
 

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a szauna
korlátozott számban (max. 10 fő) tudunk fogadni jelentkezést. A részvétel 
jelentkezési sorrendben történik. 
A szauna-szeánszokra előzetes időpont egyeztetés a +36 82/372
286-os telefonszámon vagy a fürdő recepcióján lehetséges.

INGYENES Nordic-Walking túravezetés
Minimum létszám 5 fő – max. 12 fő.

A túrán való részvétel tartalmaz egy rövid oktatást a helyes Nordic
Walking használatról, illetve egy 2 órás ingyenes túravezetést a 
fürdőt övező legszebb dombokon, útba ejtve a tavalyi évben 
felújított igali Szent Donát kápolnát. 
A túrán való részvételhez előzetes jelentkezés szükséges. 
Jelentkezni a 30/692-5998-as telefonszámon vagy az 
igaligyogyfurdo@gmail.com e-mail címen lehet.  
A túrák a fürdő bejáratától indulnak az alábbi időpontokban:

10:30 órakor illetve 13:30 órakor
 
Ezen a napon a  fürdőben elhelyezünk egy nagy mo
minden vendég aláírhat, így akik szeretik a fürdőnket, azok 
névjegyükkel is megerősítik mennyire kötődnek az igali fürdőhöz. 
Mindemellett egy érdekes kvízjátékkal is várjuk kedves 
vendégeinket. A kvízt helyesen kitöltők között kisorsolásra 
egy családi belépőjegy. 
Azon vendégeink között, akik ezen a napon Facebook oldalukon 
bejelentkeznek az Igali-Gyógyfürdőbe, köztük egy darab két fő 
részére szóló belépőjegyet sorsolunk ki.  
 
Legyen az Igali-Gyógyfürdő az Év Feltörekvő Fürdője 2015
SZAVAZZ RÁNK! 
Igal is részt vesz azon az országos megmérettetésen, melynek 
keretein belül Magyarország legjobb fürdőit keresik. A nevezett 
fürdők három kategóriában (Az Év Fürdője 2015., Az Év Feltörekvő 
Fürdője 2015. és A Helyiek Kedvenc Fürdője 2015.)
egymással 2015. június 4. és szeptember 30 között.
A díjak nem szakmai jellegűek, mindhárom kategóriában a legtöbb 
szavazatot begyűjtő fürdő nyer. A győztes három fürdő milliós 
nagyságrendű média megjelenést kap. Az Igali-Gyógyfürdő az Év 
Feltörekvő Fürdője kategóriában indul! 
 
Mindamellett, hogy számunkra pozitív és megtisztelő visszajelzést 
teszel szavazatoddal még egy nyereményjátékon is részt veszel, 
hiszen a szavazók között is értékes nyereményeket sorsolnak ki.
 
Amennyiben úgy gondolod, hogy az Igali-Gyógyfürdő az Év 
Feltörekvő Fürdője, kérjük, szavazz az alábbi oldalon:

www.azevfurdoje.hu/igal 
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Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a szauna-szeánszokra csak 
korlátozott számban (max. 10 fő) tudunk fogadni jelentkezést. A részvétel 
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os telefonszámon vagy a fürdő recepcióján lehetséges. 
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max. 12 fő. 

A túrán való részvétel tartalmaz egy rövid oktatást a helyes Nordic-
Walking használatról, illetve egy 2 órás ingyenes túravezetést a 
fürdőt övező legszebb dombokon, útba ejtve a tavalyi évben 
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A túrák a fürdő bejáratától indulnak az alábbi időpontokban: 

10:30 órakor illetve 13:30 órakor 

fürdőben elhelyezünk egy nagy molinót, amelyet 
, így akik szeretik a fürdőnket, azok 

névjegyükkel is megerősítik mennyire kötődnek az igali fürdőhöz.  
is várjuk kedves 

kisorsolásra kerül 

akik ezen a napon Facebook oldalukon 
egy darab két fő 

Gyógyfürdő az Év Feltörekvő Fürdője 2015-ben - 

Igal is részt vesz azon az országos megmérettetésen, melynek 
keretein belül Magyarország legjobb fürdőit keresik. A nevezett 
fürdők három kategóriában (Az Év Fürdője 2015., Az Év Feltörekvő 
Fürdője 2015. és A Helyiek Kedvenc Fürdője 2015.) versenyeznek 
egymással 2015. június 4. és szeptember 30 között. 
A díjak nem szakmai jellegűek, mindhárom kategóriában a legtöbb 
szavazatot begyűjtő fürdő nyer. A győztes három fürdő milliós 

Gyógyfürdő az Év 

Mindamellett, hogy számunkra pozitív és megtisztelő visszajelzést 
teszel szavazatoddal még egy nyereményjátékon is részt veszel, 
hiszen a szavazók között is értékes nyereményeket sorsolnak ki. 

Gyógyfürdő az Év 
Feltörekvő Fürdője, kérjük, szavazz az alábbi oldalon: 

Apróhirdetések 

Szőlőprés és kézi hajtású kukoricamorzsoló eladó. Érd.:
473 20 34

 
Kirándulás- Plitvicei – tavakhoz 2015. szeptember 26

felszállással. 8200 Ft + 4500 Ft belépő + 450 Ft b
Jelentkezés azonnal.

Szabó Zsoltné Tel.: 372 
 

Angol cocker spániel kutyámat keresem, aki 2014. december 
környékén tűnt el. Ismertetőjelei: lógó fülű, közepes 

testméretű, aranyszínű
Tel.: 30/ 460 66 24 

Jó állapotban lévő 2 db egyszemélyes ágyneműtartós heverő 
(darabja) 8.000.- Ft-ért eladó. 

telefonszámon lehet.

Figyelem!
Munkatársat keresünk Igal területére Somogyi Hírlap 

kézbesítésére szeptember 1
hajnalba kivinni az újságot és utána az egész napja szabad, 

továbbá az újság előfizetést be kell
elszámolni!

Nagyon fontos a példányszám megtartása!
Várjuk nyugdíjasok, csökkentett munkaképességű emberek 

jelentkezését, vagy GYES
Érdeklődni: HÍR-MANÓ BT. Pintérné Ilus Tel.: 20/570 31 68

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:
Bálint István

Bartusch Géza 
Isten nyugosztalja!

 Megs
Madarász Petra

Isten hozott!
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Szőlőprés és kézi hajtású kukoricamorzsoló eladó. Érd.: 30/ 

473 20 34 

tavakhoz 2015. szeptember 26-án, igali 
felszállással. 8200 Ft + 4500 Ft belépő + 450 Ft biztosítás. 

Jelentkezés azonnal. 
Szabó Zsoltné Tel.: 372 – 390 vagy 30/ 549 44 88 

spániel kutyámat keresem, aki 2014. december 
környékén tűnt el. Ismertetőjelei: lógó fülű, közepes 

testméretű, aranyszínű, Sziszi névre hallgat. 
Tel.: 30/ 460 66 24 – Szilvay Alexandra 

 
Jó állapotban lévő 2 db egyszemélyes ágyneműtartós heverő 

ért eladó. Érdeklődni a : 82/372-208-as 
telefonszámon lehet. 

 

Figyelem! 
Munkatársat keresünk Igal területére Somogyi Hírlap 

kézbesítésére szeptember 1-től. Feladata: Minden nap 
hajnalba kivinni az újságot és utána az egész napja szabad, 

z újság előfizetést be kell szedni, feladni és 
elszámolni! 

Nagyon fontos a példányszám megtartása! 
Várjuk nyugdíjasok, csökkentett munkaképességű emberek 

jelentkezését, vagy GYES-en lévő is lehet! 
MANÓ BT. Pintérné Ilus Tel.: 20/570 31 68 

 

 
 
 

 
 
 

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. október, Lapzárta: október 02. 

Elhunyt: 
Bálint István – Élt 99 évet. 

Bartusch Géza – Élt 80 évet. 
Isten nyugosztalja! 

Megszületett: 
Madarász Petra – augusztus 06-án. 

Isten hozott! 
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Igali Hírmondó
    Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű információs lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
 
Tisztelt Igali Polgárok! 

Szennyvíz beruházásunk befejezéséhez közeledik. 2015. 
szeptember 25-én megtörténik az ünnepélyes átadás és ezzel 
párhuzamosan kezdetét veszi a projekt műszaki átadás

Ismételten értesítjük a Tisztelt Újságolvasókat, hogy 2015. 
szeptember 26-ától lehetőség nyílik a DRV szakfelügyelete mellett 
a szennyvízhálózatra való rákötésre. A rákötés menetének 
lépéseiről ezúton újra tájékoztatjuk Önöket. 
1. Adatlap kitöltése: ennek kiküldése korábban
Amennyiben nem találják, az adatlap igényelhető az 
Önkormányzatnál. 
2. Szakfelügyeleti díj csekken történő befizetése (kiküldése 
megtörtént, de a Hivatalban átvehető). A díj összege: 1.270,
3. Kérjük, amennyiben az adatlapot kitöltötték és a
megfizették, a DRV kaposvári kirendeltségéhez (Kaposvár, Béke u. 
41.) eljuttatni szíveskedjenek személyesen vagy postai úton. A 
DRV Zrt. munkatársai 2015. szeptember 25-e után megkeresik az 
igénylőket a rákötés konkrét részleteivel kapcsolatban. 
Amennyiben az értesítés megérkezett a DRV részéről, a 
szakfelügyelet ellenőrzési időpontjára az ingatlanon belül 
elvégezhető az épület és a rendszer összekötése. 
4. Az összekötést követően, a rákötés helyének betemetése 
addig nem történhet meg, amíg a DRV illetékes munkatársa azt 
nem veszi át és az aktuális vízóra állás leolvasása nem történik 
meg. Ezt követően jegyzőkönyvet vesznek fel a rákötés és a 
leolvasás tényéről. A tulajdonosok ez alapján fognak a 
későbbiekben szennyvízdíjat fizetni az elfogyasztott vízm
után.  
A rákötéseket 2015. november 30-ig kérjük, végezzék el, mert 
ezután az újabb csatlakozóknak talajterhelési díjat szükséges 
fizetnie. 

A rákötéssel kapcsolatban ajánljuk szakember véleményének 
kikérését! 

 
Örömmel értesítjük a Lakosságot, hogy a Fürdő területén 

elkészült a kerékpártároló és kölcsönző épülete
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal LEADER programjának 
támogatásával építettünk meg. Az épület célja és funkciója, hogy a 
településünkre kerékpárral érkező turistákat is ki tudjuk szolgálni. 
Lehetőség nyílik kerékpár tárolására, valamint kölcsönzésre is a 
biciklizni vágyóknak. Ezen kívül a következő idegenforgalmi 
szezontól alapfokú szervízelést is biztosítani tudunk a kerékpárok 
részére. A projekt bekerülési költsége 5.000.000,
az Önkormányzatnak csak az ÁFA mértékét volt szükséges 
megfizetni. 

 
Lezárásra került a szennyvíztelepre készített napelemes 

rendszer beruházása. A napelemes rendszer 50 kW alatti 
kapacitású, amely ezáltal kiserőműves rendszernek minősül. Célja, 
hogy a szennyvíztelep áramellátását, vagy annak nagy részét 
biztosítsa és olcsóbbá tegye az üzemeltetést. A projekt 
összköltsége: 36.000.000,- Ft volt. Ezen pályázat 100 %
Uniós támogatásból valósult meg, amelynek folytatásaként 
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Örömmel értesítjük a Lakosságot, hogy a Fürdő területén 
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Lehetőség nyílik kerékpár tárolására, valamint kölcsönzésre is a 
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az Önkormányzatnak csak az ÁFA mértékét volt szükséges 

szennyvíztelepre készített napelemes 
beruházása. A napelemes rendszer 50 kW alatti 

ezáltal kiserőműves rendszernek minősül. Célja, 
hogy a szennyvíztelep áramellátását, vagy annak nagy részét 
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szeretnénk a közeljövőben pályázni közintézményeink megújuló 
energiaforrással történő ellátására. 
Közmunkaprogram: Jelenleg 4 programunk fut:
- Helyi sajátosságra épülő Start program: járdalapok 
gyártása, 10 fő foglalkoztatása folyik.
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: gyümölcsfa 
telepítése történik, 10 fővel. 
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: közterület 
rendben tartása, 10 fővel. 
- 2015. augusztus 28
közfoglalkoztatás, 3 fő konyhai kisegítő képzése folyik.
A későbbiekben várhatóan további programok indulnak.
 Huszártalálkozót szerveztünk a Somog
Huszárbandériummal közösen
Államalapításunk és az Új kenyér ünnepe is. Ezt az eseményt 
hagyományőrző szándékkal szeretnénk
Önkormányzatának ünnepségei közé emelni. A huszártalálkozó 
nemzetközi jellegét az adta, hogy a horvátországi Bjelovarból és az 
erdélyi Csíkszentkirályról is delegáció érkezett a rendezvényre. A 
felvonuláson és az azt követő műsoron 16 lovas és mintegy 20 fős 
gyalogság szerepelt különböző hagyományőrző 
huszárbandériumok viseletében. A gyalogosok között voltak 
pattantyúsok és karddal vitézkedő huszárok is. A programot két 
fúvószenekar színesítette, melyek zenéjükkel, indulóik
hangulatot teremtettek. A színvonalas és tartalmas műsort Bíró 
Norbert Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke nyitotta meg 
beszédével. 

Ezúton szeretnénk megköszönni munkájukat azon 
személyeknek és szervezeteknek, akik közreműködésükkel 
hozzájárultak az esemény sikeréhez és magas színvonalához!
 
Tájékoztatjuk a kedves Lakosságot és érdeklődőket, hogy a Város 
hagyományos szüreti felvonulására 2015. október 10
A meghívók megküldése, a plakátok kihelyezése és rendezvény 
megszervezése a szokásos m
minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 
Igal, 2015. szeptember 15. 

Művelődési Ház hírei
 
2015. szeptember 3-án ismét együtt játszhattak és fejlődhettek a 
kicsik Csek Tamásné 
Zsuzsa vezette Baba - 
Mama Klub játékos 
délutánján. Ezek a 
foglalkozások továbbra 
is ingyenesek, ahova 
szívesen várjuk az „új” 
és „régi” babákat és 
mamákat. 

 

 

 
 

szeretnénk a közeljövőben pályázni közintézményeink megújuló 
történő ellátására.  

: Jelenleg 4 programunk fut: 
Helyi sajátosságra épülő Start program: járdalapok 

foglalkoztatása folyik. 
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: gyümölcsfa 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: közterület 

2015. augusztus 28-ával indult, képzéssel társuló 
konyhai kisegítő képzése folyik. 

A későbbiekben várhatóan további programok indulnak. 
Huszártalálkozót szerveztünk a Somogyi 

Huszárbandériummal közösen Augusztus 20-ára, mely egyben 
Államalapításunk és az Új kenyér ünnepe is. Ezt az eseményt 

szándékkal szeretnénk Igal Város 
Önkormányzatának ünnepségei közé emelni. A huszártalálkozó 
nemzetközi jellegét az adta, hogy a horvátországi Bjelovarból és az 
erdélyi Csíkszentkirályról is delegáció érkezett a rendezvényre. A 

ő műsoron 16 lovas és mintegy 20 fős 
gyalogság szerepelt különböző hagyományőrző 
huszárbandériumok viseletében. A gyalogosok között voltak 
pattantyúsok és karddal vitézkedő huszárok is. A programot két 
fúvószenekar színesítette, melyek zenéjükkel, indulóikkal jó 
hangulatot teremtettek. A színvonalas és tartalmas műsort Bíró 
Norbert Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke nyitotta meg 

Ezúton szeretnénk megköszönni munkájukat azon 
személyeknek és szervezeteknek, akik közreműködésükkel 

emény sikeréhez és magas színvonalához! 

Tájékoztatjuk a kedves Lakosságot és érdeklődőket, hogy a Város 
hagyományos szüreti felvonulására 2015. október 10-én kerül sor. 
A meghívók megküldése, a plakátok kihelyezése és rendezvény 
megszervezése a szokásos módon fog zajlani. A rendezvényre 
minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Obbás Gyula, polgármester 
 

Művelődési Ház hírei 

án ismét együtt játszhattak és fejlődhettek a 
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Tancz Szabolcs vezetésével 2015.09.12.-én újra együtt 
szórakozhattak és versenyezhettek az X- Box résztvevői.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A számítógépes szakkörbe, ami szerdánként 16 órakor kezdődik, 
még mindig be lehet csatlakozni. Varga Istvánné tanárnő 
szeretettel várja a tanulni vágyókat. 
 
Következő programjaink: 
Az Ózon Világnapja alkalmából hirdetett rajzpályázat beküldési 
határideje 2015. szeptember 25. (péntek) 
Családi kirándulás Baranyi Jánosné tanárnő vezetésével: 2015. 
szeptember 26. (szombat) 10.00 
Baba – Mama Klub: 2015. október 1. (csütörtök) 17.00 
Marton Péter festőművész kiállítása:  
2015. október 5. (hétfő) 16.30  
Tüskevári Kórus: 2015. október 14. (szerda) 15.30 
Bódis – Nagy Katinka Táncstúdió gyerek balett előadása: 2015. 
október 14. (szerda) 16.00 
X – BOX 2015. október 17. (szombat) 15.00, Tancz Szabolcs 
vezetésével 
Egészséges életmód: 2015. október 21. (szerda) 14.00, előadó 
Dergecz Tímea  
Időskori higiénia, komfortérzet: 2015. október 27. (kedd) 10.00, 
előadó Baranyi Zoltánné 
Meridián torna: 2015. október 27. (kedd) 10.30 Rádai Tímea 
vezetésével 
Gyógytorna minden szerdán 17 órától, oktató: Obbás Tímea  
Programjaink, hirdetéseink megtalálhatóak facebook oldalunkon: 
www.facebook.com/aranyjanos.muvelodesihaz.7, csatlakozzanak 

hozzánk, kövessenek minket a facebook-on is! 
 

Battyány Károly Általános Iskola 
 
Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy iskolánk rendezhette 
meg a 2015-16-os Járási Tanévnyitó Ünnepséget. A jól 
összehangolt, kiváló munka eredményeként kivívtuk a Kaposvári 
Megyeközponti Tankerület és minden megjelent intézményvezető, 
polgármester és meghívott vendég elismerését. 

 

 
Köszönjük mindazoknak, akik hozzásegítettek bennünket ehhez a 
felemelő érzéshez, hogy büszkék lehetünk iskolánkra, városunkra. 
Külön köszönet: 
Obbás Gyulának, Igal Város Polgármesterének 
Pozsár Mónikának, az Igali Gyógyfürdő Ügyvezető Igazgatójának 
Együtt Igal Városért Egyesületnek: Szép Ferencnének és Popovics 
Józsefnének 
Gyugyi Adriennek és az Önkormányzat Konyha dolgozóinak 
Molnár Vilmosnak 

Madarászné Fekete Ágnes 
intézményvezető 

 

 



 

2015. szeptember 

IV. évfolyam, 9. szám 

Hírmorzsák az Oviból 
 

Szeretettel köszöntjük az Igal Újság olvasóit!  
Ismét elkezdődött egy új nevelési év óvodánkban. A középsős és 
nagycsoportos gyermekek már ismerősként üdvözölték az 
óvodában dolgozó felnőtteket és társaikat.  
Az óvodát idén kezdő gyerekeknek azonban nagy kihívást 
jelentenek az első napok, hetek. Szeptemberben –elsősorban- 
óvodánk életében az újonnan érkező kisgyermekek fogadása a 
legjelentősebb feladatunk! Nem csak az óvoda életében, de a 
családok életében is emlékezetes esemény a beszoktatás az 
óvodába! Eme jelentős eseménynek a részesei az idei évben 
Puskásné Bakó Márta, Serei Zsófia óvodapedagógusok és 
Tipszicsné Boldog Andrea dadus néni, akik örömmel és sok éves 
tapasztalattal segítik át a gyermekeket és a családokat is a kezdeti 
nehézségeken! Csoportjainkban nagy hangsúlyt fektetünk a 
kreatív tevékenységekre, valamint a mozgás és a mondókák, dalok 
kapcsolatára, mesékre, versekre. De mégis, a gyerekek napjainak 
nagy részét az önfeledt és kötetlen játék tölti ki. A kisgyermekek 
játszva sajátítanak el az alapvető szabályokat, ismereteket. Fontos, 
hogy ezt inger gazdag, szeretetteljes, nyugodt légkörben tehessék! 
A 2015/2016-os nevelési évben is igyekszünk a gyermekek 
számára izgalmas, változatos programokat összeállítani, melyek 
nem csak a nevelési feladataink megvalósítását segítik, hanem 
gazdagítják a gyermekek fantáziavilágát, közös élményeket 
biztosítanak, sokoldalú tapasztalatszerzést tesznek lehetővé. 
Ebben a nevelési évben is lehetőségük van a gyerekeknek külön 
foglalkozásokon való részvételre. Ilyen például a játékos angol ovi, 
szervezés alatt van a néptánc. Nagy segítségünkre vannak az idei 
nevelési évben is a Református EGYMI Igali Tagintézményének 
szakemberei, akik biztosítják többek között a logopédiai, 
gyógypedagógiai, és gyógytestnevelési ellátást. Megtartottuk az 
első szülői értekezleteket is, ahol az óvodapedagógusok 
ismertették a szülőkkel a nevelési év feladatait, célkitűzéseit, 
várható programjait stb. 
Szeptember 27.-én Mihály-napi vásárt szervezünk! Óvodánkban 
több éve elevenítjük fel ezt a hagyományt. A vásáron a szülők által 
felajánlott őszi gyümölcsöket, zöldségeket, süteményeket, 
valamint az óvodások által sütött finomságokat lehet megvásárolni 
majd a gyerekeknek. A vásárt a középső Csiga csoportosok műsora 
teszi színesebbé. A fizető eszközöket (dió és gesztenye) játékos 
versenyen gyűjthetik össze a gyermekek! Előre is szeretnénk 
megköszönni minden szülőnek az önzetlen felajánlását, valamint a 
felkészítő pedagógusoknak Borongics – Kiss Veronika, és Simon 
Andrea munkáját, akik ebben az évben a Mihály napi 
népszokásokat gazdagítva még több játékos tevékenységet 
kínálnak a gyerekek számára. A program célja a gyermekek 
megismertetése a népi hagyományokkal, valamint egy táncházzal 
záruló hagyományőrző vásárt tartani! 
Október 1.-én az idősek felköszöntésének nemes feladatában a 
nagycsoportosok vesznek részt! A gyermekek műsorral és csekély 
ajándékkal készülnek. (Felkészítő pedagógusok: Bernáthné Korb 
Elvira és Telekesé Szabadi Judit)   
Október 10-én Igalban lakó nagycsoportosaink részt vesznek a 
szüreti felvonuláson. Dalokkal és versekkel készülnek az 
eseményre. Nemcsak a gyermekek, de a szülők is népviseletbe 
öltözve kísérik a hintókon, lovas kocsin a felvonulókat. Előre is 
Köszönjük szépen a szülőknek aktív részvételüket. 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az eddigi években 
segítségükkel, felajánlásaikkal támogatták intézményünket! Segítő 
támogatásukra a jövőben is számítunk! 

 
Igali-Gyógyfürdő 

 
Herbstrosen német nemzetiségi kórus műsora az Igali-
Gyógyfürdőben 
A Kaposvárról érkező Herbstrosen német nemzetiségi kórus első 
alkalommal lép fel az Igali-Gyógyfüdőben. Az elmúlt években 
számos nagy sikerű fellépésen van túl a csoport, többek között a 
budapesti Mátyás templomban is énekeltek már. 
 

 
A tangóharmonikával kísért énekegyüttes elsősorban vidám 
német népdalokkal és sramli zenével szórakoztatja majd a 
közönséget. 
Helyszín: külső termál medencék  
Időpont: 2015. 09. 27. 15:30  
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 

Turizmus Világnapja az Igali - Gyógyfürdőben 
2015. 09. 27. 

A Magyar Turizmus Zrt. kezdeményezésére, a turizmusban 
dolgozók és a turisták 2011-ben ünnepelték meg hazánkban első 
alkalommal a Turizmus Világnapját. A cél a turisztikai szakma és a 
hazai lakosság figyelmének felhívása a vendégszeretet, a 
vendégbarát viselkedés jelentőségére, a folyamatos 
szemléletformálás szükségességére. 

 
Szeptember 27-én a Turizmus Világnapján korra tekintet nélkül, 
minden vendégünknek 15% kedvezményt biztosítunk az egész 
napos belépőjegyek árából és természetesen sok mosollyal 
várunk mindenkit.  

A gyerekeknek a bejáratnál apró édességgel kedveskedünk. 
Aqua-zumba: 11:00 és 16:00 órakor 

INGYENES Szauna-szeánszok: 13:00. 14:00, 15:00, órakor. 


