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Biztonsági kamerarendszerek tervezése, telepítése. 
Számítógépek javítása, beszerzése, beüzemelése, 

telepítése rövid határidővel. 
Hálózati problémák elhárítása, kellékanyagok és 

alkatrészek beszerzése versenyképes áron. 
Kérésre házhoz megyek, hívjon bizalommal! 

Fekete Zoltán +36-30-2040-136 

Pecsenye csirke rendelhető október 30-ig. 
2,5-3 kg-os súlyban 460 Ft/kg áron. November 4-10. 
közötti szállítással. Megrendelését a +36.20/536-97-
37-es telefonszámon vagy személyesen az Igal, Szent 
István u. 166. címen várom. 

1 mázsa körüli, többségében kék szőlő eladó! 
Érdeklődni a +36.30/473-20-34-es telefonszámon, 
vagy este a Szent István u. 161/a. sz. alatt. 

Igalban 1995-ben, új alapanyagokból épült nyaraló 
992 nm-es telekkel (gyümölcs, szőlő) elkerítve, 
gondozva eladó. Érdeklődni a 82/372-341 számon. 
 
Igalon a Cseri dűlőn 1100 nm-es telek, 24 nm-es           
1 szobás pince, présházzal eladó. Rendben tartott 
szőlőföld gyümölcsössel. Érdeklődni a 82/372-341 
számon 

Igalon, a Zrínyi utcában 2000 nm-es, összközműves 
telken, 1 szoba-konyhás komfort nélküli lakóépület. A 
telken diófás és méhészkedésre alkalmas a közeli 
akácosok miatt. Érdeklődni a 82/372-341 számon. 
 

http://www.igal.hu/
mailto:ikszt@igal.hu
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
  
Tisztelt Igali Polgárok! 

Immár hagyományos szüreti 
felvonulást szervezett az 
önkormányzat szeptember 28-án, 
melyen több helyi és környékbeli 
lovas fogatos vett részt. Színvonalas 
műsort adtak a helyi óvodások és a 
Gyógyfürdő Tánccsoport tagjai is. A 
felvonulást követően a fürdő előtt 
utcabál zárta a napot. 
Önkormányzatunk is csatlakozott az 
„Itthon vagy - Magyarország, 
szeretlek” országos 
rendezvénysorozathoz, melynek keretén belül tartottuk 
többek között a szüreti felvonulást és este pásztortüzet is 
gyújtottunk Szent Mihály napja alkalmából. A szervezők 
minden résztvevőnek megköszönik a szüreti felvonulás 
szervezésében, lebonyolításában végzett munkát; külön 
köszönetet érdemelnek azon személyek, akik felajánlásukkal 
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. 

Szintén szeptember 28-
án, az önkormányzat delegációja 
részt vett a horvátországi Lipik 
testvértelepülésünk közelében 
található Brekinszkán, ahol egy 
újabb Magyar Házat avatott fel a 
Magyar Egyesületek Szövetsége, 
amely része a Szövetség 
legnagyobb és legjelentősebb 
kezdeményezésének, a Magyar 
Ház projektnek. A sorrendben 12. 
ingatlan a környéken élő 
magyarság identitás 
megőrzésének és megmaradásának alapköve. A nagyszabású 
ünnepi rendezvényen Gellért Attila Igal város 
alpolgármestere, Cserné Fehér Mária és Tanító Tibor városi 
képviselők vettek részt. Az egyesületről bővebb információk, 
a rendezvényről további fotók megtekinthetők honlapunkon 
(www.igal.hu).  

A Hivatalos Közbeszerzési Értesítőben szeptember 6-
án megjelent a szennyvízberuházás kivitelezésére kiírt 
felhívás, melynek keretében szeptember 30-ig pályázhattak 
az érdeklődő cégek. A hiánypótlást követően a 
pályázatkezelő (NFÜ) Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya 
által kiállított újabb tanúsítvány birtokában lehet majd 
eredményt hirdetni, ezután a Kbt. szerinti szerződéskötési 
tilalmi időszak letelte után lehet a nyertes kivitelezővel 

szerződést kötni – legkorábban november elején. A 
munkálatok megkezdéséről folyamatos tájékoztatást fogunk 
nyújtani önkormányzatunk honlapján (www.igal.hu), illetve 
későbbi lapszámainkban. 

Hasonlóan halad a másik 
nagyberuházásunk is, a templom és 
környezetének felújítása: 
szeptember 11-én helyszíni 
ellenőrzést tartottak a regionális 
pályázatkezelő (DDRFÜ) 
munkatársai, akik a korábban 
benyújtott számlákat, illetve a 
június 11-én tartott sajtó nyilvános 
nyitórendezvény dokumentumait 
vizsgálták és rendben találták. 
Szeptember végén megjelent a 

templom felújítására kiírt közbeszerzési eljárás is, melynek 
keretében az érdeklődő vállalkozók helyszínbejárás 
alkalmával megtekintették az építéssel érintett helyszíneket. 
Szerződéskötés a fentiekben elmondottak szerinti eljárás 
(EU-s pályázati rend, közbeszerzési törvény) alapján 
november közepére várható, melyről szintén hírt fogunk 
majd adni. 

Tovább folytatódik a közmunkaprogram, ennek 
keretén belül a fürdő gazdasági 
bejárójával szemben két fóliasátor 
vázat állítottunk fel, melyre 
várhatóan a közeljövőben a fólia is 
rákerül. A fóliasátrak fűtését a 
fürdőről elfolyó meleg vízzel oldjuk 
meg, melynek kivitelezése 
folyamatban van. Így az eddig elfolyó 
meleg vizet is hasznosítani tudjuk: a 
fóliasátrak fűtéséhez szükség volt 
egy tároló medence kialakítására, 
amelybe felfogjuk a meleg vizet és 

onnan keringető szivattyúval juttatjuk azt el a fűtőtestekbe. A 
fóliasátrakban egynyári virágokat, zöldségpalántákat 
tervezünk termeszteni.  

Önkormányzatunk és a Dél-Dunántúli 
Takarékszövetkezeti Hitelintézet elcserélte a volt könyvtár 
épületet és a jelenlegi helyén működő takarékszövetkezeti 
irodát. A takarékszövetkezet a könyvtárat lebontatta és 
helyére egy teljesen új kirendeltséget építtet. A beruházás 
elkészülte után fog megtörténni az átköltözés és ekkor az 
önkormányzat birtokba veszi a jelenlegi kirendeltség 
épületét. Arra jelenleg még nincs döntés, hogy ezt az 
épületet milyen célra hasznosítja majd az önkormányzat. 
 
Igal, 2013. október 11.   Obbás Gyula 
     polgármester 

http://www.igal.hu/
http://www.igal.hu/
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Művelődési Ház hírei 
 

Figyelem! 2013. október 15-től az Arany János Művelődési 
Ház nyitva tartási ideje megváltozik, az alábbiak szerint! 

Hétfő: 10:00-18:00 Kedd:        9:00-20:00 
Szerda: 10:00-18:00 Csütörtök: 10:00-20:00 
Péntek: 10:00-21:00 Szombat:   13:00-21:00 

    Vasárnap: 12:00-18:00 
 

Szeptember 26-án, délután Somogyi Táncház 
foglalkozáson vettek részt az iskolás gyerekek. A tánc mellett 
üvegfestéssel hűtőmágneseket is készítettek a diákok. A 
táncot Babinecz Sándor oktatta, a kézműves foglalkozást 
Sipos Georgina tartotta, a talpalávalót Karakas Zoltán, a 
Magyar Dudazenekar vezetője fújta. Ezúton is köszönjük 
nekik, hogy hozzájárultak a délután sikeréhez. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Október 1-jén, 14 órakor az időseket ünnepeltük a 
Művelődési Házban. Először a nagycsoportos óvodásokat, 
majd az általános iskola 3.a és 3.b osztályos tanulóinak közös 
zenés, verses műsorát láthatták, utána az Igali Női Kar 
előadásában somogyi dallamokat Pintér József 
feldolgozásában hallhattak a vendégek. Végül az idősek 
klubjának két tagja, Farkas Józsefné és Klingler Artúr 
mondtak verset. Az ünnepség után az Általános Iskola 
ebédlőjében egy késői ebédet fogyaszthatott el a közönség, 
és kaphatta meg az Önkormányzat jelképes ajándékát. 
Köszönjük a felkészítő pedagógusoknak és a szereplőknek, 
hogy idén is színesebbé varázsolták az Idősek Napja 
alkalmából szervezett ünnepségünket! 

 
 
 
 
 

 
 
 
Kiállítás a Művelődési Házban! 
2013. szeptember 27-től Művelődési Házunkban látogatható 
Pfeiffer Ilona festményeinek kiállítása. 
Mindenkit szeretettel várunk! 
 
Pfeiffer Ilona 

1993 óta 
igali lakos vagyok, 
miután 1991-ben 
Németországból, 
Cottbusból a saját 
utazási irodámon 
keresztül 
buszokkal hoztam 
az igali fürdőbe a 
gyógyulni vágyókat. Annyira megtetszett nekem a szép, 
nyugodt környezet, hogy vettünk egy házat. 
Hobbiként legalább már 30 éve festek, de nem tartom 
magam egyáltalán tökéletesnek, ezt szeretném 
kihangsúlyozni. Németországban volt egy galériám, ahol 
festettem és képeket értékesítettem. Miután nyugdíjas 
lettem, sokkal több időm van a hobbim ápolásához, Igalban a 
Mátyás király utca 16. szám alatt van egy festőgalériám. Az itt 
kiállított képek az Igalban megfestett képek közül 
választottam ki. Érdekesség, hogy Aba-Novák Vilmos festőt, 
aki az 1920-as években, Igalban töltött pár hónapot, 
különösen szeretem, és másolom. Egyébként saját fotókról 
festek, nagyon ritkán a természetben. 
 
Kérem, élvezzék a képek hangulatát, amelyeken az időm, a 
festés utáni szeretet és a szép iránti vágy kerül kifejezésre! 
 

A legnépszerűbb Internetes videó megosztó 
oldalon is promótáljuk a fürdőt 

  
Augusztus elején került feltöltésre a legnépszerűbb 
internetes videó megosztó oldalra -www.youtube.com- a 
nemrégiben a fürdőről készített rövid kisfilmen. A video 
minősége és technikai részletei ugyan nem vetekednek a 
drága reklámfilmekben alkalmazott megoldásokkal, hiszen a 
felvétel csak egy egyszerű otthoni videokamerával készült, 
ennek ellenére mégis azt gondolom, hogy egy szerethető 
image film született a fürdőről, amit a sok pozitív visszajelzés 
is igazol. Azt, hogy mennyire is értékelik a vendégek ezt az 
egyszerű és ez idáig hiányzó megjelenési formát, azt jól 
mutatja, hogy a fürdő közösségi oldalán – az egyik 
legnépszerűbb bejegyzés lett- és ez által már most több mint 
18.000 ezer emberhez jutott el közvetlenül a fürdőnk híre. A 
Youtube videó megosztó oldalon pedig már most több mint 
1200 megtekintésnél jár a kis film, ami ilyen rövid idő alatt a 

http://www.youtube.com/
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hasonló jellegű turisztikai filmek látogatottságához 
viszonyítva igazán jónak mondható. Ezek után talán 
mondhatom, hogy megérte a sok befektetett munka és 
szívből remélem, hogy a kis filmnek köszönhetően még több 
vendég fog kedvet kapni ahhoz, hogy ellátogasson hozzánk. 
Külön szeretném megköszönni a Tormasi Productions-nek a 
videó utómunkáiban nyújtott önzetlen segítséget. Szeretnék 
megkérni mindenkit, hogy akinek tetszik a kis film az legyen 
szíves ossza meg a saját profilján is, hogy ez által még több 
emberhez eljuthasson a csodás fürdőnk híre. A kis film a 
www.youtube.com oldalon „Igali-Gyógyfürdő” néven 
található meg. 
A videó hamarosan feltöltésre kerül a város honlapjára is. 
 
Tisztelettel:    Gellért Attila 
 

Az Igali-Gyógyfürdő rajzpályázatának 
eredményhirdetése 

 
Idén első alkalommal került kiírásra az Igali-Gyógyfürdő 
rajzpályázata, amelyre meglepően sokan jelentkeztek az 
ország minden pontjától, különösen ahhoz mérten, hogy csak 
a saját felületeinken hirdettük meg a versenyt. A 
nyereménybelépőkön kívül semmibe nem kerülő megjelenés 
több mint 500 új regisztrációt és közel 10.000 fős elérést 
hozott a fürdő közösségi oldalán, ami remélhetőleg sok új 
vendéget is generált Igalnak. A pályázatot jövőre még 
szélesebb körben meghirdetve újra szeretnénk 
megszervezni. 

Alsósok:    
1. Bán Adrienn 1./d. Budapest, Erzsébetváros 
2. Fülöp Orsolya 2./a. Igal 
3. Szloboda Tamás 4. Lánycsók 
Felsősök: 
Különdíj: Horváth Evelin 8./d. Kecskemét 
 
A rajzpályázat különdíjasa: 
A Facebook szavaztok alapján (145 Like-al): Kaposvári Péter. 
Minden pályázónak nagyon szépen köszönjük a részvételt, a 
nyerteseknek pedig szívből gratulálunk. A beküldött 
alkotások kiállításra kerülnek az Igali-Gyógyfürdőben. 
Tisztelettel: 

Soós Tibor – Igalból származó festőművész 
Gazder József – Igali-Gyógyfürdő ügyvezető igazgatója 

Gellért Attila –alpolgármester (ötletgazda-szervező) 
 

 

Az Igali-Gyógyfürdő hírei 
 

Old Timerek a napozók helyén! 
Igazán kellemes 
őszi időben 
csodálhattuk 
meg a veterán 
autók széles 
választékát a 
fürdő területén. 
Az Oldtimer Club 
Pécs egyesület 
szervezésében 
több mint 20 autócsoda és motorkerékpár jött el, hogy az 
Igali-Gyógyfürdőn tartsák meg szezonzáró klub 
rendezvényüket. A nyáron napozókkal teli zöldterületet most 
matuzsálemi korú, de kinézetre egyáltalán nem annak tűnő 
Alfa, Opel, VW, Mercedes, Fiat és Porsche márkájú autók 
foglalták el, de akadt köztük Trabant, Skoda, kis Polski és egy 
VW katonai jármű is. A kétkerekűeket Ural és Izs márkák 
képviselték. A kivételes járművek nagyon sok érdeklődőt 
vonzottak, és a hozzáértőket a motorháztetők alá 
bekukkantva igazi csemege várta. A 40-50 éves csodák kitűnő 
műszaki állapotban, gazdáik gondoskodása révén tökéletes 
külső és belső kinézettel bármely mai modell mellett büszkén 
feszíthetnek, öregbítve ezzel tervezőik hírnevét is. 
GJ 
 
Nyitva tartás változás 
2013. október 1. – 2014. április 30. között a fürdő 9-18 óráig 
tart nyitva.  
A délutáni kedvezmény 14 órától érvényes. 
 
Szolgáltatások 
Ismét van medence torna a fedett termálmedencében! Heti 
egy nap kivételével, naponta kétszer térítésmentesen vehetik 
igénybe vendégeink a vízi tornát, melyet Kiss Nóra 
gyógytornász tart. 
 
Parajdi sófürdő! Új szolgáltatásként a világon az egyik legjobb 
minőségű, 84-féle ásványi anyagot tartalmazó Parajdi só 
kádfürdő áll a vendégek rendelkezésére. A szolgáltatás díja 
2.500 Ft/30 perc. 
 

 

Általános Iskola 
 

Kövessenek minket a WEB-en és FACEBOOK-on: 
www.igaliskola.com 

FACEBOOK/Battyány Károly Általános Iskola 

 

http://www.youtube.com/
http://www.igaliskola.com/

