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Az Együtt Igal Városért Egyesület ezúton kéri a Tisztelt
Igali Állampolgárokat, hogy amennyiben munkánkkal,
célkitűzéseinkkel egyet értenek, úgy szíveskedjenek
adójuk 1 %-ával segíteni egyesületünk működését.
Adószám: 18001343-1-14
Köszönettel, Együtt Igal Városért Egyesület

 Megszülettek:
Horváth Botond – Március 27-én.
Törzsök Vivien Zara – Április 5-én.
Isten hozta őket!

Elhunytak:
Androsics Jánosné - Élt 83 évet.
Bakó Lajosné – Élt 80 évet.
Poldesz Sándor – Élt 67 évet.

Isten nyugosztalja őket!
Az igali Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület ezúton
kéri a Tisztelt Igali Állampolgárokat, hogy amennyiben
munkájukkal, célkitűzéseikkel egyet értenek, úgy
szíveskedjenek adójuk 1 %-ával segíteni egyesületük
működését. Adószám: 18767940-1-14.
Köszönettel, Igal ÖTE
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Igali Polgárok!

Bor- és Pálinkaverseny:
2018. április 12-14-én lezajlott az éves szinten
megrendezésre kerülő Bor- és Pálinkaversenyünk. 80 féle
pálinka és 65 féle bor került bírálatra a 13 fős zsűri által,
melynek elnöke Besenyei Szilárd volt. A mintákat csütörtökön
kellet leadni a bíráknak, a pénteki bírálat után az
eredményhirdetésre szombaton került sor, disznósültes
vacsorával és kisebb bálozással egybekötve. A rendezvény
nagyon jól sikerült, hajnalig tartott a díjak ünneplése. Ezúton
szívből gratulálunk a győzteseknek és köszönjük minden
résztvevőnek a megjelenést. A lebonyolításért és a rendezvény
megszervezéséért ezúton mondunk köszönetet mindenkinek,
aki munkájával hozzájárult ahhoz, hogy ez a bor- és
pálinkaverseny sikeres legyen, külön köszönet az Igal
Szolgáltató Kft munkatársainak.

szerződése március második felében hatályba lépett. A projekt
a környékbeli településekkel együtt, konzorciumban valósul
meg Igal, Ráksi, Somogyszil, Kazsok, Gadács, Gölle,
Szentgáloskér településekkel. A támogatásból rendezvények,
különböző képzések, tanácsadások kerülnek megszervezésre,
valamint eszközbeszerzés és kisebb infrastrukturális fejlesztés is
megvalósul. A projekt összköltsége 203 719 229 Ft, az Európai
Unió és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 100 %-os
támogatásával.

Hivatalfejlesztés:
A tavalyi évben megpályázott Belügyminisztériumi
Önkormányzati fejlesztések 2017-es állami támogatásra beadott
kérelmünk pozitív elbírálásban részesült. A projekthez a
Támogatói Okirat már megérkezett az önkormányzathoz a
vissza nem térítendő támogatással együtt. A beruházás az
önkormányzati hivatal épületét érinti. A település fő terén
található utolsó romos épület is eltűnik, mert elbontásra kerül
és helyére a jelenlegi hivatal meghosszabbítása épül. Ebben a
toldásban irodák, irattár, raktár és ami a legfontosabb, egy
házasságkötő terem kerül kialakításra. A támogatás mértéke
huszonkét és fél millió forint, viszont ez nem fedezi a teljes
projektköltséget. A beruházást a jövő év végére szükséges
megvalósítani.

Ebek pótoltása:
Felhívjuk a kedves igali Lakosok figyelmét, hogy az ebek
pótoltására 2018. április 26-án (csütörtökön) 14 órától 15:30
óráig van lehetőség a Művelődődési Ház udvarában. A
veszettség elleni oltás költsége 4 500 Ft/eb, a chippelés és oltási
könyv ára 5 500 Ft/eb. Elveszett könyv pótlása 1 000 Ft/eb.

Városi majális:
Sok szeretettel hívjuk is várjuk a kedves érdeklődőket a
2018. április 30-án tartandó VII. Városi Majálisunkra! A pontos
programot az újság tartalmazza. Az idén is szervezünk
főzőversenyt, melyet a versenyzők halból készítenek. A
versenyre jelentkezni 2018. április 26-ig a Hivatalban lehet. A
kispályás futballon való részvételt Czeider Ákosnál, vagy id.
Tanitó Tibornál lehet jelezni 2018. április 27-ig.
Tombolasorsolás is lesz, melyre szeretettel várunk minden
felajánlást 2017. április 27-ig, szintén a Hivatalban.

Pályázati hírek:
EFOP-1.5.3-16-2017-00118
„Humánszolgáltatások
fejlesztése Igal és környékén” című projektünk támogatási

Ebek háznál oltása:
Azon ebtulajdonosok részére, akik nem tudják ebeiket
elhozni, lehetőség van háznál történő oltásra. Ennek időpontja:
2018. április 27-én (pénteken) 8 óra és 12 óra között, költsége:
5 500 Ft/eb.
Felhívjuk a kutyatartók figyelmét, hogy 2013. január 1.
napjától kötelező a kutyák chippel történő ellátása, ennek
elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

Igal, 2018. április 25.

Obbás Gyula
polgármester
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MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Az Arany János Művelődési Házban befejeződött a
kaposvári Citrom Autósiskola szervezésében indított Kresz
tanfolyam. A tanulók a közlekedési alapismeretek mellett
vezetéselméleti és szerkezeti ismeretekre is szert tettek a
tanfolyam alatt.

figyelmesen hallgatták az előadást, a csontok történetét. Őszi
Zoltán múzeumpedagógus irányításával sok, hasznos
információt és érdekességeket tudtak meg a csontokról.

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI
Május elsejei hosszú hétvége az Igali-Gyógyfürdőben
A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság
április 27-én bemutatta városunkban a "Somogy Kulturális
Folyóirat" idei évi első számát . A rendezvényt Igal Város
Önkormányzat kulturális bizottságának elnöke, Cserné Fehér
Mária nyitotta meg, majd Prof. Dr. habil. Szakály Sándor, a
Berzsenyi Társaság elnöke a társaság jelentőségéről,
eszmeiségéről és működéséről tájékoztatta a jelenlévőket. Ezt
követően az irodalomkedvelők Dr. habil. Ujváry Gábor
főszerkesztő, történész és dr. Császtvay Tünde szerkesztő,
irodalomtörténész előadásán keresztül nyertek betekintést
Somogyország kulturális életébe. A rendezvény végén minden
résztvevő nagy örömmel vette át a kiadványt.

Az általános iskola 6. osztályos tanulói a művelődési ház
szervezésében egy rendhagyó múzeumi foglalkozáson vettek
részt áprilisban. A Rippl – Rónai Múzeum „utazó múzeuma”, a
Bőrönd Múzeum foglalkozásán a csontokkal ismerkedtek meg
a diákok.. Az élvezetes előadáson előkerültek az ásatáson lelt
csontok, amelyek megannyi kérdést keltettek a gyerekek
körében. Csodálattal tartották kezükben a ritkaságokat és

Húsvét után itt az újabb remek alkalom, hogy hosszabb időt
töltsünk együtt a családdal és kiszakadjunk kicsit a rohanó
hétköznapok világából. Látogasson el az ünnepek alatt az IgaliGyógyfürdőbe, ahol a fürdőzés mellett igazi tavaszi
kényeztetésben és izgalmas programokban lehet része minden
korosztálynak.
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Május 1. (kedd) Nyitva tartás: 9:00-19:00
Pihentető fürdőzés az egész család számára. Felhívjuk
kedves vendégeink figyelmét, hogy május 1-től a nyitva
tartásunk megváltozik, ezzel egy időben a délutános
kedvezményes időszak kezdete 15:00 órára módosul.
A programváltozás jogát fenntartjuk!
Pünkösdi wellness az Igali-Gyógyfürdőben
Látogasson el pünkösdkor is az Igali-Gyógyfürdőbe és
töltse nálunk az év egyik legkedveltebb hosszú hétvégéjét. A
kényeztető fürdőzés mellett gyermek programokkal,
sztárfellépőkkel, zenés medence partival és a 2018-es év első
családi napjával várjuk kedves vendégeinket. A külső medencék
mellett Magyarország legnépszerűbb előadói közül Korda
György & Balázs Klári valamint az Irigy Hónalj Mirigy is
fellépnek.

 14:30-18:30 zenés fürdőzés a külső medencéknél a
LIVE ACOUSTIC TRIO-val, akik rendszeres fellépői
Magyarország legjobb 5*-os wellness szállodájának,de
már az igali közönséget is több alkalommal elvarázsolták
igényes zenei műsorukkal.
SZTÁRVENDÉG:
 16:00 KORDA GYÖRGY & BALÁZS KLÁRI, akik
Magyarország egyik legismertebb előadói és most először
lépnek fel Igalban.
2018. május 21. (hétfő) Nyitva tartás: 9:00 -20:00
 Testet-lelket melengető szauna-szeánszok
 Pünkösdi királyválasztás az Igali-Gyógyfürdőben!
Tedd próbára az ügyességed és legyél Te az IgaliGyógyfürdő pünkösdi királya. A népi szokás szerint
pünkösdkor ügyességi versenyeken, bátorsági próbák keretében
választották meg a pünkösdi királyt, aki ezt követően egy évig
kiváltságokat élvezett.
A programváltozás jogát fenntartjuk!

BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS
ISKOLA HÍREI

2018. május 19. (szombat) Nyitva tartás: 9:00 - 20:00
 11:00 és 14:00 órakor zenés Aquafitness
 Testet-lelket melengető szauna szeánszok
 14:30–19:00 Retro Disco a külső termál medencéknél
(DJ. ÁBEL)
SZTÁRVENDÉGEK:
 15:00 - 15:30 WEISZ VIKTOR
 15:30 - 16:15 IRIGY HÓNALJMIRIGY
2018. május 20. (vasárnap) Nyitva tartás 9:00 - 20:00
Ezen a napon 10 ÉVES KOR ALATT INGYENES
belépést biztosítunk.
2018-ban ezen a vasárnapon tartjuk az első családi
napunkat, amelyen rengeteg játék és programlehetőség 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
egyaránt.

