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táborzáró Istentiszteletet tartottunk, ami megtekinthető a 
maremi.hu weboldalon. 
Igalban június 23-27-ig az Igali Általános Iskolában, ahol az óvoda és 
az iskola pedagógusai támogatták szolgálatunkat. 
Ezúton is szeretném megköszönni a települések 
önkormányzatainak, polgármestereinek az oktatási intézmények 
vezetőinek a segítséget és a Somogyi Református Egyházmegyének, 
hogy támogatták a Missziói Körzetben végzett szolgálatunkat! 

Soli Deo Gloria 
 

Igali napközis tábor június 23-27-ig 

 
Az idén is nagy létszámban jelentkeztek az igali táborba az érdeklődő 
gyermekek. Nagyon vidám hangulatban töltöttünk el egy hetet 
együtt. A vallási programok mellett sokat sportoltunk, 
kézműveskedtünk és Baranyi Jánosné (Edit néni) vezetésével 
túráztunk is. Az utolsó nap lehetőségünk nyílt arra is, hogy az igali 
fürdőben töltsünk el egy kellemes délutánt. Az egy hét alatt 
kellemesen elfáradtunk, de mindenki élményekkel, új barátokkal 
gazdagon térhetett haza. Ennek bizonyítéka, hogy sok szülő kérte 
már a tábor megismétlését. Köszönjük az iskola vezetésének, az 
Önkormányzatnak, hogy helyet és eszközöket biztosított a 
programok megvalósításához, a pedagógusoknak, a szülőknek és 
segítőknek a támogatását és odaadó munkáját.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Letojt tyúk egész évben iratható! Élő: 650 Ft/ db, Igény szerint 
tisztítva: 850 Ft/ kg. Szállítás havonta! Elérhetőség: Leszicskov 

Tiborné Rózsa Igal, Szent István u. 166. Tel: 0620/536-9737 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elhunyt: 
Csik Ferencné, élt 85 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. augusztus, Lapzárta: 2014. augusztus 01. 

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 

Ezúton értesítjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy 
településünkön 2014. július 14.-én hétfőn reggel 6 órától a 
KVG Zrt. munkatársai lomtalanítási munkálatokat végeznek. 
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy elvitelre szánt felesleges 
dolgait időben helyezze ki ingatlana elé, mert a járat 
elvonulása után kirakott lomokat utólag nem fogják 
elszállítani. Veszélyes hulladékot (autógumi, akkumulátorok, 
pala maradványok) nem szállítja el a lomtalanítást végző KVG 
Zrt. Építési törmeléket, betontörmeléket, zöld nyesedéket 
szintén nem szállítanak. Kérjük a lomtalanítás zavartalan 
lebonyolítása érdekében mindenki tartsa magát a fenti 
környezetvédelmi szabályokhoz! A lomtalanítás időpontját és 
lebonyolításának mikéntjét megjelentetjük honlapunkon és 
külön kiplakátoljuk a szokott helyeken. 

Felajánlás! Az Arany János Művelődési Házban 
kiállított olajfestményeimet meg lehet vásárolni. A 
teljes összeget az igali templom toronyóra javítására 
ajánlom fel. 25 x 30 cm-es kép: 15 000 Ft, 30 x 40 cm-
es kép: 20 000 Ft. A kiállítás szeptember végéig 
látható! 

Pfeiffer Jürgenné 

Számítógép eladó! Kétmagos processzor, 2 Gb RAM, 500 Gb 
HDD, WIFI, kisméret-nagy teljesítmény Ár: 42.000,-  

Fekete Zoltán +36-30-2040-136 

http://www.igal.hu/
mailto:ikszt@igal.hu
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 
 Tisztelt Olvasóink, bizonyára mindenki értesült arról, 
hogy a szennyvíz csatornahálózat építési munkálatok 
megkezdődtek településünkön. A kivitelező cég Colas Alterra 
Zrt. munkatársai minden érintett ingatlantulajdonost 
személyesen fel fognak keresni, illetve nyomtatott értesítőt 
hagynak az ingatlantulajdonosoknál. Az otthagyott kérdőívet 
szíveskedjenek kitölteni; amennyiben kérdésük van, azt az ott 
feltüntetett telefonszámon, vagy személyesen a Colas Alterra 
Zrt. igali telephelyén („Bárányos” Tüzéppel szemben) tehetik 
fel. A kérdőív a Colas részéről azt a célt szolgálja, hogy minden 
tulajdonosnak a legjobb és legtakarékosabb megoldást 
tudják választani az egyes rákötéseket illetően. Jelenleg a cég 
a Farkas János utcai gerincvezeték szintezését és az 
ingatlanok bekötéseit végzi. Ezúton is kérjük ismételten 
minden Tisztelt Ingatlantulajdonos türelmét és megértését az 
esetleges felfordulások, kellemetlenségek vonatkozásában, 
amik a kivitelezést érintik. 
 
 Egyházturisztikai pályázatunk jelenlegi állás szerint az 
épületeket tekintve 90%-os készültségi fokot ért el. A 
templomunk teljes belső felújítása a végére ért, a napokban 
folyik a műemlék orgona hangolása. A mai állapot szerint a 
Plébánia hivatal és a Vallásturisztikai szálláshely burkolási 
munkáinak a befejező fázisa zajlik. Az épületeket akkor lehet 
birtokba venni, ha a környezet-átalakítás olyan stádiumba ér, 
hogy a balesetmentes közlekedés biztosított, ez a kivitelező 
számítása szerint kb. 4 hét.  
 
 Önkormányzatunk pályázott és nyert 4 
önkormányzattal együtt az MVH által felügyelt LEADER 
turisztikai kiírású pályázaton, amelynek tartalma egy a 
fürdőhöz kapcsolódó kerékpár kölcsönző kialakítása. A 
pályázaton rajtunk kívül a következő települések nyertek: 
Zamárdi, Kőröshegy, Somogytúr, Törökkoppány. A pályázat 
lényege és célja, hogy e településekre érkező turisták 
kerékpárral tudják a környéket bebarangolni, illetve egyik 
településről a másikra kerékpár segítségével akár aszfaltos, 
akár földes úton eljutni. A kerékpár kölcsönző kialakítása, 
építése a fürdő parkolóval szomszédos nyugati oldalon fog 
létesülni. A kivitelezést 2014. december 31-ig kell 
megvalósítani, a pályázat utófinanszírozású, a bekerülési 
költség 5.200.000 Ft + áfa, a támogatási intenzitás a nettó 
érték 100%-a. 
 
 Ezúton értesítjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, 
hogy településünkön 2014. július 14.-én hétfőn reggel 6 
órától a KVG Zrt. munkatársai lomtalanítási munkálatokat 
végeznek. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy elvitelre szánt 
felesleges dolgait időben helyezze ki ingatlana elé, mert a 
járat elvonulása után kirakott lomokat utólag nem fogják 

elszállítani. Veszélyes hulladékot (autógumi, 
akkumulátorok, pala maradványok) nem szállítja el a 
lomtalanítást végző KVG Zrt. Építési törmeléket, 
betontörmeléket, zöld nyesedéket szintén nem szállítanak. 
Kérjük a lomtalanítás zavartalan lebonyolítása érdekében 
mindenki tartsa magát a fenti környezetvédelmi 
szabályokhoz! A lomtalanítás időpontját és 
lebonyolításának mikéntjét megjelentetjük honlapunkon és 
külön kiplakátoljuk a szokott helyeken. 
 
 A Református Egyházkerület és Önkormányzatunk 
adományokból szert tett nagyobb mennyiségű, jó minőségű 
ruhára, amelyet ezúton kiajánlunk a Tisztelt Érdeklődők felé. 
A ruhák mérete vegyes, a gyerekmérettől a felnőtt méretig. 
Munkatársaink rendelkezésre állnak a turkáló időpontját 
tekintve 2014. július 12.-én szombaton délután 16 óráig a 
Művelődési Házban. A ruhák elvitele természetesen 
ingyenes. 
 
 
     Anna napi búcsú és tökös fesztivál 2014. július 26.-án 
szombaton lesz megrendezve, amelyre minden érdeklődőt 
szeretettel várunk. 

 A későbbiekben a részletes programot, mind a 
honlapunkon, mind plakátok formájában megjelentetjük. 
Elöljáróban annyit kívánunk megemlíteni, hogy a 
gasztronómiai kínálat mellett szeretnénk a jövőben valódi 
régi vásári, búcsúi hangulatot teremteni, ezért kézműveseket 
hívtunk a rendezvényre, akik saját termékeiket bemutatják az 
érdeklődőknek és standjuknál vásárolni is lehet az elkészített 
termékekből. A kézműves fortélyokat az arra érdeklődők 
elleshetik, gyakorolhatják a bemutatók alakalmával 
(fafaragás, agyagozás, mézeskalács készítés, stb.). A 
legkisebbekre gondolva, a fiatalok számára népi játékokat fog 
bemutatni egy csoport, amelyet a helyszínen ki is lehet 
próbálni. Ezen a napon a rendezvényekre való tekintettel az 
igali lakosoknak a fürdő belépő ingyenes lesz. Minden 
érdeklődőt szeretettel vár a Rendezőség. 
 
Igal, 2014. július 4. 
 

Obbás Gyula 
polgármester 
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Művelődési Ház hírei 
 

 Június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napján a Művelődési 
Ház adott helyszínt az általános iskolások Trianon Emléknapi 
műsorának. Köszönjük a szívhez szóló megemlékezést a résztvevő 
diákoknak és felkészítőjüknek Domján Zsuzsanna tanárnőnek! 
 A gyerekek nem csak a történelem eseményeit 
elvénítették fel műsorukban, hanem megosztották közönségükkel 
Igal erdélyi testvérvárosában Csíkszentkirályon tett látogatásuk 
alkalmával tapasztalt élményeiket. Ezáltal közelebb hozva a 
megemlékezők szívéhez határainkon túl élő honfitársainkat, akik az 
anyaországtól elszakadva máig őrzik a magyar hagyományokat és 
az anyanyelvet. 
 

 Június 5-től minden csütörtökön Baba- Mama 
délutánokkal várjuk az anyukákat és gyerkőcöket. A Művelődési 
Házban kialakított klubteremben a gyerekek ismerkedhetnek, 
játszhatnak egymással, míg az anyukák megoszthatják 
gyerekneveléssel kapcsolatos tapasztalataikat egymással. Júliustól 
alkalmanként gyógypedagógus tart fejlesztő- játékos órákat. A klub 
számára felajánlásokat, játékokat szívesen fogadunk és szívesen 
látunk körünkbe új tagokat is!  
Facebook elérhetőségünk: Baba- Mama Klub Igal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Szintén június 5-én kezdődtek meg Pfeiffer Jürgenné 
vezetésével a kezdő német nyelvórák. A július végéig tartó 
csütörtökönként 19 órakor kezdődő nyelvórák nagy érdeklődést 
váltottak ki, 18 résztvevő tanul szorgalmasan. A tanárnő bízik 
benne, hogy a nyár végén már büszkén fogják és tudják az 
elsajátított nyelvi anyagot felhasználni.  

Június 21-én szombat 
délután játékos X-
BOX Kinect Bowling 
verseny zajlott a 
Művelődési Házban. 
Köszönjük a verseny 
szervezőjének Tancz 
Szabolcsnak, hogy ez 
alkalommal is 

rendelkezésünkre 
bocsátotta és lehetővé tette a gyerekeknek, hogy kipróbálhassák X-
BOX játékát. Legközelebb július 12-én 16 órától várunk minden 
érdeklődőt, aki szeretné kipróbálni a játékot. 
 
 Június 24-én kedden Bódis- Nagy Katinka Táncstúdió és az 
Agóra Balettkör Macskák című táncjátékát  láthatta az érdeklődő 
közönség.  
 A program az Építő közösségek Somogyország szívében, 
közösségi élet az Agórában elnevezésű nyertes pályázat keretein 
belül Igal Város Önkormányzat és a kaposvári Együd Árpád 
Kulturális Központ együttműködési megállapodásának jóvoltából 
valósult meg. A pályázat keretein belű a Művelődési Ház 2014. 
október 15-ig több programot is kölcsönöz a kaposvári Agórától. 
Augusztus 5-én megnyitóval és diavetítéssel indul a kaposvári 
fotószakkör kiállítása, mely augusztus 25-ig lesz látható. 
Szeptember 3 és 16 között selyemfestéssel kapcsolatos kiállításnak, 
majd szeptember 17-30-ig natúrmontázs kiállításnak ad helyszínt a 
Művelődési Ház. Szeptember 9-én 10 órától a „jó gazdi” kutyabarát 
kör ismeretterjesztő és állatvédelmi bemutató foglalkozásán lehet 
részt venni az óvoda udvarán. A programokra minden érdeklődőt 
szeretettel várunk! 
 

Immár a facebook hirdető felületén is 
elérhetőek a Kreapont Ifjúsági és 
közösségi információs pont 
szolgáltatásai, melyeket a Művelődési 
Házban, nyitvatartási időben bárki 
igénybe vehet. Személyes tanácsadással 
és ingyenes internet hozzáférési 
lehetőséggel várunk minden 

érdeklődőt.   
www.facebook.com/kreapontigal 

Álláskereséssel kapcsolatos ingyenes tanácsadás, a Művelődési 
Házban! Időpont egyeztetés szükséges! 

Kapos –ATI Autós és Motoros Iskola tanfolyamot indít az Arany 
János Művelődési Házban! 
KRESZ tanfolyam díja: 
diákoknak 14.900 Ft, felnőtteknek: 21.500 Ft.  
Jelentkezési határidő Július 13. További információ a Művelődési 
Házban! 
 

Júliusi programjaink: 
 

Minden szerdán 17 órától gyógytorna Obbás Tímeával. 
Minden csütörtökön Baba- Mama Klub délutánok 16-18 óráig, 
minden hónap első csütörtökjén Csek Tamásné Zsuzsa 
gyógypedagógus tart foglakozást. 

http://www.facebook.com/kreapontigal
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 Július 12-én, szombaton a Református Egyház és Igal Város 
Önkormányzatának jóvoltából 9-16 óráig INGYENES turkáló a 
Művelődési Ház Mozi termében! 

 
Igali ifjúság figyelem! 

 Július 12-én 18 órától a Művelődési Házban Ifjúsági Klub 
alakuló délutánt tartunk! Várunk minden 14 és 30 év közötti 
érdeklődő fiatalt, aki szívesen részt venne kortársaival közösösen 
szervezett programokon! Célunk, hogy lehetőséget adjunk az igali 
fiataloknak egymás megismerésére, a közös, tartalmas időtöltésre 
és élményszerzésre. Várjuk a fiatal érdeklődők véleményét, 
javaslatait, programokkal kapcsolatos ötleteit.  
 Várjuk azokat is, akik ugyan más korosztályhoz tartoznak, 
de szívesen támogatnák, segítenék a későbbiekben a fiatalok 
céljait, elképzeléseit anyagiakban, lehetőségekben, erőforrások 
tekintetében, vagy bármi más módon! 
 
 Július 15-én Karaoke verseny, értékes nyereményekért! A 
programon a részvétel ingyenes, már 7 éves kortól várunk 
mindenkit, aki kieresztené hangját a közönség előtt. Nevezés július 
14-én 17 órakor a Művelődési Házban! 

 
Július 19-én, szombaton 22 órától hajnali 4-ig 

Nyári Pezsgés Party a Művelődési Házban! 
Retro és mai slágerekkel, valamint karaokéval várjuk a bulizni 

vágyókat! 
Hangulatfelelős Lencsés Krisztián „Nanu”! 

Büfé: Alsó Kávézó és Söröző. 
Belépő: 500 Ft. 

 
Teleház nyitva tartás: 

Hétfő, Szerda, Csütörtök: 13:00-17:00 
Kedd: 13:00-19:00 

Péntek - Szombat: 13:00-20:00 
Vasárnap: 13:00-16:00 

 
 

 

A Fürdő júliusi programjai: 
 

 Július 5. – Csendes szombat esti 

fürdőzés 22 óráig 

 Július 11. – Éjszakai fürdőzés 20-01 

óra között (külön belépővel) 

 Július 19. – Csendes szombat esti 

fürdőzés 22 óráig 

 Július 25. – Éjszakai fürdőzés 20-01 óra között (külön 

belépővel) 

 Július 26. – Anna napi búcsú és Tökfesztivál 

o egész napos vásári forgatag 

o tökből készült ételek bemutatója és kóstolása 

o színpadi programok 16 órától 

o utcabál 21 órától 

 

 Amatőr borbírálói tanfolyam került megrendezésre, 2014. 
július 4-6-ig, Kreka Ferenc szervezésében. A 18 részvevő, a három 
nap alatt szakemberektől sajátította el a borkóstolás, minősítés 
alapjait és sikeres vizsgát téve kiérdemelték az Okleveles Borbíráló 
címet. Ezen címmel helyi és regionális borversenyeken hivatalosan 
betölthetik a borbírák szerepét. A szervező ezúton köszöni az iskola 
Igazgatónőjének, hogy helyet biztosított a rendezvénynek, valamint 
Weisz Jánosnak, Kreka Bálintnak és Fekete Zoltánnak a segítséget a 
lebonyolításban. 

 

 
 
Gratulálunk! 
A múlt hónapban, Igal színeit 
képviselve, Kreka Ferenc saját boraival 
indult a Kaptoli (Horvátország) 
Nemzetközi Borversenyen, ahol Rosé 
és Szürkebarát boraival ezüstérmet 
hozott haza, ezzel is öregbítve az igali 
boros gazdák hírnevét. Köszönet a 
lehetőségért, Obbás Gyula 
Polgármester Úrnak. 

 

Napközis Táborok 
a Magyaratádi Missziói Körzetben 2014-ben. 

 
Ebben az esztendőben, táborainkban egy jól ismert magyar 
közmondás analógiájára építettük fel a tematikánkat: „többet 
ésszel, mint erővel”. Az ehhez kapcsolódó bibliai történeteket 
(Dávid és Góliát, Salamon bölcsessége, Dániel az oroszlánok 
vermében stb.) úgy dolgoztuk fel, hogy a gyermekek megértsék az 
Isten vezetését, az ember bármilyen élethelyzetben 
megtapasztalhatja. A tiszta szív és a tiszta lélek lehet az alapja 
annak, hogy eredményes és építő tagja legyek a családomnak, 
faluközösségemnek, népemnek. Ezekben a történetekben az 
egyéni sorsokon túl jól megfigyelhető, hogy az Isten gyermekeinek 
az életében fontos feladat, hogyan tudok tenni és cselekedni a 
közvetlen környezetemért, népemért, a másikért, hogy abból 
kollektív áldás szülessen. 
 Ebben az esztendőben is három helyszínen tartottuk meg 
táborainkat, több mint 100 gyermek vett részt ezeken az 
alkalmakon.  
 Büssüben a Tarkabarka Óvodával együttműködve június 
10-13ig. Magyaratádon együttműködve a helyi óvoda 
pedagógusaival és a gyülekezet önkéntes fiataljaival, június 16-20-
ig, majd 22-én  


