
 

Igali Hírmondó - Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű információs lapja 
2022. június, XI. évfolyam 6. szám 

 
Július 10. (Vasárnap) 

Ezen a napon 10 év alatt ingyenes belépést is biztosítunk! 

Egész nap ingyenes játéklehetőségek kicsiknek és nagyoknak.  

 Ingyenes népi játékok 

 Ingyenes trambulin, ugráló vár, játszóház 

 Ingyenes arc-csillám festés, lufi hajtogatás 

16:00 Szeleburdi meseszínház gyermekműsora ( jó idő esetén a 

külső gyermekmedencék mellett) 

17:00 Csúszdaverseny gyermekeknek értékes nyereményekért 

(jó idő esetén kerül megrendezésre) 

A programváltozás jogát fenntartjuk! 

 

Igal Nights - Strandok Éjszakája 

2022. július 30. (szombat) 

 Az Igali-Gyógyfürdő idén is csatlakozott a Magyar 

Fürdőszövetség országos rendezvényéhez, a Strandok 

Éjszakájához. A fürdő július 30-án, szombaton 

meghosszabbított nyitva tartással, reggel kilenc órától éjfélig 

várja a vendégeket. Amikor lemegy a nap, nálunk felgyúlnak a 

fények... 

A hangulatosan kivilágított medencéknél a zenei aláfestés 

19:00 órától indul, az esti műsor kezdési időpontja pedig 21:00 

óra. 

Program: 

 Egyiptomi tűzvarázs és hastánc show 

 A hangulatról és a jó zenékről Dj. VoluMan gondoskodik. 

Mindenkinek van egy csillaga az égen…, keresd meg a sajátod 

az igali fürdő medencéiből :) 

Bővebb információ a www.igal.hu honlapon található. 

HÍRDETÉSEK 

 

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

 

 

† Elhunytak: 

Czanyó Sándor Péter – Élt 81 évet. 

Németh István László – Élt 71 évet. 

Isten nyugosztalja őket! 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Tisztelt Igali Újságolvasók! 

Tűzgyújtás 

Az Önkormányzat rendelete alapján Igal város belterületén a 

zöld nyesedék égetése 2022. június 01- 2022. augusztus 31-ig 

TILOS! 

Pályázatok 

A bölcsőde 4 helyi kisgyermekkel elindult és a dolgozók 

(Dezsőné Varga Márta bölcsődevezető, Farkas Annamária, 

Tóth-Méreiné Hajmási Bernadett, Böndi Brigitta) szeretettel 

várják a helyi bölcsődés korú ifjúságot, megannyi kül-, és beltéri 

sok, új játékkal. 

Temetői kegyeleti szolgáltatás 

Mint azt a Tisztelt Újságolvasóik már megtapasztalták, az 

eddig működő temetői kegyeleti szolgáltatónk a temető és 

annak környezete rendbetételét mind alacsonyabb színvonalon 

tette meg. Nyilván, ebben közrejátszott a vezető előrehaladott 

életkora is, azonban a folyamatos panaszok miatt és a látható 

problémák okán Önkormányzatunk megegyezett az eddigi 

szolgáltatóval, hogy működését ilyen formában befejezi.  

Igal Város Önkormányzata megkereste a Törzsök Kegyeleti 

Kft.-t, akiknek kegyeleti szolgáltatási pályázatát a képviselő-

testület egyhangúan elfogadta, így 2022. július 01-től tíz évre 

megkötötte a szolgáltatási szerződést. Ahhoz, hogy jelen 

szerződés tiszta lappal indulhasson, az Igal Szolgáltató Kft. 

munkatársai kézi-, és gépi erővel az elmúlt húsz év szemetét és 

törmelékét elszállították, fűnyírási-, sövényvágási zöldhulladék, 

koszorúelszállítási munkálatokat elvégezték. A temető tisztítása 

után, a temetői rendet az új szolgáltatónak megmutatva, 

támasztottuk elvárásainkat. Három szemétlerakó konténer kerül 

elhelyezésre az Önkormányzat részéről, s a bennük keletkezett 

hulladékokat a Törzsök Kegyeleti Kft. bármikor el tudja 

szállítani.  

Ennek kapcsán egy példát hadd említsek: az elmúlt évek el 

nem szállított üveg hulladéka, amely mécses és egyéb 

hulladékból tevődött össze, nagy traktor pótkocsival került 

elszállításra. Ezen feladat az eddigi kegyeleti szolgáltató feladata 

lett volna az évek során.  

Nagyon reméljük, hogy a Törzsök Kegyeleti Kft.-vel 

mindenki számára megnyugtatólag rendezett viszonyokra 

lelünk, ha a temetőbe elhunyt szeretteinkhez látogatunk. 

Végezetül, információk és elérhetőségek a Törzsök Kegyeleti 

Kft.-ről alább olvashatók: 

 

Igal, 2022. június 29. Obbás Gyula 

                       polgármester 

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

„Nem kell beszélni róla sohasem? 

De mindig, mindig gondoljunk reá” 

(Juhász Gyula) 

102 éve már, hogy Franciaországban megkötötték a trianoni 

békediktátumot. Erre az eseményre emlékeztünk június 2-án az 

Arany János Művelődési Házban. Városunk is minden évben 

felidézi nemzetünk életének döntő fontosságú eseményét.  
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Közösen emlékezünk és tisztelettel adózunk a múltnak. A 

trianoni békeszerződés a magyar kultúra fejlődésében 

fordulópontot jelentett, ugyanis a békediktátum következtében 

nem csak a történelmi Magyarország, hanem a magyar 

irodalom, a magyar kultúra is darabjaira szakadt. Számos vers 

megörökítette a trianoni traumát. Kiemelkedő íróink és 

költőink révén a szépirodalomban is jelentős alkotások 

születtek e fájdalmas napról. Műsorunkon Bor Viktor a Szabad 

Ötletek színházának művésze ezekkel a versekkel és dalokkal 

idézte fel a múlt történéseit, hatását. 

 

Igal Német Nemzetiségi Önkormányzat felkérésére június 11-

én Kaposvári Német Közhasznú Egyesület, és a Szuloki 

Németh Hagyományőrző Egyesület műsorát tekinthették meg 

az érdeklődők a Művelődési Házban. 

 

Az önkormányzat 2019-ben alakult, de az elmúlt években 

nem volt lehetőségünk a bemutatkozásra, rendezvény 

szervezésére. Talán sokan nem is tudták, hogy létezik Igalban 

egy ilyen jellegű szervezet. Ez az időszak viszont kiválóan 

alkalmas volt arra, hogy megismerjük az országban működő 

Német Nemzetiségi Önkormányzatok működését, 

tevékenységét. Sok településen jártunk, megismerkedtünk 

hagyományőrző értékeikkel. Ebből láthattak az igali vendégek 

egy kis ízelítőt. 

Köszönjük a fellépő kórusok, ifjú táncosok, zenészek 

színvonalas előadását. Köszönjük mindazoknak, akik 

megtiszteltek bennünket az érdeklődésükkel. 

 

MARGARÉTA ÓVODA HÍREI 

Június 3-án, pénteken elballagtak az Igali Margaréta Óvoda 

Maci nagycsoportosai. 

Cserné Fehér Mária intézményvezető köszöntője után a 

gyerekek versekkel, dalokkal, táncokkal búcsúztak az óvodától, 

óvó néniktől, dadus néniktől, az intézmény valamennyi 

dolgozójától. Felkészítő pedagógusok: Telekesné Szabadi Judit, 

Puskásné Bakó Márta óvodapedagógusok, Horváth Viktória 

óvodai dajka.  

A műsor végén videóval idézték fel az óvodás emlékeket, 

melyet Czeider Ákos készített. 

A ballagás után Igal Város Önkormányzata nevében Gellért 

Attila alpolgármester úr adta át az óvodás éveket lezáró 

emléklapokat. 
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BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS 

ISKOLA HÍREI 

Júniusi események az Igali Batthyány Károly Általános 

Iskolában 

A tanév utolsó hónapja sem telt események nélkül 

iskolánkban. Számos program színesítette júniusunkat. 

Június 3-án, a másnap esedékes Nemzeti Összetartozás 

Napját ünnepeltük meg iskolánkban. Másnap néptáncosaink 

Nagybajomban májusfa kitáncoláson és ifjúsági néptánc 

fesztiválon vett részt, ahol eredményesen képviselték 

iskolánkat. 

Június 7-én a Programozd a jövőd! programsorozat keretében 

a tanulók a legújabb digitális innovációkkal, valamint a robotika 

rejtelmeivel ismerkedhettek meg. 

Június 8-án negyedik osztályosaink ÖKO iskolai kiránduláson 

vettek részt Visnyeszéplakon, ahol egy önfenntartó gazdaságot 

látogattak meg. Nagy sikert aratott az íjászat, a traktorozás 

valamint a lovaglás, így a gyerekek egy tartalmas nap szép 

élményeivel térhettek haza. 

A június 9-i járási pedagógus nap alkalmával Dr. Balázs 

Péterné Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott kiemelkedő 

szakmai tevékenységéért, Sárdi Emőke pedig a tanulók 

nevelése, oktatása érdekében végzett kiemelkedő színvonalú 

pedagógiai munkájának elismeréseként Tankerületi Dicsérő 

Oklevelet vehetett át. 

Június 14-én gyereknapi délelőttöt tartottunk ahol a diákok 

különböző sport- és csapatversenyek során mérhették össze 

tudásukat egymással. Megválasztásra kerültek az iskola jövő évi 

diákvezetői is, akik egy több részből álló ügyességi vetélkedő 

során mutathatták meg rátermettségüket. A következő 

tanévben ezt a tisztséget Pál Boglára és Boncsér Tamás 

tölthetik be. Délután került megrendezésre a nálunk már tanév 

végi hagyománynak számító Batthyány-napi seregszemlénk, 

ahol az osztályok mutathatták meg tehetségüket, erősségeiket. 

Június 17-én tartottuk tanévzáró ünnepségünket, ahol 60 éves 

pedagógus pályafutása elismeréseként gyémánt diplomát 

vehetett át Bözsöny Józsefné. Ezt ballagási ünnepségünk 

követte, ahol elbúcsúztunk végzős tanulóinktól. 

A munka azonban nem ért véget, a programok sora 

folytatódik táborainkkal. Lurkóleltár a kicsiknek, OKO-túra 

tábor a nagyobbaknak, dráma tábor a színjátszópalántáknak. 

 

Szeretnénk megköszönni minden szülőnek, partnernek a 

tanév során munkánkhoz nyújtott segítségét, támogatását! 

Mindenkinek kellemes, tartalmas nyári szünetet, jó pihenést 

kívánunk! 

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI 

Igali-Fürdő Napok 2022 

Látogass el július 9-én és 10-én Igalba, ahol az idei nyár egyik 

legmozgalmasabb hétvégéje vár!  A gondtalan fürdőzés mellett 

izgalmas koncertekkel és családi programokkal várunk 

benneteket!  

Július 9. (szombat) 

 14:00 – 18:00 Zenés medence-party Dj. VoluMan-el 

Sztárvendégek: 

 14:30 (45 perc) DESPERADO 

 16:00 (45 perc) JOLLY 

A koncertek a külső termál medencék mellett kerülnek 

megrendezésre. 

 


