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HIRDETÉSEK 

 Napos és előnevelt csirke, kacsa, liba rendelhető. Ellenőrzött 

állomány. Érdeklődni: 7275 Igal, Dózsa telep 11. Telefon: 

+36 82/372-952 
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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 E-mail: ikszt@igal.hu, 
Mobil: +36 70 682 4440 Telefon: 82/333-403 Fax: 82/333-402 

Következő szám várható időpontja: 2017. február, Lapzárta: január 31.

 Elhunytak: 
Hajnal László – Élt 75 évet. 

Hengericsné Pulai Veronika – Élt 70 évet. 
Kustos Tivadar – Élt 93 évet. 

Isten nyugosztalja őket! 

http://www.igal.hu/
mailto:ikszt@igal.hu
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  Igali Hírmondó 
           Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű információs lapja 

 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Tisztelt Igali Polgárok! 

Nagyon Boldog Sikerekben, Eredményekben és 

Örömökben gazdag Új Esztendőt kíván, Igal Város 

Önkormányzata! 

Köszönetnyilvánítás: 

Ezúton szeretnénk megköszönni a Karácsonyi Műsoron 

résztvevők, szereplők és segítők, közreműködők munkáját! 

Igal Históriája: 

Tájékoztatjuk a Kedves Érdeklődőket, hogy jelen újság 

kézhez vételekor, Budai Jánosné Igal históriája I-II. című, Igal 

történetéről szóló könyv bemutatója megtörtént. A könyv (két 

kötet + CD melléklet) megvásárolható nyitva tartási időben az 

Arany János Művelődési Házban 3.000,- Ft áron. 

Fagymentesítési tájékoztató: 

Az alábbiakban a DRV Zrt. tájékoztatója olvasható, melyben 

felhívják a Tisztelt Lakosság figyelmét a vízórák elfagyása elleni 

védekezés fontosságára. 

 

Hómentesítés: 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a hó és a síkosság 

mentesítésére! Legyenek kedvesek az ingatlanok előtti 

járdaszakaszokat takarítani és szárazon tartani. Amennyiben 

ennek elmaradása okán baleset történik valamely járókelővel, az 

ingatlan tulajdonosa kerül felelősségre vonásra. 

A balesetmentes közlekedés mindenki érdeke. 

2017. január 19.  Obbás Gyula  

        polgármester 

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

2016. december 21-én és 22- én  az Arany János Művelődési 

Házban Karácsonyt ünnepelte a város apraja-nagyja! A 

művelődési ház megtelt sok érdeklődővel: December 21-én a 

helyi Margaréta Óvoda növendékei léptek színpadra kis 

előadásukkal, amivel az Idősek Klubjának tagjait köszöntötték, 

majd másnap délelőtt a Speciális Általános Iskola növendékei a 

Kis Jézus születését Betlehemi játékukkal és szívhez szóló 

karácsonyi énekeikkel, kézműves foglalkozással ünnepelték. 

 

Szintén December 22-én került sor a szeretet ünnepére 

szervezett Városi Karácsonyi műsorra. Az Igali Margaréta 

Óvoda nagycsoportosai léptek színpadra, majd a Batthyány 

Károly Általános Iskola növendékei, az iskola Énekkara és 

Fúvósai játékaival gazdagította a műsort.  A Szent Anna 

Templom Kórusa egyházi énekekkel és az Idősek Klubja 

szavalatokkal tette színesebbé ezt a találkozót.  A program a 

főtéren folytatódott zenés, süteményes, forraltboros 

hangulatban. A hagyományos karácsonyi rendezvénysorozatot 

Igal város Önkormányzata, az Igal Szolgáltató Kft. és az Együtt 

Igal Városért Egyesület támogatta. 
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2017. január 13-án makettezésre hívtuk az igali Speciális 

Általános Iskola diákjait. A rossz időjárási viszonyok miatt 

mindössze másfél óra állt rendelkezésünkre, hogy a gyerekeket 

bevezessük a makettezés világába. Úgy gondoltuk, talán 

sikerülhet megoldani ezt a feladatot, mivel ezeket a maketteket, 

gyorsan, ragasztó nélkül is össze lehet szerelni. Az idő 

rövidsége és a feladat nehézsége ellenére sikeres volt a mai nap. 

A gyermekek nagyon élvezték az építést, lázba hozta őket az 

önálló alkotás, festették az alkatrészeket és a már kész 

maketteket. 

 

Budai Jánosné: Igal históriája című könyvének bemutatóját 

tartottuk 2017.01.17-én délután 14 órakor az Arany János 

Művelődési Házban. A rendezvényen az igali Batthyány Károly 

Általános Iskola Énekkarát és furulyásait, valamint a 

művelődési ház munkatársa Őszi Erika előadásában Radnóti 

Miklós Nem tudhatom című versét hallhattuk.  

Budai Jánosné nyugalmazott pedagógus, aki meghatározó 

alakja Igal oktató-nevelő tevékenységének és a 

közművelődésnek. Pedagógusként a pálya minden területén 

dolgozott. Tanítóként, diákotthoni nevelőként, 

osztályfőnökként, rajz és történelem szakos tanárként 

tevékenykedett, kiemelt figyelmet fordítva a honismeretre, 

hagyományokra és a művészetekre. Az oktató-nevelői munka 

iránti elhivatottsága mi sem bizonyítja, hogy szorgalmas 

munkája révén igazgatóhelyettesként vonult nyugdíjba. 

 Szorgalma, kitartása, kezdeményezőkészsége, a régi és az új 

iránti érdeklődése végigkíséri alkotómunkáját. Nagyszabású 

gyűjtő- és kutatómunkája példaértékű mindannyiunk számára.  

Gyermekkorától kezdve ide köti munkája, hobbija, családja és 

mindazt, amit gyermekkorától máig átélt megőrzi számunkra 

műveiben.  Munkáját nem hagyjuk elveszni, hiszen áldozatos 

munkájának köszönhetően ismerhetjük meg településünk 

történetét. Budai Jánosné közel két évtizedes munkájának 

gyümölcse két kötetben jelent meg 2016. novemberében. A 

kötetek egyben megvásárolhatók az Arany János Művelődési 

Házban 3000 Ft- ért, reggel 8 órától, délután 6 óráig. 

 

Budai Jánosné 2017.01.24-én délután 16:00 és 18:00 óra 

között dedikálja az Igal históriája című könyveit az Arany János 

Művelődési Ház kiállítótermében.  

Továbbá szeretnénk megköszönni a Batthyány Károly 

Általános Iskola Énekkarának és Furulyásainak a színvonalas 

előadást, valamint Szép Ferencnének a sütemény-felajánlást. 

Állandó Programjaink: 

 Hétfőként 18:00 órától Gyógytorna Obbás Tímea 

szakképzett gyógytornásszal. 

 Keddenként néptánc 17:00 órától Szabó Zsolt 

vezetésével. 

 Keddenként német nyelvoktatás 17:00 órától. 

 Szerdánként énekkar 17:00 órától. 

Következő programjaink: 

 VÁSÁR: 2017. január 30-án (hétfőn). 

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI 

Telt házas évzáró a fürdőn 

2016-ban újabb fantasztikus évet zárt a fürdő, melynek méltó 

megkoronázása volt az év utolsó napján rendezett szilveszteri 

medenceparti. A fürdő történetében most először, teljes telt 

házas rendezvénnyel zártuk az évet. Akkora volt az érdeklődés 

a szilveszteri fürdőzés iránt, hogy már 11:00 órára elfogyott 

mind a 600 öltözőszekrény. Habár minden lehetséges szabad 

helyet próbáltunk még a további érkező vendégek 

rendelkezésére bocsájtani, sokan sajnos már így sem tudták 

igénybe venni a fürdő szolgáltatásait. Az év utolsó napján közel 

900 vendég kereste fel fürdőnket. A tavalyi évben egyébként ez 

már a harmadik alkalom volt, amikor telt házas napot zárt a 

fürdő. 
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2016-ban is rekord évet zárt az Igali-Gyógyfürdő 

Az alábbi diagramon látható miként alakult fürdőnk 

látogatottsága az elmúlt pár évben.  

Biztosan emlékeznek rá, hogy 2015-ben egészen elképesztő 

módon közel 50.000-el növeltük a fürdő látogatóinak a számát 

(192.260 fő), aminek köszönhetően a 2016-os évben 

meglehetősen magasra tettük a mércét.  Örömmel jelentjük, 

hogy a sok munka meghozta a gyümölcsét és tavaly is 

várakozáson felül sikerült teljesítenünk, így a 2016-os 

esztendőben még tovább tudtuk emelni a látogatóink számát. A 

tavalyi évben összesen 195.444 vendég kereste fel fürdőnket, 

ami a rendszerváltás óta a legmagasabb éves látogatószám. Az 

elért eredményre azért is vagyunk különösen büszkék, mert a 

tavalyi év során közel 50 millió forintos, önerőből 

megvalósított felújítást hajtottunk végre a fürdőben, amely 

munkálatok ideje alatt a fürdő egyes szolgáltatásait több héten 

át nem vagy csak korlátozottan lehetett igénybe venni. 

 

A realitás talaján maradva egyébként azt gondoljuk, hogy a 

fürdő éves maximális látogatószáma, a létesítmény jelenlegi 

infrastruktúráját (a fedett fürdő, a pihenőterek és az élmény 

rész nagysága), Igal földrajzi elhelyezkedését (Somogy megye 

lakossága az országos átlag alatti vásároló erővel rendelkezik) és 

a település szálláshely kapacitását figyelembe véve valahol 

180.000 és 200.000 fő között lehet, az időjárási viszonyoktól és 

a program kínálattól függően. A fő versenytársakhoz képest a 

legnagyobb hátrányt, egy jó minőségű és nagy férőhely 

kapacitású, a fürdő szomszédságában elhelyezkedő hotel hiánya 

jelenti. Annak ellenére, hogy a város által vásárolt Thermal 

Hotel alacsony kategóriájú és nem túl nagy férőhely kapacitással 

rendelkezik, mégis érezhetően hozzájárul a vendégforgalom 

növekedéséhez illetve fürdőnk népszerűsítéséhez.  

A magyarországi utazási viszonyokat ismerve, elmondható, 

hogy egy egész éven át üzemelő, minimum 3 vagy 4 csillagos új 

szálloda, amely legalább 100 szobával rendelkezik, különösen az 

ősztől nyárig tartó időszakban tudná jelentősen megnövelni a 

településre látogató vendégek számát, az általa biztosított 

reklámérték közvetett hatásáról nem is beszélve. Úgy 

gondoljuk, hogy amíg nem épül egy hasonló volumenű szálloda 

Igalban, addig az is igazán szép teljesítmény, ha az egyre 

erősödő konkurens fürdők mellett a bűvös 200.000 fő körül 

tudjuk tartani az éves látogatószámot. Bízunk benne, hogy az 

idei évben zöld utat kapnak a település illetve a fürdő turisztikai 

pályázatai, melyek, ha megvalósulnak, akkor szintén 

hozzájárulhatnak a vendégforgalom emelkedéséhez.  

 Gellért Attila 
               marketing vezető 

 


