
 

 Igali Hírmondó 
 

Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű 

információs lapja II. Évfolyam 11. szám 2013. november 

Apróhirdetések: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALSÓ 

KÁVÉZÓ 

és 

SÖRÖZŐ 

7275 Igal, Szent I. u. 32. 

+36-30/439-58-25, +36-30/266-30-52 

Kínálatunkból: 

Kávé, Cappuccino, Forró csoki, Tea; elvitelre is 

Üdítők, Ásványvíz, Sörök, Üveges és Folyó Borok 

Szeszes italok, Pezsgők 

Sütemény hetente háromszor 

Sütemény, Torta, Péksütemény rendelési 

lehetőség 

Parkoló, TV, Csócsó 

Nyitva tartás: 

H-CS: 6.30 -21.00 P: 6.30-23.00 

SZ: 7.30-23.00 V: 8.30-16.00 

--------------------------------------------------------------- 
A HIRDETÉS FELMUTATÓJA 10% KEDVEZMÉNYT KAP AZ 

ÁLTALA VÁLASZOTT KÁVÉ VAGY TEA ÁRÁBÓL. 
A KEDVEZMÉNY 2013. NOVEMBER 2-20. KÖZÖTT ÉRVÉNYES 1 DB 

TERMÉK VÁSÁRLÁSÁRA. EGY TERMÉKHEZ EGY KUPON HASZNÁLHATÓ 

FEL. A KEDVEZMÉNYEK NEM ÖSSZEVONHATÓK. 

 

 Megérkezett: 

Berta Léna október 24. 
 Elhunyt: 

Horváth Béla, élt 96 évet 
Nyugodjon békében! 

 

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 megjelenésének várható időpontja: 
2013. december, Lapzárta: 2013. november 29.

  

Biztonsági kamerarendszerek tervezése, telepítése. 
Számítógépek javítása, beszerzése, beüzemelése, telepítése 

rövid határidővel. Hálózati problémák elhárítása, 
kellékanyagok és alkatrészek beszerzése versenyképes áron. 

Kérésre házhoz megyek, hívjon bizalommal! 
Fekete Zoltán +36-30-2040-136 

Hungahib apaságú, négysonkás választott malacok 30-
35 kiló súlyban 15.000 Ft/db áron eladók. Érdeklődni: 
20/980-5561 

Igalban 1995-ben, új alapanyagokból épült nyaraló 
992 nm-es telekkel (gyümölcs, szőlő) elkerítve, 
gondozva eladó. Érdeklődni a 82/372-341 számon. 
 

Igalon a Cseri dűlőn 1100 nm-es telek, 24 nm-es           
1 szobás pince, présházzal eladó. Rendben tartott 
szőlőföld gyümölcsössel. Érdeklődni a 82/372-341 
számon 

Igalon, a Zrínyi utcában 2000 nm-es, összközműves 
telken, 1 szoba-konyhás komfort nélküli lakóépület. A 
telken diófás és méhészkedésre alkalmas a közeli 
akácosok miatt. Érdeklődni a 82/372-341 számon. 
 

Pfeiffer Ilona festményeinek kiállítása 2013. december 31-ig 
megtekinthető az Arany János Művelődési Házban. December 
közepétől a képek eladásra kerülnek. 30*40 cm-es képek ára 
30 000 Ft/db, 20*30 cm-es képek ára 25 000 Ft/db. 
Vásárlás iránti igényüket kérjük a Művelődési Házban jelezzék! 

Az Igal Szolgáltató Kft. továbbra is várja 
megrendeléseiket az alábbi tevékenységekre: 

- Fűnyírás 
- Kiskertek, háztáji területek megmunkálása, 

kis- és nagytraktorral egyaránt (szártépőzés, 
szántás, kaszálás) 

- Bozótirtás, kisebb fák kivágása 
- Szennyvízszippantás 
- Téli fagytalanítás, hó eltakarítás 
- Téli tűzifavágás és aprítás 
- Tereprendezés, árokásás markoló traktorral 

Amennyiben gépi és kézi földmunka szolgáltatásainkat 
szeretnék igénybe venni, kérem, keressenek 
személyesen, vagy hívjanak bennünket bizalommal az 
alábbi elérhetőségeken! 

IGAL Kft. 7275 Igal, Szent István u. 29. 
Telefon: 82/372-098   Mobil: 30/869-0533 

 

http://www.igal.hu/
mailto:ikszt@igal.hu
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
  
Tisztelt Igali Polgárok! 
 
Pályázatokat tekintve végre mindkét esetben eljutottunk 
odáig, hogy érvényes és eredményes ajánlatokat adtak be a 
potenciális kivitelező jelöltek, mind a szennyvizes, mind az 
egyház-turisztikai pályázat tekintetében. 
A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0017 jelű „Igal Város szennyvíz 
csatornahálózatának bővítése” elnevezésű pályázati kiírásra 
öt cég adta be ajánlatát. Ebből a hiánypótlások után három 
érvényes pályázó maradt, akik közül anyagilag a 
legkedvezőbb árajánlatot adta HYDROCOMP KFT.  nettó 320 
millió forinttal. 
Jelenleg Budapesten az NFÜ-KFF pályázati felügyeleti 
szervnél van jóváhagyáson a lefolytatott közbeszerzési anyag. 
Amennyiben nem élnek kifogással tartalmat és jogszerűséget 
tekintve, akkor 15 napon belül jóváhagyják. Ezt követően 
szerződni tud Önkormányzatunk a munkát elnyert 
kivitelezővel és végre megindulhat a konkrét munkavégzés 
településünkön. 
A DDOP-2.1.1/E.F-12-k2-2012-0003 jelű ”Igal egyházi 
turisztikai fejlesztés, városközpont kialakítása” elnevezésű 
pályázati  kiírásra egy cég adott be pályázatot amely érvényes 
és eredményes volt  a pályázó ajánlata nettó 400.500.803 
forint volt, amelyet a ZÁÉV ZRT adta. 
Jelenleg szintén a budapesti KFF-nél van jóváhagyáson, mely 
elengedhetetlen a szerződés megkötéséhez. Mindkét 
pályázatunknak a kivitelezési munkálatai optimális esetben 
november hónapban elkezdődnek. Ezúton kérünk minden 
tisztelt érintettet, hogy az építéssel járó estleges 
kellemetlenségekkel szemben türelemmel viseltessenek. 
 
Önkormányzatunk a közhasznú munkásokkal és az Igal 
Szolgáltató Kft. dolgozóival fakitermelés utáni tűzifaszedést 
végeztetett, amelynek eredményeképp rendelkezésünkre áll 
téli tűzifát tekintve kb. 80-90 m3 faanyag. Ennek egy része 
kedvezményes áron lesz értékesítve az arra rászorulóknak. 
Fontos dolog megemlíteni, hogy bekerülési költségen kapják 
az illetékesek a fát amely 10.000 Ft+ ÁFA. Ez az összeg a 
termelés, szállítás és az erdészet felé fizetett összeget egy 
köbméterre vetítve. Csak azok igényelhetnek kedvezményes 
tűzifát a szociális bizottság döntése alapján, akik igazolják, 
hogy egy főre eső havi jövedelmük nem haladja meg 
egyedülállóként az öregségi nyugdíjminimum 200%-át 
57.000 Ft-ot, vagy családban élők esetében az öregségi 
nyugdíjminimum 150%-át 42.750 Ft-ot. Ebben az esetben a 
fűtési szezonban, egy ingatlanon élők egy esetben 
igényelhetnek max. 1 m3-t 2013. december 31-ig továbbá 
szintén – egy ingatlanon élők egy esetben – max. 1 m3-t 

2014. február 28-ig. Az igénylők méterben házhoz szállítva 
kapják ezt a famennyiséget. Akik darabolva kéri azoknak 
további 2.500 Ft+ÁFA/m3 összeget kell befizetni az igényelt 
mennyiség után.  
 
Szociális tűzifa szintén rászorultság alapján a szociális 
bizottság döntése szerint, jövedelemigazolással, mely szerint 
az öregségi nyugdíjminimum 50%-a 14.250 Ft/fő/hó alatti az 
egy főre jutó jövedelem. Eszerint a jogosult havi egy 
alkalommal kérhet fél köbméter darabolt tűzifát, amelyet az 
Igal Szolgáltató Kft. dolgozói visznek a megadott címre. 
Kérjük mindkét esetben az igénylők önmérsékletét és 
megértését, mert a beszerzett faállományunk véges és csak a 
készletünk erejéig tudjuk a jogos igényeket kielégíteni. Még 
meg kell említeni, hogy ez a segítség Önkormányzatunk 
részéről nem pótolja az éves tűzifa szükségletet egy 
háztartásban sem.  
 
Igal Város küldöttsége meglátogatta Csíkszentkirály 
testvértelepülésünket, viszonozva az augusztusi 
látogatásukat. Gyógyfürdő tánccsoport nagy sikerrel lépett 
fel Csíkszentkirály kultúrházában. Két kopjafát vittünk, 
amelyek ezer éves összetartozásunkat szimbolizálják. A 
kopjafákat Vitéz Varga Károly fafaragó készítette, a kopjafák 
felavatására Csíkszentkirály 2014-es falunapján kerül sor. 
 
2013. november 1-jével indult a téli közmunkaprogram, 
amelynek keretében 13 fő napi 8 órában lesz foglalkoztatva 
2014. április 30-ig. A foglalkoztatás keretén belül csoportos 
képzésben is részesülnek december 1-től 3 hónap 
időtartamra a következő tevékenységi körökben: 
zöldségtermesztő, élelmiszersavanyító valamint motorfűrész 
kezelő. 
 
Az 1849. október 6-án mártírhalált halt aradi vértanúkra 
emlékeztek a Speciális Iskola tanulói és pedagógusai a 
templomkertben tartott színvonalas történelmi játékkal, 
melyet ezúton is szeretnénk megköszönni. A nemzeti ünnep 
alkalmából 2013. október 23-án a 4. számú választókerület 
elnöke Witzmann Mihály tartott ünnepi beszédet a 
Művelődési Házban. Az ünnepi emlékműsorról az Általános 
Iskola tanulói gondoskodtak, melyet ezúton is köszönünk, 
mind a résztvevőknek, mind pedig a felkészítő tanáraiknak.  
 
Helyesbítésként, ezúton szeretnénk megköszönni az 
Általános Iskola pedagógusainak és tanulóinak a szüreti 
felvonuláson előadott színvonalas műsorukat. Az elmúlt 
számból az előadók sorából véletlenül kimaradtak. 
 
Igal, 2013. november 4.    Obbás Gyula 

polgármester 
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Művelődési Ház hírei 
 

Figyelem! 2013. október 15-től az Arany János Művelődési 
Ház nyitva tartási ideje megváltozik, az alábbiak szerint! 

Hétfő: 10:00-18:00 Kedd:        9:00-20:00 
Szerda: 10:00-18:00 Csütörtök: 10:00-20:00 
Péntek: 10:00-21:00 Szombat:   13:00-21:00 

    Vasárnap: 12:00-18:00 
 

2013. október 10-én az ÁNTSZ munkatársa, Dergecz 
Tímea tartott előadás a cseppfertőzéssel terjedő 
betegségekről. Az érdeklődők a járványok kialakulásáról, 
terjedéséről, megelőzéséről tudhattak meg hasznos 
információkat. 
 

 
 

2013. október 14-én az nagycsoportos óvodások 
felcsíki táncokat tanulhattak Gerlecz László néptánc 
pedagógustól. A zenét John Lívia és Szabó Zsolt szolgáltatta. 
Néhányan Fülöpné Poldesz Erzsébettel a gyöngyfűzés és 
gyöngyvasalás rejtelmeivel ismerkedhettek meg. Mind az 
oktatóknak, mind a résztvevőknek köszönjük, hogy 
hozzájárultak programunk sikeréhez! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
2013. november 21-én (csütörtökön) Fördős 

Istvánné, az ÁNTSZ munkatársa csontritkulás témakörben 
tart előadást. Mindenkit szeretettel várunk! 
2013. november 30-án (szombaton), 16 órakor moldvai 
táncházat és kézműves foglalkozást tartunk. Mindenkit 
szeretettel várunk! 
 

 

Általános Iskola 
 

Az IPR program keretein belül 156 hátrányos helyzetű tanuló 
kiránduláson vehetett részt pályázati forrásból. A gyerekek 
megismerhették szűkebb és tágabb hazánkat, Eger, 
Budapest, Veszprém, Orfű, Abaliget, Pécs, Bőszénfa, Patca úti 
célokkal. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hüllő- és ásványbemutató volt az iskola aulájában, október 9-
én. A gyerekek szakszerű tájékoztatást kaptak a bemutatott 
állatokról. A bátrabbak meg is érinthették a különleges 
hüllőket. Szebbnél szebb ásványok között gyönyörködhettek. 
 

 
 

Pályaorientációs programunk keretében, a végzősök 
pályaválasztási kiállításon voltak. Itt megismerkedtek a 
szakmákkal és a továbbtanulás lehetőségeivel. 
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Október 17-én, ismételten eredményes papírgyűjtés 
rendezett iskolánk, összességében közel 8 tonna papírt 
gyűjtöttünk. 

 
Nagysikerű tökfaragás volt, október 24-én iskolánkban, a kis 
csoportok jó hangulatban, nagy élvezettel készítették a 
szörnyűbbnél-szörnyűbb alkotásokat. Köszönet a segítőknek, 
az Együtt Igal Városért Egyesület tagjainak. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Októberi gyerekfoci. 1-2, 3-4 osztályos gyerekek vettek részt 
Nagybajomban, a Bozsik Intézményi tornán. I.-II. 

korcsoportban indultak a jövő reménységei, akik nagyon  
lelkesek, ügyesek. 
 

 
 

Kövessenek minket a WEB-en és FACEBOOK-on: 
www.igaliskola.com 

FACEBOOK/Battyány Károly Általános Iskola 
 
 

 
 

Kérjük, aki teheti, adománnyal vagy tombola felajánlással 
segítse „Márton napi szülők bálja” sikerét! 

http://www.igaliskola.com/

