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A nyelvtudás: HATALOM 
Ingyenes német és magyar nyelvtanfolyamok 

2014. június és július hónapjaiban csütörtökönként 18 és 19 
órától az Arany János Művelődési Házban 

Pfeiffer Jürgenné ingyenes kezdő nyelvtanfolyamokat tart 
mindkét irányban. Pfeifferné 18 éven át tanított a 

Németországban a Volkshochschule-n (esti iskola) főleg az 
ott dolgozó magyar fiataloknak németet, és magyart, 

Magyarország szerelmeseinek, akik az itt töltött szabadságuk 
alatt többet akartak tudni. 

Főleg azoknak szeretnénk segítséget nyújtani, akik nap, mint 
nap német vendégekkel találkoznak, és az a céljuk, hogy 

jobban megértessék magukat, de ez nem feltétel a 
részvételhez. 

A németek pedig ugyanott magyart tanulhatnak. 
Kérjük, mutassák meg ezt az újságot német barátaiknak, 

vendégeiknek! 
Unsere deutsche Besucher  in Igal: 

im Kulturhaus Igal wird im Juni/Juli donnerstags gratis ab 18 
Uhr ungarisch Unterricht für deutsche Bürger angeboten. Es 
lohnt sich zu kommen, da jede Stunde die erste Stunde ist – 

also nur Wiederholung. 
Jelentkezési határidő: 2014. május 31. 

Első alkalom: 2014. június 5. 

 

 Megérkezett: 
Horváth Izabella, április 22. 

 
 Elhunyt: 

Lakatos Józsefné élt 86 évet 
Tóth Józsefné élt 74 évet 
Horváth Lajos élt 84 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: 
2014. június, Lapzárta: 2014. május 30. 

Eladó nagyteljesítményű, de mégis kisméretű és fogyasztású 
számítógép. Kifejezetten „lapos”-tévék okosítására, (HDMI, 

WIFI) multimédia központnak, de teljes értékű PC-élménnyel. 
Ár: 42.000,- (csak az alapgép) 

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 

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 Olvasóink! 
 Örömmel tudatjuk azokkal, akiknek esetleg nem volt 
szerencséjük figyelemmel kísérni a helyszínen Templomunk 
tornyának beemelésének folyamatát, hogy 2014. május 12.-én a 
délelőtti órákban helyére került az évek óta mindenki által áhított 
templomtorony speciális autódaru 
segítségével. Érdekességként említjük, 
hogy a nagyobb toronyrész közel 5 tonna, a 
kisebbik rész pedig kb. 1,5-2 tonna tömegű, 
valamint a torony borítására közel 1 tonna 
rezet használtak fel az építők. A torony 
beemelése kapcsán Bekes József újságíró 
által felajánlott Káldi Biblia elhelyezésre 
kerül a toronyrészben, amely mellett a 
Somogyi Hírlap soron következő száma is 
helyet kap, amely hírt ad az előbb 
megemlített kupola elhelyezésről. A 
felajánlott Biblia első oldalait aláírásukkal 
ellátták az érdeklődők, amelynek száma 
több száz volt. A két dokumentummal az 
utókornak szeretnénk egy jelzést hagyni, 
hogy amikor a legközelebbi teljes körű 
felújítás újra megtörténik, tudják, hogy 
elődeik előttük 100-150 évvel (remélhetőleg addig erre nem lesz 
szükség) kik voltak, miként éltek. Sajnáljuk, hogy Süle Lajos esperes 
plébános úr nem tudott jelen lenni a torony beemelésén, és nem 
tudta azt megszentelni. 
 A templom toronyóráinak javítása és működőképessé 
tétele nem eleme a templom rekonstrukciós felújítási pályázatnak. 
Dr. Karai Gyula ügyvéd úr felajánlotta, hogy a toronyóra javítási 
költségeinek egy részét adományként átadja önkormányzatunknak, 
melyet elkülönített számlán kezelünk. Igal Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete ügy döntött, hogy a 
fennmaradó részt önkormányzatunk hozzáadja a javítási 
költségekhez. Mivel több polgártársunk jelezte, hogy szívesen 
adományozna az órák helyreállítására, úgy ha valakinek ilyen irányú 
elkötelezettsége van, azt a 67100303-08101459 számú 
számlaszámra történő befizetéssel megteheti. Az órák javítási 
költsége kb. 1.600.000 Ft. 
 Sajnálattal meg kell említeni az építés kapcsán, hogy „jó 
szándékú” polgártársaink - akiknek kilétét sejtjük - más nevében 
bejelentést tettek a Műemlékvédelmi Hivatalhoz, melynek 
eredményeképpen többször majdnem leállításra került időlegesen 
az építkezés. Ezúton tisztelettel és egyben utoljára kérjük, hogy 
amennyiben kezelhető problémája van az építkezéssel 
kapcsolatban, azt kérjük a hivatalban vagy az építésvezetőnél tegye 
meg. Ha a továbbiakban ilyen hátulról jövő támadásokkal kell 
megküzdenünk (nem elég a beruházás szoros határideje) úgy a 
tudomásunkra jutó „jó szándékú” polgártársaink nevét, akciójukkal 
együtt közszemlére tesszük. Ez esetben velük szemben kénytelenek 
leszünk jogi lépéseket is tenni és a cselekedetükből adódó 
visszafizetési kötelezettségből eredő kár rájuk eső költségeit 
viselniük kell. Sajnáljuk, hogy ismét egy kicsit ünneprontónak is 
kellett lennünk ez ügyben, de mind az építtető Önkormányzat, mind 
a kivitelező ZÁÉV Zrt. munkatársainak nyugodt munkája érdekében 
tettük meg e nyilatkozatot. Azt tudni kell mindenkinek, hogy ezt a 

pályázatot az Önkormányzat nyerte el és az önkormányzatot 
kötelezi a felügyelő szervezet az elszámolásra, ennek megfelelően 
havi szinten minimálisan egy teljes körű ellenőrzést lefolytatnak. 
Amennyiben az építést valamelyik felügyeleti hatóság akár rövid 
időre is felfüggeszti az alaptalan és rosszindulatú bejelentések 
miatt, úgy veszélybe kerülhet a határidőre történő teljesítés. Ebben 
az esetben önkormányzatunkat a 615 millió Ft tekintetében 

visszafizetési kötelezettség terheli, melynek 
büntetőkamattal együtt való teljesítése kb. 50 
évre behatárolná a település fejlődését, valamint 
a további pályázati lehetőségekből is évekre 
kizárnánk magunkat. 
 Közmunka programmal kapcsolatos hírek: a 
május elején indult új közmunka programban - 
amely a téli közmunkát váltotta fel - 13 fő 
közmunkást tudunk 5 hónap időtartamra 
alkalmazni. A következő ezzel párhuzamosan futó 
mezőgazdasági munkaprogram előreláthatólag 
május 19-én indul 8 fővel. Majd ezt követően 
június 1-jén 12 fő közmunkásnak tudunk munkát 
adni. Az utolsó két program is az előzőekhez 
hasonlóan 5 hónap időtartamú lesz. Az 
érdeklődőket minden délelőtt várják a 
Művelődési Ház előtti teraszon közmunkásaink a 
fóliából származó zöldség- és virágpalántákkal, 

valamint az éppen aktuális friss primőr zöldséggel. 
 LEADER vidékfejlesztési pályázat kapcsán nyertünk 1 db 
820.4-es Belarus traktort, 1 db nagy teljesítményű erdei szártépőt 
és 1 db rönkszeletelő, -hasító gépet. A szártépő segítségével 
hatékonyabban tudjuk karbantartani a városunk területén fekvő 
parlagrészeket. Azonban azt még tudni kell, hogy a parlag területek 
tisztítása nem ingyenes, a tulajdonosnak ki fogjuk számlázni. A 
rönkhasító géppel lehetőségünk nyílik, ha igény van rá bérvágást és 
fahasogatást vállalni téli tűzifát tekintve. Érdeklődni az Igal 
Szolgáltató Kft.-nél lehet az ismert elérhetőségeken. 
 Önkormányzatunk Képviselő-testülete legutolsó ülésén 
elfogadta a 2013. évi zárszámadást és megalkotta az ezzel 
kapcsolatos rendeletet, mely a hatályba lépést követően 
honlapunkon megtekinthető lesz. Igal Város Önkormányzat 
rendezési terv módosításának szakhatósági egyeztetései 
lezajlottak, az Állami Főépítészi Hivatal jóváhagyta a 
tervmódosítást, amely 2014. június elején lép hatályba. A 
módosításra azért volt szükség, hogy a potenciális építők 
szabadabban tudjanak terveztetni, ne legyen annyi kötöttség a 
különböző építési övezeteket tekintve és az esetleges beruházni 
szándékozóknak több lehetőségük legyen arra, hogy épület 
magasságot, illetve beépítési százalékot, beépítési vonalat jobban 
ki tudják használni. Rendezési tervünk hatályba lépése után 
honlapunkon szintén elérhető lesz. 
 Végezetül önkormányzatunk nevében megköszönjük a 
Majálisban részt vevő főzőcsapatoknak, a szervezőknek, a 
felajánlást tevőknek, hogy részvételükkel emelték a rendezvény 
színvonalát. 
 
Igal, 2014. május 12. 
 

Obbás Gyula, polgármester 
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Művelődési Ház hírei 
 

Áprilisban történt a Művelődési Házban! 
 
 Április 4-én, pénteken különleges planetáriumi előadáson 
vehettek részt az érdeklődők az általános iskola tornatermében. A 
program lehetőségét és az élményt köszönjük az Batthyány Károly 
Általános Iskola pedagógusainak. 
 Április 10-én, csütörtökön ünnepeltük a Magyar Költészet 
Napját a Művelődési Házban. A rendezvényen meghívott 
vendégként részt vett Csapó 
Tamásné Poldesz Margit 
nyugalmazott könyvtáros a 
néhai Ráksi születésű költő 
Poldesz Albert lánya, aki 
édesapja verseivel 
ismertette meg az 
résztvevőket.  
 
 
 A költészet napja 
jegyében az egybegyűltek 
maguk is elmondták kedvenc verseiket és frissítő és finom 
sütemények mellett beszélgettek a magyar irodalom kiválóságairól. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A programot színesítette, az 
általános iskola tanulóinak 
táncbemutatója Papp Boglárka és 
Horváth József részvételével, akik 
majd Üllei- kovács Ramónával 
kiegészülve a május 17-én, Karádon 
megrendezésre kerülő II. Országos 
Kanászversenyen képviselik 
városunkat. 
 
 Április 12-én szombaton kezdődött meg a Húsvéti 
ünnepekre hangolódás a Művelődési Házban, ahol 16 órától húsvéti 
kézműves foglalkozás várta a 
gyerekeket. Hagyományos 
tojásfestés helyett idén 
különböző ötletes, színes 
flitterekkel díszített tojások 
és papírból hajtogatott 
tavaszi virágok születtek a 
gyerekek kitartó, estébe 
nyúló munkáiból! 

 
 Április 14-én hétfőn nyitotta meg kapuit az első igali 
Húsvéti Adománygyűjtő és 
Kézműves Vásár az igali 
Speciális Iskola tanulóinak 
és pedagógusainak 
munkáiból. A vásár 
bevételeiből a Speciális 
Iskola tanulói budapesti 
állatkerti kiránduláson 
vehetnek részt.  Minden 
vásáron résztvevő és 
adományozó kedves vendégünknek köszönjük, hogy 
hozzájárulásukkal segítették a gyerekeket egy életre szóló élmény 
megtapasztalásához! 
 
 Április 26-án, szombaton ismét az igali dombok között 
barangoltunk a természetjáró túrázók lelkes csoportjával. Az út 
során megfigyeltük a most nyíló színes tavaszi növények sokaságát, 
ismerkedtünk az utunkba akadó élőlényekkel. A későbbiekben is 

várjuk az újonnan 
kedvet kapó és 
csatlakozni vágyó 
igaliakat, hogy együtt 
fedezzük fel városunk 
szép természeti 
környezetét. A túrázók 
köszönik a finom 
fagylaltot Harsányi 
Mónikának!  

 

Májusi programjaink 
 
Május 18-án, vasárnap 14 órától a Művelődési Ház és az Együtt Igal 
Városért Egyesület rétes nyújtó tanfolyamot és látványsütést 
szervez az Igali Gyógyfürdőben! A programon a részvétel ingyenes, 
május 12-ig várjuk azok jelentkezését, akik maguk is szeretnék 
kipróbálni, megtanulni a rétes nyújtás technikáját! 
 
Május 18-án vasárnap városi gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben! 
14 év alatt a belépés ingyenes! 
 
Május 30-án, pénteken 20 órától Nyárváró Bál a Művelődési 
Házban! Hangulatfelelős Bodó Peti és az Igali Néptánc csoport.  
Büfé: Alsó kávézó és Söröző. 
 
Jegyek 500 forintért elővételben május 12-től a Művelődési 
Házban, a helyszínen a bál időpontjában korlátozott számban 
kaphatók.   
A tombolához felajánlásokat szívesen fogadunk! 
 
Keddenként aerobic Ureczky Dórával 17 órától. 
Szerdánként gyógytorna Obbás Tímeával 17 órától. 
Szombatonként modern tánc Nyögéri Henriettával 13 órától és X-
BOX 16 órától Tancz Szabolcs vezetésével.  

 
  



 

2014. május 

III. évfolyam, 5. szám 

A VI. Igali Bor- és Pálinkaversenyen, 

Sikeresen zárult 2014. április 12-én 210 fő részvételével. Különösen 
nagy volt az igali boros gazdák és pálinka tulajdonosok érdeklődése.  
A minták több mint fele Igalból érkezett. 97 bor és 156 pálinka 
minta mérettetett meg. A versenyt táncos műsor, majd vacsora, 
végül pedig bál és 
hajnalig tartó 
nótáztatás követte. 
Kreka Ferenc 
főszervező külön 
köszöni a verseny 
lebonyolításában 
segítők odaadását és 
profi munkáját. 
A vándor kupát idén 
Vásárhelyi Károly 
nyerte el kékfrankos 
merlot borával! 

Igal legjobbjai, kategóriánként: 
Fehérbor kategória: 

Pozsár Árpád (Vegyes) – Ezüst fokozat 
Vörösbor kategória: 

Németh Péter (Merlot) – Ezüst fokozat, 
Vásárhelyi Károly (Kékfrankos-Merlot) – Ezüst fokozat, 

Fekete József (Cabernet Souvignon) – Ezüst fokozat, 
Halász Lajosné (Merlot-Kékfrankos) – Ezüst fokozat, 

Rosé kategória: 
Halász Lajosné (Merlot-Kékfrankos) – Bronz fokozat, 

Pálinka: 
Tóth Mérei József (Körte, Szilva, Cseresznye, Kajszi) – 4 Arany, 

Valder Krisztián (Szilva, Meggy, Kajszi) – 3 Arany fokozat, 
Németh Péter (Birs, Szilva) – 2 Arany fokozat, 

Illés Tibor (Szilva 1, Cserszegi szőlő) – 2 Arany fokozat, 
Isó Lajos (Kajszi, Birs) – 2 Arany fokozat, 
Schvendler Zoltán (Birs) – Arany fokozat, 

Gyugyi István (Alma) – Arany fokozat, 
Pintér Csaba (Körte) – Arany fokozat, 
Gyugyi Adrienn (Birs) – Arany fokozat, 

Halász Lajosné (Vadkörte) – Arany fokozat, 
Kengyel Gábor (Körte) – Arany fokozat, 

Czanyó Sándor (Csipkebogyó) – Arany fokozat, 
Horváth Attila (Szilva) – Arany fokozat, 

Gerencsér János (Törköly) – Arany fokozat, 
Pozsár Péter (Kajszi) – Arany fokozat, 
Pintér Andrea (Birs) – Arany fokozat, 
Máj János (Körte) – Arany fokozat, 
Fias Zsolt (Alma) – Arany fokozat, 

 

Bringázz velünk! 

 Kellemes időben, napsütésben indultunk és esőben 
érkeztünk! A szeszélyes áprilisi időjárás majdnem megtréfált 
bennünket, amikor a célként kitűzött Deseda-túrát kerekeztük 
végig. A kissé szokatlan útvonal (Szentgáloskér-Somodor-
Antalszállás-Somogyaszaló) jó választásnak bizonyult, mert 
csodálatos sárga repceföldek mentén értük el a tó északi végét és a 
terep egyáltalán nem volt megerőltető. Örömmel tapasztaltuk, 

hogy nagy erőkkel folyik a Deseda körüli kerékpárút továbbépítése, 
várhatóan a nyár elején – a Toponári oldal romantikus erdei 
túraútvonalának kivételével – már aszfaltcsíkon tekerhetünk körbe. 
Természetesen, átadás után szervezünk egy felfedező túrát ide, 

hiszen rengeteg látnivalót tartogat a 
kilátótól kezdve a barátságos pihenő 
pontokig. Ja, és végre nem kell majd a 
horgászok közt szlalomozva 
közlekednünk! A következő túránk 
időpontja május 17. (szombat), erről 
bővebben a Facebookon és 
plakátjainkon tájékozódhatnak az 
érdeklődők. Mindenkit szeretettel 
várunk! 

 

Szezon-nyitás jó hangulatban! 
 
Sokan látogattak el hozzánk a május eleji hosszú 
hétvégén. Az időjárás nem fogadott végig a 
kegyeibe bennünket, így a szombati „medence buli” 
már a hűvösebb kategóriába sorolva indult. Szerencsére az előadók 
– Weisz Viktor és Ábel Józsi – hozták a szokásos formát, és a kissé 

hidegre fordult idő ellenére 
felforrósodott a hangulat a 
medencékben. Az este 9-ig 
tartó zenés fürdőzést még a 
közben megeredő eső sem 
tudta elmosni és a jó hangulat 
egészen a 22 órai zárásig 
megmaradt. 

Májusi programjaink: 
Május 18. Városi Gyermeknap 

1100 „Szenvedélyek” Schwendtnerné Pál Ágnes plüssmackó, 
szalvéta és fotó kiállításának megnyitója 

1000-1700 Gyermekprogramok, ugráló vár, csúszdaverseny 
1400 – Rétesnyújtó tanfolyam és látványsütés 

14 év alatt a belépés ingyenes 
Május 29. Tolna Megyei nyugdíjas találkozó 

A találkozó résztvevőinek kulturális előadásai 
 

Általános Iskola 
 
 Országos kompetenciamérés lesz, a 4-6-8 osztályosoknak, 
május 28-án. Szintén ezen a napon egészségügyi felmérés, „Út az 
Életért” program keretein belül, ingyenes szűrővizsgálatokkal, a 
Magyarországi Református Egyház, Bethesda Gyermekkorházának 
önkéntes orvosaival 
 Gyermeknapi rendezvények: 21-én, szerdán, 9 órától 
verses-zenés műsor. Gyermeknap: május 23-án, pénteken, 
sokszínű, érdekes programokkal. TÁTIKA, 30-án, a Művelődési 
Házban. 
 III. korcsoportos, röplabda csapatunk bejutott a május 22-
i, országos elődöntőbe. 

Ballagás és Tanévzáró Ünnepség 
2014. június 14. szombat, 9:00 órakor! 

Kövessenek minket: www.igaliskola.com 
FACEBOOK/Batthyány Károly Általános Iskola 

http://www.igaliskola.com/

