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Figyelem!

Napfény, strand, buli, csinos lányok, medence party…
Ha Te is szeretsz a csillogó víztükrű medence partján
napozni miközben a kedvenc party zenéid szólnak, esetleg
szívesen kipróbálnád milyen a vízben bulizni, vagy egész
egyszerűen csak szeretnél egy finom koktéllal a kezedben
hátradőlni és élvezni az életet, akkor köztünk a helyed!
A medence partján lemezlovasaink a legjobb
zenékkel, mixereink pedig a legfinomabb koktélokkal várnak!
Igal Beach Party időpontok:
2015. június 27. (szombat)
2015. július 24. (péntek)
2015. augusztus 15. (szombat)

Apróhirdetések

Új hentesárus érkezett
Igalba, várja a már
meglévő és új vásárlóit
friss
és
minőségi
húsáruval.
Jöjjenek
bátran,
nálunk
megtalálható a vidéki
ízek Kánaánja.
Következő akciókkal várjuk Önöket:
Sertészsír: 499 Ft/kg
Malachús: 599 Ft/kg
Csirke farhát: 249 Ft/kg
Sütőkolbász: 999 Ft/kg
Kacsa-, csirke-, pulyka-, sertés-, marha- húsáruk széles
választékából válogathatnak.
Emellett kiegészítő termékek: tészták, szörpök, savanyúságok,
fűszerek.
Hosszabb nyitva tartás:
Kedd – Péntek: 7.30 - 15.00
Szombat: 7.30-11.00
Cím: 7275 Igal, Szent István u. 75. (húsbolt)
Tel: 06 82/372-285 vagy 06 30/544 7179

Igal Szőlőhegyben, Orgona utca folytatásában lévő földútról
megközelíthető, zártkerti ingatlanok sürgősen, áron alul
eladóak:
2688 hrsz. 4148 m2 szántó- gyep, folytatásában 2588 hrsz. 1270
m2 gyep fákkal benőve.
2705 hrsz. 3883 m2, 2706 hrsz. 2697 m2 szántó, pince épülettel
(szoba, présház, kitéglázott pince villannyal), ezen területek
folytatásában, 2571 hrsz. 1481 m2 + 2570 hrsz. 808 m2 erdő.
Igal, Mátyás k. u. 53 alatti ingatlan, (2957 m2, 30 m2
alapterületű, hőszigetelt, fa felvonulási épülettel, ásott kúttal,
téglás pincével) eladó! Irányár: 6 000 000 Ft.
Érdeklődni: +36 30/3783587
Figyelem! Kerítés festést, kerti munkát, vakolást, fűnyírást,
favágást, szoba és konyhafestést vállalok! Horváth Attila 7275
Igal Ady Endre Utca 16.
Tel:06-30/635-3168

 Megszületett:
Fekete Dóra – május 01-én.
Isten hozott!
HÁZI NEVELÉSŰ PECSENYE KACSÁK RENDELHETŐK!
Kb. 3 – 3,5 kg súlyban (6 hetes)
1600.- Ft/db
SZÁLLÍTÁS:JÚNIUS 30.-án
LESZICSKOV TIBORNÉ RÓZSA IGAL ,SZENT ISTVÁN U. 166.
Tel: 06-20-536-97-37
VÁROM SZÍVES MEGRENDELÉSEIKET!

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,
Telefon: 82/333-403 Fax: 82/333-402
Következő szám várható időpontja: 2015. július, Lapzárta: 2015. július 03.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Igali Polgárok!
Immár 4. alkalommal került megrendezésre a Városi Majális,
amely az esős idő ellenére jó hangulatban lezajlott. Ezúton
szeretnénk köszönetet mondani minden segítőnek és
szervezőnek, aki munkájával hozzájárult a rendezvény sikeres
lebonyolításához. Ezen a hétvégén szervezte Krasznahorka
váralja testvértelepülésünk (Felvidék - Szlovákia)
hagyományos május elsejei ünnepségét, amelyre Igal is
meghívást kapott. A küldöttséget Pali Norbert
alpolgármester Úr vezette.
A szennyvízberuházás a pályázati ütemtervnek megfelelően
halad, az aszfaltozási munkálatokra előreláthatólag július
végén, augusztus folyamán kerül sor addig is a felmerülő
kellemetlenségek miatt mindenki türelmét, megértését
kérjük. A DRV Zrt. 2015. május 1-től kezdődően október 31-ig
kedvezményesen 1.270 Ft (1.000 Ft + áfa) összegben végzi a
szennyvízcsatorna rákötéseknél a szakfelügyeletet mivel az
időközbeni jogszabályváltozás már nem teszi lehetővé a
szakfelügyeletük díjmentességét. Akik már április 30-ig
leadták a kitöltött igénylő formanyomtatványt, nekik további
teendőjük nincs, azonban sajnos nekik is fizetniük kell majd.
Azok, akik eddig nem nyilatkoztak, a szükséges
formanyomtatványt Hivatalunkban átvehetik.
Amint azt már az előző számunkban tudattuk Önökkel az
Orvosi rendelő felújítás és a fogorvosi rendelő kialakítás
munkálatai hamarosan megkezdődnek, ezért a rendelés és a
védőnői szolgálat június 18-tól a volt orvos lakásban fog
zajlani, a megszokott rendelési időben. Erről az érintettek
plakátokon lesznek kiértesítve.
Lomtalanítás: ezúton értesítjük Tisztelt Olvasóinkat, hogy a
DDH Nonprofit Kft. Igalban 2015. június 30-án lomtalanítást
fog végezni. Csak azokat a lomokat fogják elvinni, amelyek az
említett nap reggel 6 óráig kihelyezésre kerülnek. Kérjük a
mellékelt tájékoztatót figyelmesen olvassák el, a regisztrációs
nyilatkozatot pedig Önkormányzatunk felé június 22-ig
jutassák el, mert ahogyan a tájékoztatóban olvashatják csak
azok az ingatlanok részesülhetnek a lomtalanításból ahol a
tulajdonos/használó nyilatkozik, regisztrál. Tájékoztatásul
közöljük, hogy a lomtalanítás költsége 600 Ft
+áfa/ingatlan/alkalom, amelyet az Önkormányzat átvállal.

Igal Város Önkormányzatának képviselőtestülete májusi
ülésén megtárgyalta és elfogadta a 2014. évi zárszámadási
rendeletét. A beszámolóban szereplő főbb számok az
alábbiak szerint alakultak: bevételek 1.447.968 ezer Ft,
kiadások 1.422.378 ezer Ft. Az önkormányzat 737.207 ezer Ft
értékben valósított meg beruházást az elmúlt évben. Az
önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények 101 főt
foglalkoztattak. Az önkormányzat vagyona 2.555.422 ezer Ft
mely az előző évihez viszonyítva 257.851 ezer Ft-tal
növekedett. Az önkormányzat zárszámadási rendeletét és
mellékleteit, mely tartalmazza az intézmények beszámolását
is a www.igal.hu oldalon megtekinthetik. A képviselőtestület
elfogadta a 100 %-os önkormányzati tulajdonú kft.-k
egyszerűsített éves beszámolóját is. Az Igal Fürdő kft. 2014.
évi mérleg szerinti eredménye 4.486 ezer Ft, a
mérlegfőösszeg 778.671 ezer Ft. Az Igal Szolgáltató Kft.
mérleg szerinti eredménye 2.858 ezer Ft a mérlegfőösszeg
9.950 ezer Ft.
Közmunkaprogram jelenlegi állása szerint 3 program fut 1010 fővel, bértámogatást tekintve 2 csoport 100 %-ban
támogatott 1 pedig 85 %-ban. A programok közül kettő
augusztus 31-ig egy pedig december 31-ig tart. Reméljük,
hogy a programok augusztusi lejártával tudunk majd indítani
a Munkaügyi Központ segítségével újabb közmunkás
csoportot. A közmunkaprogramban jelenleg résztvevők
tartják rendben közterületeinket, munkálkodnak a
kertészetben és van egy építőiparban dolgozó brigád is.
Igal, 2015. június 11.
Obbás Gyula, polgármester

Önkéntes Tűzoltó- és Polgárőr Egyesület hírei
Egyesületünk részt vett két csapattal a május 9.-én
Kadarkúton megrendezett Kaposvári-Siófoki Járási Tűzoltó
versenyen, ahol mindkét csapat 1. helyezést ért el. Az 1.
helyezettek továbbjutottak a május 30-i megyei versenyre
ahol 1 csapattal vettünk részt és összetett versenyszámokban
a 3. helyezést értük el. Megköszönöm a csapatokban
résztvevő tagjaink munkáját és az Önkormányzatnak a
versenyhez nyújtott segítő támogatását.
Igal, 2015. június 11.
Fülöp László, elnök
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Művelődési Ház hírei
2015.május 7-én Csek Tamásné, Zsuzsa gyógypedagógus
ismét igazi játszóházat varázsolt a babák és a mamák számára
a Művelődési Házban. A foglalkozások alkalmával nem csak
játékos fejlesztés van, hanem a szülők hasznos tanácsokat is
kaphatnak gyermekeikkel kapcsolatban. A foglalkozások
minden hónap első csütörtökjén 17.00-tól ingyenesek.
Szeretettel várjuk az apróságokat, és az anyukákat!

Teleház nyitva tarás:
hétfő, szerda, csütörtök: 13:00-17:00
kedd: 13:00-19:00, péntek, szombat: 13:00-20:00
Szombat:13:00-20:00, Vasárnap: 13:00-16:00
Német nyelvtanulás: Ismét ingyen tartok német
nyelvtanfolyamot 2015. június 11-től július 30-ig. (8 alkalom,
csütörtökönként 19 órától június 11, 18, 25, július 2, 9, 16,
23, 30.) a művelődési házban, ahol jelentkezni lehet. Várom
a kezdőket, újrakezdőket, a lelkes, szorgalmas tanulókat! Ne
feledjük, a nyelvtudás hatalom. Peiffer Jürgenné
/ilona.pfeiffer@gmail.com

Battyány Károly Általános Iskola
 NYÁRI TÁBOR A DESEDÁN!!! 
Ami rád vár:

Szombaton délutánonként az iskolapadban megfáradt
ifjúságot várjuk játékos vetélkedőkkel, X-BOX- al,
filmvetítéssel, internetezési lehetőséggel. Ilyen játékos XBOKSZ délután volt május 16.-án is

játékok, vetélkedők, vidámság, természetismeret,
környezetvédelem,
kézműves foglalkozások, kirándulás, tánc, evezés
készség- és képességfejlesztés
Időpont:
2014. július 17-18-19. (péntek, szombat, vasárnap)
Érkezés: péntek 14:00-17:00 között
Haza utazás: vasárnap 13:00-15:00
Felkészült, szakképzett, tapasztalt pedagógusok, vízitúravezető és lendületes csapat várja a résztvevőket!!!
Részvételi díj: 10 000 Ft (Az ár az ÁFÁ-t, az étkezést és a

Az igali általános iskola néptáncosai részt vettek az Együd
Árpád néprajzkutató, koreográfus emlékére XXX. alkalommal
megrendezett Somogy Megyei Gyermek és Ifjúsági Néptánc
Fesztiválon 2015. május 29-én, Siófokon. A gyerekek nagyon
szépen szerepeltek, a szakmai zsűri is elismerően nyilatkozott
róluk az értékelésen. A 3. és 4. osztályosok EZÜST minősítést,
a felsősök pedig BRONZ minősítést kaptak. Gratulálunk, és
további sok sikert kívánunk nekik! Továbbá köszönjük az
iskola igazgatónőjének és a tanári karnak a segítségét abban,
hogy a gyerekek ilyen sikeresen fel tudtak készülni erre a
megmérettetésre!
Programjaink, hirdetéseink megtalálhatóak facebook
oldalunkon:
www.facebook.com/aranyjanos.muvelodesihaz.7,
csatlakozzanak hozzánk, kövessenek minket a facebook-on!

programokhoz, játékokhoz szükséges fogyóeszközök költségeit is
tartalmazza.)
Ha a testvéred is jön, vagy hozol magaddal egy barátot, aki
másik iskolába jár, 2000 Ft kedvezményt kaptok, így 8 000 Ft a
részvételi díj egy táborozó számára.
Helyszín: Kaposvár – DESEDA

Információ és jelentkezés:
Baranyi Jánosné, Edit néninél
(Osztálykirándulások szervezését is vállaljuk,
megbeszélés alapján.)

 GYERE ÉS TÁBOROZZ VELÜNK!!! 
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Igali-Gyógyfürdő
Családi vasárnapjaink időpontja:

KÉTEZER TIZENÖT JÚNIUS HUSZONNYOLC

2015. június 28., július 12., augusztus 9., augusztus 23.

IGALI FRISSÍTŐ ÁLLOMÁS A FÜRDŐ ELŐTT – SZURKOLJ VELÜNK

Az idei évben már több mint 300 versenyző vág neki az
embert próbáló 113 km-es össztáv teljesítésének. A verseny
legnehezebb kerékpáros szakasza az Igal határában található
legnagyobb emelkedő (305 m Kánya domb), melynek
leküzdéséhez idén is segítséget nyújtunk, hiszen a
versenyzőket most is frissítő pont várja a fürdő előtt. Kérjük,
aki teheti látogasson el a fürdő előtti körforgalomhoz és
szurkoljon velünk a versenyzőknek. A legötletesebb és
leglelkesebb szurkolókat megjutalmazzuk.

Ezen felül július 25-én (szombaton) az Anna napi
Búcsú és Tökfesztivál alkalmával is igénybe vehetőek a fent
felsorolt ingyenes attrakciók a fürdő területén belül.

IGALI FÜRDŐ NAPOK 2015
2015. július 3-4. (péntek - szombat)
Az idei nyár legnagyobb igali bulija téged is vár. Több
év kihagyás után 2015-ben újra megrendezésre kerülnek az
IGALI FÜRDŐ NAPOK!
Színes színpadi programok (sztárfellépők, táncdivatbemutató) vizes vetélkedők a fürdőben, vidámpark
(dodzsem, kisvasút, céllövölde, ugrálóvárak, jumping stb.)
A vidámpark és az esti koncerteknek helyet adó
színpad a fürdő előtti parkolóban kerül felállításra. Az esti
programok 19:00 órától kerülnek megrendezésre.
Július 3. (Péntek)







Jolly és Suzy (fürdőn belüli koncert)
Kaposvári Horvát népdalkör
Ugrókötél bemutató
Golddance (szamba, latin és salsa táncbemutató)
Gájer Bálint
Feeling Együttes

Július 4. (Szombat)
Az Igali-Gyógyfürdő nem csak a csodákra képes gyógyvizéről,
hanem családbarát szolgáltatásairól is messze földön híres.
Az idei évben szeretnénk ezt a jó hírünket tovább öregbíteni,
ezért a nyár folyamán több alkalommal is családi
vasárnapokra hívunk Benneteket.
Mit is lehet csinálni nálunk a családi vasárnapokon
a fürdésen kívül? Lehet például ingyen ugralóvárazni,
játszóházban bújócskázni, trambulinon szaltózni, ügyességi
játékokban részt venni, lufi figurát kérni, menő csillámtetkót
csináltatni, gólyalábazni, lecsúszni az 50 m-es
óriáscsúszdánkon és mindemellett gondtalanul élvezni a 13
medencénk nyújtotta pancsolási lehetőségeket. Sőt, hogy
még vonzóbbá tegyük Nektek az igali kikapcsolódást, ezeken
a napokon 10 éves kor alatt ingyenes belépést is biztosítunk.








Igali hagyományőrző néptánc csoport bemutatója
Roppantós táncegyüttes bemutatója
Divatbemutató
Nyári lányok
Pál Dénes
Retro Disco
A programváltozás jogát fenntartjuk!

