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További Igal Nights időpontok: 

 2018. Július 27. (péntek) - Strandok éjszakája - 

Fényszínház – Lézershow 

 2018. Augusztus 11. (szombat) - Reinas del Ritmo Brazil 

tánc & Conga Show 

 2018. Augusztus 18. (szombat) - Tűzijáték & Retro Disco 

 

Családi Vasárnap az Igali-Gyógyfürdőben 
2018. július 8. (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. 

Ez alkalommal a Szeleburdi színház gyermekműsora színesíti 

majd a vasárnapi  programot.  Az előadás 16:00 órakor veszi 
kezdetét a külső gyermekmedencék mellett.  

Sőt, hogy még vonzóbbá tegyük Nektek az igali 
kikapcsolódást, ezeken a napokon 10 éves kor alatt ingyenes 

belépést is biztosítunk. 

Családi vasárnapjaink időpontja: 

 2018. július 22. (vasárnap) Családi nap - 
Ördögszekérkompánia bábműsora 

 2018. július 29. (vasárnap) - Családi nap - Libavonat 
zenekar zenés műsora 

 2018. augusztus 12. (vasárnap) Családi nap - Grimask 

színház bábelőadása 

 

HÍRDETÉSEK 

 

 

 

 

 

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: 2018. július, Lapzárta: június 30.

 Megszülettek: 

Filotás Máté – Május 24-én. 

Gellért Levente – Június 13-án. 

Vass Nándor Márk – Június 15-én. 

Isten hozta őket! 

Elhunyt: 

Pieretti Rovaldo - Élt 86 évet. 

Isten nyugosztalja őt! 

http://www.igal.hu/
mailto:ikszt@igal.hu
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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 Önkormányzata 

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. 

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. 

A gondozatlan területek gazdáit / használóit folyamatosan 

felszólítjuk a rendbe tételre, végső esetben a saját költségükön 

lekaszáltatjuk a területet az Igal Szolgáltató Kft. dolgozóival. 

Lomtalanítás: 

Az ingatlanok elől a KHG Nonprofit Kft. összegyűjti a 

kihelyezett lomhulladékot. Kérjük, hogy a lomokat kizárólag 

2018. szeptember 6-án reggel 6 óráig helyezzék ki az 

ingatlanok elé, a hulladéktároló edény szokásos helye mellé, a 

forgalmat nem akadályozva. 

Társaságunk felhívja szíves figyelmüket, hogy az érvényes 

törvényi szabályozás értelmében csak a lakosságtól eredő 

lomhulladék szállítása minősül közszolgáltatásnak. 

A lomtalanítás során, az ingatlanokon keletkező olyan 

nagyméretű, szilárd hulladékok kerülnek elszállításra, amelyek a 

rendszeres elszállítások alkalmával nem férnek el a 

rendszeresített gyűjtőedényben. Ezek pl. kidobásra szánt 

háztartási berendezések, feleslegessé vált bútorok, konyhai, 

fürdőszobai szerelvények, nagy dobozok, szőnyegek, karnisok, 

függönyök, stb. 

Kérjük, hogy a lomtalanítási napon 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 nem megfelelőség 

miatt el nem szállított hulladékok elszállíttatása, 

ártalmatlaníttatása az ingatlantulajdonos kötelessége és 

felelőssége. 

Igalban a lomtalanítás időpontja: 2018. szeptember 6. 

Rendezési terv módosítása: 

Értesítjük a Tisztelt Lakosokat, hogy Igal Város Rendezési 

Tervének 6. számú módosításának eljárása a végéhez közeledik. 

A szakhatósági véleményezés megtörtént, ennek összefoglalása 

kiküldésre kerül a Megyei Főépítész részére, akinek a 

jóváhagyása után a módosítás hatályba lép. A módosított, 

hatályos rendezési tervet a Helyi Építési Szabályzattal egységes 

szerkezetben a hatályba lépéssel egy időben megtalálhatják az 

igal.hu honlapon. 

Igal, 2018. június 25.    Obbás Gyula 

polgármester 

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

98 éve már, hogy Franciaországban megkötötték a trianoni 

békediktátumot. Erre az eseményre emlékeztünk június 4-én az 

Arany János Művelődési Házban.  A rendezvényt Dr. Bertalan 

Péter, a Kaposvári Egyetem tanszékvezető docense nyitotta 

meg, majd a Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium 

diákjainak műsorával folytatódott a megemlékezés. A diákok 

színvonalas előadásán a versek mellett a korabeli felvételek 

idézték fel a múlt történéseit, az elhangzott dallamok pedig 

érzelemmel töltötték meg a termet. 
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„ Véget ér most mese, játék 

vár reánk az iskola!” 

Június 8-án ünnepi díszbe „öltözött” a művelődési ház, a 

falakat gyerekzsivaj töltötte be.  Itt köszöntek el az iskolába 

készülő ovisok társaiktól, az óvó néniktől és a dadusoktól. A 

gyerekek megilletődve ballagtak az óvónőktől kapott 

tarisznyával a vállukon, a szülők pedig meghatottan figyelték 

gyermekeiket. Cserné Fehér Mária óvodavezető meleg szavai az 

eltöltött három év emlékeit idézték fel. Az óvónők által 

készített színvonalas műsor igazán megindító volt. Sok-sok 

szép vers szólt a  búcsúról. A kicsik sugárzó arccal, 

magabiztosan szavalták el verseiket, a szülők, barátok és 

rokonok tapssal  jutalmazták őket.  

 

Köztudott, hogy az állatok jó hatással vannak a személyiségre. 

Megtanítanak bennünket felelősséget vállalni, gondoskodni 

másokról, a barátaink lehetnek. Szinte minden gyermeknek van 

valamilyen házi kedvence. Kutya, macska, hörcsög, 

tengerimalac. papagáj… és még sorolhatnánk. Sok állatról 

viszont csak álmodozhatnak a gyerekek, hiszen nem minden 

állatot tarthatunk otthon.  Június 2-án ilyen, nem mindennapi 

állatok lepték el a művelődési házat. A kisállat bemutatón eddig 

csak könyvben vagy állatkertben látott állatokkal 

ismerkedhettek az érdeklődők. A tarajos sün, a kenguru és több 

egzotikus hüllő közelségét nagyon élvezték a gyerekek. 

 

BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS 

ISKOLA HÍREI 

Az Igali Batthyány Károly Általános Iskola vezetősége 

köszönetét fejezi ki Obbás Gyula polgármester úrnak a tanév 

során nyújtott segítő együttműködéséért.  

Köszönjük, hogy „Igal Város jó tanulója” pályázata 

megvalósulhatott, valamint, hogy a szomszédos iskolák közötti 

„Te szép Magyarország” vetélkedőt, mint szellemiségében, 

mint anyagilag támogatta. Ennek a rendezvénynek folytatása és 

jutalmazása nagymértékben az ő személyes döntésének 

köszönhető. Örömet szerzett ezzel Mernye, Taszár, 

Törökkoppány, Andocs és Igal tanulóinak és pedagógusainak. 

Ezzel elindulhatott egy szakmai együttműködés az iskolák 

között. Köszönjük az erdélyi kiránduláshoz adott ajándékokat 

és a tanév eseményeihez kapcsolódó minden javaslatát 

köszönettel vettük és használtuk is!  

További jó együttműködésben bízva kellemes nyarat kívánunk! 

Dr. Szántó Lászlóné 

    intézményvezető 

LESZ EGY SZÉP KÖZÖS EMLÉKÜNK 

Örömmel értesültünk róla, hogy az Igali 

Batthyány Károly Általános Iskola sikeresen 

pályázott az Erzsébet táborok mind a négy 

turnusára. 

Igalban először, de reméljük hagyományteremtő 

szándékkal megrendezett táborok kitűnő lehetőséget 

biztosítanak 199 gyermeknek a szabadidő hasznos és tartalmas 

eltöltésére. A pályázat elkészítője és mind a négy tábor 

koordinátora Tóthné Mészáros Lívia, hozzá lehet fordulni a 

felmerülő kérdésekkel. 

Minden hétnek külön témája lesz: 

2018. június 25. és 29. között Ökotábor lesz iskolánkban 83 

fővel. 2016 óta büszkélkedhetünk az Emberi Erőforrás 

Minisztérium és a Földművelődési Minisztérium által 

adományozott Ökoiskolai címmel, mellyel az országban csak 

kevés iskola dicsekedhet.  A gyerekeket a nagy létszám miatt 

kettő csoportra osztjuk. Alsós Ökotábor vezetője Dr. Balázs 

Péterné, segítői Sárdi Emőke, Farkasné Bíró Mária és Csapó 

Csabáné. Felső Ökotábor vezetői Csizmadiáné Tóth Éva és 

Szabóné Schwendtner Ivett, segítői Baranyi Jánosné és Marosi 

Istvánné. A táborozók a hét folyamán ellátogatnak 

Balatonföldvárra, ahol megtekintik a Hajózási Múzeumot és 

egy közös hajókázáson vesznek részt, ismerkednek a Balaton 

élővilágával. Planetáriumi előadást látogatnak Kardosfán, 

vonatoznak Sasrétről Almamellékre, megtekintik a Bőszénfai 

Szarvasfarmot, ahol traktoroznak is. Megismerkednek Igal 
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látnivalóival, fürdenek az igali fürdőn, szalonnát sütnek és 

tündérkertet készítenek. 

2018. július 2. és 6. között Sport és élménytábor 59 fővel:  

Táborvezető: Tőczik Levente, segítői: Bunovácz-Kutfej 

Klaudia, Sóvári Hermina, Varga Zsófia, Dumik Sándorné, 

Jakab Gergő. A tábor első napján az ismerkedés után több 

sport kipróbálására is lehetőség lesz: görkorcsolya, 

gördeszka. A dzsúdózást szakemberek bemutatóját követően 

bárki kipróbálhatja. A fáradalmakat másnap a Virágfürdőben 

vezetjük le, majd egy izgalmas tollaslabda bajnokság 

következik. Lesz tájfutás, íjászat, készítünk csúzlit, a 

bátrabbak a Zamárdi Kalandparkban és az erdei túlélő 

pályán bizonyíthatják rátermettségüket. 

2018. július 9-től 13-ig Művészeti tábor 35 fővel: Táborunk 

célja az önismeret, hagyományőrzés, környezettudatosság, 

sportolás, és az egészséges életmódra nevelés művészeti 

szemlélettel történő meg-közelítése. Öt nap alatt a gyerekek 

megismerkedhetnek a képzőművészet és kézművesség 

különböző formáival és régi hagyományaival. Ellátogatunk 

Somogyszobra a Vilma házba, ahol egész napos tárlatvezetés 

és kézműves foglalkozások várják a gyerekeket (korongozás, 

szövés, körmönfonás).  Megismerkedünk régi népi játékokkal. 

A gyerekek minden nap néptánc foglalkozáson vesznek részt, 

így egyik napon sem marad el a testmozgás, sportolás. 

Ellátogatunk az Igali Szent Donát Kápolnához, útközben 

fagyizunk, lángost kóstolunk. A környezetvédelem, 

környezeti kultúra megerősítéseként tündérkert építése lesz a 

tábor egyik fő feladata, mellyel iskolánk udvarát díszítjük, sok 

szép virággal és a gyerekek által készített kerti dekorációkkal. 

Fontos szerepet kap az újrahasznosítás, készítünk játékok régi 

tárgyak új formába öntésével.  Minden nap lesz zene, tánc, 

ének, finom ételek és sok-sok játék. Tábor vezetői: Kocsis 

Klaudia, Takács Kata, Varga Márta, Farkas Annamária. 

2018. július 16. és 20. között Életvitel- és Háztartatási 

Ismeret (TESZ-VESZ tábor) lesz iskolánkban 22 fővel. A 

gyerekek megismerkednek a legfontosabb háztartási 

munkákkal: helyes takarítás, mosogatás, terítés, 

gombfelvarrás, képkeret készítés, kerékpár szervizelése, 

közlekedési ismeretek tanítása, helyes táplálkozás és 

főzési alapismeretek. A főzés tanulása keretében lekvárt, 

kompótot tesznek el, emellett zöldségfélékből leveseket, 

salátákat és egyéb ételeket készítenek, recept gyűjteményeket 

állítanak össze. Megismerkednek a kenyérsütés és egyéb 

tésztafélék elkészítésének menetével. A buszos kirándulás 

alkalmával meglátogatjuk a Kenyérgyárat, a Tejüzemet, a 

Szennai Skanzent és a Rippl-Rónai Múzeumot. Lángosozunk, 

fagyizunk, vetélkedünk és rengeteg közösségépítő programon 

veszünk részt. Tábor vezetői: Kovácsné Gerencsér Ilona és 

Taubert Ferenc. 

A táborozóknak és a táboroztatóknak tartalmas időtöltést 

kívánok! 

Tóthné-Mészáros Lívia   Dr. Szántó Lászlóné 

    programszervező       intézményvezető 

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI 

Igal Nights – Éjszakai fürdőzés 2018. július 7. (szombat) 

Kubai est élőzenével és táncbemutatóval 

A zenei aláfestés 19:00 órától indul, a kubai műsor pedig 

21:00 órától veszi kezdetét, amely a külső termál medencékből 

is megtekinthető. A medencék partján finom koktélokkal és a 

legjobb parti zenékkel várunk benneteket! 

Mindenkinek van egy csillaga az égen…, keresd meg a sajátod 

az igali fürdő medencéiből. 

Az éjszakai fürdőzések alkalmával igénybe vehető 

medencéink: 

 Külső termál medencék 

 Külső gyermek medencék 

 Gyógyvizes élménymedence 

 Belső élmény medence és gyermekpancsoló 

A csúszda, az uszoda, az olasz medence, a belső termál 

medencék és a szaunák az esti időszakban nem üzemelnek. 

Belépőjegyek: 

A nap folyamán megváltott belépőjegyek érvényesek az esti 

programokra is, de napközben a fürdő területét csak a napi 

többszöri belépésre jogosító jeggyel lehet elhagyni. 

Ezeken a napokon 18:00 órától esti kedvezményes 

belépőjegyek is válthatóak: 

 Felnőtt (20-60 év között) - 1.500 Ft 

 Szép korú (60 év felett) - 1.200 Ft 

 Ifjúsági (6-20 év között) - 1.100 Ft 

A fürdő pénztára ezeken a napokon 22:30-ig tart nyitva. 

 


