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látogatórekordot. Jó érzéssel tölt el minket, hogy soha nem 

látott tömeg látogatott el hozzánk. Vasárnap Korda György és 

Balázs Klári a fürdő történetének legsikeresebb és egyben 

legszeretnivalóbb koncertjével tette még emlékezetesebbé ezt a 

napot. 

 

A rendezvényen készült fotók megtekinthetőek a www.igal.hu 

honlapon és az Igali-Gyógyfürdő facebook oldalán. 

Gellért Attila 

marketing vezető 
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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: 2018. június, Lapzárta: május 31.

 Megszületett: 
Horváth Olivér – Május 19-én. 

Isten hozta őt! 

Elhunytak: 

Gadár Ferencné - Élt 78 évet. 

Szép Ferenc – Élt 69 évet. 

Takács Ferenc István – Élt 59 évet. 

Isten nyugosztalja őket! 

http://www.igal.hu/
http://www.igal.hu/
mailto:ikszt@igal.hu
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Tisztelt Igali Polgárok! 

Városi Majális:  

Idén, 2018. április 30-án, a hetedik alkalommal került 

megrendezésre Városi Majálisunk a sportpályán. Szerencsénkre 

az időjárás is kedveskedett, hiszen csodás napsütésben 

tölthettünk együtt egy jó kedélyű napot az érdeklődőkkel. Az 

idei főzőverseny „feladata” édesvízi ponty elkészítése volt, 

különböző újragondolt, kreatív ötletekkel indultak a csapatok. 

Az első helyezést a Kaposvári Mágusok nyerték el, további 

helyezettek: 

2. Ficánka és a Sellőlányok  

3. Hegyleve Bt. 

4. Együtt Igal Városért Egyesület 

5. BÉKA 

6. Akta@ok 

7. Thermál Hotel 

8. Borjúdombi Zsiványok 

A legötletesebben feldíszített sátor díját az Együtt Igal 

Városért Egyesület kapta. 

Természetesen a sportpálya otthont adott a 

futballmérkőzéseknek is. Ennek helyezettjei: 

1. Barcelona 

2. Muslincák 

3. Lütyögők 

4. Nagy pálya, nem pálya 

Különdíjasok: 

 Legjobb kapus: Károly Róbert 

 Legtechnikásabb játékos: Kökény Richárd 

 Gólkirály: Rostás Alex 

 7 méteres rúgó verseny győztese: Horváth Barnabás 

Gratulálunk a nyerteseknek és köszönjük a versenyeken való 

részvételt. 

Az ügyességi verseny nyerteseinek és résztvevőinek is 

gratulálunk.  

Szeretnénk megköszönni a felajánlásokat, melyeket a 

szervezők a tombola és a rendezvény lebonyolításához kaptak. 

Felajánlók: Alsó Kávézó és söröző, Arany János Művelődési 

Ház, Biczó Zoltán és neje, Csepregi Józsefné, Cserné Fehér 

Mária, Gellért Attila, Gerencsér János (Galéria étterem, 

Csodakávézó), Igal Gyógyfürdő, Igal Szolgáltató Kft., Igal 

Város Önkormányzata, Igali Margaréta Óvoda, Ildikó 

Vendéglő, Kétszeri Nándor, Major Ferenc, Marica Étterem, 

Mézmer András, Mr. Meat (Nagy Bence), Szép Ferencné, Szírer 

Péterné, Tancz Jánosné, Tanitó Tibor, Thermál Hotel. 

Továbbá köszönet illeti a közreműködőknek a segítségét és a 

színvonalas rendezvény lebonyolításáért! 

Tűzoltó verseny:  

Ebben az évben Látrányban, 2018. május 12-én került 

megrendezésre a Kaposvári-Siófoki Járási Tűzoltóverseny. Az 

igali önkéntes tűzoltó felnőtt férfi raj 800 liter/perces kismotor 

fecskendő szerelésben és 7*55 méteres váltófutásban is 

kategóriájukban az első helyezést szerezték meg. Ezzel 

kiérdemelték azt, hogy a nyár folyamán megrendezésre kerülő 

megyei tűzoltóversenyen is részt vehessenek. Ezúton is 

gratulálunk a versenycsapatnak és a felkészítőknek! 

Nyári diákmunka: 

A Munkaügyi Központ szervezésében 2018. évben is az 

önkormányzatok nappali tagozatos diákokat foglalkoztathatnak, 

16-25 éves kor között. Várjuk azon diákok jelentkezését, akik 

egy hónap időtartamra munkát vállalnának. A munkaidő napi 6 

óra. A konkrét részletekért érdeklődni az önkormányzati 

hivatalban lehet. Jelentkezési határidő: 2018. június 12. Várjuk 

az érdeklődőket! 

Lomtalanítás: 

Az ingatlanok elől a KHG Nonprofit Kft. összegyűjti a 

kihelyezett lomhulladékot. Kérjük, hogy a lomokat kizárólag 

2018. szeptember 6-án reggel 6 óráig helyezzék ki az 

ingatlanok elé, a hulladéktároló edény szokásos helye mellé, a 

forgalmat nem akadályozva. 

Társaságunk felhívja szíves figyelmüket, hogy az érvényes 

törvényi szabályozás értelmében csak a lakosságtól eredő 

lomhulladék szállítása minősül közszolgáltatásnak. 

A lomtalanítás során, az ingatlanokon keletkező olyan 

nagyméretű, szilárd hulladékok kerülnek elszállításra, amelyek a 

rendszeres elszállítások alkalmával nem férnek el a 

rendszeresített gyűjtőedényben. Ezek pl. kidobásra szánt 

háztartási berendezések, feleslegessé vált bútorok, konyhai, 

fürdőszobai szerelvények, nagy dobozok, szőnyegek, karnisok, 

függönyök, stb. 
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Kérjük, hogy a lomtalanítási napon ne helyezzenek 

ki: elektronikai berendezéseket, vegyszereket, festékeket, 

savakat-lúgokat, valamint ezek kiürült göngyölegét, építési 

törmeléket, zöldhulladékot, kommunális- és szelektív 

hulladékot, gumiabroncsot, illetve egyéb veszélyes anyagokat 

tartalmazó hulladékokat (pl. gyógyszer, akkumulátor, 

gumiköpeny, üres olajos kanna, stb). 

A begyűjtőjárat adott utcában történő elhaladását követően 

kihelyezett, illetve a lomtalanítás során a nem megfelelőség 

miatt el nem szállított hulladékok elszállíttatása, 

ártalmatlaníttatása az ingatlantulajdonos kötelessége és 

felelőssége. 

Integrált Területfejlesztési Stratégia:  

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a kedves érdeklődőket, hogy 

Igal Város Területfejlesztési Stratégiája és Területfejlesztési 

Koncepcióját megtalálják a www.igal.hu honlapon az 

Önkormányzat / Letölthető nyomtatványok / Üvegzseb 

menüpont alatt. 

Igal, 2018. május 24.    Obbás Gyula 

polgármester 

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

„ Olyan jó, hogy anyukámnak is van édesanyja” 

Minden évben hagyomány már, hogy a Margaréta Óvoda 

nagycsoportosai az Idősek Klubjának tagjait is felköszöntik 

anyák napján, megköszönve a sok-sok szeretetet és 

gondoskodást. Idén a Katica csoportos gyerekek táncoltak, 

énekeltek és verset mondtak. A megható műsor után az óvónők 

segítségével készített meglepetés ajándékot elérzékenyülve 

vették át a nagymamák. 

 

Sobri, Savanyó és Rózsa… 

A Rippl – Rónai Múzeum „utazó múzeuma”, a Bőrönd 

Múzeum immár másodszor látogatott el a művelődési házba, 

hogy az általános iskola diákjainak ismét egy felejthetetlen és 

tartalmas délutánt szerezzen. A foglalkozáson ezúttal a 

betyárok világába röpítette vissza a gyerekeket Őszi Zoltán, 

múzeumpedagógus és Varga Máté régész. A vetítéssel kísért 

előadáson színes képekkel mutatták be a pásztorok és a 

betyárok életmódját, valamint a jellegzetességeit. Az izgalmas 

téma élénken foglalkoztatta a gyerekeket, számtalan kérdést 

tettek fel az előadóknak, akik a betyárok életmódja mellett a 

hírhedt betyárok fegyvereit is megismertették a hallgatósággal,  

a vállalkozók pedig meg is tölthették  a korabeli fegyverek 

mását. A játékos, interaktív ismeretterjesztő délután minden 

résztvevő számára emlékezetes marad. 

 

BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS 

ISKOLA HÍREI 

Az Igali Általános Iskola tanulói 2018. ápr. 23-27-ig a HAT-

17-01- Határtalanul program keretében Erdélybe látogathattak. 

Arany percek Erdélyben címmel megismerkedhettek Arany 

János erdélyi gyökereivel, költészetével, megerősíthették 

magyarságtudatukat. 

Az utat felkészítő foglalkozások előzték meg, ahol 

megismerkedtek tanulóink Arany János életével, 

munkásságával, Erdély, az Erdélyben élő magyarok 

történelmével, az útvonalhoz kapcsolódó irodalmi, történelmi, 

földrajzi nevezetességekkel. 

„Utunk során rengeteg élményben volt részünk. Nagyszalontán 

felkerestük az Arany János Múzeumot, megemlékeztünk 

életéről, munkásságáról. A Királyhágónál a táj földrajzi és 

természeti megfigyelése nyűgözött le bennünket. Parajdon, a 

sóbányában a só hasznáról, gyógyító hatásáról hallhattunk, 

tapasztalhattunk. A Békés szoros lenyűgöző látványa 

mindőnket magával ragadott. A környezetvédelem fontossága 

került előtérbe közöttünk. Csíkszentkirályon, a 

testvértelepülésünkön találkozhattunk az ottani iskolásokkal. 

Jót beszélgettünk, játszottunk. Nagyon vendégszeretőek, 

közvetlenek. Farkaslakán megkoszorúztuk Tamási Áron 

emlékművét, Szelykefürdőn Orbán Balázs sírját, Aradon a 

vértanúk emlékhelyét. Korondon, Torockón a szállásunk 

nagyon klassz volt, csodálatos kilátással. Nagyon finomakat 

ehettünk.  

http://www.igal.hu/
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Minden nap újabb élményekben volt részünk, egyik ámulatból 

estünk a másikba. Szüleink már nagyon vártak haza minket, 

sokat aggódtak értünk. Fantasztikus élmény volt, soha nem 

felejtjük. Külön köszönet jár Domján Zsuzsa tanárnőnek, aki 

megálmodta, megpályázta utunkat, rábeszélte szüleinket, hogy 

engedjenek el minket.... 

Nagyon szépen köszönjük Obbás Gyula Polgármester 

Úrnak, az Igali Önkormányzatnak és a Gyógyfürdőnek, hogy 

támogatásukkal segítették utunkat. Köszönet mindenkinek, aki 

részt vett ennek az útnak a megszervezésében, 

lebonyolításában, Hajni néninek, Szakály tanár bácsinak.” 

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI 

 

Új reklámtáblák kerültek kihelyezésre 

Örömmel értesítjük a kedves lakosságot, hogy az idei évben 

tovább folytatódik az Igali-Gyógyfürdő népszerűsítését szolgáló 

reklámtáblák kihelyezése. Tavaly a Balaton körül sikerült 20 db 

egyedi reklámtáblát elhelyeznünk, ezúttal pedig a Kaposvárra 

be illetve kivezető legforgalmasabb útvonalakra nyílt (hosszas 

egyeztetést követően) lehetőségünk 9 db új táblát kitennünk, 

természetesen mindezt jelentős anyagi ráfordítás mellett. 

Bízunk benne, hogy ezen táblák is hozzájárulnak fürdőnk és 

településünk további népszerűsítéséhez illetve pozitív 

megítéléséhez. Az új táblák az alábbi helyszínekre kerültek ki:  

Kaposvár – Jutai út, Simonfa – 67-es út, Vadépuszta 67-es út, 

Magyaratád, Kaposújlak, Baté, Kaposszekcső, Sántos , 

Kocsola- 61-es út. 

Megszépült környezettel várja a vendégeket az Igali-

Gyógyfürdő 

Korábbi ígéreteinkhez hűen a pünkösdi hétvégére szinte az 

összes idei fejlesztés és környezetszépítő átalakítás elkészült a 

fürdőben, amely a vendég visszajelzések alapján mindenkinek 

nagyon tetszik.  

 

Az idei szezonkezdetre elkészült a kijárat térburkolása, a 

napvitorlás árnyékolók elhelyezése a külső gyermekpancsoló 

illetve a játszótér fölé, emellett pedig a fürdő több pontján új 

növényzet és gyepszőnyeg nyújt minőségi változást az 

ideérkező vendégeknek. Az új virágágyásokban a korábbiaktól 

eltérően az egy nyári virágok mellett sok örökzöld növény is 

elültetésre került, amelyek így egész éven át színesítik majd a 

környezetet. A 33 méteres úszómendence felújítása is 

folyamatban van, ez a nagy volumenű munka várhatóan június 

első hétvégéjére készül el. 

Pünkösdi vasárnap ismét megdőlt a napi látogatórekord a 

fürdőben 

Az igazat megvallva nem gondoltuk volna, hogy a tavaly 

pünkösdkor realizált rekord látogatottságot a fürdő szolgáltatás 

bővítése nélkül túl lehet szárnyalni, de örömmel jelentjük, hogy 

2018. május 20-án (vasárnap) ismét sikerült megdönteni a napi 


