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HIRDETÉSEK 

 Az igali Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület ezúton kéri 

a Tisztelt Igali Állampolgárokat, hogy amennyiben 

munkájukkal, célkitűzéseikkel 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 

 

 

 2017.04.12-től megkezdtük az Önkormányzati Kertészetben 

nevelt egynyári virágok és zöldségpalánták, valamint 

hónapos retek és zöldhagyma értékesítését. Vásárolni 

hétköznaponként a fólia sátornál és a Templom melletti 

piactéren 8:00-től 12:00-ig.  Szeretettel várjuk vásárlóinkat. 

 MSZSZ (Mozgó Szakorvosi Szolgálat) nőgyógyásszal tartott 

tanácsadás 2017. 03. 01-től átmenetileg szünetel. Védőnői 

méhnyak-szűrés minden hónap második kedden 8:00 és 9:00 

óra között. Jelentkezni személyesen: 7275 Igal, Farkas János 

utca 4. szám alatti védőnői tanácsadóban vagy telefonon a 

+36 82/573-032 számon lehet. 

 Igal Város Önkormányzata szeretettel meghív minden 

kedves érdeklődőt 2017. május 13-án megrendezésre kerülő 

Igali Bor- és Pálinkaversenyre. Pályázni lehet borral és 

pálinkával, a minták leadási határideje: 2017. május 11-én 

(csütörtökön) 12:00 - 18:00 óráig Szent Márton 

Egyházturisztikai Szálláshelyen: 7275 Igal, Szent István u. 

106 a templom mögötti téren. Nevezési díj: első tétel - 500 

Ft, a további tételek 300 Ft fajtánként. Vacsorával 

egybekötött eredményhirdetés: 13-án (szombaton) 18:00 

órától az iskola ebédlőjében, 1000 Ft/fő. Igali lakosoknak 

nevezési díjat nem kell fizetni. Érdeklődni Fias Zsoltnál a 

+36 70/315-8656, Fülöp Imrénél a +36 30/2424-806 

telefonszámokon lehet. (Fülöp Imre, email: 

inful@freemail.hu)  A jó hangulatról egész este szóló élő 

zenével gondoskodunk. Sok szeretettel várunk minden 

érdeklődőt. 

 

 

 

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, 
Mobil: +36 70 682 4440 Telefon: 82/333-403 Fax: 82/333-402 
Következő szám várható időpontja: 2017. május, Lapzárta: április 30.

 Elhunytak: 
Baranyi János – Élt 58 évet. 
Tóth László – Élt 75 évet. 
Isten nyugosztalja őket! 

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

Tisztelt Igali Polgárok! 

Húsvétra készülve: 

A húsvét a keresztény ünnepek közül a feltámadás, a 

népszokásokban pedig a tavasz, a természet újjászületésének 

ünnepe. Az egyházi élet egyik legnagyobb jelentőségű 

eseménye, Jézus Krisztus passiójára és feltámadására való 

emlékezés. Ezen az ünnepen összejön a család, hogy a 

locsolkodás és a tojásfestés hagyományával őrizzék meg a 

népszokásokat. 

Húsvétkor, a böjt után egy kicsit mindannyian megtisztulunk, 

megújulunk, a tavaszi nap sugarai új erővel töltenek fel 

mindannyiunkat. 

Kívánom, hogy mindenki számára legyen ez az ünnep a 

hittel teli újjászületés ünnepe szeretteik körében! 

Városi majális: 

Tisztelt Olvasóink, az újság mellékleteként szereplő 

program alapján tisztelettel meghívjuk Önöket április 29-én 

tartandó majálisunkra, amelynek helyszíne a hagyományoknak 

megfelelően a focipálya. Várjuk a résztvevőket a főzőversenyre, 

kollektívák, baráti társaságok jelentkezését várjuk. 

Közfoglalkoztatott program: 

Elindult az alábbi két programunk: 

 2017. március 16-tól 20 fővel mezőgazdasági 

segédmunkás foglalkoztatás, 

 2017. április 1-től 10 fő közterület takarító 

tevékenységet végez. 

Egy fő kulturális közfoglalkoztatott került alkalmazásra az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma jóvoltából, 2018. február 

28-ig. 

Szemétlerakás: 

Ezúton felhívnánk az építési vállalkozók figyelmét, hogy a 

munkájuk során keletkezett építési törtelméket és hulladékot a 

törvényben előírt módon kezeljék. Ne hordják ki a környező 

zártkerti területekre, erdők szélébe, földutakra.  

A fentiek értelmében, aki bizonyíthatóan nem megfelelően 

jár el, „A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 

szabálysértési nyilvántartási rendszerről” szóló 2012. évi II. 

törvény 196 § alapján köztisztasági szabálysértést követ el, mely 

szabálysértési bírságot von maga után, ennek összege 100.000 

Ft-ig terjedhet. 

Hulladéklerakás: 

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a Kaposvári 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. információja alapján a 

Kaposvár és környékén lévő települések részére hulladéklerakó 

telepek működnek, melyben hulladék leadása lehetséges. 

Kaposvár Inert Hulladékkezelő Telep: 7400 Kaposvár, 

Külterület 0121/59. hrsz. 

Az építési bontási hulladék lerakó/kezelő rendszerhez 

csatlakozott önkormányzatok területén élő háztartások részére 

évente egy alkalommal térítésmentesen lehetőséget biztosít 

legfeljebb 500 kg mennyiségű hulladék elhelyezésére. Az 

egyénileg beszállított hulladék abban az esetben fogadható be, 

amennyiben a hulladék összetétele megfelel a telep működési 

engedélyének, azaz többnyire ásványi eredetű. 

Nyitva tartás: 

Hétfőtől péntekig: 6:00 – 15:20; szombat és vasárnap zárva. 

Kaposvári Hulladékudvar: 

Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ 

szomszédságában, a 610-es úton a taszári körforgalom előtt. 

Leadható hulladékok listája: A hulladékudvarban elsősorban 

a háztartásban elkülönítetten gyűjtött másodnyersanyagok, így 

papír-, műanyag-, fém-, üveg-, és zöldhulladék adhatók le. 

Lehetőség van továbbá a lakossági veszélyes hulladékok 

(szárazelem, akkumulátor, elektronikai berendezés, fénycső, 

izzó, fáradt olaj stb.) és építési bontási hulladékok (csempe, 

ablakkeret, tégla, beton) háztartási mennyiségű térítésmentes 

beszállításra azon lakosok részére, akik nem rendelkeznek 

közszolgáltatási díjhátralékkal. A hulladékudvart kizárólag a 

lakosság veheti igénybe, személyigazolvány és lakcímkártya 

felmutatásával. 

Nyitva tartás: 

Hétfőn és vasárnap: zárva; Kedd: 8:00 – 12:00; Szerda: 8:00 

– 19:00; Csütörtöktől szombatig: 8:00 – 12:00. 

További információ: www.khg.hu 

Tűzoltó készülék: 

Az Önkormányzat ingyenes tűzoltókészülék-ellenőrzést 

szervez a lakosság részére 2017. május 18-án, 9:00 – 15:00 

között a Tűzoltószertárnál (Szent István u. 75.). AZ ellenőrzést 

Kovács Ferenc tűzoltó-készülék ellenőr végzi. Az ellenőrzés és 

a felülvizsgálat ingyenes, amennyiben szükséges a készülék 

javítása, azért fizetni kell. 

2017. április 12.  Obbás Gyula  

                     polgármester 

http://www.khg.hu/
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MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc a magyar 

történelem talán legfontosabb eseménysorozata volt, hiszen 

először mutatkozott meg markánsan népünk összetartó ereje, 

nemzettudata, szabadságszeretete és büszkesége. Az 1848. 

március 15-i forradalom tiszteletére rendezett ünnepi 

megemlékezésen, annak előzményeit, pillanatait és fontosabb 

eseményeit idéztük fel 2017. március 14-én. A rendezvényen 

köszöntőt mondott Obbás Gyula Igal Város Polgármestere, a 

megjelenteket  ünnepi beszéddel köszöntötte Witzmann Mihály 

Országgyűlési Képviselő, majd a megemlékezést a Batthyány 

Károly Általános Iskola színvonalas műsora zárta. 

Intézményünk kiállítótermében március 15-től a hónap végéig 

tekinthették meg a látogatók a forradalmat és előzményeinek 

pillanatait.  

 

,,Hivatás, életpálya, karrier” címmel előadást tartottak 

2017.03.21-én az MH Toborzó és Érdekvédelmi Központ 

katonái, akik tájékoztatást nyújtottak arról, hogy milyen fizikai 

és pszichikai feltételeknek kell megfelelniük, valamint milyen 

alap- és szakkiképzésen kell átesniük, s nem utolsó sorban 

mennyi fizetés és egyéb juttatás jár azoknak, akik szerződéses 

katonák szeretnének lenni. Hiszen a katonai hivatás az egész 

életre kell, hogy szóljon, olyan hivatás, amelyben az egyéni 

érdekeket minden körülmények között alá kell rendelni egy 

magasztosabb ügy érdekének, a haza, a nemzet szolgálatának 

érdekében. 

A Mozgó Mozi Kft. végre elhozta hozzánk a régi mozi 

titokzatos hangulatát, izgalmasan új technológiával. Ez a 

változás, amely több évtized alatt formálódott, megváltoztatta 

mindazt, amit eddig megszoktunk. Gyertek el legközelebb is az 

Igali Moziba és élvezzétek az új technológia által nyújtotta 

minőséget 2 és 3 dimenzióban. 

Következő vetítés: 2017.05.06 

3D-s szemüvegeket a Mozgó Mozi Kft. biztosítja 

Jegy és Bérlet áraink 

Tájékoztató a MozgóMozi jegy és bérlet árairól 

3D filmek - 1500 Ft 

2D filmek - 1200 Ft 

Nyugdíjasok és diákok kedvezményt kapnak 

Kedvezményes jegyárak: 

3D filmek - 1300 Ft 

2D filmek – 1000 Ft 

Csoportos kedvezményeink 25 fő felett: 

3D – 1000 Ft 

2D – 800 Ft 

Pénztár nyitva tartás: Az adott vetítések előtt fél órával. 

További kedvezményekért érdeklődhetsz a pénztárnál. 

 

Arany János születésének 200. évfordulója és a költészet 

napja alkalmából 2017.04.07.-én 10 órakor az Igali Arany János 

Művelődési Házban Szentgyörgyváry Laura és Major Róbert a 

L’aura Band együttes tagjai autentikus népzenei dallamokba 

burkolták Arany János műveit, mellyel méltón megemlékeztünk 

hazánk egyik legnagyobb epikus költőjére.  

Arany János 1817. március 2-án látta meg a napvilágot, 

Nagyszalontán. Születésének bicentenáriuma alkalmából a 

2017-es esztendőt a Magyar Tudományos Akadémia és a 

szülőváros Arany-évnek nyilvánította. Az ünnepi évben minden 

irodalombarát figyelme költőnkre szegeződik, megemlékezések 

sora követi egymást. Arany János magyar költő, a Kisfaludy 

Társaság igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és 

főtitkára, a magyar irodalom egyik legismertebb és 

legjelentősebb alakja volt. Irodalmi pályafutása 1845-ben Az 

elveszett alkotmány című szatirikus eposszal indult, de igazán 

ismertté az 1846-ban készült Toldi tette. Műveinek teljes 

gyűjteményét a költő halála után csakhamar kiadta régi kiadója, 

Ráth Mór; összes munkáját 8 kötetben, hátrahagyott iratait és 

levelezését pedig fia, Arany László szerkesztésében és 

jegyzeteivel együtt négy kötetben. 

Következő programjaink: 

 Határőr toborzó – 2017. 04. 27-én (csütörtökön) 10:00-

kor. 

 Mozgó Mozi – 2017. 05. 06-án (szombaton) 8:00-tól 

22:00-ig. 

 Kárpátia koncert – 2017. 05. 12-én (pénteken) 20:00-tól. 
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IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI 

Tavaszi páros akció az Igali-Gyógyfürdőben 

Áprilisi akciónk keretén belül most mindössze 2.900 Ft-ért 

biztosítjuk azon vendégeinknek részére az egész napos belépőt, 

akik másodmagukkal április hónapban, szerdánként 

ellátogatnak az Igali-Gyógyfürdőbe.  

Tavaszi páros akció időpontjai: 

 2017. április 5. (szerda) 

 2017. április 12. (szerda) 

 2017. április 19. (szerda) 

 2017. április 26. (szerda) 

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy az akcióban 

szereplő belépők 14:00 óráig válthatóak, ezt követően normál 

délutáni jegyárakon látogatható a fürdő. 

Turisztikai táblákkal is népszerűsítjük Igalt 

Örömmel jelentjük, hogy az idei évtől kezdődően, több 

közút mellett telepített turisztikai táblával is népszerűsítjük 

településünket. Hosszas egyeztetés és engedélyeztetési 

procedúrát követően 4 db Igal feliratú turisztikai tábla került 

kihelyezésre a napokban. A táblák közül a leglátványosabb a 

67-es főút Balatonlelle-Kaposvár közti szakaszán telepített 3x2 

m méretű barna idegenforgalmi látványosságot jelölő tábla. 

Emellett kihelyezésre került 3 db kisebb méretű tábla is, melyek 

közül az egyik az M7-es autópálya Bálványosi lehajtójánál, az 

első körforgalom utáni szakaszon, a másik a völgyhíd alatt 

található körforgalom után helyezkedik el, a harmadik pedig a 

Pusztaszemes - Tabi elágazó közötti hosszú egyenes szakaszban 

kapott engedélyt. 

 

Rövid távú terveink közt szerepel, további 20 db hasonló illetve 

egyedi grafikával ellátott tábla kihelyezése a Balaton körül, 

melyeknek az engedélyeztetése már szintén elkezdődött. Bízunk 

benne, hogy az új táblák is hozzájárulnak településünk illetve 

fürdőnk népszerűsítéséhez.  Ezen terveink mellett még nem 

adtuk fel a reményt, az immár több éve húzódó M7-es 

autópályán való megjelenéssel kapcsolatban sem. Witzmann 

Mihály Országgyűlési képviselő úr segítségével még teszünk egy 

újabb megkeresést a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál, hátha 

ezúttal megkapjuk azon kivételi engedélyt, amely felment 

minket azon szabály alól, miszerint az autópályán csak olyan 

idegenforgalmi tábla helyezhető ki, amely az adott szakasztól 30 

km-en belül található. Igal, sajnos pár km-el távolabb 

helyezkedik el, mint a szabály által előírt 30 km-es táv, de ettől 

függetlenül bízunk benne, hogy a tavalyi évben Somogy 

megyében elsőként elnyert gyógyhelyminősítés segít meggyőzni 

a döntéshozókat ezen megjelenés fontosságával kapcsolatban. 

 Gellért Attila 

 marketing vezető 

 

Május elsejei hosszú hétvége az Igali-Gyógyfürdőben 

2017. április 29 - május 1. 

2017. április 29. (szombat) – Nyitva tartás: 9:00 – 19:00  

 11:00 és 14:00 órakor zenés aqua-fitness Maryvel.  

 15:00-től 16:30-ig zenés fürdőzés a SCHÜTZ 

KAPELLE együttessel.  

Testet-lelket melengető szauna szeánszok – Szaunamester: 

Czanyó Sándor.  

 14:30 - Tavaszi illatvarázs 

 15:30 - Mézes kényeztetés 

 16:30 - Sörös felöntés 
 

2017. április 30. (vasárnap) - Nyitva tartás: 9:00 – 19:00 

 11:00-től 16:00-ig kézműves foglalkozás gyerekeknek.  

 11:00-től 16:00-ig lufi, bohóc, arcfestés, 

csillámtetoválás. 

 14:00-től 18:00-ig zenés fürdőzés a külső termál 

medencéknél. 

 15:00-kor SZTÁRVENDÉG – PETER SRAMEK 

Testet-lelket melengető szauna szeánszok – Szaunamester: 

Szilágyi Hajnalka (országos bajnok). 

Utazás a Föld körül: 

 13:00 - Sós-citrusos Szicíliai nyár 

 14:30 - Moulin Rouge Francia pillanatok 

 16:00 - Török hangulat 

 17:30 - Orosz rulett 

A programváltozás jogát fenntartjuk! 


