
 

Igali Hírmondó - Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű információs lapja 

2016. augusztus, V. évfolyam 8. szám 

 

 

2016. augusztus 21. 

Egész nap ingyenes játszóház, ugráló vár, népi játékok, 

kézműves foglalkozás, arc & csillámfestés. 

 14:00-18:30 Zenés fürdőzés a Forever Duo-val a külső 

termálmedencénél 

 15:00 Buborék Show (külső gyermek medence) 

 16:00 Rosta Géza zenés gyermekműsora (külső 

gyermekmedence) 

A programváltozás jogát fenntartjuk! 

EGYÜTT IGAL VÁROSÉRT EGYESÜLET 

HÍREI 

Az Együtt Igal Városért Egyesület köszönetét fejezi ki 

mindazoknak, akik a VII. Hagyományőrző Tökfesztivál 

Tegyünk Többet Egészségünkért program sikeréhez és 

városunk jó hírnevéhez hozzájárultak. 

Köszönjük az önzetlen segítségét, támogatását! 

 Együtt Igal Városért Egyesület 
 Szép Ferencné 
                 Egyesületi elnök  
 

 

 

HIRDETÉSEK 

 Az Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ munkatársat 

keres szociális kisegítő munkakörben. Állásinterjúra 

jelentkezni lehet a +36 30/8283-269-es elérhetőségen. Az 

állás betöltéséhez szükséges a szociális gondozó és ápoló 

szakképzettség. 

 Igal Szent István utca 76. szám alatti gazdaboltunkban 

(Kertbarátok Boltja) folyamatosan bővülő háztartási vegyi 

áruk, borászati cikkek is kaphatók akciós áron.  

Telefonszám: +36 20/234-6420 (decemberig). 

 Igal szőlőhegyen a fürdőtől 1 km-re 2925 m2 zárt kert, 

kertrész, szőlő; árammal ellátott, újszerű építésű pince, 

présház, az emeleten szobával mellette kaszáló és akácos 

eladó. Érdeklődni: Fekete Attila. Telefonszám: +36 30/327-

9217. 

 Igal Sun Shine szolárium! Szolgáltatások: Álló és fekvő 

szolárium. Álló szoláriumban flabelos. Nyitvatartási idő: 

10:00 - 20:00 óráig. Ár: 75 Ft/perc. Cím: Igal, Rákóczi tér 1. 

Igali-Gyógyfürdő Időpontkérés: +36 30/2490-430. 

 Kezdő vagy haladó angol nyelvtanfolyamra jelentkezőket 

várunk. Érdeklődni: Arany János Művelődési Ház és 

Könyvtár, 7275 Igal, Szent István u. 89. Telefonszám:  +36 

82 333 402 vagy a +36 70/682-4440 

 

 

 

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: 2016. szeptember, Lapzárta: 
augusztus 31.

 Elhunytak: 
Varga Jánosné – Élt 74 évet. 

Matisa Dezsőné – Élt 83 évet. 
Németh Mihályné – Élt 91 évet. 

Isten nyugosztalja őket! 

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

Tisztel Igali Polgárok! 

Rendezvények: 

2016. július 12-13-án az Ízőrzők c. műsor stábja Igalban 

forgatott, amikor is Együtt Igal Városért Egyesület tagjai és 

külsős segítők a stáb által választott tökös ételeket készítették 

el. Az ételek elkészítése közben a műsor szerkesztője és 

operatőre felvételt készített településünk jellegzetes épületeiről, 

helyszíneiről többek között a templom és környékéről, 

fürdőről, szőlőhegy és kápolna környékéről. Az adás várható 

időpontja október közepén lesz, amelyről tájékoztatni fogjuk a 

lakosságot. 

2016. július 22-23-án megrendezésre került a Nemzetközi 

Huszártalálkozó, valamint a hagyományos Anna napi tökös 

búcsú. A Huszártalálkozón részt vettek Horvátországból 

Bjelovárból és Varasdról horvát huszárok, Németországból, 

Magyarországról pedig Dabas, Siklós, Szolnok, Kaposvár, 

Fonyód és Tolna településekről huszárbandériumok. Erdélyből 

pedig a huszármentet kísérte Csíkszentkirály 

testvértelepülésünk fúvószenekara. Az ünnepélyes felvonuláson 

és a műsorban 27 lovas és mintegy 60 fő gyalogos és tüzér 

hagyományőrző vett részt. Az időjárás kegyébe fogadta a 

rendezvényt, balesetmentesen és jó hangulatban zajlott le ez az 

esemény is. 

Ebben a jó időben az előbbi rendezvénnyel párhuzamosan 

került sor az Anna napi tökös búcsú megszervezésére. Amely 

szervezésének oroszlán részét Együtt Igal Városáért Egyesület 

vállalta magára. A tökös ételek bemutatása a hagyományokhoz 

híven nagy sikert aratott, mind a helybéli mind a vendégek 

körében, évről évre bővülő kínálattal hívták fel magukra a tökös 

ételek elkötelezett készítői. 

Ezúton szeretnénk megköszönni mind a két rendezvény 

szervezőinek, segítőinek, támogatóinak önzetlen 

közreműködésüket! 

Gázszünet: 

Az E-On Földgázszállító Zrt. éves tervszerű karbantartást 

végez a szállítóvezetékeken 2016. augusztus 29-én 6:00-tól 

augusztus 31-én 8:00-ig. A karbantartás ideje alatt a 

vezetékhálózatba nem lehetséges földgázt betáplálni. A 

betáplálás hiánya miatt a karbantartás ideje alatt, csak a 

gázelosztó vezetékben már bennlévő gáz áll rendelkezésre, 

ezért Igalban a fenti időpontban nyomáscsökkenés esetleg 

gázszünet várható. Kérjük szíves megértésüket. 

 

 

Égetés: 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosok ill. Ingatlantulajdonosok 

figyelmét, hgoy az Önkormányzat rendelete értelmében 

augusztus 31-ig tilos mindennemű nyesedék, gally egyéb 

zöldhulladék égetése! Kérjük a rendelet betartását! 

Törmelék, szemét lerakása: 

Felhívjuk a T. Igali és az itt dolgozó vidéki vállalkozók 

figyelmét, hogy az Önkormányzat által heti két alkalommal 

üríttetett 4 köbméteres konténerekbe és mellé ne helyezzék el 

az építési törmeléket! Ugyanúgy kérjük az érintetteket, hogy az 

említett építési törmeléket ne hordják ki a zártkerti utak mellé, 

mert amennyiben bejelentés és kamerafelvétel bizonyítja, hogy 

ki helyezte ki, szabálysértési eljárást és pénzbírságot von maga 

után. Mivel településünkön a szeméttelep rekultivációja 

megtörtént, nincs lehetőség arra, hogy helyben építési 

törmeléket helyezzenek el. Akinek ilyen irányú igénye van, az a 

Dél-Dunántúli Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. – 

Kaposvár (KVG Zrt. jogutódja) részéről igényelheti az 

elszállítást. 

Kaszálás: 

Ezúton hívjuk fel a T. Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy 

mindenki a tulajdonában illetve a használatában lévő házak, 

nyaralók udvarát és előtte lévő közterületet szíveskedjenek 

rendszeresen kaszálni, karbantartani. A gondozatlan területek 

miatt elszaporodtak az allergén növények, melyek sok embernél 

allergiát váltanak ki illetve nem utolsó sorban, rontják 

településünk utcaképét. 

Fogászati szakrendelés:  

Sajnos, dr. Kenéz István főorvos úr megromlott egészségi 

állapota miatt szükségessé vált az új fogorvosi rendelés 

megszervezése, amely jelenleg is helyettesítéssel megoldott. 

Terveink szerint a közeljövőben végleges megoldást tudunk 

találni az új fogorvosi rendelőben a fogászat beindítására. 

Szüreti felvonulás:  

Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy az idei Szüreti 

felvonulás és mulatság 2016. szeptember 24-én kerül 

megrendezésre. A programról a későbbiekben plakátokon és a 

honlapon adunk részletes tájékoztatást. 

2016. augusztus 17.    Obbás Gyula  

polgármester 
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MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

Az ügyes kis testvérpáros szorgalmasan végezte a 

feladatokat a Baba-mama foglalkozáson .Továbbra is várjuk 

azokat  a kicsiket és mamájukat, akik szívesen vennének részt 

játékos fejlesztésen. 

 

2016.07.11-re meghirdetett állásbörzén a tabi Flextronics 

International Kft mutatkozott be, ahol új munkatársakat 

toboroztak cégükhöz a munkanélküliek köréből. 

 

Szegvári Márta az igali Batthyány Károly Általános tanára 

kb. 15 éve foglalkozik festészettel. Önálló kiállítása 2016.08.31-

ig tekinthető meg az Arany János Művelődési Házban. 

 

A helyi Nyári Napközis Tábor negyedik napján 

intézményünkben kézműves foglalkozáson vettek részt a 

táboros lurkók. Gyöngyöket fűztek, karkötőt készítettek 

Kalotai Ilona, Szemerédi Judit és Fodor Réka 

közreműködésével. 

 

A 2016.08.12-én megrendezett táncbemutatón Rinkócziné 

Nyögéri Henrietta változatos és látványos koreográfiákkal 

garantáltan feldobta a hangulatot. Néptánc, romatánc, disco, 

hiphop, break és egyéb táncok bemutatásával szórakoztatta a 

fiatal közönséget, akik saját maguk is táncra perdűltek. 

 

Állandó Programjaink: 

 Szerdánként: 17:00 órától Gyógytorna Obbás Tímea 

szakképzett gyógytornásszal. 

 Minden kedden és csütörtökön 20:00 órától 

Funkcionális edzések Nagy Bálint személyi edző 

vezetésével. 

Következő programjaink: 

 Baba – Mama Klub: Foglalkozást tart Csek Tamásné 

Zsuzsa 2016. szeptember 8-án (csütörtökön) 17:00 

órakor. 

 VÁSÁR: 2016. Szeptember 21-én (csütörtökön) 14.00 – 

16.00. 

BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS 

ISKOLA HÍREI 
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IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI 

Versenykörülmények között is jól vizsgáztak a fürdő új 

homokos strandpályái 

Idén első alkalommal látta vendégül az Igali-Gyógyfürdő a 

Somogy Megyei Strandröplabda Bajnokság népes 

mezőnyét :) A két napos megmérettetés során közel 30 csapat, 

női- férfi valamint vegyes párosok mérkőztek meg egymással. A 

színvonalas mérkőzéseket izgalmas labdamenetek és nagy 

párharcok jellemezték. A versenyt követően a röplabda 

szövetség vezetői illetve a versenyzők is elismerően 

nyilatkoztak a pályákat és helyszínt illetőn, így garantálható, 

hogy Igal jövőre is biztosan szerepel majd a versenynaptárban. 

 

A strandpályák nem csak röplabdázásra, hanem 

strandfocizásra is alkalmasak. Ezt a lehetőséget kihasználva, 

július utolsó hétvégéjén a fürdő saját szervezésében került 

megrendezésre az I. Igali Beach Bajnokság, melynek keretén 

belül női és férfi csapatokat láttunk vendégül a fürdőben. 

Gyönyörű gólok, hatalmas mentések és izgalmas mérkőzések 

jellemezték az Igali fürdő homokos strandpályáján 

megrendezett első strandfoci bajnokságot. A pozitív 

visszajelzések alapján elmondható, hogy jövőre már ezt a 

programot is két naposra kell majd szervezünk a fokozott 

érdeklődés miatt. 

 

A versenyekről további fotók a www.igal.hu honlapon vagy 

az Igali-Gyógyfürdő Facebook oldalán találhatóak. 

STRAND FESZTIVÁL 

2016. augusztus 20-21. 

Színes színpadi programok, tánc és sportbemutatók, 

gyermekműsorok, éjszakai fürdőzés, medencékből nézhető 

tűzijáték, buborék show illetve zenés fürdőzés várja a 

vendégeket az ünnepi hétvégén. 

IGAL NIGHTS  

2016. augusztus 20. 

 

 11:00 Aqua Aerobik Mary-val (belső termál medencék) 

 14:30 Aqua Fitness Mary-vel - (külső gyermek 

medencék) 

 15:00 Kapos Dynamic SE - Szinkronúszó bemutatója 

(33 m-es úszómedence) 

 16:00 Katz Zsófia - a Budapesti Operettszínház énekese 

- Nosztalgia parádé - (színpad) 

 16:45 Kangoo bemutató (színpad) 

 19:00 - 23:30-ig Igal Nights - Éjszakai fürdőzés - Retro 

Disco 

 22:30 Tűzijáték, amely a külső medencékből is nézhető 

(jó idő esetén kerül megrendezésre) 

http://www.igal.hu/

