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Apróhirdetések 
 

Kedves Igaliak! 
Önkormányzati kezdeményezésre, 
szeretnénk helyi értéktárat létrehozni Igal 
tárgyi és szellemi értékeiből, megőrizve a 
következő generációk számára. Ehhez kérjük 
mindazok segítségét, akinek birtokában van 
régi időkből fennmaradt fotó, festmény, 
rajz, használati tárgy vagy őriz emlékeket 
régi dalokról, mondókákról igali 
történetekről. Kérjük, jelezzék a művelődési 
házban, hogy dokumentálhassuk, az 
értéktárban megjeleníthessük, a 
későbbiekben kiállíthassuk. 

 

Kérjük adója 1%-val támogassa az Együtt 
Igal Városért Egyesület munkáját, ezáltal 
helyi hagyományaink újraélesztését és 
ápolását, közösségünk építését, valamint a 
közösségfejlesztő folyamatok elősegítését. 
ADÓSZÁM: 18001343-1-14 

 

Ismét ingyenes német nyelvtanítás Pfeiffer 
Jürgennével a nyáron! Tervezett időpontok: 
2015. június 11. 18. 25., július 2. 9. 16. 23. 
30. Jelentkezi, lehet az Arany János 
Művelődési Házban! 

 

Napos és előnevelt csirke, kacsa, napos liba 
megrendelhető! Ellenőrzött állományból! 
Házhoz szállítva! Telefon:06-82/372-952 

Szállítások 
Napos csirke (vörös és fehér): február 22-

27., március 25-28., április 21-25. 
Napos kacsa (nagytestű fehér 

pecsenyekacsa): május 5-9. 
Napos liba (szürke nagytestű 4-5 napos): 

május 8-26. 
Előnevelt csirke (vörös tojó, fehér hús, 
korlátozott számban kendermagos és 

master is kapható): március 17-21, április 
15-21 és május 12-16 (fehér hús), május 17-

22 (vegyes ivarú tojó). 
Előnevelt kacsa (nagytestű fehér 

pecsenyekacsa): május 10-19. 

 

2015. április 25-én kerül megrendezésre az          
VII. Igali Bor és Pálinka Verseny. Helyszín: 
Igal, BV Szálloda. Minden igali és 
környékbeli boros gazdát szeretettel 
várunk! Részletes ismertető az Igali 
Hírmondó következő számában. Információ: 
Kreka Ferenc 06/30- 9369-129 

 

Régi festményeket, illetve grafikákat magas 
áron vásárolok! Elérhetőség: Kovács Dezső, 

Tel: 06 20 254 4785 

 
 

 
 

 
 

Kirándulások 
2015. március 28. Szabadka 

(piac + városnézés) 
4500 Ft + 450 Ft biztosítás.  

Jelentkezési határidő: március 5. 
2015. április 18. Postojnai cseppkőbarlang 

és Predjamai vár. 
9900 Ft + belépők 28 Euro + 450 Ft 

biztosítás. 
Jelentkezési határidő: március 20.  

Jelentkezni lehet Szabó Zsoltné 30/549 44 
88 vagy 82/372 390 

 

 
 

Megnyitottunk! 
A Fürdő cukrászda helyén megújult külsővel 
és tartalommal várunk mindenkit a hét 
minden napján 9-től 18 óráig. Kínálatunkban 
szerepelnek kávé, tea és forrócsoki 
különlegességek, fagyik, kézműves 
csokoládék és csoki nyalókák, kézműves 
drazsék, valamint kézműves szörpök, 
lekvárok és hidegen sajtolt olajak. Itt a 
Valentin-nap, ajándékozz egyedi kézműves 
csokoládét. "Ajándékozni lehet szeretet 
nélkül, de szeretni ajándékozás nélkül nem 
lehet, a csokoládé pedig a 
legszeretetreméltóbb ajándék!" Érdemes 
hozzánk bejönnöd, várunk szeretettel 
"Csoda kávézó" 

 

Szemes kukorica eladó 5000 Ft/mázsa 
Érdeklődni: Szabó Zsoltnénál a 30/549 44 88 
vagy 82/372 390 telefonszámon. 

 

TAVALY ELŐTTI ÁRON 
Rendelhető csirke, kacsa, pulyka 

Baromfi betegségek ellen oltva: szalmonella, 
Avifa, RTI, MM, MG, MSl mentes 

állományból. 
ELŐNEVELT CSIRKE - FEHÉR HÚS HIBRID 

3 hetes, kb. 30 - 40 dkg  440,-Ft/db 
SÁRGA VEGYES IVARÚ 

4 hetes, kb. 25- 30 dkg 440,- Ft/db 
KENDERMAGOS VEGYES IVARÚ 

4 hetes , kb. 20- 30 dkg 440,-Ft/db 
Szállítás: 2015. március 25. /szerda/ 

Továbbiakban két hetente 
ELŐNEVELT KACSA 

FEHÉR NAGYTESTŰ ANGOL HIBRID 
2 hetes, kb. 30 – 40 dkg 560,-Ft/db 
Szállítás: 2015. április  08. /szerda/ 

Továbbiakban két hetente 
ELŐNEVELT PULYKA 

FEHÉR HÚS HIBRID VEGYES IVARÚ 
5 hetes, kb. 1-1,2 kg 1960,-Ft/db 

Szállítás: 2015. május 06. /szerda/ 
Továbbiakban két hetente 

LETOJT TYÚK EGÉSZ ÉVBEN IRATHATÓ! 
SZÁLLÍTÁS HAVONATA 

VÁROM MEGRENDELÉSÜKET: LESZICSKOV 
TIBORNÉ /RÓZSA / 

IGAL SZENT ISTVÁN UTCA. 166. sz. 
TEL: 06- 20-536-97-37 

 

Köszönjük mindenkinek, barátoknak, 
rokonoknak, ismerősöknek, akik a szüleink 
elvesztése miatti hosszú, nehéz időszakban 
mellettünk álltak. Külön megköszönjük 
szomszédjaink – Ilonka, Brigi, Anna, Erika, 
István – önzetlen segítségét, törődését, 
figyelmét, amivel könnyebbé tették életünk e 
nehéz szakaszát. Oppertné Törzsök Mária, 

Törzsök Tünde, Oppert Adrienn 

 

 
 

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, 

Telefon: 82/333-403 Fax: 82/333-402 

Következő szám várható időpontja: 

2015. március, Lapzárta: 2015. február 27. 

 Elhunyt: 
Törzsök Gyuláné, élt 71 évet 
Molnár Sándor, élt 86 évet 

Nyugodjanak békében! 

SZÖVETSÉG A POLGÁROKÉRT 

ALAPÍTVÁNY 

KÖZHASZNÚ SZERVEZET 

 
MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ 

(LESZÁZALÉKOLT), DE DOLGOZNI 

SZERETNE? 

MUNKÁLTATÓ ÉS MEGVÁLTOZOTT 

MUNKAKÉPÉSSÉGŰEKET 

FOGLALKOZTATNA? 

MI ÖSSZEHOZZUK ÖNÖKET! 

IGAL, MŰVELŐDÉSI HÁZ, 

SZERDA 1000  - 1200 

TEL.: 06-70/967-69-55, 06-70/967-69-81 

SZOLGÁLTATÁSAINK INGYENESEN 

VEHETŐK IGÉNYBE. 

http://www.igal.hu/
mailto:ikszt@igal.hu
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

Az elmúlt évben átadott egyház turisztikai beruházások 
értékeinek megóvására az önkormányzat saját költségen 9 db 
kamerából álló térvédelmi rendszert építtetett ki bruttó 3 millió 
179 ezer Ft összegben. A kamerarendszeren keresztül rögzíteni 
lehet a templom melletti közterület, a Szent István utcán átmenő, 
valamint a József Attila utca irányából közlekedő személy és 
gépjármű forgalmat, továbbá a szálláshely udvarát, illetve a 
játszóteret, piacteret. Amennyiben a helyi Római Katolikus Egyház 
képviselőjével sikerül megállapodni, úgy a műemlék templom, 
belső értékeinek megóvására a templomban is lenne elhelyezve 
kamera. Ezzel az intézkedéssel szeretnénk kiszűrni, hogy a 
település központjában szabálysértést, bűncselekményt 
kövessenek el, valamint ha lopás, rongálás következik be, akkor a 
felvételt a rendőrség eljárása során felhasználhassa. A 
felvételekhez csak az arra illetékes rendőrségi munkatárs, illetve a 
vele együtt dolgozó közbiztonsági referens férhetne hozzá, és csak 
indokolt esetben használhatná fel. Reményeink szerint ezzel a 
biztonsági rendszer kiépítésével elhárulna az akadálya, hogy az 
egyház-turisztikai pályázat előírásának megfelelően 
meghatározott időpontokban templomunk is látogatható legyen. 

Február végével befejeződik a téli közmunkaprogram. Az 
új közmunkaprogram március elején elindulhat, és az ígéretek 
szerint 1 évig fog tartani. A Munkaügyi Központ által kiírt hosszú 
távú foglalkoztatási programban 40 fővel szeretnénk részt venni. A 
program keretén belül a már bekerített kertekben, közel 1 hektár 
nagyságú földterületeken, Önkormányzatunk gyümölcsöst fog 
telepíteni a közmunkásokkal kora tavasszal. A gyümölcsfák 
telepítési költségét az előzetes megállapodás alapján a Munkaügyi 
Központ biztosítja. A gyümölcsfák kiválasztásakor szempont volt, 
hogy olyan nem tájidegen fajták, legyenek ültetve, amik valamikor 
is őshonosak voltak környékünkön és bírják az itteni 
talajviszonyokat és klímát. Fontos szempont volt még a különböző 
gyümölcsfajtáknál a folyamatos érés biztosítása is.  Ebben a 
munkában nagy segítséget kaptunk Dr. Takács László erdőmérnök 
úrtól, melyet a nyilvánosság előtt is szeretnénk megköszönni. Ha 
majd termőre fordulnak a gyümölcsfáink, úgy biztosítani tudjuk 
mind a közétkeztetés mind a helyi piac számára a friss gyümölccsel 
való ellátást. 

Önkormányzatunk 2014-2015-ös téli fűtési szezonra az 
államilag támogatott 108 m

3
 szociális tűzifa felett további 100 m

3
-t 

biztosítatott az arra rászorulóknak. Több család úgy gondolta, 
hogy a szociális rászorultság alapján biztosított famennyiséggel 
akarja megoldani a téli fűtését. Már korábbi számainkban is 
megírtuk, hogy az önkormányzattól kapott tűzifa csak kiegészítő 
segítség a szociálisan rászorult nyugdíjasok, egyedülállók, 
gyermeket nevelő családok részére, ami nem azt jelenti, hogy ez 
mellé nem kell a családoknak még fát vásárolni. Tűzifát a szociális 
bizottság, illetve polgármesteri döntés alapján kaphattak az arra 
rászorulók. Az idei fűtési szezonban több mint 200 m

3
 tüzelőt 

osztott ki „rászorulóknak”. Ezúton kérjük az igénylőket, hogy a 
továbbiakban csak a valóban rászorulók kérjenek, mivel sok olyan 
család is igényelt újból, akik már 3- 4 alkalommal is részesültek a 
tűzifa támogatásban. Jelenleg 20 m

3
 körüli darabolt tűzifa 

mennyiség áll még rendelkezésre, erre a fűtési szezonra. Kérjük 
mindenki megértését és felelős visszafogottságát. 

Végre 6 év után a mentőállomás építésénél 
megkezdődtek a kivitelezési munkálatok. Az egész beruházás az 
Országos Mentőszolgálat Európai Uniós pályázatával épülhet meg. 
Az Igalin kívül még országosan 21 helyen épül mentőállomás, 
megyénkben: Kadarkúton, ill. Böhönyén. A fővállalkozó a 
kaposvári Investment Kft., a kivitelezésben alvállalkozójaként részt 
vesz az Igal Szolgáltató Kft. is. Remélhetőleg már semmiféle jogi és 
egyéb akadály nem gördül a sikeres befejezése elé. Az előzetes 
számítások alapján nyár végére kell, hogy kész legyen az Igali 
Mentőállomás. Az OMSZ itt több mint 20 szakképzett embernek 
ad majd munkát. 
 

Igal, 2015. február 9.          Obbás Gyula, polgármester 
 

Önkéntes Tűzoltó- és Polgárőr Egyesület 
 

2015. január 30.-án megtartotta évi rendes közgyűlését 
az Igali Önkéntes Tűzoltó- és Polgárőr Egyesület. Az elnök 
beszámolt az egyesület 2014. évi gazdálkodásáról és munkájáról. 
Az elmúlt évben az egyesületet 10 esetben riasztották tűzhöz, 
illetve műszaki mentéshez. Tagjaink több mint 15.000 órát 
járőröztek önállóan, illetve a rendőrséggel közösen. A 42 fős 
tagságból 38 megjelent tagtárs elfogadta az egyesület 2015. évi 
munkatervét és a költségvetését is. 

A közgyűlésen részt vett még Tarlós István tűzoltó 
alezredes a SM Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgatóhelyettese, Gulyás László tűzoltó alezredes SM 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kaposvári Kirendeltség-vezető, 
Róth Zoltán tűzoltó százados a kaposvári hivatásos tűzoltóság 
parancsnoka, Kovács Zsolt rendőr alezredes, az Igali Rendőrőrs 
megbízott parancsnoka, valamint Pitz Sándor SM Polgárőr 
Szövetség alelnöke. A meghívott vendégek közül Tarlós István ig. 
helyettes és Pitz Sándor alelnök is méltatta az egyesület munkáját, 
külön kiemelve hogy tagjai önkéntesen, szabadidejüket feláldozva 
dolgoznak a lakosság tűzbiztonsága, katasztrófavédelem és 
közbiztonság megelőzése érdekében. 

E munka segítésére az elmúlt évben pályázati úton az OKF 
főigazgatóságtól tűzoltó- védőfelszereléseket és egyéb fontos 
eszközöket kaptunk, az OPSZ-től pedig anyagi támogatást, amiből 
működésünket részben biztosítani tudtuk. A pályázatokon felül az 
önkormányzat is jelentős támogatást nyújtott, melyet itt 
szeretnénk megköszönni. A pályázatoknak illetve az anyagi 
támogatásoknak köszönhetően lecseréltük a régi elhasználódott 
terepjárónkat egy lényegesen jobb műszaki állapotú, újabb 
gépkocsira. Január 31-én a helyi Önkéntes Tűzoltók közös 
gyakorlatot tartottak a Kaposvári Hivatásos Tűzoltókkal. A 
gyakorlat során elméleti és gyakorlati oktatás zajlott, valamint 
megismerhettük egymás tűzoltó gépjárműveit, felszereléseit. Az 
ilyen jellegű gyakorlatokat ismétlődő jelleggel a jövőben is 
folytatni kívánjuk. 

Továbbá itt szeretnénk megköszönni 
mindazoknak, akik adójuk 1%-át az elmúlt 
években is felajánlották a működésünkhöz, 
ezúton kérünk mindenkit, hogy adója 1%-
ával ez évben is támogassa egyesületünk 
működését, hogy még eredményesebben 

tudjunk dolgozni a lakosság érdekében. 
Adószámunk: 18767940-1-14.         Fülöp László, elnök 
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Művelődési Ház hírei 
 
Játékosan kezdődött az új év a művelődési házban.  
Január 8-án az év első Baba-mama klub foglalkozásán vehettek 
részt az érdeklődők. 
Továbbra is várunk 
minden csatlakozni vágyó 
anyukát gyermekével 
minden hónap első 
csütörtökjén 17 órától az 
ingyenes foglalkozásokra. 
Az óra keretén belül Csek 
Tamásné Zsuzsa - a 
kaposvári Napsugár Gyógypedagógiai Intézet fejlesztő 
pedagógusa- tart játékos foglalkozásokat és tanácsadást, melyek 
elősegítik a gyerekek szellemi és fizikai fejlődését.  

Január 10-én, szombaton 
játékos vetélkedők várták 
a gyerekeket. Délelőtt a 
Speciális Általános Iskola 
tanulói próbálhatták ki 
ügyességüket az Egy perc 
és nyersz vetélkedőn. 
Délután pedig az X-BOX 
virtuális sportjátékainak 
leendő bajnokai 

mérhették össze tudásukat édes finomságok elnyeréséért.  
 
A hónap közepétől szerdánként 10-12 óra között egy új 
szolgáltatás érhető el a művelődési házban a Szövetség a 
Polgárokért Alapítvány jóvoltából. Munkatársaik a megváltozott 
munkaképességű, fogyatékkal vagy tartós betegséggel élő 
munkavállaló polgárok számára nyújtanak segítséget az 
álláskeséshez ingyenes tanácsadás keretein belül.  
Januárban egy új sport programmal is megismerkedhettek a 
mozogni vágyók a keddenkénti aerobic és szerdánkénti 
gyógytorna mellett.  Plell Péter vezetésével Zumba Fitness óráknak 
adunk helyszínt, ami a könnyen lekövethető és egyszerű 
mozdulatokat összekapcsolja a vérpezsdítő latin táncritmusokkal. 
Február 12-től új időpontban csütörtökönként 18 órától.  
 
Január 22-én a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából 
Székelyföldi tájakra 
kalauzolta a részvevőket 
Kovács Péter fotográfus 
egy vetítéssel 
egybekötött fotókiállítás 
keretein belül. A kiállított 
képek február végéig 
még megtekinthetők a 
művelődési ház kistermében.  
 
Februártól hangulat táncórák a művelődési házban, első 
alkalommal február 13-án, pénteken 17 órától Nyögéri Henrietta 
vezetésével. Kortól függetlenül várunk érdeklődőket, akik szívesen 

megismerkednének a modern és a hagyományos táncok alapjaival 
a salsától a keringőig, a cha-cha-chától a hastáncig. 
 

Teleház nyitva tarás: 
hétfő, szerda, csütörtök: 13:00-17:00 

kedd: 13:00-19:00, péntek, szombat: 13:00-20:00 
Szombat:13:00-20:00, Vasárnap: 13:00-16:00 

 
 
 

Igali - Gyógyfürdő 

Belföldi kiállításokon népszerűsítjük az Igali-Gyógyfürdőt! 
 Örömmel értesítjük a kedves lakosságot, hogy 2015-ben, 
hosszú idő után újra belföldi turisztikai kiállításokon fog 
megjelenni az Igali-Gyógyfürdő! 

Utazás Kiállítás, Budapest: 
2015. február 26- március 1. 

Utazás és Szabadidő kiállítás, Debrecen: 
2015. március 13 - március 15. 

 
 A budapesti Utazás Kiállítás Magyarország legnagyobb 
turisztikai vására, ezért azt gondoljuk, hogy ezen kiemelten fontos 
Igalnak is képviseltetnie magát. A budapesti kiállításon az Igali-
Gyógyfürdő egy 12m-es önálló standdal fog megjelenni. 
 A debreceni kiállításon - amely a keleti régió 
leglátogatottabb vására- nem önállóan, hanem a Magyar Turizmus 
Zrt. Balatoni Marketing Igazgatósággal együttműködve fogunk 
megjelenni. A Balaton régió díszvendég lesz a kiállításon, így mind 
az elő promócióban, mind a megjelenés ideje alatt kiemelt 
figyelmet fog élvezni a balatoni stand. Gyógyfürdőnk is itt a 
balatoni standon fog megjelenni egy külön pulttal. Azt gondoljuk, 
Igal szempontjából igazán szerencsés, hogy a Balatoni RMI-vel 
együttműködve tud megjelenni, hiszen így egyrészt mi is a 
figyelem középpontjába kerülünk, másrészt a látogatók a Balaton 
régióhoz kapcsolják Igalt is, ami további előnyöket jelent 
településünknek. 
 
Felhívjuk a kedves lakosság figyelmét, hogy a korábbi évekhez 
hasonlóan 2015-ben is, minden igali lakos kedvezményesen veheti 
igénybe az Igali-Gyógyfürdő szolgáltatásait. 
Kedvezményes igali belépőjegy áraink: 
Egész napos felnőtt jegy: 1000 Ft 
Egész napos ifjúsági jegy (6-20 év) -700 Ft 
Egész napos időkorú belépőjegy (60 év felett) – 800 Ft 
Értesítjük a kedves lakosságot, hogy 2015. február 13-tól (egyelőre 
másfél hónapos próba jelleggel) minden pénteken illetve 
szombaton, 9:00 – 20:00 óráig, meghosszabbított nyitva tartással 
várja vendégeit az Igali-Gyógyfürdő. 

 

Tavaszváró hétvége az Igali-Gyógyfürdőben 
 

2015. február 27 – március 1. (péntek-szombat-vasárnap) 
Mindhárom nap 10 éves kor alatt ingyenes a belépő, pénteken és 
szombaton meghosszabbított nyitva tartás 9:00 -20:00 óráig!! 
  



 

2015. február 

IV. évfolyam, 2. szám 

Részletes program: 
Február 27. (péntek) 

Aqua-zumba 11:00 – 15:00 (belső fedett termál medence)   
Szauna-szeánszok  a tavaszi feltöltődés jegyében - Térítés 

ellenében 
Február 28. (szombat) 

Programok a Kölyökklubban 10:00 - 16:00 óráig 
- "Kedvenc mesefigurám" rajzverseny gyerekeknek (Kölyök-

klubban)  
- Kreatív foglalkozás: trombita, tulipán-, rózsahajtogatás, arcfestés 

(Kölyök-Klub) 
-A 10 legszebb rajzot kiállítjuk a fürdő aulájában 

-A vasárnapi eredményhirdetést követően az első három helyezett 
ajándékban részesül 

Aquazumba 11:00 ás 16:00 órakor (belső fedett termál medence) 
Szauna-szeánszok a tavaszi feltöltődés jegyében 

Térítés ellenében 
14:30 Bábelőadás, meseműsor Figura Edével a régi pihenőnél  

17:00 - 20:00 Zenés fürdőzés igazi slágerekkel 
a külső termál medencéknél 

Március 1. (vasárnap) 
Programok a Kölyökklubban 

Programok a Kölyökklubban 10:00 - 16:00 óra között 
"Kedvenc mesefigurám" rajzverseny gyerekeknek  

Kreatív foglalkozás: trombita, tulipán-, rózsahajtogatás, arcfestés 
(Kölyök-Klub) 

 

 
 

Nőnapi hétvége az Igali-Gyógyfürdőben - 2015. március 7-8. 
(szombat vasárnap) 

Nőnap alkalmából, kiemelt figyelmet szentelünk a hölgyeknek 
ezen a hétvégén! 
Kedvezményes nőnapi csomagajánlattal és sok-sok meglepetéssel 
várjuk a hozzánk ellátogató hölgyeket. 

2015. március 7. 
Hosszabbított nyitva tartás 9:00 -20:00 óráig. 
- Minden hölgy vendégünknek 10 % kedvezményt biztosítunk az 

egész napos belépőjegy árakból.  
- A hölgyeknek különleges kényeztető csomag ajánlattal 

kedveskedünk, amely kizárólag ezen a hétvégén vehető igénybe. 
- Minden hölgy vendégünket megajándékozunk egy 500 Ft értékű 

masszázs kuponnal. 
- Ingyenes szépészeti tanácsadás hölgyek részére 

- Szauna-szeánszok a tavaszi feltöltődés jegyében - Térítés 
ellenében  

- Alakformáló Aqua zumba óra napi két alkalommal 
- Gyermek animáció a Kölyök-Klubban 10:00 -16:00 óráig 

- 2015. március 8. 
- Minden hölgy vendégünknek 10 % kedvezményt biztosítunk az 

egész napos belépőjegy árakból.  
- A hölgyeknek különleges kényeztető csomag ajánlattal 

kedveskedünk, amely kizárólag ezen a hétvégén vehető igénybe. 
- Minden hölgy vendégünket megajándékozunk egy 500 Ft értékű 

masszázs kuponnal. 
- Hölgyeknek ajándék Welcome Drink 
- Ingyenes szépészeti tanácsadás hölgyek részére 
- Alakformáló Aqua zumba óra napi két alkalommal 
- Délután Bodó Peti élő zenével kedveskedik a külső termál 

medencéknél 
- Gyermek animáció a Kölyök-Klubban 10:00 -16:00 óráig 
 
 

 
 
 

 
 


