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A normál belépőkkel 19:00 óráig van lehetőség ingyenesen
visszatérni a gyógyfürdőbe, ezt követően minden esetben már
csak a napi többszöri vagy az esti kedvezményes jegy
vásárlávával lehet a fürdő szolgáltatásait igénybe venni!
Szervező: Igal Város Önkormányzata
A programváltozás jogát a szervező fenntartja!

Múzeumba. A szervező pedagógusok mindent megtettek, hogy
az adott témához kapcsolódóan a legérdekesebb programokat
állítsák össze.
Köszönetemet fejezem ki mindenkinek, aki a négy hét
sikeréhez hozzájárult:





a gyerekeknek, akik eljöttek és részt vettek táborunkban
a szülőknek, akik elengedték őket
Dr. Szántó Lászlónénak, aki az egész tábort megálmodta
a megvalósító pedagógusoknak és segítőiknek: Dr. Balázs
Péternének, Sárdi Emőkének, Csapó Csabánénak, Farkasné
Bíró Máriának, Csizmadiáné Tóth Évának, Szabóné
Schwendtner Ivettnek, Baranyi Jánosnénak, Marosi
Istvánnénak,
Tőczik
Leventének, Bunovácz-Kutfej
Klaudiának, Sóvári Herminának, Varga Zsófiának, Dumik
Sándornénak, Jakab Gergőnek, Kocsis Klaudiának, Takács
Katának, Varga Mártának, Farkas Annamáriának, Kovácsné
Gerencsér Ilonának és Taubert Ferencnek
 Obbás Gyulánénak, aki a gyerekek délutáni felügyeletét
segítette
 takarító néniknek és karbantartó bácsiknak, akik az iskola
mindennapos tisztaságáról gondoskodtak
 annak a több mint 60 partnerünknek, akiknek a
szolgáltatásait (étkezés, belépő, utazás, stb.) igénybevettük a
programok létrejöttéhez (külön köszönet az Igal Szolgáltató
Kft. dolgozóinak, akik az étkezésükről gondoskodtak a 4 hét
során, az Igal Fürdőnek, Gellért Attilának, a Németh Kftnek, aki utaztatta a gyerekeket, Ildikó Vendéglőnek és
Kétszeri Nándornak, valamint Banelli Árpádnak, aki a
pólókat készítette)
A 2018-as igali ERZSÉBET TÁBOR bezárja kapuit!

BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA
HÍREI
LETT EGY SZÉP KÖZÖS EMLÉKÜNK
Néhány héttel ezelőtt ezzel a szlogennel adtam hírül minden
szülő, érdeklődő részére, hogy iskolánk mind a négy Erzsébet
táborra sikeresen pályázott és 199 gyermek részére nyert
lehetőséget 4 felejthetetlen hét eltöltésére.
Örömmel írom, hogy nem egy, hanem rengeteg közös
élményünk született az elmúlt hetekben.
Az egyik szemem sír, a másik nevet… Sír, hiszen véget ért ez a
négy hét és nevet, mert nagyon sok gyermeknek sikerült
emlékezetessé tenni ezt a nyarat.
Tartalmas, élmény dús és mozgalmas heteket tudunk magunk
mögött. A gyerekek a rengeteg helybeli program mellett
ellátogattak az igali fürdőbe, Balatonfüredre, Zselickisfaludra,
Kardosfára, Bőszénfára, Sasrétre, Almamellékre, a kaposvári
Virágfürdőbe, a zamárdi Kalandparkba, a Somogyszobi Vilma
Házhoz, a kaszói Lombkoronaösvényhez, a Borostyán
Cukrászüzembe, a Szennai Múzeumba és a Rippl-Rónai

Kívánok mindenkinek jó pihenést a nyár további részére,
tartalmas családi programokat.
 Megszületett:
Szalontai Benett Benjámin – Július 10-én.
Isten hozta őt!

Elhunyt:
Harangozó Jenő - Élt 79 évet.

Isten nyugosztalja őt!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Igali Polgárok!

Tökfesztivál:
Sok szeretettel meghívjuk Önöket a 2018. július 28-án
megrendezésre
kerülő
Tökfesztiválunkra,
melyet
hagyományőrző jelleggel évek óta Szent Anna nap (július 26.)
környékén szervez meg az Együtt Igal Városáért Egyesület. A
gasztronómiai
rendezvény
támogatója
Igal
Város
Önkormányzata a helyet biztosítja az igali Gyógyfürdő. A
bővebb programokról a hirdetőkön és a www.igal.hu oldalon
tájékozódhatnak. Idén egy plusz látványossággal is készülünk,
melyet semmiképpen ne hagyjanak ki, ez a Rétesvonat, mely
helyben süti meg a finom tökös és egyéb ízű réteseket.

Lovastalálkozó:
Szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Érdeklődőket a 2018.
augusztus 11-én megrendezésre kerülő Nemzetközi
Lovastalálkozónkra. A találkozón negyedik alkalommal vesznek
részt a Somogyi és a Bjelovári Huszárok is. A rendezvény
lakosság számára is érdekes programjai:
2018. augusztus 11. szombat
16:00-kor Huszárbandériumok bevonulása a
 Bjelovári Huszárbandérium lovas karüsszele,
 Somogyi Huszárbandérium előadása.
17:00-kor Trükklovas bemutató,
 a Babilon Lovas Egyesület kaszkadőr lovasai

Zöld Város kialakítása pályázat:
Szeretnénk tájékoztatni a Lakosságot és az Érintetteket, hogy
a Zöld Város kialakítása Igalban című TOP-os pályázatunk
előrehaladása lassan történik, azonban látjuk az adminisztrációs
előremozdulást. A Magyar Államkincstár elfogadta a következő
szerződésmódosításunkat és reményeink szerint a legutóbbi
beszámolónkat is. Ez azt jelenti, hogy megkezdődhet a
közbeszerzés augusztusban. Mivel 300 000 000 Ft feletti
becsült értékről van szó, így a Közbeszerzési törvény szerinti
nyílt eljárás és folyamatba épített minősítés miatt nagyjából
három hónapot vesz igénybe. Reményeink szerint a kivitelezés
elkezdődhet az ősz végével.

Égetés, tűzgyújtás:
Tisztelt
Lakosok,
Üdülőtulajdonosok!
Szeretnénk
emlékeztetni Önöket, hogy a nyár beköszöntével az égetésre

vonatkozó
szabályok
is
változnak.
Igal
Város
Önkormányzatának 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:
Az ingatlanok elől a KHG Nonprofit Kft. összegyűjti a
kihelyezett lomhulladékot. Kérjük, hogy a lomokat kizárólag
2018. szeptember 6-án reggel 6 óráig helyezzék ki az
ingatlanok elé, a hulladéktároló edény szokásos helye mellé, a
forgalmat nem akadályozva.
Társaságunk felhívja szíves figyelmüket, hogy az érvényes
törvényi szabályozás értelmében csak a lakosságtól eredő
lomhulladék szállítása minősül közszolgáltatásnak.
A lomtalanítás során, az ingatlanokon keletkező olyan
nagyméretű, szilárd hulladékok kerülnek elszállításra, amelyek a
rendszeres elszállítások alkalmával nem férnek el a
rendszeresített gyűjtőedényben. Ezek pl. kidobásra szánt
háztartási berendezések, feleslegessé vált bútorok, konyhai,
fürdőszobai szerelvények, nagy dobozok, szőnyegek, karnisok,
függönyök, stb.
Kérjük, hogy a lomtalanítási napon 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 nem megfelelőség
miatt
el
nem
szállított
hulladékok
elszállíttatása,
ártalmatlaníttatása az ingatlantulajdonos kötelessége és
felelőssége.
A lomtalanítás a lakó- és üdülőövezetben történik, a
zártkerti ingatlanokra nem terjed ki!
Igalban a lomtalanítás időpontja: 2018. szeptember 6.

Igal, 2018. július 23.

Obbás Gyula
polgármester
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MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

(lakcímkártya
felmutatása
ellenében)
látogatójeggyel
megtekinthetik. A látogatójegy a fürdőre való belépést
biztosítja, de fürdőszolgáltatás igénybe vételére nem jogosít!
Programok:
 Tökös ételek készítése, bemutatása, kóstolása
 Rétesvonat - látvány konyha
 Ingyenes egészségügyi mérések (vércukor,- vérnyomás,testzsír mérés, életmódtanács)
 Népi vásározók - kézműves bemutatók
 Tombola - értékes nyereményekért
Színpadi programok a külső termál medencék mellett:
 14:00 - 15:00 Dörnyei Roland zongoraművész előadása
(sláger válogatás)
 15:00 - 16:00 Kristina Andelka Dopar - Zágrábi Opera
magánénekesének operett előadása (zongorán kísér
Dörnyei Roland)
 16:00 - 17:00 Dallamvilág Musical Csoport előadása
 17:00 - 18:00 MEGAROX társulat nosztalgiaműsora
Szervezők:
 Igal Városért Egyesület
 Igal Város Önkormányzata
 Igali-Gyógyfürdő
A programváltozás jogát fenntartjuk!

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI
TÖKFESZTIVÁL PROGRAMJA
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, július 28-án, az
immár
hagyományosan
megrendezésre
kerülő
igali
Tökfesztiválon. Tökből készült ételek bemutatása (közel 50
felé), kóstolása, színes programok és egész napos vásári
forgatag a fürdő területén. A rendezvényt igali lakosok
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STRANDOK ÉJSZAKÁJA – IGAL NIGHTS
2018. JÚLIUS 27. (PÉNTEK)

a Libavonat zenekar zenés műsora teszi még felejthetetlenebbé
az igali fürdőzést !

Az Igali-Gyógyfürdő idén is csatlakozott a Magyar
Fürdőszövetség országos kezdeményezéséhez, a Strandok
Éjszakájához. A fürdő, július 27-én (pénteken) éjfélig tartó
hosszabbított nyitva tartással és egy látványos Fényszínházzal
illetve Lézer show-val várja a kedves vendégeket! Buli a
csillagok alatt... Igen, nálunk ez is lehetséges! Amikor lemegy a
nap, nálunk felgyúlnak a fények...

Mit is lehet csinálni nálunk a családi vasárnapokon a fürdésen
kívül?

Aktuális műsor: Fényszínház és Lézer Show
A zenei aláfestés 19:00 órától indul, a látványos Lézer Show
pedig 21:00 órától veszi kezdetét, amely a külső termál
medencékből is megtekinthető.
A medencék partján finom koktélokkal és a legjobb parti
zenékkel várunk Benneteket! Mindenkinek van egy csillaga az
égen…, keresd meg a sajátod az igali fürdő medencéiből.

Belépőjegyek:
A nap folyamán megváltott belépőjegyek érvényesek az esti
programokra is, de napközben a fürdő területét csak a napi
többszöri belépésre jogosító jeggyel lehet elhagyni.
Ezeken a napokon 18:00 órától esti kedvezményes
belépőjegyek is válthatóak:
 Felnőtt (20-60 év között) - 1.500 Ft
 Szép korú (60 év felett) - 1.200 Ft
 Ifjúsági (6-20 év között) - 1.100 Ft
A fürdő pénztára ezeken a napokon 22:30-ig tart nyitva.
További Igal Nights időpontok:

Családi napjainkon élménydús kikapcsolódási lehetőséget
biztosítunk a gyermekek és a felnőttek részére egyaránt.
Rendszeres programjaink közt szerepelnek a különböző zenés
gyermek műsorok, az ingyenesen igénybe vehető játék
lehetőségek (ugráló vár, trambulin, játszóház, arcfestés, lufi
hajtogatás, népi játékok) illetve a nagy népszerűségnek örvendő
kézműves foglalkozások.
További családi vasárnapjaink időpontja:
 2018. augusztus 12. (vasárnap) Családi nap - Grimask
színház bábelőadása

IV. IGALI NEMZETKÖZI LOVASTALÁLKOZÓ
2018. AUGUSZTUS 11. (SZOMBAT)
A nagyszabású, ingyenesen látogatható rendezvény augusztus
11-én, immár negyedik alkalommal kerül megrendezésre a
fürdő melletti fesztivál parkban. A délután folyamán
lovasbemutatók, csikós párbaj és huszárfelvonulás színesíti
majd a programot.
PROGRAMOK a kempinggel szemben található Fesztivál
parkban:
 16:00 órakor Huszárbandériumok bevonulása: Bjelovári
Huszárbandérium lovas karusszele és a Somogyi
Huszárbandérium előadása.
 17:00 órakor Csikós párbaj - vásári komédia, bemutatja:
Marczipán Hagyományőrző Lovasfarm tanítványai és a
Babilon Lovasegyesület kaszkadőr lovasai.

 2018. Augusztus 11. (szombat) - Reinas del Ritmo Brazil
tánc & Conga Show
 2018. Augusztus 18. (szombat) - Tűzijáték & Retro
Disco

Helyszín: A gyógyfürdő melletti Hőforrás Kempinggel
szemben található Fesztivál park

JÚLIUS 29-ÉN, CSALÁDI VASÁRNAP IGALBAN

A gyógyfürdőben egész napos vásári forgatag és éjszakai
fürdőzés várja a vendégeket ezen a napon.

Látogassatok el Ti is Igalba, ahol családi napjainkon megannyi
csodás nyári élmény vár Benneteket Rengeteg ingyenes
játéklehetőség, 10 éves kor alatt INGYENES belépés és ezúttal

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy augusztus 11-én,
minden érvényes karszalaggal szabad ki-bejárást biztosítunk a
huszártalálkozó idejére a fesztiválparkba.

