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Február 13. (Vasárnap) Nyitva tartás: 9:00 – 18:00 

13:30-16:30 óráig zenés fürdőzés a FOREVER DUO-

val a külső termál medencéknél 

A programokról bővebb információ 

a www.igal.hu honlapon található. 

HÍRDETÉSEK 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

Az Igal Sportegyesület ezúton kéri a Tisztelt Igali 

Állampolgárokat, hogy amennyiben munkánkkal, 

célkitűzéseinkkel egyet értenek, úgy szíveskedjenek 

adójuk 1 %-ával segíteni egyesületük működését. 

Adószám:19946412-1-14. 

Köszönettel, Igal SE 

Az Igali Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület 

ezúton kéri a Tisztelt Igali Állampolgárokat, hogy 

amennyiben munkánkkal, célkitűzéseinkkel 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 

http://www.igal.hu/


 

Igali Hírmondó - Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű információs lapja 
2022. január, XI. évfolyam 1. szám 

 

 

 

Igali Hírmondó – Közérdekű információs havilap 

Felelős kiadó: Obbás Gyula polgármester  

Felelős szerkesztő: Arany János Művelődési Ház Postacím: 

7275 Igal, Szent István utca 89.  

Web: http://www.igal.hu E-mail: ikszt@igal.hu  

Mobil: +36 70/682-4440 Telefon: +36 82/333-403 

Következő szám várható időpontja: 2022. február Lapzárta: 

Január 31. 

† Elhunytak: 

Babai Józsefné – Élt 72 évet. 

Gyugyi József – Élt 75 évet. 

Isten nyugosztalja ők! 

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

A 2022-es esztendőt a tavalyihoz hasonlóan, ismét a 

„Covid jegyében” kezdjük. Vérmérséklettől függően, a 

szabályozások a tűréshatárokat megközelítették, ennek 

ellenére kérem Önöket, mindannyiunk és gyermekeink 

érdekében a szabályok betartására és az oltakozásra. 

Remélhetőleg, még egy ilyen évet nem kell megélnünk, a 

vírus miatt.  

Tűzifa 

A rendelkezésre álló szociális tűzifa mennyiség már 

kiosztásra került. Felhívom a figyelmet, hogy csak az 

igazán, nagyon indokolt esetben tud Önkormányzatunk 

minimális szociális tűzifával segíteni a tényleg 

rászorulókon! A szokatlan hidegre való tekintettel, kérem, 

hogy mindenki jobban figyeljen hozzátartozóira, 

szomszédjára. Akinek szüksége van segítségre, kérem 

jelezze, mind Önkormányzatunk, mind az 

Alapszolgáltatási központ felé.  

Pályázatok 

VP-6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak 

fejlesztése” című pályázati felhívás keretében 

Önkormányzatunk bruttó 167 millió Forintot nyert, amely 

tartalmazza az alább felsorolt utak makadám úttá 

fejlesztését, pormentes lezárást, valamint helyenként 

felszíni vízelvezetést is árok formájában: 

- Orgona utca északi felének folytatása 

- Rét utca külterületi része 

- Hegyi utca folytatása 

- Acsai utca aszfalton túli része 

- Cseri út 

A tervek elkészítése folyamatban van, előreláthatólag az 

év második felében nyílhat lehetőség az egyes útszakaszok 

felújítási munkáinak megindítására.  

TOP plusz „Élhető város” című pályázatban lehetőség 

nyílt bruttó 45 millió Forint összegben járdafelújításra. 

Ezen felújítás a Szent István utca két oldalát érinti, amely 

a Gyógyszertártól indul, illetve a szemközti 

buszmegállótól és a Templom térig ér fel, csatlakozva a 

Templom téri burkolathoz. A járdafelújítás külső oldali 

szegély, kocsibejáróknál K-szegély kiépítését, továbbá 

felszíni vizek elvezetését is magába foglalja. A burkolat 

típusa aszfalt lesz. Jelen állapotban itt is a szükséges 

tervdokumentációk összeállítása van folyamatban. 

Igal, 2022. január 26. Obbás Gyula 

                polgármester 

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

„A jó szó, a szép beszéd és a meleg tekintet 

gyógyszer a szív számára.” Dr. Papp Lajos 

 

Városunkban már hagyomány, hogy az adventi 

időszakban Dr. Papp Lajos szívsebész előadást tart az 

egészségtudatos magatartásról, jó tanácsokkal látja el az 

érdeklődőket. A professzor úr elkötelezett híve a 

mindennapos mozgásnak, és a „természet patikájának”. 

Ezen az előadáson is felhívta a figyelmünket azokra, 

amelyekkel mi is hozzájárulhatunk a fittségünk, az 

egészségünk megőrzéséhez. 
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Többek között arra is, hogy ne feledkezzünk meg az 

egészséges étkezésről, ha túl magas a koleszterin. Ebben 

az esetben elsősorban nem tablettákat kell szedni, hanem 

kicsit diétázni és többet mozogni – utalt az ingyenesen 

elérhető gyógymódra. Természetesen az aktualitások is 

előtérbe kerülnek minden alkalommal. Jelenleg a Covid 

foglalkoztatja az embereket szerte a világon.  

A professzor úr ezzel kapcsolatosan tanácsokat adott, 

Véleménye szerint a Covid elleni harcban az 5 fegyver: a 

tiszta levegő, a tiszta víz, a tiszta táplálék, a tiszta 

lelkiismeret és a mozgás. Ezek az erős immunrendszer 

alappillérei és a covid ellenségei.  

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. 

Ezt a szemléletet képviseli Witzmann Mihály 

országgyűlési képviselő is, aki gondolataival meghitt 

hangulatot teremtett az előadás kezdete előtt. 

 

Az adventi ünnepekre hangolódva víg muzsikaszóval, 

sok zenével és tánccal szórakoztatta a Batthyány Károly 

Általános Iskola első osztályos tanulóit a Hangolda 

Együttes.  Népi játékokkal, énekekkel elevenítették fel a 

régmúlt hagyományait, a Luca- napi és a karácsonyi 

népszokásokat.  A vidám hangulatú délelőttön előkerültek 

az elfeledett népi hangszerek is. 

„Lenn az alföld tengersík vidékin 

Ott vagyok honn, ott az én világom; 

Börtönéből szabadúlt sas lelkem, 

Ha a rónák végtelenjét látom.” Petőfi Sándor 

Az Arany János Művelődési Házban, a magyar Kultúra 

napja alkalmából rendezett előadáson Petőfi Sándorra 

emlékeztünk a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és 

legismertebb alakjára. Kurucz Ádám Konrád, Latinovits- 

díjas versmondó, a Vígszínház színésze vázolta fel 

monodrámájában a költő életének főbb állomásait, 

melyhez a költő legszebb verseit társította. Az előadáson 

átfogó képet kaphatunk Petőfi életéről és munkásságáról. 

 

BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS 

ISKOLA HÍREI 

Téli események az Igali Batthyány Károly Általános 

Iskolában 

Mozgalmas december áll mögöttünk. 2021. december 1-

jén iskolánk tanulói egy igazán hasznos és élményekkel teli 

napot töltöttek el Budapesten. A Planet Budapest 

Fenntarthatósági Expo és Világtalálkozó célja az volt, 

hogy felhívja a közönség, különösen a fiatalok figyelmét a 

kedvezőtlen környezeti, társadalmi és gazdasági 

folyamatokra, illetve bemutassa, hogy ezek a negatív, az 

emberiség jövőjét beárnyékoló változások még 

visszafordíthatók. Ökoiskolaként fontosnak tartottuk, 

hogy diákjaink minél szélesebb tudással rendelkezzenek a 

fenntarthatóság témakörével kapcsolatban, ezért is 

szorgalmaztuk a kiállításon való részvételt. 
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Az Expo keretében a Jövő Hősei (Heroes of theFuture) 

kalandpályán is végigmehettünk a gyerekekkel, illetve a Te 

bolygód (YourPlanet) interaktív kiállítást és 

élményközpontot is megtekinthettük, így tartalmas és 

maradandó élménnyel gazdagodtunk! 

A napi teendők mellett kellemes meglepetést jelentett az 

iskolai diákjainak és pedagógusainak a Mikulás 

felbukkanása, aki ajándékokkal kedveskedett a 

gyerekeknek. Ezúton is köszönjük Illés Béla vállalkozó 

nagylelkűségét. 

 

December 15-én tartottuk hagyományos karácsonyi 

süteményvásárunkat, ahol diákjaink saját osztályuk 

kasszáját gyarapíthatták az általuk hozott ínycsiklandó 

édességek árusításával. 

 

Januárban a szünetről való visszatérést követően ugyan a 

félévi hajráé a főszerep, de jut idő tartalmas 

kikapcsolódásra is. Diákjaink és pedagógusaink január 15-

én Deseda kerülő közös túrán vettek részt. 

Iskolánkban hagyományosan január a magyar kultúra 

hónapja. Szokásos magyar kultúra napi ünnepségünket 

2022. január 28-án pénteken tartjuk, ahol osztályaink 

bemutathatják produkcióikat, témahetük eredményeit. 

Torancsarnokunk rekonstrukciója és iskolánk bővítése 

már a célegyenesben van, bízunk benne, hogy január 

végére diákjaink birtokba vehetik az új épületszárnyat! 

Hamarosan megkezdődik a nagycsoportos óvodások 

látogatása a leendő elsős tanítók részvételével. A Játsszunk 

iskolát! nyílt napunkat, február 15-én tartjuk ahol leendő 

első osztályosaink két tanórán vesznek rész. Az érdeklődő 

szülőknek bemutatjuk intézményünket. 

Február 7-én tanítás nélküli munkanap, félévi szakmai 

értekezlet lesz. 

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI 

Valentin napi romantikus hétvége az Igali- 
Gyógyfürdőben - 2022. február 12-13. 

Lepje meg Ön is kedvesét egy romantikus fürdőzéssel és 
élvezzék együtt a fürdőnk nyújtotta wellness 
szolgáltatásokat! 

 

Valentin napi kedvezményes csomagajánlatok, amelyek 
20% kedvezményt biztosítanak és csak február 12-én 
illetve 13-án vehetőek igénybe. 

 2 fő részére szóló egész napos belépőjegy 

 2 fő részére szóló 30 perces illóolajos masszázs 

A csomag ára 2 fő részére: 9.300 Ft (11.600 Ft helyett) 

 2 fő részére szóló egész napos belépőjegy 

 2 fő részére szóló 30 perces dézsás fürdőzés a 
wellness részen található parajdi sófürdőben 

A csomag ára 2 fő részére: 9.800 Ft (12.200 Ft helyett) 

Február 12. (Szombat) Nyitva tartás: 9:00 -18:00 

Testet-lelket melengető romantikus szauna-szeánszok 
(térítés ellenében 

 14:00 Love Is in the Air – aromás 

 15:00 Édes érintés – mézes 

 16:00 Tüzes szerelem – jeges 


