezvénynek, 
mindössze egy alkalommal zavarta meg eső az esti 
diszkót.  
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 A nyár elteltével kijelenthetjük, hogy jó 
szezont zártunk, a látogatottsági mutatók és a 
vendégvélemények egyöntetűen azt bizonyítják, 
hogy a beruházás szükségszerű és elengedhetetlen 
volt, nélküle, a mai nehéz gazdasági helyzetben csak 
vegetálni tudott volna a fürdő, fejlődni 
semmiképpen sem. Az átadás óta eltelt időben 
minden hónap jobb volt, mint 2011-ben, többen 
látogattak el Igalba és a bevételeink is hozták az 
elvárásokat. Most, a tél közeledtével legfőbb 
feladatunk a vendégforgalom növelése mellett a 
gazdaságos üzemelés beállítása, hiszen a kölcsönt 
vissza kell fizetni és az új résszel megnövekedett 
költségeinket is ki kell termelni.  
 

Szeretettel várunk minden Igali és környékbeli 
lakost, az Igali-Gyógyfürdőn! 

 

 

 

Közérdekű telefonszámok: 
 

Igal Város Önkormányzata +36 82/573-029 

Posta +36 82/372-237 

Igali Rendőrőrs +36 82/573-054 

Családsegítő 

és Gyermekjóléti Szolgálat +36 82/372-122 

Batthyány Károly 

Körzeti Általános Iskola +36 82/573-037 

Igali Speciális Általános Iskola +36 82/573-017 

Margaréta Óvoda Igal +36 82/573-068 

Városi és Iskolai Könyvtár +36 82/573-037 

Arany János Művelődési Ház +36 82/333-403 

Thermál Patika +36 82/573-060 

Körzeti orvosi rendelő +36 82/573-031 

Fogorvosi rendelő +36 82/372-056 

Igali Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület +36 30/226-0123 

 +36 30/456-1697 

Igali Gyógyfürdő +36 82/573-059 

 
 
Apróhirdetések: Ingyenes apróhirdetését feladhatja 
személyesen, a Művelődési Házban, nyitva tartási 
időben. 
 

 Megérkezett: 
09.29. Fábri Áron Zoltán 
10.02. Lakatos Bíborka 

 
 

 Elhunyt: 
Kovács Károlyné, élt 77 évet, béke poraira. 
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