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CSALÁDI VASÁRNAPJAINKON IGÉNYBE VEHETŐ
INGYENES SZOLGÁLTATÁSAINK
Ugráló vár, játszóház, trambulin, népi játékok, kézműves
foglalkozás, arc-csillámfestés, lufi bohóc. Emellett minden
alkalommal zenés gyermek műsor is szórakoztatja a kicsiket és
nagyokat. Sőt, hogy még vonzóbbá tegyük Nektek az igali
kikapcsolódást, ezeken a napokon 10 éves kor alatt ingyenes
belépést is biztosítunk a fürdőbe.
Családi vasárnapjaink időpontja:




2016. július 24. (vasárnap) Anna napi búcsú - Családi nap:
16:00 órakor zenés műsor - Grimask Bábszínház
2016. július 31. (vasárnap) Családi nap: 16:00 órakor
zenés műsor - Rosta Géza
2016. augusztus 14. (vasárnap) Családi nap: 16:00 órakor
zenés műsor - Ördögszekér kompánia

IGAL BEACH PARTY – BULI A MEDENCE PARTJÁN
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 DJ-ink a legjobb party zenékkel, mixereink
pedig a legfinomabb koktélokkal várnak!
Igal Beach Party időpontok:



2016. július 30. (szombat)
2015. augusztus 13. (szombat)
I. IGALI BEACH BAJNOKSÁG
2016. JÚLIUS 30-31.

Július utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre az I. Igali
Beach Bajnokság, melynek az Igali-Gyógyfürdő homokos
sportpályái adnak helyet.
Július 30-án (szombaton) Strandröplabda bajnokság




A bajnokságra 2 fős lány illetve fiú csapatok jelentkezését
várjuk.
A mérkőzéseket 2 db szabványméretű (16 X 8 méteres)
strandröplabda pályán bonyolítjuk le.
A mérkőzések kezdési ideje fiú és lány kategóriában is
egységesen: 10:00 óra

Július 31-én (vasárnap) Strandfoci bajnokság



A bajnokságra minimum 6 max.10 fős lány illetve fiú
csapatok jelentkezését várjuk.
A mérkőzéseket 1 db 18 x 22 m-es strandfoci pályán
bonyolítjuk le.

Kategóriánként az első három helyezett díjazásban részesül.
A nevezés regisztrációhoz és nevezési díjhoz kötött.
Jelentkezni, korlátozott számban 2016. július 27. (szerda) 16.00
óráig az igaligyogyfurdo@gmail.com e-mail-címen lehet
csapatnévvel és a csapattagok névsorával. A határidő után
érkezett nevezéseket nem áll módunkban fogadni!
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. augusztus, Lapzárta: július
31.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztel Igali Polgárok!
Kék hulladékgyűjtők elszállítása: Ezúton felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy a DDH által kihelyezett kék színű szelektív
hulladékgyűjtő edényeket, aki még nem vette át, az sürgősen
keresse fel az Igal Szolgáltató Kft-t, ahol ezt megteheti. A
szelektív hulladékgyűjtés Európai Uniós kötelezettség,
amennyiben a kukák nem kerülnek átvételre, visszaszállítják a
kaposvári telephelyre és csak onnan lehet a későbbiekben
átvenni. A fentiek csak a lakóövezetben élőkre vonatkoznak.
Az arra rászorultaknak az Igal Szolgáltató Kft. házhoz szállítja.
Lomtalanítás: A regisztrált ingatlanok elől a DDH
Nonprofit Kft. járműve az utcában történő egyszeri
végighajtással összegyűjti az ingatlan elé kihelyezett hulladékot
maximum 1 m3 mennyiségben. Kérjük, hogy 2016. augusztus
17-én (szerda) reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlanok 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 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, savakatlúgokat valamint ezek kiürült göngyölegét, építési törmeléket,
zöldhulladékot, gumiabroncsot illetve egyéb veszélyes
anyagokat tartalmazó hulladékokat (pl. gyógyszer, akkumulátor,
gumiköpeny, üres olajos kanna, stb).
A begyűjtő-járat 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.
A lomtalanítás vonatkozik a teljes település belterületére, így
az üdülőövezetre is.
Nyári szemétszállítás időrendje: Értesítjük a Tisztelt
Olvasókat, hogy a DDH munkatársai, tekintettel a nyári
kánikulára, a szemétszállítás időrendjén változtattak. Az új
ürítési idő a szemétszállítási napon 04:00 órától 22:00 óráig
bármikor megtörténhet. Ezért kérjük az érintetteket, hogy az új
rendre való tekintettel a gyűjtőedényeket szíveskedjenek

kihelyezni hajnali 4 óra előtt. Az új rend július 1. és augusztus
31. között érvényes.
DRV szakfelügyeleti-díj változás: Felhívjuk a Lakosság
figyelmét, hogy július 31-ével megszűnik a kedvezményes
szakfelügyeleti díj melletti csatornarákötés. Augusztus 1-től
bruttó 15.113,- Ft-ra módosul a szakfelügyeleti díj, melyet a
DRV felé szükséges fizetni. Ezzel párhuzamosan életbe lép a
fogyasztott vízmennyiséggel arányos talajterhelési díj, azoknak,
akik július 31-ig nem kötöttek rá a csatornahálózatra. Kérjük a
Tisztelet Ingatlantulajdonosokat, hogy a saját érdekében
mindenki szíveskedjen a rákötést megoldani!
Ezúton minden kedves igali lakost szeretettel meghívunk a
július 22-23-én tartandó Huszártalálkozóra, valamint a július
23-i Tökös Ételek Fesztiváljára! Mindkét esemény meghívóját
olvashatják az újságban, valamint az interneten és a település
hirdetőin.
2016. július 14.

Obbás Gyula
polgármester
IGALI TÖKFESZTIVÁL

2016. július 23-án 11 órától az Igali Gyógyfürdő előtti
parkolóban.
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KATONAI HAGYOMÁNYŐRZŐ TALÁLKOZÓ
2016. 07. 22-23.

Az Igali Néptánccsoport gyakorlott vagy kezdő, 18 év
feletti férfitáncosokat keres. Megbízható tagok jelentkezését
várjuk hétfőnként 17:00 órától az Arany János Művelődési Ház
színháztermében Szabó Zsolt néptáncoktatónál.
A helyi értékeink megőrzése céljából helyi verseket és
gondolatokat gyűjtünk. Amennyiben úgy érzed, hogy saját
gyöngyszemeid közül, ha csak egyet is szívesen megosztanál
másokkal, hozd el nekünk személyesen vagy oszd meg
facebook oldalunkon. A legtöbb szavazatot gyűjtő vers íróját
jutalmazzuk.
Nosztalgiázzunk együtt: Régi fotók régi időkből!
Amennyiben régi fotók bújnak meg fiókodban Igalról és
környékéről, ne habozz megosztani velünk! Folyamatosan
várjuk helyi és a környékről készült régi fotókat, egyéb
dokumentumokat.
Állandó Programjaink:

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
2016.06.27-én Orbán Erika és Czobor Éva író-olvasó
találkozón
meghirdetett
meglepetés-ajándéksorsolás
szerencsés nyertese: Lencsés Péterné. Gratulálunk! A
nyereménye, Czobor Éva: A szív szeret, vagy nem szeret című
verseskönyve.



Hétfőnként: 17:00-tól Néptánc oktatás és próbák.



Szerdánként: 17:00-tól Gyógytorna Obbás
szakképzett gyógytornásszal.



Kedden és csütörtökön 20:00- tól Funkcionális edzések:
zsírégetés, alakformálás Nagy Bálint személyi edzővel.

Tímea

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI
IGAL NIGHTS – BULI A CSILLAGOK ALATT
Amikor lemegy a nap, nálunk felgyúlnak a fények. Ezeken a
napokon reggel 9:00-től 24:00 óráig, meghosszabbított nyitva
tartással és izgalmas esti programokkal várjuk kedves
vendégeinket.

Varga Károly szentgáloskéri fafaragó munkáiból gazdag
ízelítőt hozott számunka. Hihetetlen szépen faragott
munkáiban általában megjelennek a pásztorművészet
motívumai és ezek az alkotások nem csak művészi tehetségéről,
a fa iránti tiszteletről, de hihetetlen fantáziájáról is tanúskodnak.
Kiállítását július 5-től július 25-ig láthatják az érdeklődők az
Arany János Művelődési Ház kiállítótermében.
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Igal Nights időpontok:





2016. Július 16. (szombat) - Reinas del Ritmo & Konga
Show
2016. Július 29. (péntek) - Strandok éjszakája – Laser
Show & Ír sztepptánc bemutató
2016. Augusztus 13. (szombat) - Dzsungelvarázs
Tűztánc Show
2016. Augusztus 20. (szombat) - Retro Disco

A zenei aláfestés minden alkalommal 19:00 órától indul, az
esti műsorok kezdési időpontja pedig egységesen 21:00 óra. A
medencék partján finom koktélokkal, a legjobb party zenékkel
és izgalmas programokkal várunk Titeket!
Az Igal Nights 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.
Ezeken a napokon 18:00
belépőjegyek is válthatóak:




órától

esti

kedvezményes

Felnőtt /20-60 év/ - 1.400 Ft
Szépkorú /60 év felett/ - 1.100 Ft
Ifjúsági /6-20 év/ - 1.000 Ft

A fürdő pénztára ezeken a napokon 22:30-ig tart nyitva.
IGAL NIGHTS - STRANDOK ÉJSZAKÁJA JÚLIUS
UTOLSÓ PÉNTEKÉN
Az Igali-Gyógyfürdő idén is csatlakozott a Magyar
Fürdőszövetség országos kezdeményezéséhez, a Strandok
Éjszakájához.
A
fürdő
július
29-én
(pénteken)
meghosszabbított nyitva tartással, reggel kilenc órától éjfélig
várja a vendégeket. Erre az alkalomra egy igazán különleges esti
műsorral is készülünk. Az Igali fürdőben eddig még nem látott
Lézershow-val egybekötött fényszínházzal várjuk a majd a
fürdőzőket ezen a napon. Az előadás során a külső
termálmedencék felett egyedülálló fénytechnikával vetítnek
majd ki különféle látványelemeket, köztük településünk
legismertebb motívumait. Az est folyamán egy szintén nagyon
látványos Ír sztepptánc show-t is megtekinthetnek majd a
vendégek a medence partján. Bővebb információ a programról:
www.igal.hu

STUDY TOUR AZ IGALI-GYÓGYFÜRDŐBEN
A Dél-Dunántúli Turisztikai Ügynökség és a KaposvárZselic vidéke TDM egyesület szervezésében az IgaliGyógyfürdőbe is ellátogatott az a több mint 20 főből álló
turisztikai delegáció, akik szakmai tanulmányúton vettek részt a
régióban. A csoportot július 14-én délelőtt fogadtuk és vezettük
körbe fürdőnkben, bemutatva nekik intézményünket. A DélDunántúlról érkezett turisztikai szakemberek (Tourinform és
TDM munkatársak) mindannyian elismerően nyilatkoztak a
fürdőnkről, sőt többen kijelentették, hogy a régió egyik
legszebb és legkomplexebb turisztikai központja a miénk. A
szakmai kirándulás célja egyébként az volt, hogy a régióban
működő TDM és Tourinform munkatársak személyesen is
megismerhessék a régió turisztikai attrakcióit illetve
megtekintsék az utóbbi évek fejlesztéseit, újdonságait. Bízunk
benne, hogy a tanulmányút során szerzett személyes
tapasztalatok alapján fürdőnket is még több a régióba érkező
vendégnek ajánlják majd a kollégák.
CSALÁDI VASÁRNAPOK SOMOGY
GYERMEKBARÁT FÜRDŐJÉBEN
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 szezon folyamán több alkalommal is családi
vasárnapokra hívunk Benneteket.

