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OKTÓBERFEST AZ IGALI-GYÓGYFÜRDŐBEN 

Idén első alkalommal, hagyományteremtő céllal kerül 
megrendezésre az Igali OktóberFest.  

Egész nap sörkülönlegességekkel, sörakciókkal és bajor 
ételekkel várjuk a helyi büfékben. A délután folyamán zenés 
műsorral, színes népviseletbe öltözött fellépőkkel és 
hagyományos sramli zenével kedveskedünk a vendégeknek. 

 

Program:  

• 13:00 Sörivó verseny: A versenyre maximum 15 fő, 18 
éven felüli vendég jelentkezését várjuk. Regisztrálni 
személyesen lehet a rendezvény napján 12:00 óráig, a 
fürdő recepcióján.  

• 14:00 Máj Péter a Hagyományőrző - zenés műsora 
(Ecsenyi sváb a fonóban). 

• 14:30 Kaposvári Német közhasznú Egyesület zenés 
műsora. 

• 15:00 -16:30 fergeteges hangulatú sváb medencebál a 
SCHÜTZ KAPELLE zenekarral. 

MAGYAR FÜRDŐKULTÚRA NAPJA 2016 

A Magyar Fürdőszövetség a Magyar Fürdőkultúra Napját 
minden év októberének második szombatján szervezi. A 
Magyar Fürdőkultúra Nap célja a magyarországi több ezer éves 
fürdőkultúra gyökereinek és értékeinek megismertetése. Az 
Igali-Gyógyfürdő az idei évben is csatlakozik ehhez az országos 
akcióhoz. Fürdőnk az alábbi programokkal kedveskedik a 
vendégeknek ezen a napon: 

• Aqua-zumba óra 11:00 órakor a belső termál 
medencénél.  

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

• Ingyenes gyógyvízkóstoló a fürdő aulájában. 

Ezen a napon minden egész napos fürdőbelépő mellé egy 
500 Ft értékű masszázskupont adunk ajándékba. 

 

GARANCIÁLIS FELÚJÍTÁSI MUNKÁK 

Örömmel értesítjük kedves vendégeinket, hogy szeptember 20-
án (kedden) elkezdődik fürdőnk garanciális problémáinak 
kijavítása. A ZÁÉV Zrt. (mint korábbi kivitelező) első körben a 
szauna-világban található, majd a férfi illetve a női öltözőkben 
lévő zuhanyzókat alakítja át. A szauna-világ és az egyes öltözők 
a munkálatok idejére (ami területenként körülbelül 1,5 -2 hetet 
vesz igénybe) szakaszosan le lesznek zárva! A problémamentes 
öltözést és zuhanyzást természetesen ezen időszak alatt is 
biztosítjuk vendégeink részére. A felújítás során tapasztalt 
esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérjük. Fürdőnk a 
garanciális felújítások teljes időtartama alatt kedvezményes 
kezelésárakkal kedveskedik a vendégeknek, ezzel is 
megköszönve a türelmüket. 

HIRDETÉSEK 

• Igal Szent István utca 76. szám alatti gazdaboltunkban 
(Kertbarátok Boltja) folyamatosan bővülő háztartási vegyi 
áruk, borászati cikkek is kaphatók akciós áron.  
Telefonszám: +36 20/234-6420. 

• Igal Sun Shine szolárium! Szolgáltatások: Álló és fekvő 
szolárium. Álló szoláriumban flabelos. Nyitvatartási idő: 
10:00 - 20:00 óráig. Ár: 75 Ft/perc. Cím: Igal, Rákóczi tér 1. 
Igali-Gyógyfürdő Időpontkérés: +36 30/2490-430. 

 

 

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 E-mail: ikszt@igal.hu, 
Mobil: +36 70 682 4440 Telefon: 82/333-403 Fax: 82/333-402 

Következő szám várható időpontja: 2016. október, Lapzárta: szeptember 
30.

☺ Megszületett: 

Soltész Lili – 2016. 07. 14. 

Keszthelyi Boglárka – 2016. 08.24. 

Törzsök Dominik – 2016. 08. 24. 

Isten hozott! 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Tisztel Igali Polgárok! 

Közmunka program: 

A szeptember 30-ig tartó hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatási program meghosszabbításra került 2017. 
február 28-ig. A program 25 főnek ad munkát a településen. 
Várhatóan október közepétől a foglalkoztatási központ 
szervezésében targoncavezetői képzés veszi kezdetét, melyre 
Igalból kettő fő beiskolázható. A GINOP képzésünkben 4 fő 
tevékenykedik december 31-ig. 

Felhívjuk a lakosság szíves figyelmét, hogy azon álláskeresők, 
akik közmunka programban kívánnak részt venni, a Munkaügyi 
Központban mindenképpen szükséges regisztráltatni magukat. 
Enélkül a programban nem felvehetőek. 

Bursa Hungarica Ösztöndíj: 

Tisztelt Felsőoktatásban részt vevő tanulók! 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer keretében az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
megbízásából meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi pályázati 
felhívásait (BURSA-2017A; BURSA-2017B), a hátrányos 
helyzetű szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási 
tanulmányainak támogatására.  

Az önkormányzatnak 2016. október 3. napjáig kell csatlakozni a 
rendszerhez.  

Azt, hogy a tanulók meddig regisztrálhatnak az oldalon, a 
www.emet.gov.hu oldalon nézhetik meg vagy az Igali 
Polgármesteri Hivatalban érdeklődhetnek.  

Amennyiben tudomásunkra jutnak az információk a Hivatal 
hirdetőtábláján is közétesszük. 

Beiskolázási támogatás: 

Igal Város Önkormányzat Polgármestere azon gyermekek 
részére, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban nem 
részesülnek egyszeri beiskolázási támogatást nyújt 
iskolalátogatási igazolás ellenében.  

2016. szeptember 28. napjáig kérjük az igazolásokat leadni az 
Igali Közös Önkormányzati Hivatalban. 

Amennyiben a fenti határidőig az iskolalátogatási igazolás nem 
kerül leadásra a támogatást nem áll módunkban kifizetni. 
Kérjük a határidő pontos betartását. 

Tűzgyújtási tilalom vége:  

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a tűzgyújtási tilalom 
augusztus 31. nappal véget ért. Szeptember 1-től a tűzgyújtás 
hétfőn, szerdán és szombaton engedélyezett reggel 7 és este 19 
óra között. Településünkön a nyesedék, gally egyéb 
zöldhulladék égetése lehetséges, más egyéb kommunális 
hulladék égetése továbbra is tilos. Megkérjük a tisztelt 
lakosságot, hogy az égetést az előírásoknak megfelelően tegyék, 
a tüzet soha ne hagyják őrizetlenül, a tűzkár megelőzése 
érdekében, sem külterületen, sem belterületen! 

Fogorvosi rendelés: 

Érdesítjük a tisztelt lakosokat, hogy a fogorvosi szolgáltatást 
ezután a Magánpraxis Kft. fogja ellátni, dr. Gyócsi András 
vezetésével. A működtetéshez a megfelelő engedélyek 
beszerzése jelenleg folyamatban van, előreláthatólag október 
végére tervezzük a rendelő megnyitását. 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az fogorvosi helyettesítés az 
alábbi időpontokban és helyszínen vehető igénybe: 

Ulrich Ágota 

Fogászati helyettesítés a hét minden munkanapján a 
KAPOSVÁR, ARANY JÁNOS UTCA 15. sz. alatti 
rendelőben a következők szerint: 

• hétfő: 14-18 óráig 

• kedd: 8-12 óráig 

• szerda: 14-18 óráig 

• csütörtök: 8-12 óráig 

• péntek: 8-12 óráig 

Bejelentkezés: +36 82/317-500-as telefonszámon. 

Ezúton köszönjük a lakosság türelmét a fogorvosi ellátásban történő 
változások okozta kellemetlenségek miatt! 

Határvadász toborzás: 

Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos 
Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség 
Határvadász Bevetési Osztályainak állományába JÁRŐRTÁRS 
beosztás betöltésére. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást 
bármely rendőri szervnél, vagy az Országos Rendőr-
főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat munkatársai adnak a 
06-80-203.983 ingyenesen hívható telefonszámon, 
munkanapokon 8:00 és 20:00 óra között, valamint elektronikus 
úton a hatarvadasz@orfk.police.hu e-mailcímen. 
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Katasztrófavédelem felhívása az ősz veszélyeiről: 

A mustgáz veszélye:  

Ősz kezdetével elérkezik a szüret időszaka is, ilyenkor jellemző 
veszélyforrás a mustgáz. Ez a must erjedése során felszabaduló 
szén-dioxid, színtelen, szagtalan, a levegőnél kb. másfélszer 
nehezebb, zárt helyiségekben, a levegőt kiszorítva, a föld 
közelében terül el. Nagyobb koncentráció belélegzése 
oxigénhiányos állapotot okozhat. Ennek jelei szédülés, 
hányinger, álmosság, mentális zavar és eszméletvesztés. A 
baleset megfelelő körültekintéssel megelőzhető. Fontos a 
pincék megfelelő szellőztetése, a hordókat lehetőleg nagy 
térben helyezzük el, valamint növeli a biztonságot a szén-dioxid 
érzékelő használata. A pincébe derékmagasságban magunk előtt 
tartott égő gyertyával indokolt csak lemenni. Ha a gyertya lángja 
kialszik, az egyértelmű jele annak, hogy nincs elegendő oxigén a 
helyiségben, azonnal el kell hagyni a pincét. 

Fűtéssel kapcsolatos veszélyek: 

A megfelelő tüzelőanyag mellett folyamatosan szükség van az 
égéshez szükséges levegő utánpótlás biztosítására, valamint a 
keletkezett mérgező füstgázok elvezetésére. 

Tanácsok: 

• Évente egyszer a fűtési rendszert szakemberrel felül kell 
vizsgáltatni és ki kell tisztíttatni. 

• Ismerni kell saját fűtési rendszereink tökéletes 
működését. 

• A kályhák körül ne tároljon tüzelőanyagot. 

• Ne szárítsunk fűtőkészülékek tetején. 

• A szobai, konyhai függönyök is legyenek távol a 
tüzelőhelytől. Még a szél sem fújhatja a kályha, és a 
tűzhely föle azt. 

• A megfelelő biztonsági szinttel rendelkező automata 
kazánokon kívül a fűtőberendezést nem szabad 
ellenőrzés nélkül hagyni. 

Kéménnyel kapcsolatos tűzkeletkezési okok: 

• Kéménybe rakódott korom. 

• Kéménybe épített éghető gerenda. 

• Koromszák / tisztítóajtó hiánya, nyitott-, repedt állapota. 

• Repedt kéménytest. 

• Füstcső helytelen bekötése. 

• Szakszerűtlen kürtőtoldás. 

Szén-monoxid mérgezés veszélyei: 

A téli időszak sajnálatos velejárója, hogy mindennapossá válnak 
a szén-monoxidmérgezéssel kapcsolatos hírrel. A szén-
monoxid jelenlétét nem érzékeljük, mivel színtelen, szagtalan a 
szervezetre gyakorolt hatásai (rosszullét, szédülés, hányinger, 

fáradtság) könnyen összetéveszthetőek egyéb betegségek 
tüneteivel. 

Megelőzéshez: 

• Kémények rendszeres ellenőrzése. 

• Gázfogyasztó-berendezések szakemberrel történő 
felülvizsgálata (min. ötévente, de javasolt évente). 

• Más hőtermelő és épületgépészeti berendezések 
kivezetésének áramlási irányának vizsgálata. 

• Esetlegesen szén-monoxidérzékelő használata. 

2016. júliusától a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatósága vette át a kéményseprőipari tevékenységeket. A 
1818 telefonszámon a 9.1-es menüponton érhető el 
ügyfélszolgálatuk, valamint e-mailen: 
kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu. 

Szüreti felvonulás: 

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves igali és környékbeli 
lakost, valamint idelátogatót 2016. szeptember 24-én tartandó 
tradicionális Szüreti Felvonulásunkra. A program a plakátokon 
olvasható. 

Kérjük, hogy felajánlásaikat (sütemény, pogácsa, torta, kalács, 
stb.) szíveskedjenek a szüreti felvonulás napján 2016.09.24.-én 
a megjelölt DÍSZKAPU helyeken, az alábbi időpontoktól a 
kapufelelősöknek átadni. 

1) Régi Diákotthon (Speciális Iskola kollégiuma, Szabadság tér 
10.  – Gyülekezőhely: 11 órától,  Tancz Jánosné Ági. 

2) Templomtér: Tancsa Lászlóné Erika 11 órától. 

3) Farkas János u. (Dezső Ildikó étterme): Gedővári Ferencné 
Marika, 10 órától. 

4) Szent István u. és Petőfi Sándor u. kereszteződése a 
Keresztnél: Csepregi Józsefné Angéla, Tóth Gáborné Zsuzsi 10 
órától. A Táncsics telepi felajánlások fogadása szintén a 
Keresztnél történik 

5) Fürdő parkoló előtti sátor: Czeider Ferencné Márti, 13 
órától. 

2016. szeptember 19.  Obbás Gyula  
        polgármester 

 

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

2016.08.27-én 18 fővel vágtunk neki az illatokkal teli igali és 
somogyacsai erdőnek. Vrancsik Tibor szakképzett 
gombaszakértő és túravezető segítségével a közel 20 
kilométeres túraútvonalon számos gombát ismerhettünk meg.  
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2016.09.05-2016.09.18-ig Faragó Csaba bonsai szakértő fái 
lesznek kiállítva az igali Arany János Művelődési Házban. A 
Bonsai-nevelés aprólékos, roppant türelmet és figyelmet igénylő 
feladat. A kiállítás anyagából, a felcímkézett remekművekből 
megállapítható, hogy kicsiny, de annál szebb országunk fáiból, 
szőlőjéből gyönyörű, aprócska termetű fákat nevelhetünk. 

 

Továbbra is várjuk Baba-mama foglalkozásunkra a játszani 
vágyó kicsiketék és mamáikat. 

 

A sok kedvenc kreatív hobbitechnikák közül az egyik 
legkedvesebbet, a kavicsfestést próbáltuk ki ma délután a 
Batthyány Károly általános iskola 8. osztályos tanulóival. 

 

Állandó Programjaink: 

Figyelem! Időpont változás: 

� Hétfőként 17:00 órától Gyógytorna Obbás Tímea 
szakképzett gyógytornásszal. 

� Minden kedden és csütörtökön 20:00 órától 
Funkcionális edzések Nagy Bálint személyi edző 
vezetésével. 

� Keddenként néptánc Szabó Zsolt vezetésével. 

Következő programjaink: 

� Baba – Mama Klub: Foglalkozást tart Proszonyák 
Zsuzsanna 2016. október 13. (csütörtök) 17:00 órakor. 

� VÁSÁR: 2016. Szeptember 21-én (csütörtökön) 14.00 – 
16.00. 

� 2016. 10. 06. (csütörtök) - Ünnepi műsor 10:00 órakor. 
� 2016.10. 21. (péntek) - Ünnepi megemlékezés. 

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI 

Újabb látogatórekordokat döntött a fürdő 

Bizonyára mindenki emlékszik, hogy tavaly kimagasló nyári 
szezont és egyben rekord látogatottságot hozó évet zárt a 
fürdő.  Ezen előzmények illetve az idei változékony nyári 
időjárás tükrében felettébb büszkék vagyunk rá, hogy idén még 
a tavalyi szezonban produkált eredményünket is sikerült 
felülmúlni. A rendelkezésre álló statisztikák alapján, ez volt a 
fürdő eddigi legsikeresebb nyári szezonja a maga 93.500 fős 
látogatószámával.  A nyári időszak közül az augusztust külön is 
szeretnénk kiemelni, hiszen ez a hónap önmagában több 
rekordot is magáénak tudhat.  Ebben a hónapban megdőlt a 
havi látogatottsági rekord, amely most először haladta meg a 
40.000 fős álomhatárt illetve a 60 millió forintos bevételt. 
Emellett augusztus 20-án az elmúlt 25 év legnagyobb napi 
látogatottságát is sikerült túlszárnyalni. Ezen a napon közel 
3.000 vendéget és majd 4 millió forintos bevételt könyvelt el 
fürdőnk. Ahogy egész évben, így a nyár folyamán is 
igyekeztünk minden korosztály számára érdekes programokat 
szervezni, sztárfellépőket hívni, ezzel téve izgalmassá a hozzánk 
látogató vendégek kikapcsolódását. Habár egyre nagyobb 
hangsúlyt fektetünk a marketingre és mind több programot 
szervezünk, az igazsághoz hozzátartozik, hogy a főbb 
versenytársakhoz képest még mindig jóval kevesebb összeget 
tudunk erre a célra fordítani valamint az ősztől-nyár elejéig 
tartó időszakban nagy hiányát érezzük egy magas minőségű, 
nagy kapacitású szállodának. Összességében mégis azt 
gondoljuk, hogy helyes irányba haladunk és a most már 
műszakilag is stabil alapokon nyugvó fürdőnk egyre jobb 
hírnévvel rendelkezik. 

  


