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HIRDETÉSEK
• Igal Szent István utca 76. szám alatti gazdaboltunkban
(Kertbarátok Boltja) kora nyári akciók:
-

MILTOX 800g 3.220 Ft,

-

Krumplibogár elleni növényvédő szerek 520 Ft-tól,

-

TOPAS 5*5 ml 1.550 Ft,

-

WUXAL univerzális tápoldat 1l 1.680 Ft,

-

UNIX autó alkatrészek rendelhetők.

Telefonszám: +36 20/234-6420
• ELADÓ:
-

1 db fenyő színű ifjúsági szekrénysor,

-

1 db szintén fenyő színű ifjúsági szekrénysor ággyal és
2 db éjjeli szekrénnyel eladó.
Érdeklődni: +36 70/331-5021-es telefonszámon.
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Igali Hírmondó
Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű információs lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Igali Polgárok!
Helyesbítés:
Szeretnénk az alábbi helyreigazítást tenni a májusi számunk
tartalmával kapcsolatban. Sajnos, technikai okok miatt nem
került beillesztésre a Városi Majálison nyertes főző csapat
tagjainak neve. Ezúton szeretnénk a hiba miatt elnézést kérni az
érintettektől. Tehát a Városi Majális főzőversenyének nyertes
csapata a Mr Meat, melynek tagjai: Gera Katalin, Paliné Oldal
Ágnes, Márton Csaba és Nagy Bence. Gratulálunk a trófeához.
Továbbá a fociverseny első helyezését is a Mr Meat szerezte
meg, tagok: Gelencsér Gergő, Kesztyűs Dávid, Koskóczki
Ferenc, Márton Csaba Dávid, Telekes Zsolt, Törzsök Péter.
Sok szeretettel gratulálunk minden győztesnek!
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.
Lomtalanítás:
Tájékoztatjuk a Kedves Olvasókat, hogy a Kaposvári
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. augusztus 31-én
Igal Városban is LOMTALANÍTÁST tart. Az ingatlanok elől a
KHG Nonprofit Kft. járműve új gyűjtési módszer
bevezetésével összegyűjti az ingatlan elé kihelyezett hulladékot
maximum 1 m3 mennyiségben. Kérik, hogy a lomokat
kizárólag a fent megjelölt napon reggel 6 óráig helyezzék ki az
ingatlan 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 gyűjtőedényekben. Ezek pl. kidobásra szánt
háztartási berendezések, feleslegessé vált bútorok, konyhai,
fürdőszobai szerelvények, nagy dobozok, szőnyegek, karnisok,
függönyök stb. Kérjük, 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 nemmegfelelőség miatt
el nem szállított hulladékok elszállítása, ártalmatlanítása az
ingatlantulajdonos kötelessége és felelőssége.
Pályázatok:
• Energetikai pályázat: Örömmel értesítjük Kedves
Olvasóinkat, hogy a Szent István utca 100. alatti épületünk
(ASZK, Rendőrség, Speciális iskola) energetikai
korszerűsítésére beadott pályázatunk (Önkormányzati
Épületek Energetikai Korszerűsítése, TOP-3.2.1-15-SO12016-00020) támogatói szerződés kötésére felhívó
értesítésünk megérkezett. Ez azt jelenti, hogy néhány
napon belül aláírásra kerül a Közreműködő Szervezettel.
A projekt előrehaladásáról folyamatosan tájékoztatni
fogjuk a Tisztelt Lakosokat. A fejlesztést az Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapjai finanszírozzák,
119.937.028 Ft-os összegben, 100 %-os támogatási
intenzitással.
• Zöld Város pályázat: Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket,
hogy a Zöld Város pályázat kapcsán a Közreműködő
Szervezettel a szerződéskötés megtörtént és hatályba
lépett 2017. június 2-án. Jelenleg a közbeszerzés
előkészítésén dolgozunk, a tervezők az engedélyes tervek
kidolgozásán munkálkodnak. A munkálatok előre
láthatólag, amennyiben a közbeszerzés sikeresen, egy
körben lezajlik, szeptember hónapban megindulhatnak.
Erdő, fakivágás:
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy aki a
következő fűtési szezonban felhasznált tűzifát a saját
tulajdonában lévő területről kívánja beszerezni, annak
bejelentési kötelezettsége van az Erdőhatóság felé. Külterületen
csak a hatóság által kiadott érvényes engedéllyel
rendelkezőknek lehet fát kivágni. A hatósági bejelentés
ingyenes. Az engedély nélküli fakivágás büntetést von maga
után. Ezen engedélyt nem csak az erdőművelési ágú területekre
kötelező megkérni. A nyomtatványok kitöltésében és a hatósági
ügyintézésben, egyéb felvilágosításban Gerencsér János Gábor
segítségét kérhetik (telefonszám: 20/574-92-64).
Erdőhatóság címe: Somogy Megyei Kormányhivatal
Erdészeti Igazgatósága, 7400 Kaposvár, Fodor József tér 1.
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Közfoglalkoztatás:

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

Az alábbi két programunk fut:
•

2017. március 16-tól 20
segédmunkás foglalkoztatás,

•

2017. április 1-től
tevékenységet végez.

10

fővel
fő

mezőgazdasági

közterület

takarító

A programokban a fluktuáció miatt személyi cserék is
előfordulnak.
Tűzoltó és Polgárőr Egyesület hírei:
Az Igali Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület
versenycsapata Kadarkúton, a megyei tűzoltóversenyen az
előkelő harmadik helyezést szerezte meg. E versenyre azért
voltunk jogosultak, mert szintén Kadarkúton 2017. május 20án első helyezés ért el csapatunk a Kaposvár-Siófok járási
körzeti versenyen. Ezúton is köszönöm minden versenyzőnek
a kitartó és eredményes munkát, a versenyeken elért
helyezésekhez gratulálunk!

A Tolna megyei Németkéren megrendezett veterán
tűzoltóautó találkozón vettünk részt, ahol az idén 50 éves Steier
típusú gépjármű fecskendőnkkel, a 10 résztvevő csapatból az
előkelő második helyezést értük el. Itt pontozták a gépjárművek
korát, használhatóságát, illetve állapotát.

A trianoni békeszerződés aláírásához kötődő nemzeti
összetartozás napján számtalan magyarországi és határon túli
esemény emlékeztet a gyász, az emlékezet és a büszkeség
napjára. Városunkban 2017.06.02.-án emlékeztünk meg az I.
világháborút lezáró trianoni békediktátumról, amely a nemzeti
összeomlás fájdalmas gyászát jelentette. A ránk kényszerített
békeszerződés aláírásával a régi Magyarország kétharmadát
elveszítette, a magyarság harmada pedig az új határokon túlra
került.
A rendezvényen közreműködött Kádár- Szigeti
Annamária a KO.SZ.T.Ű.M Egyesület vezetője és Majorné
Pfeiffer Zsanett énekes.

A kaposvári Vikár Béla Vegyeskar múlt héten hétfőn
Ifjúsági hangversenyek Somogyban címmel rendezett zenei
hangversenyt a helyi művelődési házban.
A műsorban
Ludmány Géza karnagy vezetésével magyar népdalok,
népdalfeldolgozások, játékos kánonok mellett, válogatást
hallhattak magyar szerzők legszebb alkotásaiból.
A
rendezvényt a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.

Fülöp László
egyesület elnöke
Kedves Igali Lakosok! Ezúton szeretnénk felhívni a
figyelmüket, hogy a nyári szünet beköszöntével szívesen
ajánljuk az Arany János Művelődési Ház és Városi Könyvtár
színes, gyermekeknek, ifiknek szóló programjait, melyekről
plakátjaikon, szórólapjaikon és a Hírmondóban is
tájékozódhatnak. Ezzel is levéve a terhet egy kicsit a szülők
válláról. Sok szeretettel várnak minden érdeklődőt!
Obbás Gyula
polgármester

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI
MEGDŐLT A LÁTOGATÓREKORD A FÜRDŐBEN
Örömmel jelentjük, hogy Pünkösd vasárnap megdőlt az
Igali-Gyógyfürdő látogatórekordja. Az egyébként remek
forgalmat generáló ünnepi hétvége során rengetegen látogattak
el a fürdőbe, ezen belül is vasárnap kiemelkedően sokan, közel
3500-an érkeztek, ami majd 800 fővel több, mint a tavaly
augusztus 20-ai korábbi rekordszám. Az első félév statisztikáját
figyelembe véve szintén örömmel mondható, hogy fürdőnk
annak ellenére is tudja tartani a 2016-os rekordév forgalmi
adatait, hogy az idei, az elmúlt 30 év leghidegebb tele volt, ami
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sajnos az év eleji vendégforgalmunkra is érezhetően kihatott.
Az áprilisi, a májusi és a júniusi látogatói adatok egyelőre
nagyon biztatónak tűnnek a nyári főszezonra készülve, így
bízunk a sikeres folytatásban. Az elmúlt évekhez hasonlóan, az
idei nyáron is rengeteg minőségi programmal és sok
újdonsággal készülünk, ezzel is még emlékezetesebbé téve a
vendégek igali pihenését.
Gellért Attila
marketing vezető

IGALI FÜRDŐ NAPOK 2017.
2017. JÚLIUS 14-16.
2017-ben újra IGALI FÜRDŐ NAPOK, a nyár
legnagyobb igali fesztiválja! Egész hétvégén színes
programokkal, vidámparkkal, ingyenes esti koncertekkel és
izgalmas vízi vetélkedőkkel várjuk a hozzánk ellátogató kedves
vendégeket.
PROGRAMOK

PÉNTEK
•

DELTA (esti ingyenes koncert)

•

COMPACT DISCO (esti ingyenes koncert)

SZOMBAT
•

JOLLY & SUZY (fürdőn belüli program)

•

DUSNOKI APRÓK - Arany Páva díjas- Gyermek
Néptáncegyüttes (esti ingyenes műsor)

•

VÁRADI ROMA CAFÉ (esti ingyenes koncert)

VASÁRNAP
•

ELEVEN
program)

•

Vizes vetélkedő és csúszdaverseny

GYEREKZENEKAR

A programváltozás jogát fenntartjuk!

(fürdőn

belüli

