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HIRDETÉSEK
 Igali fürdő területén lévő kiszolgáló egységünkbe konyhai
kisegítőt és eladót felveszünk. Érdeklődni: Kétszeri Nándor,
Telefonszám: +36 30/228-8627
 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

 Elhunytak:
Adorján Istvánné – Élt 65 évet.
Kokas Imre – Élt 61 évet.
Ságvári István – Élet 58 évet.

Isten nyugosztalja őket!

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: 2017. június, Lapzárta: május 31.
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Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű információs lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Igali Polgárok!
Pályázatok:
Örömmel értesítjük a kedves igali polgárokat, hogy a tavalyi
évben beadott Zöld Város kialakítása Igalban című projektünk
(kódszám:
TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00007)
elbírálása
megtörtént. Az 550 millió forint összköltségű projektben
jelenleg a támogatási szerződés aláírása folyamatban van. A
pályázat lényege a fürdő környékének szebbé, zöldebbé és
élhetőbbé tétele valamint a régi temető kegyeleti parkká
alakítása és a temető északi oldalán lévő vízelvezetés
megoldása, bevezetve a Hársas berki patakba.
Továbbá zöld utat kapott az Önkormányzati épületek
energetikai
korszerűsítése
(TOP-3.2.1-16)
elnevezésű
konstrukcióban beadott támogatási kérelmünk is. Ebben az
esetben még a hivatalos értesítést várjuk majd a nyertes
pályázatról. Amint ez megvan, szintén a szerződéskötés
fázisába kerül Önkormányzatunk. Ebben a projektben a Szent
István u. 100. alatti épületet (Rendőrség, Speciális Iskola,
Alapszolgáltatási Központ) energetikai korszerűsítése valósul
meg, 120 millió forintból, Európai Uniós támogatásból.
Városi Majális:
2017. április 29-én megrendezésre került VI. Városi
Majálisunk. A majálison 12 csapat csapott össze a
főzőversenyen, a versengő kedvűek fociban és a Nagy Betyáros
Hajcihőn mérhették össze tudásukat. A főzőversenyen az első
helyezést a Mr. Meat csapat nyert Igali Hamburgerükkel, a
csapat tagjai: . A fociverseny győztesei szintén a Mr. Meat
csapat tagjai lettek: . A hajcihőn a „Remény” csapat lett a
nyertes, melynek játékosai Walder György, Őszi Zoltán,
Kovács Anett, Kovács Ferenc és Oláh Richárd. Gratulálunk a
nyerteseknek és a versenyzőknek!
A rendezvényre látogató gyerekek bábszínházon vehettek
részt, ugláróvárazhattak, ringlisezhettek. A zenét Bódi Gábor
biztosította a megszokott lángost pedig az Igal Szolgáltató Kft.
dolgozóinak köszönhetjük.
Ezúton szeretnénk megköszönni az Együtt Igal Városért
Egyesületnek, az Igal Sport Egyesületnek, az Igal Szolgáltató
Kft. dolgozóinak, képviselőtestület segítő tagjainak és az összes
közreműködőnek, aki áldozatos munkájával hozzájárult a
rendezvény színvonalának emeléséhez.
Tűzgyújtás:
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.
Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja a
Kedves Lakosságot, hogy 2017. január 1 után a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. állítja
ki a számlát a hulladékszállításról. Tehát ezután az NHKV Zrt.
küldi majd a számlát a felhasználók részére. Az
adategyeztetések még folynak, emiatt késik a számlák kiküldése
is, amihez a lakosság szíves türelmét kérik. A későbbi
számlakiállítás okán a befizetési határidő is módosulni fog, 15
nap áll majd rendelkezésre a befizetésre a számla kézhez
vételétől.
Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. elérhetőségei:
7400 Kaposvár, Corso Irodaház Északi szárny földszint
Tel.: 82/310-000
Online ügyfélszolgálat: https://eugyfel.kaposholding.hu
Közfoglalkoztatás:
Az alábbi két programunk fut:



2017. március 16-tól 20 fővel mezőgazdasági
segédmunkás foglalkoztatás,
2017. április 1-től 10 fő közterület takarító
tevékenységet végez.

Egy fő kulturális közfoglalkoztatott került alkalmazásra az
Emberi Erőforrások Minisztériuma jóvoltából, 2018. február
28-ig.
Hulladéklerakás:
Ezúton felhívnánk az építési vállalkozók figyelmét, hogy a
munkájuk során keletkezett építési törtelméket és hulladékot a
törvényben előírt módon kezeljék. Ne hordják ki a környező
zártkerti területekre, erdők szélébe, földutakra.
A fentiek értelmében, aki bizonyíthatóan nem megfelelően jár
el, „A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről” szóló 2012. évi II.
törvény 196 § alapján köztisztasági szabálysértést követ el, mely
szabálysértési bírságot von maga után, ennek összege 100.000
Ft-ig terjedhet. A szabálysértés elkövetésének tényét az
Önkormányzat által elhelyezett kamerák rögzítik.
Obbás Gyula polgármester
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MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Egészségnevelési program keretén belül tartott előadást a
helybéli Védőnő az egyik leggyakoribb szexuális úton terjedő
vírusról a HPV-ről (Humán Papillóma). A jelenlévők az
előadáson pontos információt kaptak a fertőzés terjedéséről,
szűrések helyszíneiről, illetve a már kialakult betegség
kezeléséről, ebben a nőket és férfiakat egyaránt érintő témában.

Következő programjaink:
 Nemzeti Összetartozás Napja (Trianon) ünnepi
megemlékezés 2017. 06. 02-án (pénteken) 10:00-kor.
 Mozgó Mozi – 2017. 06. 10-én (szombaton) 10:00-tól
24:00-ig.

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI
IGALI ORSZÁGOS NYUGDÍJAS KULTURÁLIS TALÁLKOZÓ
2017. MÁJUS 26. (PÉNTEK)

Minden évben van egy kedves nap, amiről sohasem
feledkezhetünk meg. Május első vasárnapján az édesanyákat
ünnepeljük. Ez alkalomból köszöntötték az Időseket a
Margaréta Óvoda nagycsoportosai. Egy-egy kedves versel,
dallal és tánccal fejezték ki hálájukat az ünnepelteknek.

Ismét együtt moziztak kicsik és nagyok. A 2D-ben és 3D-ben
vetített filmek hatalmas élményt nyújtottak minden korosztály
számára. Továbbra is várjuk az érdeklődőket romantikus,
akciós és mese filmjeinkre!

2017-ben
immár
visszatérő
rendezvényként kerül
megrendezésre az 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. A rendezvény
sztárvendége Sárközi Judit operett énekes lesz, aki 15:00 órától
fogja szórakoztatni a vendégeket.
Az egész napos kulturális programra szeretettel meghívunk
minden kedves igali nyugdíjast, akik ingyenes megtekinthetik a
színpadi műsorokat.

GYERMEKNAPI HÉTVÉGE AZ IGALI-GYÓGYFÜRDŐBEN
2017. MÁJUS 27-28.
Szombaton és vasárnap 12 éves kor alatt ingyenes belépést
biztosítunk a fürdőbe.
Programok május 28-án (vasárnap):
 Egész nap ingyenes ugráló vár, játszóház, trambulin,
népi játékok, arc-csillámfestés, lufi figura hajtogatás.
 10:00 - 18:00 Kézműves foglalkozás
 14:00 Játékos vízi vetélkedő az olasz medencénél

Állandó programjaink:
 KRESZ tanfolyam minden kedden és pénteken 16:00 –
19:00.

 16:00 Vattacukor Zenekar - zenés gyermek műsora
16:45 Csúszdaverseny gyerekeknek, értékes
nyereményekért
A csúszdaverseny és a vízi vetélkedő jó idő esetén kerül
lebonyolításra.
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 14:30-18:30 zenés fürdőzés a külső medencéknél a
LIVE ACOUSTIC TRIO-val akik rendszeres fellépői
Magyarország legjobb 5*-os wellness szállodájának,
emellett pedig már több alkalommal elvarázsolták az igali
fürdővendégeket is.
 16:00 SZTÁRVENDÉG - SZABÓ ÁDÁM
HARMONIKAMŰVÉSZ
Június 5. (hétfő) - Nyitva tartás: 9:00 -20:00 óráig
PÜNKÖSDI KIRÁLYVÁLASZTÁS az Igali-Gyógyfürdőben!
Tedd próbára az ügyességed és legyél Te az Igali-Gyógyfürdő
pünkösdi királya.
A népi szokás szerint pünkösdkor ügyességi versenyeken,
bátorsági próbák keretében választották meg a pünkösdi királyt,
aki ezt követően egy évig kiváltságokat élvezett.
Ahhoz, hogy Te legyél az igali fürdő pünkösdi királya, csupán
pár egyszerű próbában kell megmérettetned magad. Ha kellően
bátor vagy, nem félsz a kihívásoktól és a vizes feladatoktól,
akkor köztünk helyed! A legügyesebb versenyzőket királyi
jutalomban részesítjük. Jelentkezni 3-4 fős családokkal (8-14 év
közötti gyermekkel) a rendezvény napján lehet 12:00 óráig a
fürdő recepcióján. A megmérettetés csak jó idő esetén kerül
lebonyolításra.
A programváltozás jogát fenntartjuk!
PÜNKÖSDI WELLNESS AZ IGALI-GYÓGYFÜRDŐBEN
2017. JÚNIUS 3-5.
Június 3. (szombat) - Nyitva tartás: 9:00 -20:00 óráig
 11:00 és 14:00 órakor Zenés Aqua-Fitness Maryvel
 Testet- lelket melengető szauna-szeánszok
 15:00–19:00 Retro Disco a külső termál medencéknél
 16:00 SZTÁRVENDÉG - BERECZKI ZOLTÁN
Június 4. (vasárnap) - Nyitva tartás: 9:00 -20:00 óráig
 Ezen a napon 10 éves kor alatt ingyenes belépést
biztosítunk.
 2017-ben ezen a vasárnapon tartjuk az első CSALÁDI
NAPUNKAT, amely során rengeteg INGYENES JÁTÉK és
PROGRAM várja a kicsiket és nagyokat egyaránt! A külső
gyermekmedencék mellett ingyenes ugráló vár,
trambulin, játszóház, arcfestés, lufi hajtogatás, népi
játékok illetve kézműves foglalkozás várja a kicsiket és
nagyokat.
 Testet-lelket
melengető
szauna-szeánszok:
SZAUNAMESTER: SZILÁGYI HAJNALKA (országos
szaunamester bajnok)

