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Oldtimer kiállítás az Igali-Gyógyfürdőben 

 

Látogasson el október második hétvégéjén is az 

Igali-Gyógyfürdőbe, ahol kényeztető fürdőzés mellett 

gyönyörű veterán járműveket is megtekinthetnek. Az 

autócsodák a Pécsi Veteránjármű Egyesület 

szervezésében érkeznek fürdőnkbe. 

 Csodálatos 30-40-50 éves legendák 

kitűnő állapotban. 

 Műszaki információk, életút titkok a 

tulajdonosoktól. 

 Gyerekkori bálványok, a nagypapa autója 

közelről. 

A kiállításra a belépés minden fürdővendég számára 

ingyenes. A kiállítás csak normál 

fürdőbelépő vásárlása mellett tekinthető meg. A 

rendezvény fő napja a szombat, ekkor lesz látható a 

legtöbb kiállított jármű. 

OktóberFest az Igali-Gyógyfürdőben 

 Október 8-án minden bizonnyal az ország egyik 

legkülönlegesebb OktóberFest-jén vehet részt, az aki 

ellátogat az Igali-Gyógyfürdőbe. Egész nap 

sörakciókkal és különféle bajor ételekkel várjuk a 

vendégeket a helyi büfékben. A délután folyamán 

zenés műsorral, színes népviseletbe öltözött 

fellépőkkel és hagyományos sramli zenével is 

kedveskedünk. A nagy népszerűségnek örvendő Igali 

OktóberFest, három év kihagyás után kerül újra 

megrendezésre. 

Programok: 

 13:00 Sörivó verseny 

A versenyre maximum 15 fő, 18 éven felüli vendég 

jelentkezését várjuk. Regisztrálni személyesen lehet a 

rendezvény napján 12:00 óráig, a fürdő recepcióján. A 

verseny során 0,5l sört kell minél rövidebb idő alatt 

meginni. Az elődöntőt megnyerő 3 

versenyző mérkőzik meg a döntőben, ahol a 

helyezések alapján kialakul a végső sorrend. 

 14:00 Szuloki Német Nemzetiségi Egyesület 

táncműsora 

 14:30 -17:00 fergeteges hangulatú sváb 

medencebál a WEMENDER SEXTETT 

zenekarral 

 

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

 

 

† Elhunyt: 

Budai Jánosné – Élt 77 évet. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Tisztelt Igali Újságolvasók! 

Szüreti felvonulás 

Köszönjük az elmaradt Szüreti felvonulás 

szervezőinek, felajánlóinak és az egyesületek 

segítségét. Az esemény, sajnos az esős idő miatt 

elmaradt. Szándékaink szerint, az elmaradt felvonulás 

helyett az ott szándékozó résztvevők; többek közt 

óvodások, iskolások, egyesületek tagjai részére 

Márton-napi vigadalmat szervezünk, ahol ebéddel és 

díjmentes italfogyasztással várjuk az érdeklődőket. A 

készlet erejéig! A meghívók, plakátok a későbbiekben 

kerülnek kihelyezésre. 

Szépkorúak napja 

A 2022. október 03-án tartandó Szépkorúak napjára 

szeretettel várjuk a szépkorú meghívottainkat a már 

megszokott forgatókönyvvel. Ezúton is kérjük a 

Tisztelt vendégeinket, hogy a délutáni ebédre azok 

jelentkezzenek, akik ténylegesen igénybe is fogják 

venni azt.  

Szociális tűzifa 

Igal Város Önkormányzata 2022. évben 130 m3 

szociális tűzifát fog kapni.  Fontos megemlíteni - 

változás a korábbi évekhez viszonyítva - hogy azonos 

helyrajzi számon lakó családok esetén, 

mindössze 1 igényt lehet benyújtani 

Önkormányzatunk felé, függetlenül az egy 

háztartásban lakó családok számától! A 

megnövekedett igényre és bizonyos beidegződött 

rossz szokásokra való tekintettel, munkatársaink a 

jövedelemigazolásokat szigorúbban fogják kérni! Az 

igénylés időpontjáról, menetéről a későbbiekben 

fogjuk Önöket tájékoztatni. 

Jelen szociális tűzifa igény 1 alkalommal kérhető, 

helyrajzi számonként! 

Tanévkezdési támogatás 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Újságolvasókat, hogy a 

Tanévkezdési támogatást Önkormányzatunk 

kiosztotta. Köszönjük a szülők együttműködését, 

továbbá a határidők pontos betartását a gördülékeny 

ügyintézés okán.  

Tűzgyújtás rendjének változása 

Igal Város belterületén avar, zöldhulladékok égetése 

2022. szeptember 01. napjától – ünnepnapok 

kivételével - engedélyezett hétfői, szerdai és szombati 

napokon 07:00 óra és 19:00 óra között. Igal város 

belterületén háztartási hulladékot, illetve egyéb 

hulladékot égetni tilos. 

Kérjük a Lakosságot a fenti szabályozás 

figyelembevételére! 

Pályázatok 

A „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című 

pályázatuk kapcsán említendő, hogy megkezdődtek a 

kivitelezési munkák. Jelenleg az Orgona utca 

folytatásán zajlanak a gréderezési és a tükörkészítési 

munkálatok. Ezzel párhuzamosan folyamatosan 

szállítják nyerges vontatókkal a meglevő utak 

fejlesztéséhez szükséges köveket. 

A TOP pályázati rendszeren beleül, az „Élhető 

település kialakítása Igalban” pályázat esetében a 

kiviteli tervek és a végleges költségvetés elkészült, 

majd műszaki ellenőrzésre a Magyar 

Államkincstárhoz került. Reményeink szerint, október 

hónapban jóváhagyásra kerül. Továbbá, ezt követően 

a felügyeleti szervnek, a Minisztériumnak is jóvá kell 

hagyni. Mindezen jóváhagyások ellenére igyekszünk, 

hogy a nem túl szerencsés gazdasági helyzetben, 

mihamarabb meg tudjuk valósítani jelen pályázatot. 

Az építés nettó összege 740 millió Forint.  

Igal, 2022. szeptember 28. Obbás Gyula 

                     polgármester 
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MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

 

 

 

BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS 

ISKOLA HÍREI 

Szeptemberi események az Igali Batthyány 

Károly Általános Iskolában 

A jól megérdemelt nyári szünet után, szeptember 1-

jén iskolánkban is megkezdődött a 2022/2023-as 

tanév. Az évnyitó ünnepségen Batthyánysokká 

fogadtuk az első osztályos tanulókat. 

 

Ebben a tanévben ÖKO iskolai vállalásaink mellett, 

a művészeti nevelésre helyezzük a hangsúlyt. Ennek 

keretein belül elindult a furulyaoktatás 1. és 2. 

évfolyamokon, dr. Kerekesné Pytel Anna tanárnő 

vezetésével. A nagyobbak sem maradnak zenei 

élmény nélkül, 3-5. évfolyamokig citerán tanulnak a 

gyerekek Husi Gyula tanár úrtól. 
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A tanulók nem maradnak mozgás nélkül sem! Ettől 

az évtől kezdve ritmikus sportgimnasztika, ökölvívás 

és természetesen labdarúgás, a Bozsik intézményi, 

valamint egyesületi program keretein belül érhető el. 

Szeptember 19-én tanulóink Zamárdiban a DRV 

pályázatának jóvoltából a Vizek Háza Élményparkban 

tettek látogatást. 

 

Szeptember 22-én, nyolcadik osztályos tanulóink 

részt vettek a Kaposvár Arénában rendezett 

pályaválasztási kiállításon, ahol hasznos információkat 

szerezhettek az elkövetkező időszakban esedékes 

felvételi eljárással, valamint az iskolaválasztással 

kapcsolatban. 

 

Szeptember 30-án a Magyar Népmese Napja 

alkalmából vetélkedőt rendezünk és rajzpályázatot 

hirdetünk, amelynek témáját a vizekkel kapcsolatos 

mesék fogják adni. 

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI 

 Szaunázók hétvégéje 

Az Igali-Gyógyfürdő idén is csatlakozott a Magyar 

Fürdőszövetség szervezésben megrendezésre 

kerülő Szaunázók Hétvégéje programsorozathoz. 

Ennek keretén belül október 1-én és 2-án 

(szombaton illetve vasárnap) 3 -3 db izgalmas szauna 

szeánsszal várjuk a vendégeket az Igali- 

Gyógyfürdőben. A szeánszok kezdési ideje egységen: 

14:00, 15:00, 16:00 óra. 

Szombaton 16:00 órai kezdettel az ország összes, a 

programhoz csatlakozott szaunájában, így nálunk is 

ugyanaz a program kerül megtartásra, amely idén a 

HISTORY nevet kapta. Ennek a szeánsznak a során 

igazi időutazásra hívjuk a vendégeket, melynek során 

levendula, fenyő és kardamom illatok kényeztetik 

majd a testünket-lelkünket. 

A szauna-szeánszokra külön belépő váltható a 

pénztárban (nyitástól) 500 Ft alkalom vagy 1200 Ft/ 

3 alkalom áron, amely tartalmazza a felöntés utáni 

frissítő italt és a szauna lepedő használatot! Felhívjuk 

kedves vendégeink figyelmét, hogy a szauna-

szeánszokra csak korlátozott számban (max. 12 fő) 

tudunk fogadni jelentkezést. A szauna-szeánszokra 

előzetes időpont egyeztetés lehetséges a +36 70/338-

6446 telefonszámon vagy a fürdő recepcióján. 

 


