
 

Apróhirdetések 
 

„ A bor maga az élet…” olyan 
tulajdonsággal bír, mely csak a 
műalkotásokhoz hasonlítható. Mesél arról 
az időről mikor készült, arról a területről, 
melyről származik, valamint az emberekről, 
akik megalkották. 
 

Meghívó 
A VII. Igali Bor-és Pálinkaversenyre! 

Helyszín: Igal, B.V. Szálloda 
Időpont: 2015. április 25. 

18.00 órától – vendégek fogadása, 18.30 
órától – eredményhirdetés 

19.30 órától – vacsora. 
A jó hangulathoz illő zenéről 

gondoskodunk. 
A vacsora ára: 3000 Ft/fő, ami egy vegyes 
tál desszerttel (oldalas, pulyka gordon, 
töltött csirkecomb, rizibizi, sült krumpli, 
káposztasaláta, lúdláb). A vacsora a 
borfogyasztást is tartalmazza. 
 

Fővédnök: 
Obbás Gyula Igal Város Polgármestere 

 
Részvételi feltételek: 

Borminta fajtánként 2x0,75 l-es üvegben. 
(Direkt termő kategóriában is lehet indulni 

pl.: otelló) 
Pálinkaminta fajtánként 1x0,3 l-es üvegben 

Nevezési díj fajtánként: 600 Ft 
Igaliaknak a nevezés ingyenes! 

 
Minták átvétele igali boros gazdáknak: Igal 

Művelődési Ház 
2015. április 17-18. (péntek-szombat) 15-19 

óráig 
 

Minták átvétele vidékieknek: Igal 
Művelődési Ház 

2015. április 20-21. (hétfő-kedd) 15-19 
óráig 

 
Kapcsolattartók: 

Szervező: 
Kreka Ferenc Tamás +36-30-9369-129 
Segítők: Szabó Attila +36-70-3724-994 

Gerencsér Zoltán: +36-30-3783-585 
Médiareferens: 

Molnár Vilmos +36-30-2278-392 
 

…a szőlő és bor együtt kísérik az emberiség 
fejlődését. A szőlő és az átváltozásaként 
létrejött bor évezredek óta minden 
kultúrában jelen van és hatása pozitív… 

 
 

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 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. 

 
 

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

Tel: 06 20 254 4785 

 
 

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

 
 

 
 
 

Kirándulások 
2015. április 18. Postojnai cseppkőbarlang 

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

2015. április 25. Lendvai vár és Orchidea 
farm 4500 Ft + 9 Euro belépő + 450 Ft 

biztosítás.  
Jelentkezési határidő: március 20.  

Jelentkezni lehet Szabó Zsoltné 

30/549 44 88 vagy 82/372 390 

 

 
 

TAVALY ELŐTTI ÁRON 
Rendelhető csirke, kacsa, pulyka 

Baromfi betegségek ellen oltva: szalmonella, 
Avifa, RTI, MM, MG, MS 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 

 

 
 

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. április, Lapzárta: 2015. március 27. 

 Elhunyt: 
Hajmási Sándor, élt 93 évet 

Szeder Bálint, élt 61 évet 
Tóth Józsefné, élt 87 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


 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

Tisztelt Igali Polgárok! 
 

Mind arról már sokan értesültek az igali DDB bank 
szünetelteti szolgáltatásait. A legutóbbi információ szerint a 
bankfelügyelet a működését véglegesen felfüggesztette. Sok 
betétesnek ez által „bennragadt” a megtakarítása. A 
magánemberek mellett önkormányzatunk és gazdálkodó 
szervezeteink, az Igal Szolgáltató Kft. és az Igal Fürdő kft. is 
azt várja, hogy felszabadítsák számláinkat. Ezúton kérjük az 
adózó polgárainkat, hogy ne a megszokott számlaszámra, 
illetve erre kiállított csekkre fizessék adóikat, hanem az 
önkormányzatunk által közeljövőben megküldendő új 
csekkjére, illetve a Budapest Bank által megadott 
számlaszámunkra. Az 1. félévi adó befizetési határideje 
továbbra is 2015. március 15-e. Amennyiben a határidőig az 
új csekk, illetve a számlaszám nem áll az Önök 
rendelkezésre, úgy adófizetési kötelezettségüket 2015. 
március 31-ig teljesíthetik pótlékmentesen. Megértésüket 
köszönjük. 

Közmunkaprogramunk utolsó szakasza 2015. 
február 28-cal lezárult. A Munkaügyi Központ által 
megküldött információk szerint 2015. március 2-án indult a 
Start munkaprogram 10 fővel, és 2015. december 31-ig fog 
tartani. Előzetes egyeztetések alapján a következő program, 
amely a mezőgazdasági közmunkát jelenti, a MK szerint 
2015. március 16-án fog indulni szintén 10 fővel és 
előreláthatóan 2015. augusztus 31-ig tart. Az előző 
egyeztetéseken ígért hosszú távú közmunkaprogramról 
nincs információnk. Amennyiben a fent említett program 
megindul, úgy az érintetteket Önkormányzati Hivatalunk 
munkatársai időben kiértesítik.  

Igal Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
február 23-án megtartott ülésén elfogadta az Önkormányzat 
és intézményei költségvetését. 

A szociális törvény 2015. március 1-jei változása 
miatt több, eddig önkormányzatnál lévő ellátási forma 
átkerült a Járási Hivatalhoz. Ilyenek: a foglalkozást 
helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély 
(egészségkárosodottak ellátása). Igal Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete szociális rendeletében úgy döntött, hogy 
2015. március 1-jétől önkormányzati támogatásként 
továbbra is biztosítja a rendkívüli települési támogatáson 
belül az eseti és krízistámogatást. Települési támogatáson 
belül a temetési támogatást, tanévkezdési támogatást, az 
életkorhoz kötött támogatást és a kamatmentes szociális 
kölcsönt is. Eddig az Állam által finanszírozott 
lakásfenntartási támogatás rendszere kifutóban van. Ez azt 
jelenti, hogy ebben ez évben lejáró lakásfenntartási 
támogatások a jövőben nem lesznek meghosszabbítva, az 
eddigi igénylők támogatást a továbbiakban nem kapnak. 

Ugyanez vonatkozik a méltányossági közgyógyellátásra és a 
méltányossági ápolási díjra is. Oka: Önkormányzatunk, az 
előbb felsorolt szociális juttatásokra állami finanszírozást 
erősen lecsökkent mértékben kap. A későbbiekben saját 
erőforrásunkból, de más formában próbáljuk az arra 
ténylegesen rászorulókat segíteni. Szociális rendeletünk 
bárki számára elolvasható és értelmezhető Igal Város 
honlapján. 

Önkormányzatunk megemlékezését az 1848-as 
forradalom és szabadságharc tiszteletére 2015. március 13-
án 18 órai kezdettel szervezi a templomkertbe (rossz idő 
esetén a művelődési házba). Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk! A meghívó újságunk lapjain is olvasható. 

Önkormányzatunk 2015. február 21-re meghívta 
testvértelepüléseit hagyományos disznóvágásra. A 
rendezvény célja a határon túli magyarok és az 
anyaországbeli magyarság összefogásának erősítése. A 
rendezvényen résztvevő települések delegációi a következők 
voltak: Erdélyből Csíkszentkirály, Felvidékről 
Krasznahorkavárlaja, Kárpátaljáról Tiszapéterfalva, 
Horvátországból Lipik és Captol. A feldolgozásra került 
sertésből megmaradt hús feldolgozva felfüstölésre került és 
a később tartandó önkormányzati rendezvényeken lesz 
felhasználva. A rendezvények résztvevő segítőknek ezúton 
mondunk köszönetet. 

Mentőállomás kivitelezési munkálatai 
megkezdődtek. Az Igal Szolgáltató Kft. dolgozóival 
alvállalkozóként vesz részt az építésben. Jelenleg a lábazati 
falak, illetve talpgerendák elkészítése van folyamatban. 
Reményeink szerint nyár végére az építési munkák 
befejeződnek. 

Március 15-e után a Magyar Közút ismét 
engedélyezi az útfelbontással járó munkálatokat, így a 
szennyvízépítési munkák a Colas Zrt. kivitelezésében 
folytatódnak. A munkák megindulásával lehetnek forgalmi 
torlódások, kellemetlenségek, ezért előre is kérjük mindenki 
szíves türelmét, megértését. A közműépítési és helyreállítási 
munkák előreláthatólag a nyár végére befejeződnek.  
 
Igal, 2015. március 3. 
 

Obbás Gyula, polgármester 
 

Művelődési Ház hírei 
 

Február 11-én Kovács 
Valéria üvegfestő vezetésével 
az általános iskola 6. osztályos 
tanulói üvegfestő 
fogalakozáson vettek részt a 
művelődési házban.   



 
A program sikerét mutatja, hogy a program egyfajta 

szakkörré nőtte ki magát és a sík üvegfestés után a gyerekek 
anyák napjára már domború üvegek festését tűzték ki célul.  

 
Február 19-én ismét a Baba-mama klub fejlesztő 

foglalkozásán vehettek részt az érdeklődők Csek Tamásné 
Zsuzsa vezetésével. A következő alkalom március 12-én 
csütörtök 17 óra.  

 
Február 20-án indult újra kezdő számítógép kezelő 

tanfolyamunk, melyen jelenleg egy fő tanul lelkesen. 
Tanfolyamon való részvételre a továbbiakban is lesz 
lehetőség, jelentkezni lehet a művelődési házban.  

 
Február 21-én Tancz 
Szabolcs vezetésével 
X-BOX játékdélután 
volt, amin a 

gyerekek 
kipróbálhatták 

virtuális sport 
ügyességüket. 
 

 
 

Márciusi programjaink 
 

Március 9-én és 11-én 17 órától hastánc oktatás 
kezdődik a művelődési házban Nyögéri Henrietta 
vezetésével. Minden táncos kedvűt szeretettel várunk. 

 
Március 10-én, kedden 10 órától az aktív korúak 

szociális ellátását érintő változásokról tájékoztató előadást 
hallgathatnak meg az érdeklődők és tehetik fel kérdéseiket.  
Március 19-én, csütörtökön 13:30-tól az ÁNTSZ munkatársai 
tartanak előadást a csontritkulásról és megelőzéséről.  

Március 21-én, szombaton délután a gyereket várjuk 
Húsvétváró játékdélutánra Tancz Szabolcs vezetésével édes 
nyereményekért. 

 
Március 28-án, szombaton délután húsvéti 

készülődés a művelődési házban. Mindenkit szeretettel 

várunk, aki szeretné elsajátítani a hagyományos 
hagymahéjas tojásfestés művészetét. 

Minden héten változatos mozgásprogramokkal 
várjuk a sportolni vágyókat. Kedden és csütörtökön délután 
18 órától aerobic órák Plell Petivel. Szerdán 17 órától 
gyógytorna Obbás Tímeával. Új lehetőségként pedig március 
9-től minden hétfőn és szerdán 17 órától hastánc kezdőknek 
Nyögéri Henriettával.  
 
 

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 

 
 
 

Együtt Igal Városért Egyesület 
 
Egyesületünk 2015. február 28-án 15 órakor tartotta első 
féléves közgyűlését. A meghívott vendégek köszöntése  után 
1 perces néma felállással emlékeztünk Törzsök Gyuláné 
Marika alapító tagtársunkra. Ezután került sor a napirendi 
pontok megtárgyalására. 
Megszavazásra került a 2014.évi Beszámoló és Költségvetés, 
valamint a 2015.évi Munkaterv és Költségvetés. Továbbá 
megválasztásra került 1 fő Felügyelő bizottsági tag és új 
egyesületi tagot is üdvözölhettünk soraink között.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A napirendi pontok 
megvitatása után 
hagyományunkhoz híven 
köszöntöttük egy-egy szál 
rózsával az előző gyűlés óta 
névnapjukat ünneplő 
tagtársainkat, majd sok - 
sok sütemény, üdítő és 

kávé mellett jó hangulatú baráti beszélgetéssel telt a 
délután. 

Szép Ferencné 
egyesületi elnök 

  



 

Tisztelt Hölgyem! 

Szeretném méhnyak-szűrésre meghívni! 
 

Most lehetőség van arra, hogy a szűrővizsgálatot 
a lakóhelyén a területi védőnő végezze el, aki ennek a 
szűrésnek az elvégzésére elméleti és gyakorlati 
képzésben részesült. 

A méhnyak-szűrés fájdalommentes, egyszerű 
eljárás, mellyel a méhnyak – tüneteket és panaszt még 
nem okozó – elváltozásai felismerhetőek. 
Korai felismeréssel, az időben megkezdett kezeléssel a 
betegség jól gyógyítható. 

Kérjük, minél előbb egyeztessen időpontot a 
lakóhelye szerint illetékes védőnővel, aki előjegyzés 
alapján a megbeszélt időpontban fogadja. A 
szűrővizsgálat térítésmentes. 
 

Az Ön védőnőjének neve: Baranyi Zoltánné 
Telefonszáma: 82/573-032 

Tanácsadó címe: 7275 Igal, Farkas J. u. 4. 
Nővédelmi tanácsadás ideje: szerda 10 órától 12 óráig 

 

ÁLLÁSLEHETŐSÉG 

Az Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ szociális 

gondozó és ápoló végzettséggel, házi segítségnyújtás 

feladat ellátására keres 1 fő munkavállalót. Érdeklődni 

személyesen az intézmény vezetőjénél lehet. 

 

 

Igali borok vitték a prímet 
 

2015. március 6-án az igali boros gazdák részt vettek a 
Felsőmocsoládi Borversenyen. Ahol Szabó Attila 
bronzérmet ért el, Weisz János vörösborával nagy 
aranyat érdemelt, Kreka Ferenc vegyes fehérborával 
ezüstérmet, olasz rizling borával arany érmet, 
királyleányka borával arany érmet, kékfrankos rozé 
borával arany érmet kapott. A mocsoládi borverseny 
abszolút győztesének járó díjat Kreka Ferenc vehette át. 
Gerencsér Zoltán meggypálinkája ezüstérmet, Kreka 
Ferenc Irsai Olivér pálinkája arany érmet, szilva pálinkája 
nagy arany érmet érdemelt. 
 

 
 
 
 

 
 

Kérjük, hogy adója 1%-ával ez évben is 

támogassa az Önkéntes Tűzoltó- és Polgárőr 

Egyesület Igal működését.  

Adószám: 18767940-1-14. 


