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Programok: 
 
Tökös ételek készítése, bemutatása, kóstolása 
Ingyenes egészségügyi mérések 
Népi vásározók - kézműves bemutatók 
Tombola - értékes nyereményekért 
 
Színpadi programok: 
 
10:00 Megnyitó 
11:00 Neuer Rosenchor - ismert magyar és német dalválogatás 
11:30 Kisbárapáti Nyugdíjas Klub - nótacsokor  
 
15:45 Dallamvilág Musical Csoport zenés műsora 
16:15 Katz Zsófia - a Budapesti Operettszínház énekese - 
Nosztalgia parádé 
17:00 MEGAROX Társulat 600. jubileumi zenés műsora 
 
 A programváltozás jogát fenntartjuk! 
 

 
 
A fesztiválra való belépés Igaliak számára ingyenes! A karszalag 
csak a fesztiválunk látogatására szól, fürdésre nem használható 
fel! 

Szívesen várjuk az új recepteket és tökből vagy tökkel készült 
ételeket, valamint önzetlen támogatóink által felajánlott hasznos 
tárgyakat a tombola-felajánlásaink közé nyereménynek. 
Tombola-felajánlásokat az Arany János Művelődési Ház 
munkatársainál lehet leadni de. 8:00- d.u. 4:00-ig. 

 

HIRDETÉSEK 
Nagyon jó állapotú ajtók, ablakok és redőnyök eladók. Tel.:  
30/451-4714 

 

 

 

Fotó: Gellért Attila, Igal 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. augusztus Lapzárta: július 31.

Elhunytak: 
Major Ferencné - Élt 67 évet 

Isten nyugosztalja! 

Megszületett: 
Madarász Botond 2017. 06. 23- án 
László Nikolász 2017. 07. 12- én 

Isten hozott benneteket! 
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  Igali Hírmondó 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Tisztelt Igali Polgárok! 

Égetés, tűzgyújtás:  

Tisztelt Lakosok, Üdülőtulajdonosok! Szeretnénk emlékeztetni 
Önöket, hogy a nyár beköszöntével az égetésre vonatkozó 
szabályok is változnak. Igal Város Önkormányzatának 
rendelete értelmében június, július és augusztus hónapban, 
mindennemű zöld nyesedék, ág stb. égetése tilos. Aki a 
rendelkezést megszegi, az ellen a Tűzoltóság tűzvédelmi 
bírságot szab ki, mely 25.000 Ft-tól 500.000 Ft-ig terjedhet, 
magánszemély esetén. Kérjük a rendelet betartását. 

Lomtalanítás:  

Tájékoztatjuk a Kedves Olvasókat, hogy a Kaposvári 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. augusztus 31-én 
Igal Városban is LOMTALANÍTÁST tart. Az ingatlanok elől a 
KHG Nonprofit Kft. járműve új gyűjtési módszer 
bevezetésével összegyűjti az ingatlan elé kihelyezett hulladékot 
maximum 1 m3 mennyiségben. Kérik, hogy a lomokat 
kizárólag a fent megjelölt napon reggel 6 óráig helyezzék ki az 
ingatlan elé, a hulladéktároló edény szokásos helye mellé, a 
forgalmat nem akadályozva.  

A lomtalanítás során, az ingatlanokon keletkező olyan 
nagyméretű, szilárd hulladékok kerülnek elszállításra, amelyek a 
rendszeres elszállítások alkalmával nem férnek el a 
rendszeresített gyűjtőedényekben. Ezek pl. kidobásra szánt 
háztartási berendezések, feleslegessé vált bútorok, konyhai, 
fürdőszobai szerelvények, nagy dobozok, szőnyegek, karnisok, 
függönyök stb. Kérjük, ne helyezzenek ki: elektronikai 
berendezéseket, vegyszereket, festékeket, savakat-lúgokat, 
valamint ezek kiürült göngyölegét. Építési törmeléket, 
zöldhulladékot, kommunális- és szelektív hulladékot, 
gumiabroncsot illetve egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó 
hulladékokat (pl. gyógyszer, akkumulátor, gumiköpeny, üres 
olajos kanna stb.) 

A begyűjtőjárat adott utcában történő elhaladását követően 
kihelyezett, illetve a lomtalanítás során a nemmegfelelőség miatt 
el nem szállított hulladékok elszállítása, ártalmatlanítása az 
ingatlantulajdonos kötelessége és felelőssége. 

Tökfesztivál: 

Kedves Igali Polgárok és Érdeklődők! Sok szeretettel 
meghívjuk Önöket a 2017. július 22-én megrendezésre kerülő 
Tökfesztiválra. Már hagyományőrző jelleggel évek óta Szent  

 

Anna nap (július 26.) környékén szervezi meg az Együtt Igal 
Városáért Egyesület Igal gasztronómiai rendezvényét. Ez évben 
az esemény megtartásában társszervező az Igali Gyógyfürdő is, 
a támogató Igal Város Önkormányzata. A bővebb prog-
ramokról a hirdetőkön és a www.igal.hu oldalon tájéko-
zódhatnak. 

Huszártalálkozó:  

Szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Érdeklődőket a 2017. 
augusztus 11. és 13. között megrendezésre kerülő 
Huszártalálkozónkra. Ezen rendezvény a lakosság számára is 
érdekes programjai: 

2017. augusztus 12. szombat 

16:00-kor Csikóspárbaj - vásári komédia, 

bemutatja: Marczipán Hagyományőrző Lovasfarm tanítványai 
és a Babilon Lovasegyesület kaszkadőr lovasai. 
 
17:00-kor Huszárbandériumok bevonulása  

a Csíkszentkirályi fúvószenekar kíséretében, Bjelovári 
Huszárbandérium lovas karusszele, Varasdi huszárok 
bemutatója és a  Somogyi Huszárbandérium előadása.  

 
Szakipari munka: 

Tisztelt Vállalkozók! Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, 
hogy Önkormányzatunkhoz több megkeresés is érkezett helyi 
vagy környékbeli lakosok – üdülőtulajdonosok részéről, hogy 
ajánljunk részükre olyan vállalkozót / személyt, aki szakipari 
munkát vállal (pl. villanyszerelés, burkolás, víz-, gázszerelés, ács 
– tetőfedő munkák stb.). Ebből kifolyólag egy adatbázist 
kívánunk készíteni. Amennyiben kérik, hogy szerepeltessük az 
adatbázisunkban és megadjuk nevüket, telefonszámukat az 
érdeklődőnek, aki vállalkozót keres, küldjék el nevüket, 
elérhetőségüket, valamint a vállalkozásukban szereplő 
tevékenységi köröket a palyazat@igal.hu e-mail címre, vagy 
adják le a Hivatalban.  

Igal, 2017. július 14.   Obbás Gyula   
polgármester 
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MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

Július 6-án 18.00 órától klasszikus zenei koncertet adott 
intézményünkben, a nemzetközi hangversenytermekben is jól 
ismert Rohmann Ditta csellóművész és az általa vezetett 
kurzuson résztvevő fiatal csellisták: Asztalos Dorottya, 
Szabados Veronika, Tóth Enikő Sára, Szűcs Lili és Harmann 
Domonkos. Rohmann Ditta az amerikai Boston New England 
Conservatoryban, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskolán tanult. Kitüntetéses diplomát szerzett 2005-ben a 
budapesti, majd 2007-ben és 2008-ban a baseli zeneakadémián. 
Koncertezett már Európa számos országában, az Amerikai 
Egyesült Államokban és Japánban is. Repertoárja a barokktól 
napjaink zenéjéig ível.  

 

 

IGALI MOZI 
2017.08.05-én (szombaton) 

Légy részese különleges, csemegébe illő mozi-élményeinknek 
mindössze egy vetítés erejéig! 

 

 
10:00  GRU 3. 3D-ben  
12:00  Kojot 
14:15  Verdák 3.: Az új nemzedék 3D-ben 
16:15  Majmok bolygója - Háború 3D-ben 
18:45  A setét torony  
20:45  A sötét ötven árnyalata 
 

 

 

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI 

FANTASZTIKUS ELSŐ FÉLÉVET ZÁRT A FÜRDŐ  

2017. első félévének forgalmi adatait figyelembe véve 
elmondható, hogy nem csak megtartani sikerült a tavalyi 
rekordév látogatottságát, hanem több mint 8.000 fővel (1-6 hó 
összesen: 78.250 fő) még tovább is tudtuk növelni a látogatók 
számát ezen időszak alatt. Külön öröm számunkra, hogy ezt a 
kimagasló eredményt úgy sikerült elérni, hogy egyébként az 
elmúlt 30 év leghidegebb telén vagyunk túl.  Mindezek 
tükrében nagyon bizakodóan tekintünk a nyári főszezon elé és 
reméljük, hogy július-augusztus hónapban szintén sikerül 
megközelítenünk a tavalyi forgalmi adatokat. A fürdőzés mellett 
ebben az évben is rengeteg színvonalas zenei illetve családi 
programmal igyekszünk élményteli kikapcsolódást biztosítani a 
hozzánk ellátogató vendégeknek.  

  Gellért Attila 
marketing vezető  
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CSALÁDI VASÁRNAPOK AZ IGALI-
GYÓGYFÜRDŐBEN 

2017. július 23-án és 30-án (vasárnap) 
 

Családi napjainkon élménydús kikapcsolódási lehetőséget 
biztosítunk a gyermekek és a felnőttek részére egyaránt. 
Rendszeres programjaink közt szerepelnek a különböző zenés 
gyermek műsorok, az ingyenesen igénybe vehető játék 
lehetőségek (ugráló vár, trambulin, játszóház, arcfestés, lufi 
hajtogatás, népi játékok) illetve a nagy népszerűségnek örvendő 
kézműves foglalkozások. 

Július 23-án 16:00 órakor bábelőadás: Ördögszekérkompánia  

Július 30-án 16:00 órakor zenés műsor: Libavonat zenekar 

Családi napjainkon 10 év alatt ingyenes belépést 
biztosítunk!  

 IGAL NIGHTS - STRANDOK ÉJSZAKÁJA 
2017. július 28. (péntek) 

 
Az Igali-Gyógyfürdő idén is csatlakozott a Magyar 
Fürdőszövetség országos rendezvényéhez, a Strandok 
Éjszakájához. A fürdő július 28-án, meghosszabbított nyitva 
tartással és izgalmas esti programokkal várja a vendégeket! A 
hangulatosan kivilágított medencéknél a zenei aláfestés 19:00 

órától indul, az esti műsor kezdési időpontja pedig 21:00 óra. A 
medencék partján finom koktélokkal és a legjobb party 
zenékkel várunk Benneteket!  A hangulatról és a jó zenékről  
Dj. VoluMan gondoskodik. 

Július 28-ai program: Fényszínház & Laser Show 
 
A nap különleges programja, hogy az este folyamán a 
vállalkozó kedvű vendégeknek egy rövid szakmai tárlatvezetést 
is tartunk, melynek keretén belül betekintést nyerhetnek a fürdő 
gépészeti egységeibe, ahol a nem mindennapi látvány mellett 
sok érdekes információ is el fog hangzani.    

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

 
 

További Igal Nights időpontok: 

2017. Augusztus 12. (szombat) - Reinas del Ritmo & Conga 
Show 

2017. Augusztus 19. (szombat) - Tűzijáték & Retro Disco 

Bővebb információ a www.igal.hu honlapon vagy a fürdő 
Facebook oldalán található. 

EGYÜTT IGAL VÁROSÉRT EGYESÜLET 
HÍREI 

Együtt Igal Városért Egyesületünk szervezésében, a helyi 
Önkormányzat és az Igali Gyógyfürdő támogatásával 2017. 
július 22-én a fürdő területén megrendezésre kerül a  

VIII. IGALI TÖKFESZTIVÁL. 

Szeretettel várjuk kisvárosunk minden lakóját közös 
programunkra, ahol tökös ételek készítése és bemutatása 
mellett megkóstolhatja egyesületünk specialitásait. A fesztiválon 
ingyenes egészségügyi méréssel, népi vásározókkal, kézművesek 
bemutatójával, a gyógyfürdő zenés programjaival, valamint 
tombolával várjuk vendégeinket.   

 


