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Őszi feltöltődés az októberi hosszú hétvégén
2015. október 24-25. 

Lassan beköszönt a hűvös, borús ősz. Ilyenkor gyengébbnek, 
erőtlennek érezzük magunkat; energiára, feltöltődésre vágyik 
szervezetünk. Ebben a testi- lelki feltöltődésben segít az Igali
Gyógyfürdő! 
Október 23-ai kedvezményes csomagajánlatunk tartalma 
(Érvényes okt. 23-24-25-én): 

- 1 fő részére szóló egész napos belépőjegy, ami magában 
foglalja az összes üzemelő medence és a sz
használatát 

- 1 fő részére szóló 30 perces illóolajos masszázs
- 1 fő részére szóló 30 perces dézsás fürdőzés az Igali

Gyógyfürdőben található Parajdi sófürdőben
A csomag ára: 5.700 Ft ( Eredeti ár: 7.700 Ft)

 

 

 

 

 

 

       Szauna programok az Igali-Gyógyfürdőben 

Egyre hűvösebb az idő, ilyenkor igazán jól esik egy testet
melengető szaunázás. Októbertől nálunk is beindul a szauna 
szezon: gyertek és próbáljátok ki minél több különleges 
szeánszunkat! Amellett, hogy szuper élmény, még egészséges 
Az Igali-Gyógyfürdő szauna-világa két különböző hőfokú finn 
szaunát valamint két Infra szaunát foglal magába, emellett pedig 
egy merülő medence (16-18°C-os) áll a vendégek rendelkezésére.
Az aktuális szauna-szeánszainkról a www.igal.hu 
bővebb információ.  
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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
Telefon: 82/333

Következő szám várható időpontja:

 Elhunyt:
Tancsa László

Isten nyugosztalja!

 Megs
Nyerges Zoé –

Réti Katalin 
Isten hozott!
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Közérdekű Információs Havilap, 
Felelős kiadó: Obbás Gyula polgármester 

Felelős szerkesztő: Arany János Művelődési Ház 
Postacím: 7275 Igal, Szent István u. 89. 

http://www.igal.hu E-mail: ikszt@igal.hu, 
Telefon: 82/333-403 Fax: 82/333-402 

Következő szám várható időpontja: 2015. november, Lapzárta: október 30. 

Elhunyt:  
Tancsa László - Élt 55 évet. 

Isten nyugosztalja! 

Megszületett: 
– szeptember 13-án. 

Réti Katalin – október 13-án. 
Isten hozott! 



2015. október

Igali Hírmondó
    Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű információs lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
 
Tisztelt Igali Polgárok! 
 
A szennyvíz rákötésekkel kapcsolatos legújabb információk a 
következők: 
A lakossági csatlakozások ingatlanonként 2016. április végéig 
végezhetőek el talajterhelési díj fizetése nélkül. Ennek az oka, 
hogy a próbaüzem 2015. november 2-án fejeződik be, így az előző 
határidőket a kivitelező nem tudja tartani. A DRV Zrt
egyeztetés alapján leírjuk Önöknek a rákötések folyamatát.
Rákötésre 2015. november 2. után van lehetőség. Az 1.000 Ft + 
ÁFA (1.270 Ft) mértékű kedvezményes felügyeleti díj befizetéséről 
szóló csekket, vagy annak másolatát, valamint a DRV által 
kiküldött rákötési megrendelési lapot, kitöltve e
vagy személyesen szíveskedjenek eljuttatni a DRV Zrt. Kaposvári 
Ügyfélszolgálatához. Cím: 7400 Kaposvár Béke u. 41., Postázási 
cím: DRV Zrt. 8601 Siófok Pf.: 888., e
ugyfelszolgalat@drv.hu, Azok az ingatlan tulajdonosok, akik 
eljuttatták Hivatalunkhoz ezeket a dokumentumokat, már 
továbbítottuk a DRV fent említett ügyfélszolgálati pontjához.
Amennyiben 2015. november 2-ával szeretnék a rákötést 
elvégezni, úgy az alább megadott telefonszámon történt 
egyeztetés után lehetséges: +36-40/240-240 
A telefonos egyeztetést követően a DRV Zrt. szakfelügyelete 
mellett tudják a tényleges rendszerre kötést megoldani, ezt 
követően a DRV részéről megkapják az érvényes v
jegyzőkönyvet és innentől kezdve a mért vízmennyiség alapján 
történik a szennyvíz díj számlázása. 
Orvosi rendelő: 
Az orvosi rendelő, a védőnői szolgálat és a fogorvosi rendelő belső 
munkálatai elkészültek. Jelenleg a külső tereprendezés folyik. 
Reményeink szerint a rendelés legkésőbb 2015. november 15
megindulhat a felújított, régi helyen. Reméljük, hogy mindenki 
megelégedésére történt a felújítás. A megújult környezet 
barátságosabb helyszínt biztosít, a gyógyulni vágyok részére. 
Közmunka program: 
Önkormányzatunk 2016. évben gyümölcsaszaló programot 
szeretne indítani, közmunka program keretein belül. Ehhez az 
Önkormányzat 8000 m2 területet vásárolt. Ezzel együtt már közel 
2 ha áll rendelkezésre gyümölcstermesztéshez. A NÖDIK
őshonos fafajtákat szerzünk be. 
2015. október 31-vel két programunk megszűnik. Mindkettő 
hosszabb időtartamú közmunka program. Az egy
telepítését végeztük, a másikban pedig közterület takarítás 
történt, mindkettő 10-10 fővel. 
2015. november 1-vel szintén két program indul. Az egyik 4 fő 
foglalkoztatására ad lehetőséget, továbbra is közterület takarító 
munkakörben. A másik program 20 fővel indul, amelyben a már 
telepített akácos gondozását végzik. A munkaügyi központ 
utasítására a jelenleg FHT-ban részesülők élveznek előnyt a 
közmunkaprogramban. Mindkét program esetén a bértámogatás 
mértéke 100 %, a Központ által. 
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Testületi ülés: 
Az Önkormányzat Képviselő Testülete ez évben is pályázatot 
nyújtott be szociális tűzifa beszerzésére. A pályázaton elnyert 
famennyiséget a szociális bizottság fogja kiosztani az arra 
rászorulók között, előre láthatólag december és január 
hónapokban. Szintén pályázatot nyújtott be az Önkormányzat a 
Bursa Hungarica felsőoktatási pályázati rendszerre, mellyel a 
hátrányos helyzetű főiskolás és egyetemi hallgatókat kívánják 
támogatni 2016-ban.  
Szüreti felvonulás: 
A szüreti felvonulás 2015. október 1
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak a 
személyeknek, egyesületeknek, ak
rendezvény sikeres megvalósulását.
 
Üdvözlettel:   

Művelődési 
Ház hírei 

 
A pályaválasztás előtt 
álló 7. és  8. osztályos 
tanulok egy 
bemutatóval 
egybekötött fodrász 
és kozmetikai 
tanácsadáson vehettek részt 2015.09.18.

címmel megrendezett traccspartin a fiatalok megoszthatták 
egymással gondolataikat, terveiket az ifjúsági élettel kapcsolatban.
 
 
Varga Istvánné 
vezetésével 
2015.09.24-én 
újra indult a 
számítógépes 
szakkör, ahol régi 
és új érdeklődők 
ismerkedhettek 
meg a 
számítógép rejtelmeivel!  
 

 

 
 

Az Önkormányzat Képviselő Testülete ez évben is pályázatot 
nyújtott be szociális tűzifa beszerzésére. A pályázaton elnyert 
famennyiséget a szociális bizottság fogja kiosztani az arra 
rászorulók között, előre láthatólag december és január 

kban. Szintén pályázatot nyújtott be az Önkormányzat a 
Bursa Hungarica felsőoktatási pályázati rendszerre, mellyel a 
hátrányos helyzetű főiskolás és egyetemi hallgatókat kívánják 

A szüreti felvonulás 2015. október 10-én jó hangulatban lezajlott. 
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak a 
személyeknek, egyesületeknek, akik munkájukkal segítették a 
rendezvény sikeres megvalósulását.  

   Obbás Gyula 
polgármester 

 

tanácsadáson vehettek részt 2015.09.18.-án,ahol 
megismerkedhettek ezen 
szakmákkal kapcsolatos 
tudnivalókkal. 

 
 
 
2015. szeptember 18-án 
„MOST SZÓLJ BELE!!!” 

címmel megrendezett traccspartin a fiatalok megoszthatták 
egymással gondolataikat, terveiket az ifjúsági élettel kapcsolatban. 



Igali Hírmondó   Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű 
2015. október, IV. évfolyam 10. szám 

2015. október 1-én köszöntöttük az idősek világnapján a szép 
korúakat. 
A mise után Obbás Gyula polgármester úr 
köszöntőjével indult a színvonalas műsor. A 
délutánt egy közös étkezés zárta. Ezúton 
szeretnénk köszönetet mondani a fellépő 
óvodásoknak, iskolásoknak, időseknek, 
valamint, Leiter Péternek a citerajátékáér
Majorné Pfeifer Zsanettnak a 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015.október 1
Csek 
vezetett Baba
Klubban a 

foglalkozáson ismét 
nagyon jól szórakoztak 
a picik és a szüleik. 
Sok szeretettel várunk 
minden érdeklődőt a 

következő ingyenes foglalkozásra 2015.11.05-én 17.00 
 
2015. október 5-én 
Marton Péter 
festőművész 
festményeit 
tekinthették meg az 
érdeklődők. 
„Alkotásait, jellemzi 
a sokszínűség. 
Festményein megelevenedik a vitorlázó-repülő végtelen kék 
égboltja és a tájfutó erdeinek, mezőinek zöldje. Láthatunk portrét, 
tájképet földről és levegőből nézve. A kiállított képek között 
látható néhány alkotás, amelyek fotók alapján készültek, ezek 
mellett, hogy érdekesebb legyen a festmények alapját képező 
fény-képeket is kiállítottuk.” Marton Péternek köszönjük, hogy 
minket tisztelt meg azzal, hogy nálunk tartotta első önálló 
kiállítását és sok sikert és jó egészséget kívánunk a továbbiakban!

Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű információs lapja

én köszöntöttük az idősek világnapján a szép 
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Leiter Péternek a citerajátékáért és 
a dalcsokorért! 

2015.október 1-én 
 Zsuzsa által 

vezetett Baba-Mama 
Klubban a 

gyerekfejlesztő 
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2015. október 6-án az 
aradi vértanúkra 
emlékeztünk az 
általános iskola 
szívhez szóló 
műsorával. 
Gratulálunk a 
felkészítőknek és a 
szereplőknek! 
 
Az idősek hónapja alkalmából Szabó Ferenc vezetésével a 
kaposvári Tüskevári Kórus nótacsokorral kedveskedett a 
szépkorúaknak 2015. október 14
 

 
Sherlockhoz méltóan csavaros észjárással kellett rendelkezniük az 
ügyességi és logikai vetélkedőn résztvevő kis nyomozóknak 
október 15-én a 
művelődési 
házban. A 
győztes csapat 
(Sárkánygyíkok) a 
kincset rejtő 
kulccsal és édes 
nyereménnyel 
térhettek haza. 
 
Következő programjainkra mindenkit szeretettel várunk!:
X – BOKSZ 
2015. október 17. (szombat) 15.00, Tancz
Egészséges életmód: 2015. október 21. (szerda) 14.00, előadó 
Dergecz Tímea az ÁNTSZ munkatársa
Időskori higiénia, komfortérzet:
előadó Baranyi Zoltánné védőnő
Meridián torna: 2015. október 27. (kedd) 10
akupresszőr, reflexológus természetgyógyász vezetésével
Gyógytorna minden szerdán 17 órától, oktató: Obbás Tímea 
Számítógépes szakkör 18 éven felüliek részére: minden 
csütörtökön 17órától, oktató: Varga Istvánné
Aerobik: október 12. (hétfő); október 15. (csütörtök); október 20. 
(kedd); október 21. (szerda); október 27. (kedd); október 30. 
(péntek) egységesen 19 órától Plell Péter vezetésével!
 
Programjaink, hirdetéseink megtalálhatóak facebook oldalunkon: 
www.facebook.com/aranyjanos.muvelodesihaz.7

hozzánk, kövessenek minket a facebook
 

 
információs lapja 

 

lmából Szabó Ferenc vezetésével a 
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Sherlockhoz méltóan csavaros észjárással kellett rendelkezniük az 
ügyességi és logikai vetélkedőn résztvevő kis nyomozóknak 2015. 

Következő programjainkra mindenkit szeretettel várunk!: 

2015. október 17. (szombat) 15.00, Tancz Szabolcs vezetésével 
2015. október 21. (szerda) 14.00, előadó 

Dergecz Tímea az ÁNTSZ munkatársa 
Időskori higiénia, komfortérzet: 2015. október 27. (kedd) 10.00, 
előadó Baranyi Zoltánné védőnő 

2015. október 27. (kedd) 10.30 Rádai Tímea 
akupresszőr, reflexológus természetgyógyász vezetésével 

minden szerdán 17 órától, oktató: Obbás Tímea  
18 éven felüliek részére: minden 

csütörtökön 17órától, oktató: Varga Istvánné 
); október 15. (csütörtök); október 20. 

(kedd); október 21. (szerda); október 27. (kedd); október 30. 
(péntek) egységesen 19 órától Plell Péter vezetésével! 

Programjaink, hirdetéseink megtalálhatóak facebook oldalunkon: 
www.facebook.com/aranyjanos.muvelodesihaz.7, csatlakozzanak 

hozzánk, kövessenek minket a facebook-on is! 
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Hírmorzsák az Oviból 
 

Szeretettel köszöntjük az Igal Újság olvasóit!  
Október 1.-én az idősek felköszöntésének nemes 

feladatában a nagycsoportosok vettek részt! A gyermekek 
műsorral és csekély ajándékkal örvendeztették meg Igal szép korú 
lakosait. 
A Csigabiga (középső) csoport óvodapeda
témahetet szerveztek a csoportjukba. Egy őszi délelőtt kirándulást 
tettek a szomszédos kertben, ahol megismerkedtek az ősszel érő 
gyümölcsökkel, zöldségekkel, és almát szüreteltek. Sokat 
beszélgettek arról, hová fognak menni, mit fognak ott csinálni. Egy 
tartalmas, őszi kirándulásnak voltak részesei. A kirándulás előtti 
napokban beszélgetésekkel, szüretelős dalokkal, mondókákkal, 
almás mesével próbálták felkészíteni a gyermekek a környezeti 
témára, és a kirándulásra. A készített fényképekből albumot 
állítottak össze a gyerekek az óvó nénik segítségével.
Óvodánkban minden évben megemlékezünk az állatok 
világnapjáról, október negyedikéről. Az egész hét ennek jegyében 
zajlott. Állatokról szóltak a mesék, versek, mondókák, dalok. 
Színeztek, ismeretterjesztő filmekből, könyvekből tudhattak meg 
még többet az állatokról. Az otthonról hozott állatos képekből 
plakátok készültek. Célunk, hogy a gyerekekben kialakuljon az 
állatok iránti tisztelet, és a gondoskodás igénye. 
Október 10-én nagycsoportosaink műsorukkal tették színesebbé a 
szüreti felvonulást. (Felkészítő pedagógusok: Bernáth
Elvira és Telekesé Szabadi Judit)  A gyermekek mellett, a szülők is 
népviseletbe öltöztek a hagyományőrző rendezvényen, így 

részvételü
ket. 
A 
nagycsop
ortosok az 
Igali 
Batthyány 
Károly 
Általános 
Iskolában hüllőbemutatón vettek részt. Élményekkel gazdagodva 
tértek vissza a bemutatóról. Az óvodapedagógusok kiállították a 
gyermekek rajzait, melyen azt ábrázolták: „Mi tetszett a 
legjobban?” Köszönjük szépen az iskola meghívását, mellyel 
örömet szereztek gyermekeinknek! 

Nemcsak programokban bővelkedtünk, bővült 
szolgáltatásaink köre is. A logopédia és fejlesztés mellett elindult a 
gyógytestnevelés, úszás, játékos bibliaismeret, valamint szervezés 
alatt van az ovis angol oktatás, és a néptánc is. Remé
kedves Szülő megtalálja a gyermekének tetsző programokat, és 
szolgáltatásokat! 

 

Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű információs lapja
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Iskolában hüllőbemutatón vettek részt. Élményekkel gazdagodva 
tértek vissza a bemutatóról. Az óvodapedagógusok kiállították a 
gyermekek rajzait, melyen azt ábrázolták: „Mi tetszett a 
legjobban?” Köszönjük szépen az iskola meghívását, mellyel 

Nemcsak programokban bővelkedtünk, bővült 
szolgáltatásaink köre is. A logopédia és fejlesztés mellett elindult a 
gyógytestnevelés, úszás, játékos bibliaismeret, valamint szervezés 
alatt van az ovis angol oktatás, és a néptánc is. Reméljük, minden 
kedves Szülő megtalálja a gyermekének tetsző programokat, és 

Igali-Gyógyfürdő
 

Szárnyra kapott Igal turizmusa
20 éve nem volt ilyen jó szezon a gyógyfürdőben

Remek szezont tudhat maga mögött a 100%
önkormányzati tulajdonban lévő Igali
20 év legjobb szezonját zárta idén. A májustól augusztus végéig 
tartó időszakban, rekordszámú, több mint 110.000 látogatót 
fogadott a fürdő. 2012-ben, több mint 600 millió forintból került 
átadásra a fürdő életének eddigi legnagyobb beruházása, 
bizonyára ennek is volt köszönhető, hogy az utóbbi három évben 
megemelkedett a látogatók száma, aminek eredményeként éves 
szinten 137-140 ezer vendég látogatta meg a fürdőt.

Az idei év kiemelkedő siker
augusztus végéig már több mint 150.000 vendég kereste fel a 
fürdőt, ami már most jóval több, mint a korábbi rekord év teljes 
látogatószáma. Utoljára a rendszerváltás idején volt hasonló 
érdeklődés Igal iránt. Ha csak a májustól au
periódust vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy ezen időszak alatt 
33.000-el többen keresték fel a fürdőt, mint a tavalyi évben. A 
legnagyobb forgalomnövekedést júliusban illetve augusztusban 
könyvelték el, ez utóbbiban 55%
egyébként is legerősebbnek számító hónap vendéglétszámát.

Az eddigiektől eltérő marketing stratégiának és a fokozott 
online megjelenéseknek köszönhetően a gyógyfürdő honlapjának 
illetve közösségi oldalainak a látogatottsága is több mint 60 %
emelkedett a korábbi évekhez képest.

Nem csak látogatószámban, hanem programkínálatban is 
rekordévet zárt a fürdő; majd minden hétvégén volt valamilyen 
kisebb nagyobb rendezvény, melyeken közel 50 fellépő, köztük sok 
híresség szórakoztatta a vendégeket az i
megnövekedett forgalom a helyi vendéglátó egységekben és a 
szálláshelyeken is érzékelhető volt, elmondásuk alapján ők is 
remek szezont zártak. 

2015. június hó látogatószáma: 20.865 fő
növekedés az előző év adott hónapjához képest 

2015. július hó látogatószáma: 31.281 fő
növekedés az előző év adott hónapjához képest 

2015. augusztus hó látogatószáma: 40.328 fő
növekedés az előző év adott hónapjához képest 
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Gyógyfürdő 

zárnyra kapott Igal turizmusa 
20 éve nem volt ilyen jó szezon a gyógyfürdőben 

Remek szezont tudhat maga mögött a 100%-ban 
önkormányzati tulajdonban lévő Igali-Gyógyfürdő, amely az utóbbi 
20 év legjobb szezonját zárta idén. A májustól augusztus végéig 
tartó időszakban, rekordszámú, több mint 110.000 látogatót 

ben, több mint 600 millió forintból került 
tadásra a fürdő életének eddigi legnagyobb beruházása, 

bizonyára ennek is volt köszönhető, hogy az utóbbi három évben 
megemelkedett a látogatók száma, aminek eredményeként éves 

140 ezer vendég látogatta meg a fürdőt. 
Az idei év kiemelkedő sikerességét jól mutatja, hogy 

augusztus végéig már több mint 150.000 vendég kereste fel a 
fürdőt, ami már most jóval több, mint a korábbi rekord év teljes 
látogatószáma. Utoljára a rendszerváltás idején volt hasonló 
érdeklődés Igal iránt. Ha csak a májustól augusztusig tartó 
periódust vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy ezen időszak alatt 

el többen keresték fel a fürdőt, mint a tavalyi évben. A 
legnagyobb forgalomnövekedést júliusban illetve augusztusban 
könyvelték el, ez utóbbiban 55%-al sikerült túlszárnyalni az 

számító hónap vendéglétszámát. 
Az eddigiektől eltérő marketing stratégiának és a fokozott 

online megjelenéseknek köszönhetően a gyógyfürdő honlapjának 
illetve közösségi oldalainak a látogatottsága is több mint 60 %-al 

edett a korábbi évekhez képest. 
Nem csak látogatószámban, hanem programkínálatban is 

rekordévet zárt a fürdő; majd minden hétvégén volt valamilyen 
kisebb nagyobb rendezvény, melyeken közel 50 fellépő, köztük sok 

atta a vendégeket az idei szezonban. A 
megnövekedett forgalom a helyi vendéglátó egységekben és a 
szálláshelyeken is érzékelhető volt, elmondásuk alapján ők is 

2015. június hó látogatószáma: 20.865 fő 
növekedés az előző év adott hónapjához képest 24% 

július hó látogatószáma: 31.281 fő 
növekedés az előző év adott hónapjához képest 43% 

2015. augusztus hó látogatószáma: 40.328 fő 
növekedés az előző év adott hónapjához képest 55% 


