
 

Igali Hírmondó - Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű információs lapja 
2022. július, XI. évfolyam 7. szám 

 

A gondtalan strandolás mellett színes színpadi 

programokkal, sztárvendégekkel, családi játék 

lehetőségekkel, gyermekműsorral valamint augusztus 20-án 

hosszabbított nyitva tartással, este 10-ig várjuk a 

vendégeket. 

 

Programok: 

2022. augusztus 19. (péntek) 

Nyitva tartás: 9:00-20:00 óráig 

 14:00 - 18:00 óráig zenés fürdőzés a FOREVER 

DUO-val. 

 16:00 órától SZTÁRVENDÉG: KORDA 

GYÖRGY & BALÁZS KLÁRI. 

2022. augusztus 20. (szombat) 

Nyitva tartás: 9:00-22:00 óráig 

 A fürdő ezen a napon hosszított nyitva tartással 22:00 

óráig tart nyitva. 

 14:00 órától zenés fürdőzés: RETRO DISCO - DJ. 

ÁBEL. 

 15:00 órától SZTÁRVENDÉG: WEISZ VIKTOR. 

 16:00 órától SZTÁRVENDÉG: KOVÁCS KATI. 

 Ezen a napon 19:00 órától esti kedvezményes jegyek 

is válthatóak a pénztárban. 

2022. augusztus 21. (vasárnap) 

Nyitva tartás: 9:00-20:00 óráig 

 10:00 - 18:00 óráig ingyenes játszóház, ugráló vár, 

népi játékok, kézműves foglalkozás, arc és 

csillámfestés. 

 15:00 órától GRIMASK BÁBSZÍNHÁZ előadása 

(jó idő esetén a külső gyermek medencék mellett). 

 14:00 - 18:00 óráig zenés fürdőzés a FOREVER 

DUO-val. 

 16:00 órától SZTÁRVENDÉG: SZABÓ ÁDÁM. 

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy az ünnepi 

időszakban (aug. 19-21.) kezelőlappal érkező vendégeket 

nem tudunk fogadni. Megértésüket köszönjük! 

A programváltozás jogát fenntartjuk! 

HÍRDETÉSEK 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Tisztelt Igali Újságolvasók! 

Javában dübörög az idegenforgalmi szezon; nagyon jó 

forgalmat bonyolít le a Fürdő, a Termál panzió és a 

Kemping is. Ugyanakkor a turizmusnak ára van. A 

vendégek elvárják a tiszta, zöld, virágos környezetet, 

hozzátehetjük, hogy jogosan. Azonban, hogy ezt nyújtsuk, 

ilyen környezetben fogadhassuk vendégeinket, ez nagyon 

sok munkával jár. Ezen munkának döntő többségét az 

Igal Szolgáltató Kft. munkatársai végzik. Velük 

találkozhatnak a kedves vendégek a munka fajtájától 

függően, a nap szinte bármely szakában. Továbbá, 

amennyiben bármiféle önkormányzati rendezvény van, 

mind az előkészítésben, mind a lebonyolításban, mind 

pedig a pakolásban, „romok“ eltakarításában ők 

munkálkodnak, mikor már mindenki elhagyta a 

rendezvényt és pihen. Sajnos az utóbbi időben, ahogy a 

globális felmelegedés diktálja, minket sem kerül el a 

gyakran 40 fok és a környéki napi hőmérséklet. Ebben a 

melegben, aki már fogott a kezében szerszámot, gépet, 

kézi gépet, az tudja milyen megterhelő és kimerítő a 

szervezetnek az ilyen hőségben végzett munka. Éppen 

ezért, hogy dolgozóinkat védjük a kánikula beköszöntével, 

az Igal Szolgáltató Kft. dolgozói reggel 06:00 órakor 

kezdik tevékenységüket és 14:00 órakor fejezik be.  

A napokban több panaszos bejelentés érkezett és 

általában nem alaphangon kezdik panaszukat az illetékes 

piheni vágyó vendégek. Mindenki egy-két jó tanáccsal lát 

el bennünket, rosszabb esetben megfenyeget minket, de 

volt olyan is, aki tettlegességig szeretett volna elmenni a 

munkáját végző fűkaszás dolgozóval szemben, aki tőle 

300 m-re vágta a szegélyt, mégis zavarta a pihenésben. 

Ezúton tisztelettel kérjük a szobakiadókat és vendégeiket, 

a Gyógyfürdő kemping piheni vágyó nyaralóit, hogy egy 

kis toleranciát mutatva, tiszteljék meg dolgozóinkat azzal, 

hogy ha a Gyógyfürdő környékén kénytelenek végezni 

munkájukat, kéthetente 1 vagy 2 alkalommal, tudják, hogy 

értük, a szebb környezetért teszik. Reméljük, hogy a 

jövőben sikerül a kötelező munkákat úgy elvégezni, hogy 

panasz vagy egyéb atrocitás nem éri dolgozóinkat.  

Végezetül, még egy kéréssel fordulunk a parkjainkat 

pihenés céljából igénybe vevőkhöz; legyenek helyiek vagy 

vendégek. A kihelyezett hulladékgyűjtőkbe kommunális 

hulladékot ne helyezzenek. Dolgozóink hetente több 

alkalommal ürítik ezen tárolókat, és nem a megszokott 

szeméttel van tele, hanem egy-egy üdülőnek a kommunális 

hulladékával. Kérjük szíves megértésüket. 

Tűzgyújtás 

Az Önkormányzat rendelete alapján Igal város 

belterületén a zöld nyesedék égetése 2022. június 01- 

2022. augusztus 31-ig TILOS! Jelenleg külterületre 

vonatkozóan is országos tűzgyújtási tilalom van 

érvényben. 

Pályázatok 

A „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című 

pályázatunk azon szakaszhoz érkezett, hogy pár napon 

belül eredményhirdetés várható, mivel a közbeszerzés 

ajánlattételi szakasza lezárult. Jelenleg a résztvevők 

hiánypótoltatása van folyamatban, és ezt követően kerül 

sor az összegzésre majd az eredményhirdetésre. Most már 

elmondható, hogy belátható időn belül, augusztus 

hónapban megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. 

Csak emlékezetük frissítéseként soroljuk fel a részben 

makadám-, részben pedig szilárd aszfaltburkolattal 

ellátandó utak sorát: 

 Orgona utca folytatása 

 Rét utca folytatása 

 Hegyi utca folytatása 

 Acsai út folytatása 

 Cseri út folytatása 

Reméljük, az időjárás kegyeibe fogadja a kivitelezőket, és 

nem akadályozza a kiviteli munkákat.  

A TOP-PLUSZ „Élhető település kialakítása 

Igalban” című pályázat kapcsán a régi spec. iskola 

felújítása és bővítése közösségi térrel, jelenlegi állapotában 

érvényes építési engedéllyel rendelkezik, és remélhetőleg 

augusztus végéig elkészülnek a szükséges kiviteli tervek, és 

ezzel megkezdődhet a közbeszerzés.  
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A „Testvértelepülési programok és 

együttműködések támogatása” című pályázat kapcsán, 

a nyár folyamán 10-10 fő diákot látunk vendégül 

programokkal, teljes ellátással Kárpátaljáról, 

Tiszapéterfalváról és Erdélyből, Csíkszentkirályról. A 

csoportok érkezésének időpontja még egyeztetés alatt. 

Igal, 2022. július 27. Obbás Gyula 

                        polgármester 

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

 

 

EGYÜTT IGAL VÁROSÉRT EGYESÜLET 

HÍREI 

 

IGALI TÜNDÉRKERT BÖLCSŐDE HÍREI 

Hosszas várakozás után május 16-án megnyitotta kapuit 

a kisgyermekes családok számára az Igali Tündérkert 

Bölcsőde. Egy új, modern, jól felszerelt és minden igényt 

kielégítő létesítmény szakképzett csapata várja ezentúl a 

legkisebbeket.  

Jelenleg öt kisgyermek nevelése-gondozása zajlik az új 

intézményben és szeptembertől további 6 jelentkező 

beszoktatása kezdődik meg. 

A bölcsődei ellátás 20 hetes kortól 3 éves korig vehető 

igénybe. Igalban 12 helyi kisgyermek napközbeni ellátására 

van lehetőség, reggel 7 órától délután 5 óráig. 

Az intézménnyel kapcsolatban felmerülő kérdés, felvételi 

kérelem benyújtása esetén Dezsőné Varga Márta 

bölcsődevezetőt keresse bizalommal az alábbi 

elérhetőségek egyikén: 

e-mail: bolcsode@igal.hu 

telefon: +36 70 653 5646 
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IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI 

 Igal Nights - Strandok Éjszakája 

Amikor lemegy a nap, nálunk felgyúlnak a fények... Az 

Igali-Gyógyfürdő idén is csatlakozott a Magyar 

Fürdőszövetség országos rendezvényéhez, a Strandok 

Éjszakájához. A fürdő július 30-án (szombaton) 

hosszabbított nyitva tartással, reggel kilenc órától éjfélig 

várja a vendégeket egy izgalmas esti fürdőzésre, amelyen 

Tűzvarázs Show és Hastánc bemutató forrósítja majd fel a 

hangulatot.    

Mindenkinek van egy csillaga az égen…, keresd meg a 

sajátod az igali fürdő medencéiből… 

A hangulatosan kivilágított medencéknél a zenei 

aláfestés 19:00 órától indul, az esti műsor kezdési 

időpontja pedig 21:00 óra. A medencéket 23:30-ig, a fürdő 

területét éjfélig kell elhagyni. 

 

Program: 

 Egyiptomi tűzvarázs és hastánc show 

 A külső termál medencéknél a legjobb party zenékkel 

várunk Titeket, ahol a jó hangulatról Dj. VoluMan 

gondoskodik. 

Belépőjegyek: 

 A nap folyamán megváltott belépőjegyek érvényesek 

az esti programokra is, de napközben a fürdő 

területét csak a napi többszöri belépésre jogosító 

jeggyel lehet elhagyni. 

 A fürdő pénztára ezen a napon 22:00-ig tart nyitva. 

Bővebb információ az Igali-Gyógyfürdő Facebook 

oldalán vagy a www.igal.hu weboldalon található. 

A programváltozás jogát fenntartjuk! 

Mustang találkozó az Igali-Gyógyfürdőben 

Augusztus közepén újra több ezer lóerő érkezik Igalba 

az MHT - Mustang Lovagoknak köszönhetően. 

Augusztus 14-én (vasárnap) a fürdőzés mellett valódi 

autócsodákban is lehet majd gyönyörködni a fürdő 

napozóterületén, ahol csodaszép és bivalyerős Ford 

Mustangok kerülnek kiállításra. 

A kiállított autók között több különleges és limitált 

szériás példányt is meg lehet majd testközelből csodálni. 

A kiállítás minden fürdővendég számára ingyenesen 

megtekinthető. 

Ha Téged is lázba hoznak a szép és erős autók, netán a 

V8-as motorhangot is szereted, akkor látogass el hozzánk 

és csodáld meg őket személyesen is két csobbanás között. 

 

NYERJ ÉLMÉNYAUTÓZÁST! 

Azon vendégeink, akik bedobják vasárnapi 

belépőjegyüket (névvel, lakóhellyel és életkorral ellátva) a 

kihelyezett szerencsedobozba, közülük 15 fő szerencsés 

vendégnek lehetősége lesz a délután folyamán egy rövid 

élményautózásra. 

*60 ÉVES* Ünnepi Strand Fesztivál az Igali-

Gyógyfürdőben 

Idén augusztus 19-21. között kerül megrendezésre az 

Igali Strand Fesztivál, amely a fürdővendégek körében 

minden évben az egyik legnépszerűbb nyári 

rendezvényünk! A mostani program különlegességét az 

adja, hogy fürdőnk idén augusztus 20-án ünnepli 

megnyitásának 60. évfordulóját, amelyre emlékezve 

augusztus 7-től egy ehhez kapcsolódó múlt idéző 

fotókiállítást is megtekinthetnek a vendégek a fürdő 

aulájában (60 év 60 képben címmel). 
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