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HÍRDETÉSEK 

 

Akik a Rózsafüzér csoport július 2.-i kirándulásra jelentkeztek, 

az utazás díját június 1. és 20. között szíveskedjenek a 

Művelődési Házban Őszi Erikának befizetni. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

Skotnyár Éva a Kaposvári 

Kodály Zoltán Központi 

Általános Iskola 7. B osztályos 

tanulója a Curie Alapítvány által 

szervezett Curie kémia 

emlékverseny országos 

döntőjében 2. Helyezést ért el. 

Gratulálunk a kiemelkedő 

eredményhez! 

------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

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: 2019. június. Lapzárta: május 31.

 Megszületett: 

Bognár Zente – Május 16-án. 

Isten hozta őt! 

Elhunytak: 

Rigó Jánosné - Élt 85 évet. 

Isten nyugosztalja őt! 

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

Tisztelt Igali Polgárok! 

Majális 

2019. május 1-én hagyományainkhoz híven, megrendezésre 

került az igali VIII. Majális. Ennek helyszíne a Sportpálya volt. 

Az időjárás kegyeibe fogadott bennünket és a résztvevőket, 

főzőcsapatokat, fellépőket, mert az esős időjárás erre a napra 

szüneteltette szolgáltatását. Az idén marhahúsból kellett a 

versengő csapatoknak étkeket készíteni, sütni, főzni, párolni, 

pácolni. Jó hangulatban telt a főzés, a zsűri döntése alapján az 

alábbi helyezések születtek: 

HELYEZETTEK: 

1. BORJÚDOMBI ZSIVÁNYOK (IGAL BV) – 

VÖRÖSBOROS, VARGÁNYÁS 

MARHAPÖRKÖLT KISEBBSÉGI 

SZAGGATOTTAL 

2. Mr. MEAT (IGAL HÚSBOLT) – SÜLT 

MARHASZELET, VEGYES 

BURGONYAKÖRETTEL, LILAHAGYMA 

SALÁTÁVAL 

3. ÖRDÖGKATLAN (THERMÁL HOTEL) – 

BURGUNDI MARHARAGU 

4. MARGARÉTÁK (IGALI MARGARÉTA ÓVODA) 

– VÖRÖSBOROS MARHAPÖRKÖLT 

A HELYEZETTEKEN KÍVÜL A FŐZŐVERSENYEN 

INDULÓ CSAPATOK: 

5. EGYÜTT IGAL VÁROSÉRT EGYESÜLET – 

MARHAPÖRKÖLT VÖRÖSBOROSAN 

6. IGALI MENTŐÁLLOMÁS – MARHAGULYÁS 

7. TÖRPPAPA ÉS TÖRPPILLÁI (IGAL 

SZOLGÁLTATÓ KfT.) – ÍNYENC 

MARHASZELET PULISZKÁVAL ÉS 

MEDITERRÁN ZÖLDSÉGEKKEL 

8. IGAL ÖTPE (IGALI ÖNKÉNTES ÉS TŰZOLTÓ 

EGYESÜLET) – KŐBLI FÉLE ŰZŐTT MARHA 

BOGRÁCSBAN 

9. IGAL FÜRDŐ – MARHAPÖRKÖLT FŰRDŐS 

MÓDRA 

10. AKTA@OK – MARHAPÖRKÖLT KAPROS, 

TÚRÓS GALUSKÁVAL ÉS 

UBORKASALÁTÁVAL 

Köszönjük a résztvevőknek az aktivitást, lelkesedést, 

remélhetőleg a jövőben is számíthatunk közreműködésükre e 

rendezvény alkalmával. 

A rendezvény sikeres megléte érdekében ezúton szeretnék 

köszönetet mondani mindazoknak, akik fáradtságot nem 

kímélve, szabadidejüket feláldozva munkájukkal elősegítették a 

rendezvény színvonalas lebonyolítását. Üröm az örömben 

azonban és meg kell említeni, hogy a kispályás labdarugó kupát 

meg kellett szakítani, eredményt nem hirdettünk, mivel a 

csapatok egy részében voltak olyan focisták, akik 

megfeledkezve magukról, sportszerűséget nem ismerve 

bontották meg a kupa rendjét. Reméljük, a jövőben ilyen 

atrocitásokkal nem árnyékolja be senki a rendezvények 

hangulatát. 

PÁLYÁZATOK 

Zöld város projekt:  

Tájékoztatjuk a Kedves Olvasókat, hogy a Zöld Város projekt 

(TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00007) keretein belül meghirdetett 

első lefolytatott közbeszerzési eljárásunkat sajnos 

eredménytelennek kellett nyilvánítanunk, mert a kapott 

árajánlatok nettó 200 millió forinttal magasabb összegűek 

lettek, mint a támogatási összeg. Emiatt szükséges újra kiírni a 

közbeszerzési eljárást ezen projektre. Remélhetőleg a Hatóság 

gyorsabb lefolyást enged ennek az eljárásnak, mivel műszaki 

tartalomban nem történt változás, hanem egy máskivitelezői 

kört próbálunk a megismételt eljárással megcélozni. 

Épületenergetika:  

Szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy a Rendőrség – 

Alapszolgáltatási Központ épületének felújítása (TOP-3.2.1-15-

SO1-2016-00020) a közbeszerzési eljárások akadálya miatt, 

végre úgy tűnik, hogy sínre került. A munkálatok július elsejével 

kezdődnek meg, a belső akadálymentes vizesblokk kialakítása, a 

festési és fűtéskorszerűsítéssel indul meg a beruházás. 

Óvodafejlesztés: 

Tájékoztatjuk a Kedves Olvasókat, hogy az óvoda felújítás 

(pályázati azonosító: TOP-1.4.4-15-2016-SO1-00038) 

előreláthatólag június közepéig befejeződik, amennyiben az 

időjárás a kegyeibe foglalja kivitelezőket, mivel már a csak a 

külső vízszigetelés, hőszigetelés van vissza. Az eddigi rendkívül 

csapadékos időjárás ez idáig ezt nem tette lehetővé.  
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Édesanyák köszöntése: 

Ezúton köszöntjük településünk Édesanyáit, Igal Város 

Önkormányzata nevében és kívánjuk mindenkinek, hogy 

gyermekeikben, unokáikban, dédunokáikban sok örömük és 

boldogságuk legyen, valamint kívánjuk, hogy az utódok útjának 

egyengetéséhez jó egészségük és derűs jókedvük legyen. 

LOMTALANÍTÁS 

Tisztelt Lakosság! 

Az ingatlanok elől a KHG Nonprofit Kft. összegyűjti a 

kihelyezett lomhulladékot. Kérjük, hogy a lomokat kizárólag 

2019. június 25-án reggel 5 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: 2019. június 25. 

Tűzgyújtás: 

Több lakos érdeklődése okán tájékoztatjuk Önöket, hogy a 

településen rendelet szerint a szabadtéri égetésre hétfőn, 

szerdán és szombaton van lehetőség, szeptember 1. és május 

31. között reggel 7 órától este 19 óráig. Június 1. és augusztus 

31. között pedig tilos az égetés. 

  

Igal, 2019. május 22.    Obbás Gyula 

      polgármester 

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

2019. április 24-én kiállítás nyílt Szegvári Márta amatőr 

festőművész munkáiból a művelődési házban. A település 

egykori tanára az elmúlt 2 év alkotásait mutatta be a 

nagyközönség számára. A kiállítást mentora, Kertész Sándor 

Székely Bertalan – díjas festőművész nyitotta meg.  A tárlat 

június 06-ig tekinthető meg. 

 

Az Arany János Művelődési Házban a kaposvári Citrom 

Autósiskola szervezésében  Kresz tanfolyam indult . A tanulók 

a közlekedési alapismeretek mellett vezetéselméleti- és 

szerkezeti ismeretekre is szert tettek. 

 

A Rippl – Rónai Múzeum „utazó múzeuma”, a Bőrönd 

Múzeum immár harmadszor látogatott el a művelődési házba. 

A rendezvényen az általános iskola 7. osztályos tanulóinak Őszi 

Zoltán múzeumpedagógus tartott egy tartalmas és 

ismeretekben rendkívül komplex és átfogó foglalkozást „Miről 

mesél a föld?” címmel. A szemléltetésben gazdag előadáson 

élményszerűen, színes képekkel és makettekkel mutatta be az 

előadó, hogy hol, mit rejt a talaj. Emellett a különféle anyagok 

(kő, kerámia, fémek, szerves anyagok) környezetre gyakorolt 

hatásával is megismerkedtek a diákok, különös tekintettel a 

talajban történő változásokra.  Ezen a délutánon olyan érdekes 

folyamatokba is betekintést nyerhettek a gyerekek, mint az 

ásatás menete, az ahhoz használt gépek, valamint a régészek 

tevékenysége.  



 

Igali Hírmondó - Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű információs lapja 

2019. Május, VIII. évfolyam 5. szám 

 

 

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI 

 

Igali Országos Nyugdíjas Találkozó 

Az egész napos kulturális programra az ország minden 

pontjáról érkeznek nyugdíjas csoportok, akiknek amellett, hogy 

lehetőségük nyílik feltöltődni az ország egyik legjobb 

gyógyvízében, számos színvonalas műsort is 

megtekinthetnek.  A nap folyamán több nyugdíjas tánccsoport 

illetve énekkar műsorát élvezhetik a vendégek. Kiegészítő 

programként 15:00 - 17:00 óra között a LA-NO Live Együttes 

szórakoztatja majd a vendégeket a medencék mellett. Azon igali 

nyugdíjasok részére, akik fürdeni nem szeretnének, de a műsort 

szívesen megnéznék, nekik a lakcímkártyájuk bemutatása 

ellenében ingyenesen biztosítjuk a belépést ezen a napon. 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!  

 

 

Nyári munkalehetőség a fürdőben 

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Igal-

Fürdő Kft. a 2019-es nyári időszakban is szezonális 

munkalehetőséget kínál igali lakosok részére. A munkavégzés 

helyszíne az Igali-Gyógyfürdőben lenne. A nyári munkára 

álláskeresőket és diákokat egyaránt várunk. A június – 

augusztus közt ellátandó feladatok közt elsősorban 

medence/csúszda felügyeleti munkakörök betöltésére keresünk 

jelentkezőket. A jelentkezéshez önéletrajz leadása szükséges, 

amelyeket kérünk a fürdő pénztárába személyesen eljuttatni 

vagy az igaligyogyfurdo@gmail.come-mail címre elküldeni. 

mailto:igaligyogyfurdo@gmail.com

