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HIRDETÉSEK
 Reális áron eladó 100 l-es hordók, 700 l-es műanyag
szüretelőkád, 100 l-es szőlőprés és kézi szőlődaráló.
Érdeklődni a +36 30/327-9217-es telefonszámon Fekete
Attilánál.

-----------------------------------------------------------------------Kiegészítés a plakáthoz, hogy a kapufelelősök az alábbi
személyek:
 Kollégium – Együtt Igal Városért Egyesület, felajánlások
11:00 órától.
 Farkas János utca –
felajánlások 10:00 órától.

Gedővári

Ferencné Marika,

 Kereszt – Tóth Gáborné Zsuzsi, felajánlások 10:00 órától.
 Petőfi utca 21. - Csepregi Józsefné Angéla, felajánlások
10:00 órától (itt csak sütemény fogadás van).
 Fürdő – Czeider Ferencné Márti, felajánlások 14:00 órától.

Megszületett:
Obbás Adél Magdolna 2017. 08. 15-én

Isten hozott!

Elhunytak:
Czeider Józsefné - Élt 85 évet.
Császár Györgyné – Élt 92 évet.

Isten nyugosztalja!

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. október, Lapzárta:
szeptember30.
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Igali Hírmondó
Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű információs lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Igali Polgárok!

Tökfesztivál:
Ez évben is szeretettel vártuk a résztvevőket a Tökös ételek
fesztiváljára. Az esemény, már hagyományőrző jelleggel Szent
Annához köthetően, Anna nap környékén kerül
megrendezésre. Idén július 22-én tartottuk az eseményt. A
rendezvény a Gyógyfürdő területén kapott helyet. A szervezés
és lebonyolítás az Együtt Igal Városáért Egyesület tagjainak
munkáját dicséri, Szép Ferencné vezetésével. Az ételek nagyon
kapósak voltak és a vendégek hamar elfogyasztották a jobbnál
jobb finomságokat. Az érdeklődők még receptes füzetet is
vihettek magukkal.
Ezúton nagyon köszönjük és nagyra becsüljük a résztvevők,
közreműködők, támogatók áldozatos munkáját!

Huszártalálkozó:
Augusztus 12-én megrendezésre került, idén harmadik
alkalommal az igali Huszártalálkozó. Ebben az évben is egy
nemzetközi rendezvénnyel büszkélkedhettünk, mivel a magyar
huszárokon kívül városunkban köszönthettünk horvát
huszárokat is.
A szerencse úgy hozta, hogy ezen esemény nem csak
huszárok, hanem testvértelepüléseink találkozója is lehetett.
Az eseményen lovas bandériummal Bjelovár huszárait
köszönthettük, valamint lovas és gyalogos tagokkal hazánk
somogyi huszárai jelentek meg. Sajnos a varasdi huszárok
technikai okok miatt nem tudtak részt venni a rendezvényen. A
két huszárcsapat kisebb bemutatóval is készült a közönség
számára, felvonulásuk után. Valamint az eseményt a Marczipán
Lovastanya és a Babilon Lovasegyesület közös Csikóspárbaj c.
fantasztikus és látványos műsora zárta.
A
testvértelepülések
közül
Lipik
(Horvátország),
Krasznahorkaváralja (Szlovákia), Csíkszentkirály (Románia) és
Péterfalva (Ukrajna) delegációi vettek részt a találkozón. Külön
köszönthettük Bjelovár alpolgármesterét is, aki kinyilvánította
szándékát a testvértelepülési kapcsolat felvétele iránt.
Ezúton
szeretnénk
megköszönni
minden
kedves
szervezőnek, közreműködőnek, segítőnek az áldozatos
munkáját és segítségét.

Pályázatok:
Örömmel értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy egy újabb
nyertes pályázattal büszkélkedhetünk.

Igal Város Önkormányzata a VP-6-7-4.1.1-16 Településképet
meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése
című pályázati felhívás keretein belül nettó 32.640.113 forintot
nyert, melynek 85 %-át az Európai Unió finanszírozza az
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból. A
projekten belül megújul a régi kisiskola (Szent István utca 83/a)
épülete, új nyílászárókat kap, megtörténik a szennyvíz
bevezetése, a tető cseréje valósul meg. Ezen felül a külső terek
is fejlesztésre kerülnek a támogatásból. A Támogatói Okirat
már megérkezett az Önkormányzathoz.
Ahogy már tájékoztattuk Önöket, Kedves Olvasók, az
Épületenergetika pályázatunk esetében a támogatási szerződés
aláírásra került az Önkormányzat és a Magyar Államkincstár
között. Még néhány előkészítő munkálat és feladat után
megindítjuk a közbeszerzést, majd annak sikeres elbírálása után,
elkezdődhet a megvalósítás.

Értesítés beiskolázási támogatásról:
Igal Város Önkormányzata azon gyermekek részére, akik
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban nem részesülnek
egyszeri beiskolázási támogatást nyújt iskolalátogatási igazolás
ellenében. A támogatás általános iskolában, középiskolában,
gimnáziumban, illetve felsőoktatásban, nappali tagozaton
tanuló diákok részére kerül kifizetésre.
Az igazolásokat 2017. szeptember 20. napjáig kérjük leadni az
Igali Közös Önkormányzati Hivatalban. Amennyiben a fenti
határidőig az iskolalátogatási igazolás nem kerül leadásra a
támogatást nem áll módunkban kifizetni.
Kérjük a határidő pontos betartását!

Igal, 2017. szeptember 05.

Obbás Gyula
polgármester
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MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Július 31-én hétfő délután nyitottuk meg a Siófoki Helyi Érték
Egyesület amatőr festőinek és fotósainak műveiből összeállított
kiállításunkat, ahol maguk az alkotó művészek is jelen voltak. A
kiállítás egy hónapig volt megtekinthető nálunk.

Mindenki számára könnyen betanulható munka lehetőséget
kínáltak a Dologidő munkatársai 2017.08.22-én meghirdetett
Állásbörzén.

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI
Fantasztikus szezont zárt a fürdő – 3 hónap alatt több
mint 100.000 vendéget fogadtunk
Moszkvai gyermekek zenei koncertje Igalban
2017.08.22-én 18 órától intézményünkben adott klasszikus,
kortárs és népzenei koncertet a Moszkva város gyermek
gitárzenekara, valamint a moszkvai Kupina gyermek guszli
együttes.
Moszkva város gyermek gitárzenekara rendszeresen fellép
Moszkva koncerttermeiben, szabadtéri színpadjain, valamint
nemzetközi találkozók és fesztiválok rendszeres résztvevője.
Zenekarvezető és karmester: Jekaterina Tolcskova.

A tavalyi rekord évet követően meglehetősen magasra volt
téve az a bizonyos képzeletbeli léc, de örömmel számolhatunk
be róla, hogy ezt nem csak elérni, de átugrani is sikerült a
szezon során. Az idei év eddig minden várakozásunkat felül
múlva nagyon eredményesen alakul, amit szerencsére a száraz
meleg nyári idő is segített. A 2017-es szezonban még a
tavalyinál is 13.000-el több vendéget fogadtunk, így a fürdő
történetében most először sikerült azt elérnünk, hogy a három
nyári hónap alatt több mint 100.000 vendég keresse fel a
fürdőnket. A szezon során rengeteg programmal vártuk a
vendégeket, szinte minden hétvégén volt kisebb, nagyobb
rendezvényünk; köztük családi napok, éjszakai fürdőzések,
koncertek, és zenés fürdőzések. A szervezett programokkal
igyekeztünk minden korosztály igényeit kiszolgálni és
emlékezetessé tenni a vendégek számára az igali pihenést.
Gellért Attila
marketing vezető

Kupina, orosz népi hangszeren játszó gyermek guszli
együttes
Moszkva
koncerttermeiben,
színházaiban,
templomaiban szokta bemutatni műsorát. Az együttes
előadásában szláv népzenei, valamint népi ihletésű szerzői
műveket hallhattunk hangszeres és ének-hangszeres
feldolgozásban. Az együttes vezetője: Albina Sztarsinova.

Igali Hírmondó - Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű információs lapja
2017. augusztus-szeptember, VI. évfolyam 8-9. szám
Zenés Medence Party az Igali-Gyógyfürdőben
2017. szeptember 17. (vasárnap)



13:30 – 14:00 Máj Péter a Hagyományőrző - zenés
műsora (Ecsenyi sváb a fonóban)

Szeptember 17-én szeretettel várjuk Önt is egy kellemes zenés
fürdőzésre a külső termál medencéknél. A jó hangulatról a
Feeling Együttes gondoskodik, amely Magyarország egyik
legjobb party zenekaraként van számon tartva. A négy tagú
együttes minőségi zenével és széles repertoárral várja a
vendégeket. Dőljön hátra Európa egyik legjobb gyógyvizében
és élvezze a felcsendülő magyar illetve külföldi slágerdalokat. A
zenés műsor időtartama: 15:00 -18:00 óra között.



14:00 -14:30 Neuer Rosenchor együttes - ismert
magyar és német dalválogatás



15:00 -16:30 fergeteges hangulatú sváb medencebál a
SCHÜTZ KAPELLE zenekarral

A programváltozás jogát fenntartjuk!

OktóberFest az Igali-Gyógyfürdőben
2017. október 1. (vasárnap)
A tavalyi nagy siker után, idén második alkalommal kerül
megrendezésre az Igali OktóberFest a gyógyfürdőben. Egész
nap sörkülönlegességekkel, sörakciókkal és bajor ételekkel
várjuk a helyi büfékben. A délután folyamán zenés műsorral,
színes népviseletbe öltözött fellépőkkel és hagyományos sramli
zenével kedveskedünk a vendégeknek.

Program:


13:00 Sörivó verseny – A versenyre maximum 15 fő,
18 éven felüli vendég jelentkezését várjuk. Regisztrálni
személyesen lehet a rendezvény napján 12:00 óráig, a
fürdő recepcióján.

EGYÜTT IGAL VÁROSÉRT EGYESÜLET
HÍREI

