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IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI 

Várakozáson felüli évkezdet a gyógyfürdőben 

Örömmel számolunk be róla, hogy a tavalyi rekordévet 

követően egyelőre a 2019-es év is várakozáson felül indult a 

gyógyfürdőben.  Az év első három hónapjában 28.973 vendég 

látogatott el az Igali-Gyógyfürdőbe, ami azt jelenti, hogy 2018-

hoz képest az idei év első negyedévében ismét tudtuk egy 

kicsivel növelni a vendégforgalmat. Ami külön öröm 

számunkra, hogy mindezt a növekedést úgy sikerült elérni, hogy 

a felújítás alatt lévő és emiatt már több mint egy hónapja zárva 

tartó Termál Panzióból közel fél ezer vendéggel kevesebb 

érkezett a fürdőre, mint a korábbi évek hasonló időszakában. A 

jó szezonkezdéshez természetesen az enyhe téli időjárás is 

hozzásegített minket. Fürdőnk idén is kiemelt figyelmet szentel 

az ünnepi időszakokra és a korábbi éveknél is színvonalasabb 

programok szervezésével igyekszünk még több vendéget Igalba 

invitálni. A programokról bővebb információ 

a www.igal.hu oldalon található. 

Gellért Attila 
marketing vezető 

 

 

Masszőr álláslehetőség az Igali-Gyógyfürdőben 

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az Igal-Fürdő 

Kft. masszőr állás betöltésére keres munkaerőt. A munkavégzés 

helyszíne az Igali-Gyógyfürdőben lenne. A pozíció betöltésére 

egész éven át, főállásban alkalmazva illetve egyszerűsített 

foglalkoztatással, beugróként is van lehetőség betölteni. Azon 

jelentkezők számára, akik netán csak most végzik el az ehhez 

szükséges képzést, fürdőnkben gyakorlati helyet is tudunk 

biztosítani. A jelentkezéshez önéletrajz leadása szükséges, 

amelyeket kérünk a fürdő pénztárába személyesen eljuttatni 

vagy az igaligyogyfurdo@gmail.com e-mail címre elküldeni. 
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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: 2019. május. Lapzárta: Április 30.

Az igali Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület 

ezúton kéri a Tisztelt Igali Állampolgárokat, hogy 

amennyiben munkájukkal, célkitűzéseikkel egyet 

értenek, úgy szíveskedjenek adójuk 1 %-ával segíteni 

egyesületük működését. Adószám: 18767940-1-14. 

Köszönettel, Igal ÖTE 

Az Együtt Igal Városért Egyesület ezúton kéri a 

Tisztelt Igali Állampolgárokat, hogy amennyiben 

munkánkkal, célkitűzéseinkkel egyet értenek, úgy 

szíveskedjenek adójuk 1 %-ával segíteni egyesületünk 

működését. Adószám: 18001343-1-14 

Köszönettel, Együtt Igal Városért Egyesület 

 Megszülettek: 

Vezér Szófia – Április 2-án. 

Lakatos Tamás István – Április 14-én. 

Isten hozta őket! 

Elhunytak: 

Gellért Józsefné - Élt 89 évet. 

Nyári Józsefné – Élt 58 évet. 

Isten nyugosztalja őket! 

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

Tisztelt Igali Polgárok! 

Húsvét 

Kedves Polgárok! A nyomdai munkák elhúzódása miatt nem 

került kiosztásra az aktuális Hírmondó ezért utólagosan 

engedjék meg, hogy Áldott, Boldog és szeretetben gazdag 

Húsvéti Ünnepeket kívánjak Önöknek és családjuknak magam 

és Igal Város Önkormányzatának Képviselő testülete és 

dolgozói nevében! 

Téli rezsicsökkentés 

Igal Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a téli 

rezsicsökkentésről szóló 1364/2018. (VII.27.) Kormány 

határozat alapján benyújtott igénybejelentés, valamint a téli 

rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztarások egyszeri 

támogatásáról szóló 1602/2018. (XI.27.) Kormány határozat 

szerint 12.000.-Ft összegnek megfelelő természetbeni 

juttatásként  ½ m3 mennyiségű hasított, darabolt akác tűzifa 

nyújtását állapította meg 150 háztartás részére. A tűzifa házhoz 

szállításáról az Igal Szolgáltató Kft. dolgozói gondoskodtak. 

Pálinka és bor verseny: 

2019. április 13-án szombaton megrendezésre került idén is az 

éves Bor és pálinka verseny gálavacsorája és eredményhirdetése. 

A 12 tagú zsűri szerdán, 10-én találkozott a korábban 

beérkezett mintadarabokat. Három csapat bírálta a pálinkákat 

és két csoport pedig a borokat. Első sorban helyi és környékbeli 

kistermelők pálinkáit és borait mustrálták a bírák. 66 féle 

pálinka és 44 féle bor, fehér vörös és rozé kategóriában. Ezúton 

gratulálunk a minősített termelőknek és köszönetet mondunk a 

szervezésben és lebonyolításban részt vevő minden kedves 

igalinak. Végezetül köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

tárgyi felajánlásaikkal (ajándékok) emelték a rendezvényünk 

színvonalát. 

 

 Fehérbor kategóriában I. helyezett Mészáros Sándor 

(2018-as Olaszrizling), II. helyezett Gerencsér Zoltán 

(2018-as Zalagyöngye), III. helyezett Császár Károly 

(2018-as Rajnai rizling). 

 Vörösbor kategóriában I. helyezett Németh Péter (2018-

as merlot), II. helyezett Weisz János (2018-as Cabernet 

Savignon), III. helyezett Pozsár Péter (2018-as vegyes 

vörösbor). 

 Rosé kategóriában I. helyezett Németh Péter (2018-as 

rosé zweigelt), II. helyezett Tóth Róbert (2018-as 

kékfrankos rosé), III. helyezett Gerencsér Zoltán (2018-as 

vegyes rosé). 

 Igalban termett legjobb bor kategóriában Németh 

Péter (2018-as rosé zweigelt) 

 Legjobb bor kategóriában Szabó Attila (2018-as 

Cabernet Savignon) 

 Pálinka kategóriában I. helyezett Németh Péter (2018-as 

meggypálinka), II. helyezett Pintér Csaba (2018-as irsai 

pálinka), III. helyezett id. Tóth Mérei József (2018-as 

törkölypálinka). 

 Igal legjobb pálinkája Takács László (2018-as 

meggypálinka). 

 Legjobb vendég pálinka Éri János (2018-as szőlő 

ottonel muskotály pálinka). 

Majális 

2019. május 1-én hagyományainkhoz híven, megrendezésre 

kerül az igali Majális. Ennek helyszíne a Sportpálya. Várjuk a 

résztvevőket főzőversennyel, kispályás futballal, tombolával, 

ebéddel és egyéb programokkal. A pontos programról az 

újságból és a www.igal.hu-ról valamint a hirdető plakátokról 

olvashatnak még bővebben.  

Pályázatok: 

 Óvodafejlesztés: Tájékoztatjuk a Kedves Olvasókat, 

hogy az óvodafelújítás (pályázati azonosító: TOP-1.4.4-15-

2016-SO1-00038) nagyon jó ütemben halad. Várhatóan a 

befejezés május végével, június elejével várható. A belső 

fejlesztést követően a kültéri eszközök beépítése történik 

még meg. Ezután az óvodások újra a teljes épületet 

birtokba vehetik. 

 Panzió felújítás: A Kisfaludy Programon belül a Thermal 

Panzió felújítás folyamatosan halad előre.  

 

http://www.igal.hu-ról/
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Terveink szerint az épület felújítása és berendezése ezév 

május végéig befejeződik. Jelenlegi állás szerint tudjuk 

tartani a kitűzött határidőt. 

Lomtalanítás: 

Az ingatlanok elől a KHG Nonprofit Kft. összegyűjti a 

kihelyezett lomhulladékot. Kérjük, hogy a lomokat kizárólag 

2019. június 25-án reggel 5 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. 

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. 

Igalban a lomtalanítás időpontja: 2019. június 25. 

Tűzgyújtás 

Több lakos érdeklődése okán tájékoztatjuk Önöket, hogy a 

településen rendelet szerint a szabadtéri égetésre hétfőn, 

szerdán és szombaton van lehetőség, szeptember 1. és május 

31. között reggel 7 órától este 19 óráig . Június 1. és augusztus 

31. között pedig tilos az égetés. 

 

  

Igal, 2019. április 23.    Obbás Gyula 

      polgármester 

 

 

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, és egyben a 

tavasz eljövetelének ünnepe is. A húsvét megünnepléséről már 

a 3. századtól vannak emlékeink. Számos népszokás 

kapcsolódik hozzá, többek között a komatálküldés, az 

ételszentelés, az elmaradhatatlan húsvéti locsolás és a jutalmul 

kapott hímes tojás. 

A hagyományok ápolása fontos a közösségünk számára is, 

ezért az ünnepkörhöz kapcsolódó kézműves-foglalkozást 

szerveztünk a művelődési házban. Varga Istvánné tanárnő 

irányításával az érdeklődők hímes tojásokat és kisebb 

ajándéktárgyakat készítettek. 

 

Hazánkban 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-

én ünnepeljük a költészet napját. A város művelődési házában 

minden évben megemlékezünk erről a jeles ünnepről. Az idén 

dr. Kurucz Ádám Konrád, Latinovits-díjas versmondó, a 

Nemes Nagy Ágnes Színi Akadémia és a Vígszínház színésze 

vázolta fel monodrámájában a költő életének főbb állomásait és 

jellemző mozzanatait, melyekhez a legszebb költeményeit 

társította. 
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