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Kedves Igaliak! 
 

Nagyon sok szeretettel meghívjuk 
Önöket, az immár hatodik 
alkalommal megrendezésre kerülő 
TÖK FESZTIVÁLRA. 
Megrendezésének dátuma: 2015. 
07. 25. (szombat) 11:00 órától 
Helyszíne: Fürdő parkoló 
Kérjük, hogy akinek lehetősége van 
rá, támogassa rendezvényünket 

tökből készült ételekkel, valamint tombola felajánlással. 
A tombola felajánlásokat 2015. 07. 21-ig szíveskedjenek az 
Arany János Művelődési Házba eljuttatni. 
A tökből készült ételeket a rendezvény napján 10:00 óráig a 
helyszínen adhatják le. 
Támogatásukat előre is köszönjük! 
Kérjük, minél többen tiszteljenek meg minket jelenlétükkel! 
 

Tisztelettel: „Együtt Igal Városért Egyesület” 
 
 
 

Apróhirdetések 

 

 
 

Figyelem! Kerítés festést, kerti munkát, vakolást, fűnyírást, 
favágást, szoba és konyhafestést vállalok! Horváth Attila 7275 

Igal Ady Endre Utca 16. 

Tel:06-30/635-3168 

 

 
 

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, 

Telefon: 82/333-403 Fax: 82/333-402 

Következő szám: 2015. augusztus, Lapzárta: 2015. augusztus 07. 

 Elhunyt: 
Czabula Károly, élt 66 évet. 

Isten nyugosztalja! 

 Megszületett: 
Szabó Máté Vilmos – június 06-án. 

Isten hozott! 

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

Tisztelt Igali Polgárok! 

Szennyvízberuházásunk a vége fele közeledik, a tervek 

szerint július vége és augusztus eleje közötti időszakban. A 

tervek szerint megkezdődik az önkormányzati utak és a 

Közútkezelő használatában lévő út helyreállítása, 

aszfaltozása. Az említett Közútkezelő használatában lévő 

6505 számú közlekedési út helyreállítási munkái alkalmával 

teljes szélességű útburkolat javítására kerül sor.  Az 

önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő mellékutak 

helyreállítása részben nyomvonalas, részben teljes 

szélességű helyreállítást fog eredményezni.  Az utóbbi 

esetben az határozza meg a helyreállítási szélesség 

nagyságát, hogy az útpálya szerkezete mennyire ment 

tönkre, milyen mértékben indokolt sávos, illetve teljes 

szélességű helyreállítás. 

Kérjük a T. Lakosságot hogy az üzemeltető DRV Zrt által 

kiértesített ingatlanok tulajdonosai szíveskedjenek az 

üzemeltető által megadott határidőn belül ingatlanjaik 

szennyvíz kivezetését ráköttetni a szennyvízelvezető 

rendszerre. Erre azért lenne nagy szükség, hogy a kivitelező 

cég az egyes szennyvíz átemelőknél a szabványban előírt 

értékeket be tudja állítani, hogy az esetlegesen felmerülő 

problémákat korrigálni tudja (zaj, szaghatás). A rákötés 

elvégzését a DRV illetékes szakembereinek a szakfelügyelete 

mellett lehet elvégezni. A kiértesítést követően a rákötési 

gödröt kérjük szabadon hagyni mindaddig, amíg a DRV 

szakemberei a szennyvíz rákötést nem ellenőrzik, illetve a 

vízóra állását nem rögzítik jegyzőkönyvbe. Ezúton is kérjük a 

T. Lakosok megértését és segítőkészségét. A már korábban 

kiküldött igénylőlapokon - akik még nem tették meg – 

kérjük, jelezzék hivatalunk felé rákötési igényüket.  

Megkezdődött az orvosi rendelő és a védőnői tanácsadó 

felújítása, amely héjazatcserét, belső átalakítási, burkolat 

felújítási, festés, mázolás illetve fűtéskorszerűsítési 

munkálatokat jelent. Ezzel párhuzamosan, de már önerőből 

történik a fogorvosi rendelő kialakítása. A munkálatokat 

2015. október végéig kell befejezni és az elszámolást 

megtenni. A rendelés addig is, míg a munkálatok folynak a 

régi orvosi lakásban történik. Ismételten kérjük szíves 

türelmüket az adott időszakban. 

A Mezőgazdasági miniszter az egész országra kiterjedően 

2015. július 3-tól országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el, 

ennek megfelelően mindenféle szabadtéri tüzelés (még az 

irányított égetés is) tilos a rendelkezés visszavonásáig.  

Tisztelt igali lótartók! Ismételten felhívjuk figyelmüket 

a jelöletlen állatok chippelésére: A Magyar 

Lótenyésztők Országos Szövetsége az állategészségügyi 

intézkedések támogatása, illetve a lótartók fokozott 

igényének kiszolgálása érdekében országos ló azonosító 

kampányt hirdet. A ló azonosítás során a lótenyésztési 

felügyelők megjelölik a lovakat, szamarakat, és elindítják a ló 

útlevél igénylését, majd ezzel egy időben az állatorvos 

elvégzi a kötelező vérvizsgálatokhoz szükséges vérvételt 

(fertőző kevésvérűség, takonykór). Azon lótartók 

jelentkezését is várjuk, akiknek jelölt, de útlevéllel nem 

rendelkező lovuk van, mert esetükben is szükséges a 

helyszíni ló azonosítása, hiszen e nélkül nem kaphatnak 

útlevelet.  

A ló útlevéllel való ellátottságnak most különösen nagy 

aktualitása van, hiszen 2016. január 1-től azok a fedeztetési 

jegyzőkönyvvel ellátott lófélék, amelyeket egy éves korukig 

nem látnak el útlevéllel, nem kerülhetnek vágási célú 

értékesítésre, illetve a fertőző kevésvérűség miatt fokozott 

állategészségügyi ellenőrzés van folyamatban, több 

körzetben is. A szűrővizsgálatok meglétének ló útlevélben 

történő dokumentálása, illetve a vizsgálat során az egyedek 

azonosíthatósága jogszabályi előírás.  

A ló azonosítás során felmerülő MLOSZ felé térítendő bruttó 

költségek: 

Ismeretlen származású csikó, ló jelölése és 
azonosítása +transzponder 

15 000 Ft 
1 500 Ft 

Ismeretlen származású jelöletlen kanca és 
fedeztetési jeggyel rendelkező csikójának 
együttes jelölése és azonosítása 
+ transzponder (2 db) 

  
  
15 000 Ft 
3 000 Ft 

Helyszíni ló azonosítás korábban jelölt lovak 
részére 
-          Ló azonosító lap kiállítása 
-          Meglévő CSBJ ellenőrzése ló útlevél 
igényléséhez a nem tenyésztő számára 
-          Meglévő CSBJ ellenőrzése ló útlevél 
igényléséhez a tenyésztő számára 

  
10 000 Ft 
  
5 000 Ft 
  
2 500 Ft 

Kiszállás 
-          legalább öt ló egy helyen történő 
felvezetése esetén 
-          egyedi megrendelés 
-          körjárat  
-          soron kívüli kiszállás 

  
  
0 Ft 
9 000 Ft 
3 000 Ft 
21 000 Ft 
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Felhívjuk T. Lótartók figyelmét, hogy az aki érintett a 

fentiekben, úgy szíveskedjék az önkormányzat felé jelezni 

igényét, és amennyiben megfelelő számú jelentkező van 

lovak egyedi jelölésére, ló szemlélésre és ló útlevél 

kiváltására abban az esetben Igal Város Önkormányzata 

megszervezi Igal telephellyel a környező település lótartó 

gazdáinak  is a helyileg illetékes lótenyésztési felügyelő 

kiszállását.  

Felhívjuk a T. Ingatlan-tulajdonosok figyelmét, hogy a nagy 

melegre való tekintettel a szemétszállítást a szolgáltató 

hajnali 4 órától végzi, ezért kérjük, hogy mindenki ez 

időpontig helyezze ki a gyűjtőedényeket. Felhívjuk T. 

Üdülőingatlan tulajdonosok és használok figyelmét, hogy a 

hulladékot a szolgáltató által kiadott feliratozott zsákokba 

helyezze ki, mert más zsákba vagy edénybe kihelyezett 

szemetet nem szállítják el. A zsákok térítési díj ellenében az 

Igali gyógyfürdőn átvehetők.  

Igal, 2015. július 14. 

Obbás Gyula 
polgármester 

 

Művelődési Ház hírei 
 

2015. június 10-én Nyersné Meláth Veronika porcelánbaba 
kiállítását tekinthették meg az érdeklődők. Cserné Fehér 
Mária az OKSB elnöke mutatta be a gyűjtemény 
tulajdonosát, aki közel 20 év munkája során különböző 
országokból és helyekről szerezte be a babákat. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az Együd Árpád Kulturális Központ Fotószakkörének 
kiállítását tekinthették meg az érdeklődők 2015. június 11-
én.  

A megnyitón az 
elmúlt év 
legkülönlegesebb 
alkotásaiból 
láthattunk ízelítőt. 
Gellért Attila 
képviselő testületi 
tag által köszöntött 
amatőr fotósok 
képei szemet gyönyörködtető élményt nyújtottak minden 
érdeklődő számára. A képek július végéig még 
megtekinthetők a művelődési házban. 
 
 

 

Figyelem!!! 
 
Önkormányzati kezdeményezésre, szeretnénk helyi 
értéktárat létrehozni Igal 
tárgyi és szellemi 
értékeiből, megőrizve a 
következő generációk 
számára. Ehhez kérjük 
mindazok segítségét, 
akinek birtokában van 
régi időkből fennmaradt:  

fotó, festmény, rajz,  
használati tárgy vagy  
őriz emlékeket régi dalokról, mondókákról  
igali történetekről. 
 

Kérjük, jelezzék a művelődési házban, hogy 
dokumentálhassuk, az 

értéktárban 
megjeleníthessük, a 

későbbiekben 
kiállíthassuk.  
 

A 2015. június 4-én, 
illetve a július 9-én 
megtartott baba-mama 
klubban Csekk Zsuzsanna 
ismét csodálatos 
perceket varázsolt a 
csöppségeknek. Logikai 
és sportos fejlesztő 
játékokkal ismerkedhettek a gyermekek és a szülők 
egyaránt. Következő foglalkozás időpontja: 2015.08.06. 
csütörtök 17:00 
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Állandó programjaink: 
 

Kedden és csütörtökön délután 19 órától aerobic órák 
Plell Péterrel. 

Szerdán 17 órától gyógytorna Obbás Tímeával. 
 
 

Teleház nyitva tarás: 
hétfő, szerda, csütörtök: 13:00-17:00 

kedd: 13:00-19:00, péntek, szombat: 13:00-20:00 
Szombat:13:00-20:00, Vasárnap: 13:00-16:00 

 

Programjaink, hirdetéseink megtalálhatóak facebook 
oldalunkon: 

www.facebook.com/aranyjanos.muvelodesihaz.7, 
csatlakozzanak hozzánk, kövessenek minket a facebook-on! 

 

Igali-Gyógyfürdő 
 

Több éves kihagyás után július első hétvégéjén újra 
megrendezésre kerültek az Igali Fürdő Napok. A két napos 
rendezvényen színes programokkal és igazi sztárfellépőkkel 
várták a nagyérdeműt.  Szerencsére az időjárás is kegyeibe 
fogadta a rendezvényt, így a szép számú közönség valódi 
fesztiválhangulat varázsolt a fürdőn és az esti műsorokon 
egyaránt.  A rendezvénynek olyan jó volt a fogadtatása, 
hogy jövőre is egész biztos lesz folytatása 
 

 
 

2015. július 25., augusztus 9., 
augusztus 23. 

 

 

 

 

 

 

 

Igal Nights - Buli a csillagok alatt 

Amikor lemegy a nap, nálunk felgyúlnak a fények. Ezeken a 
napokon reggel 9-től este 24:00 óráig, meghosszabbított 
nyitva tartással és izgalmas esti programokkal várjuk kedves 
vendégeinket. Mindenki szereti a változatosságot, ezért mi 
is minden Igal Nights alkalmával más-más hangulattal és 
sok-sok meglepetéssel készülünk Nektek. 

Igal Nights időpontok:  

2015. Július 18. - Egyiptomi tűzvarázs show (firemagic.hu) 

2015. július 31. (Strandok éjszakája) -Reinas del Ritmo Show 
+ Konga Show  

2015. augusztus 8. – Arab est 

2015. augusztus 22. - Retro Disco 

A medencék partján finom koktélokkal, a legjobb party 
zenékkel és izgalmas programokkal várunk Titeket! 

Az Igali-Gyógyfürdő emellett Szauna-szeánszokkal és Aqua-
zumbával is kedveskedik a vendégeknek ezen a napon. 

A nap folyamán mindezek mellett a szerencsésebb vendégek 
ajándékokat és belépőjegyeket is nyerhetnek, amelyekkel 
máskor is élvezhetik az Igali-Gyógyfürdő szolgáltatásait.  

Mindenkinek van egy csillaga az égen…, keresd meg a 
sajátod az igali fürdő medencéiből :-) 

 

A programváltozás jogát fenntartjuk! 

 

http://www.facebook.com/aranyjanos.muvelodesihaz.7

