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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 órától esti kedvezményes 
belépőjegyek is válthatóak:  
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. 
 

CSALÁDI VASÁRNAPOK SOMOGY 
GYERMEKBARÁT FÜRD ŐJÉBEN 

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.

 
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. június 26. (vasárnap) Családi nap  
16:00 órakor zenés műsor: Figura Ede 
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 

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 Dj-ink a legjobb party zenékkel, 
mixereink pedig a legfinomabb koktélokkal várnak!  
Igal Beach Party időpontok: 
2016. július 2. (szombat)  
2016. július 30. (szombat) 
2015. augusztus 13. (szombat) 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Tisztelt Igali Polgárok! 

Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központot Fenntartó 
Társulás megtartotta társulási tanácsülését, a társulási 
ülésen a társulási tanács elfogadta a 2015. évi pénzügyi 
beszámolóját. Az Igal és Környéke Alapszolgáltatási 
Központhoz csatlakozik 2017. január 1-től a Kercseliget 
és Környéke Alapszolgáltatási Központ. A 
kercseligetiek csatlakozási szándékát a társulási tanács 
tagönkormányzatai elfogadták. 

A Köznevelési Intézményfenntartó Társulás is 
megtartotta tásulási tanácsülését, melyben elfogadta a 
2015. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját. 
 

Az Önkormányzat képviselő testülete május 30-án 
megtartotta soros testületi ülését, ahol többek között 
elfogadták a 2015. évi zárszámadási rendeletet valamint 
az Igal Fürdő Kft. és az Igal Szolgáltató Kft. 2015. évi 
mérlegbeszámolóját. Az ülésen megjelent ifj. Szita 
László és Szécsényiné Vargha Erika könyvvizsgálók is. 
A testületi ülés anyagát és a beszámolókat 
megtekinthetik a www.igal.hu honlapon. 
 

Arany János Művelődési Központ eddigi vezetője az 
Önkormányzattal közös megegyezéssel felmondott. A 
művelődési ház vezetői pályázat kiírásának 
megjelenéséig és annak elbírálásáig megbízott 
művelődési ház vezető tölti be ezt a pozíciót. 
 

Pályázatok: 

Zöld város kialakítása: TOP-2.1.2-15 számú pályázati 
felhívás alapján beadott projektünk hiánypótlása 
jelenleg folyamatban van. A korábban megjelent 
számunkban már jeleztük Önök felé, hogy a megyei 
pályázatok közül a Zöld Város kialakítása pályázat 
alapján tudnánk a fürdő környékét élhetőbbé és szebbé 
tenni. Remélhetőleg a pályázatot a hiánypótlás után az 
Irányító Hatóság befogadja és a támogatási szerződés 
megkötésre kerül. 

Vidékfejlesztési Program: VP-6-7-4.1.1-16 számú 
pályázat lehetőséget biztosít arra, hogy a városképet 
rontó, lepusztult, Önkormányzati tulajdonban lévő 
épületek felújítására. Önkormányzatunk képviselő 
testülete úgy döntött, hogy a régi kisiskola épületét 
újítjuk fel e pályázat segítségével, amennyiben pozitív 

elbírálást kap. A pályázat benyújtása megtörtént, a 
helyszíni szemle közeljövőben várható. 
 

Közmunkaprogram: 

Változatlan létszámmal zajlik. 4 fő be lett iskolázva 2,5 
hónapos képzéssel, augusztus 9-i vizsgaidőponttal, 
asztalosipari szerelő szakmában. Képzések helyszíne 
Kaposvár. 
 

Bor- és Pálinkaverseny: 

Május 28-án megrendezésre került az igali Bor- és 
Pálinkaverseny, amelynek régi-új helyszíne az iskola 
étterme volt. Közel 100 féle pálinkamintát és több mint 
félszáz bormintát hoztak az Igal és környékbéli gazdák. 
A rendezvényen több mint 130-an jelentek meg, jó 
hangulatban telt az este, a hangulatról Bodó Péter 
gondoskodott. A szervezésben segítőknek és 
közreműködőknek ezúton is nagyon szépen köszönjük a 
munkáját! 
 

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 igényelhet. 
 

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. 
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Égetési tilalom: 

Felhívjuk a Lakosság és az üdülőtulajdonosok 
figyelmét, hogy 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. 

 

Lomtalanítás: 

Felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy lomtalanítást 
végez a DDH Nonprofit Kft 2016. augusztus 17-én 
reggel 6:00 és este 17:00 között. Kérjük az 
ingatlantulajdonosokat, hogy reggel 6:00-ra legyen 
kitenni az elszállítandó lomokat, mert a járat kétszer 
ugyanabban az utcában nem fog lomtalanítani. Ezen 
felül kérjük Önöket, hogy veszélyes anyagot pl. gumi, 
akkumulátor, festékek, vegyszerek valamint építési 
törmeléket ne tegyenek ki, mert automatikusan 
otthagyják a lomtalanítást végzők munkatársai. 

 

Gázszolgáltatás szünetelése: 

A gázfogyasztókat értesítjük, hogy az E-on jelzése 
alapján, 2016. augusztus 29-én 6:00-tól augusztus 31-én 
8:00-ig karbantartási munkálatokat végez FGSZ 
Földgázszállító Zrt. A Karbantartás ideje alatt a 
betáplálás Igal településen nyomáscsökkenés esetleg 
gázszünet várható a fent említett időintervallumban. 

 

Fogorvosi helyettesítés: 

Tisztelt Újságolvasókat értesítjük arról, hogy Dr. 
Kenéz István fogorvos betegsége miatt helyettes 
fogorvos látja el feladatát. A helyettes fogorvos nevéről, 
elérhetőségéről, helyéről a fogorvosi rendelő ajtaján 
(Igal,Dózsa telep 4.)valamint a hirdetőtáblákon 
kifüggesztett tájékoztatóról informálódhatnak. 

2016. június 20.   Obbás Gyula 
 polgármester 

 

 

 

 

 

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

Kedves gyermekek és felnőttek! 

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.  
 

2016. május 24-től június 16-ig az Arany János 
Művelődési Ház kiállítótermében Vass Dániel 
kaposvári amatőr fotós kiállítása volt látható. Művei 
között leginkább tájképeket láthattunk. A kompozíciói 
kiegyensúlyozottak, tájképei fantasztikusak voltak.  
 

2016. június 3-án megemlékeztünk a múlt század 
szomorú, igazságtalan eseményéről és következ-
ményeiről. A Nemzeti összetartozás napján Bor 
Viktor a Szabad Ötletek Színház vezetője verses-zenés 
részletekkel díszített ünnepi beszédet mondott a 96 éve 
aláírt első világháborút lezáró trianoni békéről és a 
határon túliak befogadásáról. 

Állandó Programjaink: 

Hétfőnként: 17:00-tól Néptánc 

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

Kedd, Csütörtök 20:00- tól Funkcionális edzések: 
zsírégetés, alakformálás Nagy Bálint személyi edzővel  

További programjaink: 

06.27. 17:00-tól Író-olvasó találkozó Orbán Erikával 
és Czobor Évával. Helyszín: Könyvtár, Általános Iskola 
épülete 

07.05. 17:00  Vitéz Varga Károly szentgáloskéri 
fafaragó kiállításának megnyitója.  

07.14. 17:00 Baba–MamaKlub Csek Tamásné 
Zsuzsával  
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BATTHIÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Nyári napközi a Batthyány Károly Általános Iskolában 
2016.június 27-től július 8-ig. 
 

 

 

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ 

IGALI FÜRD Ő NAPOK 2016 

 

2016. július 8-9. 

Idén is megrendezésre kerül a fürdő legnagyobb 
ingyenes nyári rendezvénye, az Igali Fürdő Napok! 
Színes színpadi programok (sztárfellépők, tánc-
divatbemutató) vizes vetélkedők a fürdőben, vidámpark 
(dodzsem, kisvasút, céllövölde, ugráló várak, jumping 
stb.)A vidámpark és az esti koncerteknek helyet adó 
színpad a fürdő előtti parkolóban kerül felállításra.  
Az esti koncertek ingyenesen látogathatóak! 

Július 8. (péntek) 

Egész nap ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatok a 
fürdőben, a Somogy Megyei ÁNTSZ szervezésében.  
 

19:45 Weisz Viktor - The Voice felfedezettje 

20:30 Irigy-Hónaljmirigy 

21:15 Színpadrendezés 

21:45 3+2 együttes 

24:00 Színpadzárás 

 

Július 9. (szombat) 
 

19:45 Dallamvilág – Gyermek Musical Csoport 

20:15 Katz Zsófia – a Budapesti operettszínház énekese 

21:00 Kocsis Tibor – korábbi X-Faktor győztes 

22:00 Utcabál a Retromode zenekarral 

01:00 Színpadzárás 
 

A programváltozás jogát fenntartjuk! 

IGAL NIGHTS – BULI A CSILLAGOK ALATT 

Amikor lemegy a nap, nálunk felgyúlnak a fények. 
Ezeken a napokon reggel  9-től 24:00 óráig, 
meghosszabbított nyitva tartással és izgalmas esti 
programokkal várjuk kedves vendégeinket. 

 

Igal Nights időpontok:  

2016. Június 25. (szombat) - Kubai est élőzenével - 
Tropical Show 

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 


