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A nap folyamán mindezek mellett a szerencsésebb vendégek 

ajándékokat és belépőjegyeket is nyerhetnek, amelyekkel 2018-

ban is élvezhetik az Igali-Gyógyfürdő szolgáltatásait.  

A fürdő ezen a napon is normál belépőjegy vásárlásával 

látogatható.  

A fürdő 2017. december 31-én, 15:00, a pénztár 14:00 óráig 

tart nyitva. 

EGYÜTT IGAL VÁROSÉRT EGYESÜLET 

HÍREI 

 

 

HIRDETÉSEK 

Továbbra is lehet jelentkezni védőnői népegészségügyi 

méhnyakszűrésre Baranyi Zoltánné-nál személyesen 7275 Igal, 

Farkas János utca 4. Védőnői Tanácsadóban vagy telefonon a 

+36 82/573-032 telefonszámon. 
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Felelős szerkesztő: Arany János Művelődési Ház 
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Isten nyugosztalja őt! 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Tisztelt Igali Polgárok! 

Karácsonyi üdvözlet: 

“Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen. 

(…) Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a 

köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a 

naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen 

áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi 

vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés. Az ünnep a 

mély és varázsos rendhagyás.” (Márai Sándor) 

A fenti sokatmondó és elgondolkodtató idézettel kívánunk Boldog, 

áldott és örömökben teli karácsonyt és szerencsében, szeretetben gazdag új 

esztendőt minden kedves olvasónak, igali lakosnak Igal Város 

Önkormányzata és a Hivatal dolgozói nevében. 

 

Betlehem 

Az önkormányzat ez év adventjére egy teljesen megújult 

betlehemet építtetett a templomkertbe, melyben színvonalas, 

zsűrizett művészek által készített faszobrok kerültek 

elhelyezésre. Azóta is minden látogató és a lakosság is a 

csodájára jár, akik eddig látták, dicsérték és örömmel vették ezt 

a meghitt újítást a főtéren. 

Szociális tűzifa 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az idei évben pályázott 

szociális tűzifa 121 m3, ebből eddig kiosztásra került 37,5 m3. A 

továbbiakban is lehetőség van kérelem benyújtására, amely 

mellé kérjük, csatolják jövedelemigazolásaikat, nyugdíjas 

papírjaikat. A kiosztandó tűzifa mértékéről, a kiosztásáról, a 

beérkezett kérelmek függvényében, továbbra is a Szociális 

Bizottság fog dönteni. A kérelmek benyújtási határideje 2018. 

január 31., a tűzifa legkésőbb 2018. február 15. napjáig kerül 

kiosztásra. A tűzifa házhoz szállításáról az Igal Szolgáltató Kft. 

dolgozói gondoskodnak. 

Ezúton felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez a segítség nem 

pótolja az éves tűzifa szükségletet egy háztartásban sem, csak 

segítséget nyújt pillanatnyilag a tüzelőhiányban szenvedőknek. 

Közmeghallgatás 

2017. december 11-én a képviselő testület közmeghallgatást 

tartott a művelődési házban, melynek témája volt az 

önkormányzat 2017. évi feladat végrehajtása illetve a 2018. évi 

tervek, elképzelések ismertetése. 

A közmeghallgatáson a lakosság részéről 13 fő vett részt, 

annál nagyobb aktivitással. Sajnos, a lakosság egy része 

félinformációk birtokában szólt hozzá, melyet a 

Polgármesternek sikerült tisztázni. Olyan hozzászólások is 

elhangzottak, melyek nem önkormányzati feladatok 

megoldására irányult, volt egynéhány jobbító szándékkal 

történő hozzászólás is és az önkormányzatot is dicsérték a 

gyógyszertárral szemben lévő park kialakítása és egész éves 

munkája miatt. 

Igal, 2017. november 22.   Obbás Gyula   

 polgármester 
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MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

 

Idén is óriási sikere volt az Arany János Művelődési Házban 

rendezett Mikulás disconak. A felső tagozatos diákok már 

nagyon várták a zenés - táncos délutánt. Meglepetés vendége is 

volt a rendezvénynek a télapó személyében, aki a fiataloknak 

szaloncukorral kedveskedett. 

 

„Soha nem a magunkért való küzdelem a cél, hanem 

mások szolgálata. Ha nem akarunk megbetegedni, 

nagyon kell egymást szeretnünk. A betegségek 

megelőzésére és gyógyítására egyaránt a szeretet az 

egyetlen gyógyszer.”  Dr. Papp Lajos 

A test, a lélek és a szellem összhangjáról, valamint az 

öngyógyításról és az elcsendesedésről tartott előadást Dr. Papp 

Lajos Széchenyi –díjas szívsebész. Witzmann Mihály országgyűlési 

képviselő köszöntőjében felhívta a hallgatóság figyelmét arra, 

hogy az adventi  időszak kiváló lehetőség arra, hogy mindenki 

ezt a hármas összhangot gyakorolja. 

Az érdeklődők rendkívül értékes egészségmegőrző 

információkkal gazdagodtak, amit a professzor úr személye és 

életvitele igazán hitelesen képvisel. Előadónk azonban 

kihangsúlyozta, hogy nem csupán a testi egészség fontos, 

hanem a léleké és a szellemé is, hiszen a harmóniát ezek 

együttesen biztosítják. 

 

2017.12.14-én a művelődési házban kézműves foglalkozást 

szerveztünk a település iskolásainak. Varga Istvánné tanárnő 

irányításával a gyerekek saját kezűleg készítettek különböző 

technikákkal ötletes karácsonyi ajándéktárgyakat és díszeket. A 

jó hangulatban telt délutánon nagyon szép alkotások, igazi 

remekművek készültek. 

 

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI 

35 éve nem volt ilyen… A 200.000-ik vendéget 

köszöntöttük az Igali-Gyógyfürdőben 

Utoljára az 1980-as évek elején volt arra példa, hogy az igali 

fürdő több, mint 200.000 vendéget fogadjon egy évben.   

Virággal, oklevéllel, fürdős ajándékcsomaggal és egy tizennégy 

napos bérlettel köszöntöttük a kilencven éves Tillinger 

Józsefnét abból az alkalomból, hogy Margit néni volt a fürdő 

200 ezredik vendége ebben az évben. Margit néni elmondta, ha 

teheti, hetente kétszer látogat el Siófokról az igali fürdőbe és 

élvezi a fürdő szolgáltatásait. Tillinger Józsefné hűséges 

fürdőlátogató, hiszen negyven éve jár ide vissza rendszeresen. 
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Véleménye szerint az igali víz gyógyító ereje nélkül a 88 éves 

korában elszenvedett combnyaktörése sem gyógyult volna meg, 

s biztos benne, ma nem tudna bot nélkül közlekedni, ha a 

balesete után felhagy a fürdőlátogatással. 

 

Hosszú évtizedek csökkenő illetve stagnáló létszám 

statisztikái után a 2015-ös év vízválasztó volt, melyet követően 

dinamikus látogatószám emelkedés tapasztalható. Míg 2014-

ben 142.000 főt fogadott a fürdő, mára újra elmondható, hogy 

több mint 200.000 vendég látogat el hozzánk, ami rendkívül 

nagy büszkeséggel tölt el minket!  

Fürdőnk idén ünnepli fennállásának 55. évfordulóját, melynek 

méltó megkoronázása a 200.000-es vendéglétszám 

elérése.  Ezúton is köszönjük szépen minden kedves 

vendégünknek, aki megtisztelt minket látogatásával! 

Gellért Attila 
marketing vezető 

Ünnepi fürdőzés Igalban 

Az ünnepi időszak remek alkalmat kínál a fürdőzésre, végre 

relaxálhatunk és kipihenhetjük az év végi rohanás fáradalmait. 

Az ünnepi fürdőzés meghitt hangulatát a szépen feldíszített 

fogadóterek, a látványosan kivilágított medencék és a legszebb 

karácsonyi dalok teszik teljessé. A fürdő belső udvarán illetve 

aulájában gyönyörű, nagy karácsonyfa látványa fogadja az 

ünnepi fürdőzésre érkezőket. 

A karácsonyi időszakban Aqua-fitness-el, meghitt hangulatú 

szauna-szeánszokkal és több meglepetés műsorral is várjuk 

kedves vendégeinket. 

Ünnepi nyitva tartás az Igali-Gyógyfürdőben: 

 December 24. 9:00- 15:00 óráig 

 December 25. Zárva 

 December 26. 9:00 - 18:00 óráig 

 December 31. 9:00 - 15:00 óráig 

 Január 1. 11:00 - 18:00 óráig 

A többi napon egységesen 9:00 -18:00 óráig tart nyitva fürdő. 

A pénztárzárás a zárórát megelőző 1 órával történik. 

 

Szilveszteri Medenceparty 

2017. december 31. 

Ha egy igazán különleges élményre vágysz, akkor csobbanj 

Velünk az év utolsó napján is!  

Szilveszter napján reggel 9:00 órától 15:00 óráig várunk Téged 

is egy fergeteges medenceparty-ra. Az első 100 látogatót 

megvendégeljük egy pohár pezsgővel, csak hogy jobban 

induljon a nap.  Ezen a napon, nem csak Európa egyik legjobb 

gyógyvizében, hanem a jó hangulatban is fürdünk:  

 10:00 Örökzöld slágerekkel kezdetét veszi a szilveszteri 

bemelegítés  

 11:00 Sztárvendég: Szabó Ádám *Harmonikaművész* - 

aki már több alkalommal elvarázsolta az igali fürdőzőket, 

így nyugodtan állíthatjuk, hogy a fergeteges hangulat 

nem csak ígéret….  

 12:00 Sztárvendég: Weisz Viktor *The Voice 

felfedezettje* aki a szilveszteri műsorunk rendszeres 

fellépője, így a jó hangulat nála is garantált :)  

 13:00 -15:00 Dj. Ábel hamisítatlan Retro Discoval 

szórakoztatja majd a vendégeket 

 

 
 


