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Köszönetnyilvánítás 
Ezúton szeretnénk megköszönni Igal Város 
Önkormányzatának,  Obbás  Gyula polgármester úrnak,   Süle 
Lajos plébános úrnak, R-Horváth Temetkezési Kft. 
munkatársainak, barátoknak, volt munkatársaknak, 
ismerősöknek, mindenkinek, kik gyászunkban osztoztak és 
őszinte szívvel családunk megsegítésére siettek. 
Tóth Gáborné és családja 

 
 
 

Az „Együtt Igal Városért Egyesület” köszönetét fejezi ki a 
segítségekért, felajánlásokért, mellyel hozzájárultak a 

negyedik „Igali Tökfesztivál” sikeréhez, s ez által városunk jó 
hírnevének erősödéséhez. 

Amennyiben továbbra is azonosulni tudnak céljainkkal, úgy 
önzetlen támogatásukra a jövőben is számítunk! 

Ez úton szeretnénk ismételten kifejezni köszönetünket, 
munkájukhoz sok sikert, erőt és egészséget kívánunk! 

 
Együtt Igal Városért Egyesület 

Szép Ferencné 
Egyesület Elnök 

 
 
 

Apróhirdetések: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Közérdekű telefonszámok: 
 

Igal Város Önkormányzata    +36 82/573-029 

Igal Szolgáltató Kft.     +36 82/372-098 

  +36 30/260-3445 

Posta       +36 82/372-237 

Igali Rendőrőrs      +36 82/573-054 

Rendőrség, 24 órás ügyelet    +36-20/444-2553 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat   +36 82/372-122 

Batthyány Károly Körzeti Általános Iskola +36 82/573-037 

Igali Speciális Általános Iskola    +36 82/573-017 

Margaréta Óvoda Igal     +36 82/573-068 

Városi és Iskolai Könyvtár    +36 82/573-037 

Arany János Művelődési Ház    +36 82/333-403 

Thermál Patika      +36 82/573-060 

Körzeti orvosi rendelő     +36 82/573-031 

Fogorvosi rendelő     +36 82/372-056 

Igali Önkéntes Tűzoltó Egyesület   +36 30/226-0123 

       +36 30/456-1697 

Igali Gyógyfürdő     +36 82/573-059 

Dél-Dunántúli     
Takarékszövetkezeti Hitelintézet   +36 82/573-920 

Római Katolikus Plébánia    +36 82/372-270 

R-Horváth Temetkezési Kft.    +36 82/372 069 

       +36 20/546-0761 

 

 

 

 

 Elhunyt: 
Petkes Ferenc, élt 62 évet 

Tóth Gábor, élt 47 évet 
Nyugodjanak 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. szeptember., Lapzárta: 2013. augusztus 30.

  

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 

MÉG NEM ÁLLT ÁT? - ITT AZ IDEJE! 
MinDig TV telepítése – beüzemelése 

Kreka Ferenc, +36-30/936-9129 

Kétütemű robogó - CPI Popcorn - kevés kilométerrel, 
szépséghibával eladó. Ár: 40.000,- 

Fekete Zoltán +36-30-2040-136 

http://www.igal.hu/
mailto:ikszt@igal.hu
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
  
Igal Város Önkormányzata támogatásával az Igal Városért 

Egyesület 2013. július 27-én hagyományteremtő céllal 

„Tökös” Fesztivált rendezett a fürdő előtti parkolóban. Az 

egyesület tagjai sokfajta tökből, cukkíniből készített 

ételfinomságokat kínáltak a vendégek számára. A tökös 

fesztivállal egy időben a Kaposvári Járási ÁNTSZ bevonásával 

vércukor-, vérnyomásmérést, valamint testzsír szintmérést 

végeztek. A fesztivál keretén belül a fürdőn több színvonalas 

előadást tekinthettek meg az érdeklődők, köztük a 

Kárpátaljai Tiszapéterfalváról érkezett Kokas Bandát is. A 

napot a fürdő területén élőzenével kísért bál zárta. 

Mindenkinek megköszönjük a munkáját, aki a” Tökös 

„fesztivál sikeréhez hozzájárult. 

Felhívjuk a tisztelt ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a 

villamos energiáról szóló törvény értelmében a 

villamoshálózat folyamatos és biztonságos működéséhez 

elengedhetetlen, hogy a villamos vezetékek biztonsági 

övezetében a növényeket gallyazni kell, vagy szükség esetén 

a fákat ki kell vágni. Ez elsősorban azon 

ingatlantulajdonosok kötelezettsége, amelyen a biztonsági 

övezetet sértő növényzet található. Amennyiben a 

tulajdonos ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az 

életveszély mielőbbi megszűntetése, valamint a hálózat 

üzembiztonsága érdekében azt az E.ON Dél-Dunántúli 

Áramhálózati Zrt. a jogszabályok rendelkezéseinek eleget 

téve és törvényi felhatalmazás alapján az általa megbízott 

szakemberekkel azt elvégezteti. 

Az előző években az ország területén jelentős számú gaz, 

avartűz következett be, melynek kapcsán jelentős károk 

keletkeztek. Napjainkban, amikor a kánikulai meleg és a 

csapadékmentes időjárás következtében fokozott tűzveszély 

alakult ki, fontos erre felhívni a lakosság figyelmét. A 

katasztrófavédelem kezdeményezésére a VM az erdőkre és 

fásításokra, valamint az ezek határaitól számított 200 

méteren belüli területre július 22-én átmeneti időszakra 

vonatkozó általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el. A 

tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az 

erdőterületeken, fásításokban és az ezek 200 méteres 

területén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a  

 

 

felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és 

közút menti fásítások, de tilos a parlag és gazégetés is. A 

tűzgyújtási tilalom elrendelése és annak visszavonása függ 

az időjárási körülményektől. A tűzgyújtási tilalom a 

közzétételtől visszavonásig él! 

Önkormányzatunk a DRV Zrt. közreműködésével KEOP 

pályázatot nyújtott be a szennyvíztelep napelemes energia 

hasznosítására, valamint az Óvoda napelemes energia 

kiváltására is. A szennyvíztelep energiaszükségletének 

kielégítésére benyújtott pályázatunkat pozitívan bírálták el, 

ennek megvalósítását követően a szennyvíztelep elektromos 

igényét nagyrészt biztosítani tudják, ezáltal az üzemeltetés 

olcsóbbá válik. A pályázathoz szükséges önerőt az 

önkormányzat a szennyvízhálózat üzemeltetéséért kapott 

koncessziós díjból fedezi. Az Óvoda napelemes 

energiaellátására benyújtott pályázatunkat még nem 

bírálták el. 

Az egyházturisztikai fejlesztésre és a szennyvízelvezető 

csatornahálózat bővítésére benyújtott pályázataink során 

már korábban elkészültek a közbeszerzési dokumentációk, 

melyeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Felügyeleti 

Főosztályára kellett jóváhagyásra benyújtani. Amennyiben a 

dokumentációkat jóváhagyják, és arról tanúsítványt állítanak 

ki részünkre, csak azt követően jelentethetők meg a 

kivitelezők kiválasztására a felhívások a közbeszerzési 

értesítőben. Sajnos ezen EU-s pályázatok adminisztrációs 

bonyolultsága miatt az előkészítő eljárások hosszú időt 

vesznek igénybe, amit önkormányzatunk meggyorsítani, 

sürgetni nem tud. Amennyiben e két nagy pályázatunkkal 

kapcsolatban előrelépés lesz, úgy a Hírmondóban Önöket 

folyamatosan tájékoztatjuk. 

 

Igal, 2013. július 8.   Obbás Gyula, 
polgármester 
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Művelődési Ház hírei 
 

2013. augusztus 22-én (csütörtökön) 16 órától 

kézműves foglalkozáson órarendet és tolltartót készíthetnek 

az érdeklődők. Mindenkit szeretettel várunk! 

2013. augusztus 16-án, 16 órai kezdettel a 

Művelődési Ház, egyeztető előadás keretében 

igényfelmérést készít, egy lehetséges „kötetlen” számítógép 

kezelésével kapcsolatos tanfolyam megszervezésére. 

Minden olyan érdeklődőt szeretettel várunk, aki igényt 

tartana a fent említett oktatásra. Aki akadályoztatása miatt, 

a fenti időpontban nem tud megjelenni, kérem nyitva tartási 

időben keresse fel a Művelődési Házat és egyeztessen 

kollégáinkkal. 

2013. augusztus 29-én régi, Igalról készült fotókból 

készült kiállítással egybekötött helytörténeti előadást tart 

Budai Jánosné. Mindenkit szeretettel várunk! 

A negyedik Igali Tökfesztivál került 

megrendezésre július 27-én a fürdő előtti parkolóban. A 
szervezők és a segítők mindent megtettek azért, hogy a 
finomabbnál finomabb tökös ételek igazi kuriózumot 
szolgáltassanak az érdeklődőknek és pozitív emlékként 
vésődjön be a tudatukba ez a nap. A rengeteg fajta tökből 
készült étel megkóstolása mellett az egészségügyi 
mérősátorban megtudhattuk, hogy áll a vérnyomásunk, a 
vércukrunk, sőt, még testzsírtömeg mérés is volt. 

 

 

 

A gasztronómiai élvezetek után délután a fürdő 
területén felállított színpadon a legkülönfélébb stílusú 
kulturális programok szórakoztatták a vendégeket. 
Fellépőink voltak: ÜT-M együttes, Karádi Művészeti Iskola, 
Tihanyi Vándorszínház, Bach Szilvia, Jäger Kinga, Rosta Géza, 
Kokas Banda (Kárpátalja), és a Crystal SC látványtáncosai. Az 
esti levezető mozgáshoz a Start zenekar szolgáltatta a zenét, 
a tőle megszokott hangulatot varázsolva a medencék köré. 

 

   Bringázz Velünk! 

Igazi erőpróba volt a Deseda-kerékpártúra és 
maximális elismerés illeti a résztvevőket. Az Igal-Toponár út 
forgalma még éppen elviselhető volt, de a 35 °C-os hőség 
már a tűrőképesség határát súrolta! A megtett 67 km 
szerencsére tartogatott bőven látnivalót, így a perzselő 
napsugárzás okozta negatív élményt kárpótolta a gyönyörű 
környezet, amit a tó megkerülése során testközelből 
tapasztaltunk. 

 

Az ősz folyamán egészen biztos, hogy még egyszer 
ellátogatunk ide, mivel sokan a meleg miatt nem tartottak 
most velünk. 

 
Általános Iskola 

 

Tankönyvosztás: 
Alsó tagozat: augusztus 26-án 8:30-11:00  
Felső tagozat: augusztus 27-én 8:30-11:00  

Pótosztás: augusztus 27-én 15:00-17:00  
A 2013/2014-es tanévnyitó időpontja: 

2013. szeptember 2. (hétfő), 8 óra. 
Kövessenek minket a WEB-en és FACEBOOK-on: 

www.igaliskola.com FACEBOOK/Általános Iskola Igal 

http://www.igaliskola.com/
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