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Apróhirdetések 
 

PIZZA KISZÁLLÍTÁS - GALÉRIA ÉTTEREM Tel.: 06-82-372-519 
Kiszállítás minden kedden, pénteken és szombaton 16:00-
21:00-ig. Üzletben való átvételkor lehetőség 
van bankkártyás és SZÉP kártyás fizetésre. 
Étkezési utalványt elfogadunk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
F I G Y E L E M !    T A V A L Y I   Á R O N   I R A T H AT Ó : 

 
ELŐNEVELT CSIRKE: 

FEHÉR HÚS HIBRID / kb. 30 – 40 dkg / 
SÁRGA VEGYES IVARÚ / kb. 25 – 30 dkg / 

KENDERMAGOS VEGYES IVARÚ / kb. 20- 30 dkg / 
 

ELŐNEVELT KACSA: 
FEHÉR NAGYTESTŰ ANGOL HIBRID /30 – 40 dkg / 

ELSŐ SZÁLLÍTÁS: előnevelt csirke, kacsa 
AUGUSZTUS 13. /SZERDA/ 

TOVÁBBIAKBAN FOLYAMATOSAN 2 HETENTE 
 

PECSENYE CSIRKE: 
2,5 kg FELETTI SÚLYBAN 

ELSŐ SZÁLLÍTÁS: pecsenye csirke 
SZEPTEMBER 10. /SZERDA / 
UTÁNA: NOVEMBER VÉGÉN 

 
LETOJT TYÚK EGÉSZ ÉVBEN IRATHATÓ! 

SZÁLLÍTÁS: KB: MINDEN HÓ 10 – 15 KÖRÜL 
 

VÁROM MEGRENDELÉSÜKET: 
 

LESZICSKOV TIBORNÉ /RÓZSA / 
IGALSZENT ISTVÁN UTCA. 166. sz. 

TEL: 06- 20-536-97-37 
 

 
 

 Elhunyt: 
Győrfi Józsefné, élt 88 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: 
2014. szeptember, Lapzárta: 2014. augusztus 29. 

Számítógépek javítása, beszerzése, beüzemelése, telepítése 
rövid határidővel. Hálózati problémák elhárítása, 

kellékanyagok és alkatrészek beszerzése versenyképes áron. 
Biztonsági kamerarendszerek tervezése, telepítése. 

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

http://www.igal.hu/
mailto:ikszt@igal.hu
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 
Tisztelt Igali Polgárok! 
 Örömünkre szolgál, hogy hosszú évek előkészítési és 
pályáztatási munkálatai során 2014. augusztus 6.-án az igali 
mentőállomás alapkőletétele megtörtént. Az Országos 
Mentőszolgálat vezetői szerint e hónap végén, de legkésőbb 
szeptember elején megindul a várva várt építkezés az új 
Mentőállomás megépítésére. A tervek szerint 2015. első felében 
felavatásra is sor kerülhet. Az új Mentőállomáson 2db vadonatúj 
mentőautó fog szolgálatba állni. Ezen az állomáson 25-30 fő 
mentőápoló, illetve gépjárművezető lesz foglalkoztatva. Ezzel a 
beruházással az OMSZ térségünkben nagy hiányt pótol, hiszen e 
állomáshelyről 17 település lakosságát látják majd el, ezáltal az 
eddigi 35-50 perc helyett maximum 10-15 percen belül megérkezik 
a rászorulóknak a segítség. 
 Az egyházturisztikai pályázat végéhez közeledik, jó 
ütemben folynak a munkálatok. A 2014. augusztus 20.-ai 
ünnepélyes átadásnak nem lesz akadálya ezért minden igali 
állampolgárt 2014. augusztus 20.-án 10 órai szentmisével kezdődő 
ünnepségre tisztelettel és szeretettel várunk. A szentmisét 
követően ünnepi és avató beszédekre kerül sor, majd a 
résztvevőket a templom mögötti újonnan kialakított téren egy 
szerény fogadáson látjuk vendégül. E beruházás településünk 
minden lakójának, nem csak az egyházközségnek kiemelt 
jelentőségű, melynek kapcsán a következő építési helyszínek 
újultak meg: a Szent Anna Római Katolikus Plébániatemplom, a 
parókia, a Kálvária domb, a szőlőhegyi Szent Donát Kápolna, 
kialakításra került egy egyházturisztikai szálláshely. A Szent Márton 
Útra (Via Sancti Martini) alapozva reményeink szerint a jövőben 
mind többen keresik majd fel e kiemelt egyházturisztikai együttest, 
összekötve gyógyfürdőnkkel, ahol az idelátogatók testi és lelki 
megújulásban részesülhetnek. A szálláshellyel biztosítani tudjuk, 
hogy a Szent Márton Útvonalon résztvevő zarándokok nálunk több 
napot eltölthessenek, és ezzel a jövőben elősegítjük településünk 
ismertségének, idegenforgalmi látogatottságának növekedését. 
 Az önkormányzat szervezésében és támogatásával 2014. 
július 26.-án szombaton megrendezésre került a hagyományos Igali 
Szent Anna Napi Búcsú és a hozzá kapcsolódó „Tökös Ételek” 
bemutatója, kóstoltatása. A napot színes programok és 
gasztronómiai érdekességek tarkították. Szeretnénk megköszönni 
az Igal Városért Egyesületnek, hogy a tökös ételek fesztiváljának 
szervezésében, lebonyolításában kiemelkedő szerepet vállaltak az 
elmúlt évekhez hasonlóan. Az általuk készített ételekkel 
lenyűgözték mind a helyieket, mind pedig a fürdővendégeket. 
Szeretnénk megköszönni a lebonyolításban résztvevő minden 
szervezet vezetőinek, dolgozóinak, hogy szabadidejüket is 
feláldozva igyekeztek a rendezvény sikere érdekében a legjobb 
tudásuk szerint mindent megtenni. A rendezvény keretén belül 
széleskörű egészségügyi szűrésre is sor került, amelyet a Somogy 
Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Népegészségügyi 
Intézetének dolgozói és helyi egészségügyi dolgozók végeztek. 
Nekik is szeretnénk megköszönni munkájukat a lakosság illetve az 
idelátogató fürdővendégek egészségügyi szűrésének érdekében 
végzett tevékenységükért. 
 Az MTVA augusztus 5.-én településünk több helyszínén 
felvételt készített. A felvételek és az élő műsor leadása 2014. 

augusztus 9.-én szombaton reggel az M1-en, majd délután a Duna 
TV adásán lesz látható. Az MTVA bemutatja településünk értékeit, 
az újonnan felújított templomot és környékét, a gyógyfürdőt, a 
helyi tökös ételek gasztronómiáját, a Pek-Snack Kft.-t és valamennyi 
olyan településünket érintő hírről tudósít, ami az idelátogató 
turistáknak vonzó lehet. Kérem amennyiben lehetősége van, a 
sugárzott időpontok valamelyikében tekintse meg. 
 Az Igali Gyógyfürdő előtti parkolót több, mint egy évtizede 
vállalkozás keretébe bérbe adta az Önkormányzat. A parkolót bérlő 
vállalkozó ezért a képviselő-testület döntésének megfelelően éves 
szinten bérleti díjat fizet. A jelenlegi bérlő szerződésben vállalt 
kötelezettségeinek mindig eleget tett. Ugyan a statisztika szerint 
évről-évre csökken a parkoló bevételéből származó jövedelme, de 
szó sem volt arról, hogy a mozgáskorlátozottaktól parkoló díjat 
szedjen (annak ellenére, hogy erre jogszabályi alapja is lenne). A 
parkolót üzemeltető vállalkozó szerint a rosszindulatú 
mendemondával egyes személyek próbálták lejáratni mind Őt, 
mind a bérbeadó Önkormányzatot. Ismételten kijelenthetjük, hogy 
egyelőre szó sincs róla, hogy a parkolót bérlő vállalkozó a 
mozgáskorlátozott parkolóhelyeken elhelyezett gépkocsik után 
parkoló díjat szedjen. 
 A korábbi Hírmondókban már jeleztük, hogy elkezdődtek a 
szennyvízberuházás munkálatai. Egyszerre az alábbi három 
helyszínen, a Budavár utcában, a Farkas János utcában, valamint a 
Táncsics telepen dolgoznak. Ezzel párhuzamosan a KHT 
kezelésében lévő Szent István utcában is felvonulnak a munkagépek 
a 34. héttől. Ezek a szakaszok a Közútkezelő hozzájárulás szerint 
2014. november közepéig vehetőek igénybe munkavégzés céljából. 
Az elmaradt részek 2015. márciusában folytathatóak, mivel téli 
időszakban a Közúton munkavégzés nem történhet! Év végére 
szeretnék a kivitelezők a Petőfi, Zrínyi és a Kossuth utcai 
szakaszokat is megépíteni. Tervek szerint az idei évben a teljes 
csatornahálózat 70 %-a készülne el. Jövő februárban a Dózsa 
telepen és az Ady E. utcában, majd márciusban a Kaposvári úton 
folytatódnának a munkák. A végleges útburkolat helyreállítási 
munkákat 2015. tavaszától végeznék a Colas Alterra Zrt. 
munkatársai. 
 Az építők mindent megtesznek azért, hogy a beruházás a 
lehető legkevésbé zavarja meg a lakók életritmusát, illetve a 
munkálatok minél gördülékenyebben haladjanak. Így az ingatlanok 
gépjárművel történő megközelítése csak munkanapokon 7-17 óra 
között lesz akadályozott, a szennyvízcsatorna bekötési pontjának 
elhelyezésében pedig szakértői segítséget nyújtanak az azt kérő 
tulajdonosoknak. Akinek szüksége van szakmai tanácsokra, hívja fel 
a Colas Alterra Zrt. illetékes munkatársait, Czinke Gyulát a 30/99-
11-770 vagy Lehota Istvánt a 30/97-91-818-as telefonszámon. 
A forgalomkorlátozással járó munkák várhatóan jövő év májusáig 
tartanak. Júliusban pedig indul a rendszer próbaüzeme, amelyet 
követően 2015 októberének végén zárulhat a beruházás. 
 Elkészült a József Attila és a Farkas János utcák közötti 
gyalogátjáró (Óvoda melletti lépcsős) résznek a közvilágítás 
kiépítése. Ezzel egy időben a József Attila utca Kupavezér utcai 
végére is 1 db közvilágítási lámpa került felhelyezésre. Ezzel a 
beruházással szerettük volna az arra járók biztonságérzetét javítani 
és biztonságos közlekedését elősegíteni. E beruházás az 
önkormányzatnak mintegy 2,5 millió Ft-jába került, melyet teljes 
mértékben saját forrásból biztosított. 
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 Az elmúlt időszakban településünket is sújtó csapadékos 
időjárásnak köszönhetően több mellékutat, földutat megrongált a 
nagy mennyiségű csapadék, ezért azok állagát, állapotát 
folyamatosan az Igal Szolgáltató Kft. dolgozói javítják, helyreállítják. 
Szintén nagy erőkkel dolgoznak az eltömődött átereszek és 
csapadékelvezető árkok tisztításán is. 
 Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az 
idegenforgalom növekedését és jelenlétét is figyelembe véve 
szíveskedjenek ingatlanjaik előtt lévő közterületet, árkot, járdát 
valamint saját lakóingatlanukat is olyan állapotban tartani, hogy az 
településünk hírnevéhez méltó legyen. Ne csak az allergén 
gyomnövények irtásáról gondoskodjanak, hanem a más 
magasabbra nőtt fűfélék kaszálását is rendszeresen végezzék, vagy 
adott esetben végeztessék el. 
 
Igal, 2014. augusztus 7. 

Obbás Gyula, polgármester 

 

Művelődési Ház hírei 
 

 Július folyamán a Művelődési Házban hétvégenként 
pezsgő dallamok és táncos lábak dobogása fogadta a betévedőket, 
ugyanis három alkalommal zajlott táncos edzőtábor a falak között. 
Június utolsó és július első hétvégéjén a Budapestről több éve 
visszajáró moderntánc csoport választotta idén is Igalt, valamint a 
Művelődési Házat tánctudása csiszolására.  
Július 16. és július 19. között 
pedig néptánc tábor volt a 
művelődési házban üllői, 
karádi és igali táncosok 
részvételével. A táborozók 
minden nap a nehéz és 
fárasztó táncpróbák után a 
gyógyfürdőn kényeztették 

magukat. Július 19-én, szombaton, 
délután 16 órakor egy rövid műsor 
keretében a fürdőn búcsúztak a 
táncosok. A táncoktatók Majorosi 
Marianna, a Csík Zenekar énekese, 
Kökény Richárd, a Magyar Állami 
Népi Együttes tánckarvezetője, 

Szűcs Gábor, a Magyar Állami Népi Együttes táncosa és Gerlecz 
László, a karádi művészeti iskola igazgatója voltak. A tábor 

valamennyi lakója nagyon jól érezte magát, és remélik, jövő nyáron 
szintén itt, Igalban gyarapíthatják tánctudásukat. 
 
 

 Júliusban tovább folytatódtak a Baba- Mama Klub heti 
találkozói a Művelődési Házban. 
 Ebben a hónapban az anyukák és a gyerekek már részt 
vehettek Csek Tamásné Zsuzsanna gyógypedagógus foglakozásán 
is, mely alkalomból az oktató egész kis 

kalandpályát varázsolt a gyerekeknek, 
minden állomáson bemutatva és elmagyarázva az adott feladat 
fejlesztő hatásait a szülőknek. A gyógypedagógus minden hónap 
első csütörtökjén tart fejlesztő órákat a Művelődési Házban, melyre 
további érdeklődőket várunk szeretettel! 
 A klub keretében a hónap másodi felében pedig, Fülöpné 
Poldesz Böbe tartott Só-
gyurma kézműves 
foglalkozást, külön felhívva 
az anyukák figyelmét, hogy 
a gyurmázás már egészen 
kis kortól mennyi pozitív 
hatást fejt ki a gyerekek 
fejlődésre. Ezúton 
köszönjük neki, hogy 
szabadidejében 
segítségünkre volt! 
 
Július 19-én Nyári Pezsgés Party került megrendezésre, melynek 
folytatását az érdeklődők alacsony számára való tekintettel, a 
szervezők bizonytalan időre elhalasztják.  
 
A Kreapont Ifjúsági és közösségi információs pont szolgáltatásának 

keretében a Művelődési Ház és a Kapos- ATI 
Autós és Motoros Iskola közös szervezésben 
KRESZ tanfolyamot indított július 22-től, 
melyen 13 tanuló vesz részt. Az oktatás 
szeptember 5-ig tart, vizsgára pedig 
szeptember 8-án kerül sor Kaposváron. 
 
Augusztusi programjaink: 

Minden szerdán 17 órától gyógytorna Obbás Tímeával. 
Minden csütörtökön Baba- Mama Klub délutánok 16 órától, 
minden hónap első csütörtökjén, Csek Tamásné Zsuzsa 
gyógypedagógus tart foglalkozást. Minden szombaton 16 órától 
ismét X-BOX Tancz Szabolcs vezetésével. Várunk minden játékos 
kedvű kicsit és nagyot! 
Augusztus 7-től 25-ig az Építő közösségek Somogyország szívében, 
közösségi élet az Agórában elnevezésű pályázat keretében az Együd 
Árpád Kulturális Központ fotó szakkörének kiállítása látható a 
Művelődési Házban. 
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Sikeresen zárult az ingyenes német nyelvtanfolyam a Művelődési 
Házban. Pfeiffer Jürgenné beszámolóját olvashatják: 

 
A nyelvtudás: HATALOM 

 
MÁR meg tudják értetni magukat azok a tanítványaim, akik 
szorgalmasan, 2 hónapon keresztül tanulták a német nyelvet az igali 
Arany János Művelődési Házban. A tanfolyam VÉGET ÉRT; az utolsó 
óráról is „kicsöngettek” július 24-én. Az elmúlt órákon sok olyan 
fontos dolgot tanulhattak meg a résztvevők, amik nincsenek 
formába öntve a tankönyvekben. Nehéz, aprólékos és sok 
tanulnivaló volt, nem pihentünk, hanem szorgalommal 
„hajtottunk” az órák minden percében, hogy kihasználjuk az időt…. 
Persze, azért jó hangulatban sokszor nevettünk is. Külön figyelmet 
fordítottunk a kiejtés, a beszédkészség, a figyelő megértés és a 
gyors reakció elsajátítására. Átvettük az igeragozás jövő/jelen/múlt 
idejét, bővítettük a szókincset, és igyekeztünk megérteni a 
nyelvtani törvényeket.  Persze sok-sok tennivaló van még! Ilyen 
szorgalmas tanítványokkal a legnagyobb öröm dolgozni! ŐSSZEL 
FOLYTATJUK A TANFOLYAMOT, ingyenesesen. Várunk új 
érdeklődőket, tanulni vágyókat is szeretettel. Szeptember 25-én és 
26-án 17 órától tervezem az órákat. Jelentkezni a Művelődési 
Házban lehet. KÖSZÖNET a művelődési ház dolgozóinak, akik a 
termet rendbe tették, a tananyagot lemásolták nekünk, és 
gondoskodtak a tanulás nyugodt körülményeiről. 
LÁSSUK, kik azok, a szorgalmas „diákok”, akik az utolsó pillanatig 
kitartottak: Rab Ilonka, Kun Eszter, Borbélyné Piroska, Lukács 
Béláné Ica, Czibor József, Szokolovszky György, Szirer Imréné 
Margitka, Tóth Gáborné Zsuzsa, Fábián Erika és Adonics Erika. 

BIS BALD, wir sehen uns wieder! (Pfeiffer Jürgenné) 
 

 

 
„Együtt Igal Városért Egyesület” hálás köszönetét kifejezni 
mindazoknak a vállalkozóknak és magánszemélyeknek, akik 
támogatásukkal hozzájárultak az ötödik alkalommal 
megrendezésre került Igali Tökös Nap sikeréhez. 
Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak a lelkes Igaliaknak a 
segítségét is, akik tökös ételek elkészítésével, a rendezvényen 
nyújtott segítségükkel, szervező munkájukkal, segítségünkre voltak 
a rendezvény lebonyolításában, kivitelezésében, melyben 
megmutatkozott az igazi csapatszellem minden előnye.  
 Külön is szeretnénk megköszönni Obbás Gyulának, Igal 
Város Polgármesterének, Igal Város Önkormányzatának az anyagi 
támogatását, valamint Petkes Attilának, és az Igal szolgáltató Kft. 
munkatársainak a technikai részletek gördülékeny kivitelezéséhez 
nyújtott szorgalmas munkájukat, mellyel ismét komoly segítséget 
nyújtottak, és segítették céljaink elérését. 

 Az általunk szervezett rendezvényekkel célunk, hogy a 
hagyományokat továbbvigyük, és új színfolttal gazdagítsuk 
településünk életét. Úgy érezzük, hogy az itt élő lakosok 
összefogásával sikerült megmozgatni Igal város rejtett energiáit.  
Támogatóink nélkül nem tudtuk volna megtartani a már 
hagyományokkal rendelkező Tökös programunkat. Hálával, és 
köszönettel tartozunk minden egyes támogatónknak, hiszen ők 
önzetlenül, tiszta szívből járultak hozzá a rendezvény sikeréhez. 
Remélhetőleg mindenki jól érezte magát, és megtalálta a számára 
megfelelő kikapcsolódást.  Jövőre még színvonalasabb, még 
színesebb programmal várunk minden kedves érdeklődőt! 
 

 
Tisztelettel: „Együtt Igal Városért Egyesület” 

 
 

 
A fürdő történetének egyik legnagyobb 
példányszámú nyári hirdetése! 
Örömmel értesítem a kedves lakosságot, hogy 
idén nyáron egy igazán nagyszabású 
megjelenéssel is sikerül reklámoznunk a fürdőt. 
A Balaton régió legismertebb és legnagyobb 
példányszámban megjelenő nyári/őszi 

programajánló füzetében, a Balaton Funzine-ban kapott helyett a 
fürdő fél oldalas hirdetése. A 
jelentősebb balatoni 
programokat három nyelven 
tartalmazó kiadvány, amely a 
Magyar Turizmus Zrt. 
közreműködésében készült, 
június elején jelent meg 180.000 
példányban és az ország egész 
területén terjesztésre került. A programfüzet megtalálható többek 
között az összes Tourinform irodában, az ország turisztikailag 
frekventáltabb látogatóhelyein illetve szállodáiban valamint az 
ország szinte minden nagyobb nyári/őszi rendezvényén (Kékszalag, 
Balaton Sound, Sziget, Nemzeti Vágta, stb.). Azért is tartom 
különleges jelentőségűnek ezt a hirdetést, mert Igal hivatalosan 
nem tartozik a Balaton turisztikai régiójához, viszont ezzel a 
megjelenéssel most először balatoni vonatkozásban kerülünk 
megemlítésre. Úgy gondolom, azon túl, hogy sok új vendéget hoz 
Igalnak ez a megjelenés, abból a szempontból is profitálhatunk a 
hirdetésből, hogy ez által a fürdőnk híre olyan turisztikai 
szakemberek figyelmét is felkeltheti, akik ez idáig nem 
tulajdonítottak fontos szerepet Igalnak. 
Tisztelettel:  

Gellért Attila, alpolgármester 


