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  Elhunyt: 
Major Ferencné, élt 79 évet 

Tóth István, 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. április, Lapzárta: 2014. március 28. 

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 

Rendelhető csirke, kacsa, pulyka. 
Baromfi betegségek ellen oltva: Szalmonella, Avifa, RTI, MM, 
MG, MS-től mentes állományból. 

Előnevelt csirke 
Fehér hús hibrid 3 hetes kb. 30-40 dkg 440.-Ft/darab 
Sárga tojó 
(vegyes ivarú)  4 hetes kb. 25-30 dkg 440.-Ft/darab 
Kendermagos 
(vegyes ivarú)  4 hetes kb. 20-30 dkg 440.- Ft/darab 
Szállítás: 2014. március 26./szerda/ Továbbiakban 
kéthetente. 

Előnevelt kacsa, fehér nagytestű 
angol hibrid 2 hetes kb. 30-40 dkg 560.-Ft/darab 
Szállítás: 2014. április 09. /szerda/ Továbbiakban kéthetente. 

Előnevelt pulyka, fehér hús hibrid 
(vegyes ivarú)  5 hetes kb. 1-1,2 kg 1960.-Ft/darab 
Szállítás: 2014. május 07. /szerda/ Következő szállítás 
augusztus 18. után. 

Várom megrendeléseiket: Leszicskov Tiborné 
Igal, Szent István utca 166. Tel. 06-20-536-9737 

Napos és előnevelt csirke, kacsa, napos liba megrendelhető! 
Ellenőrzött állományból! Házhoz szállítva! 

Táp is rendelhető: 3100.-Ft/25 kg 
Cím: 7275 Igal, Dózsa telep 11. 

Telefon:06-82/372-952 délután 16.00 óra után hívható, 
30/516-3598 egésznap hívható 

Napos csirke (vörös és fehér): márciusi, áprilisi 
szállítással 

Napos kacsa (nagytestű fehér pecsenyekacsa) 
májusi szállítással 

Napos liba (szürke nagytestű 4-5 napos) 
májusi szállítással 

Előnevelt csirke (vörös tojó, fehér hús, korlátozott számban 
kendermagos és master is kapható) 
márciusi, áprilisi és májusi szállítással 

Előnevelt kacsa (nagytestű fehér pecsenyekacsa) 
májusi szállítással 

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 Olvasóink! 
 
Az elmúlt nőnap alkalmából ezúton kívánok minden kedves 
hölgy olvasónknak önkormányzatunk nevében boldog 
ünnepet! 
 

Ami végre mindenki előtt nyilvánvaló és látható, nagy 
erővel folynak a munkálatok Önkormányzatunk 
vallásturisztikai projektjét tekintve. Mindegyik helyszínen 
(kápolna, kálvária, szálláshely, plébánia hivatal és 
templombelső) végzik azokat a munkálatokat, amelyeket az 
időjárás megenged. Remélhetőleg március hónap közepéig 
megkezdődik a torony felállványozása is, jelenleg a 
toronysisakon a belső tisztítási munkálatokat végzik. 
A plébánia hivatal felújítási munkái alatt a plébános úr 
átmenetileg a volt diákotthonban érhető el (Igal, Szabadság 
tér 10.) 

Szennyvizes pályázatunk jelenleg a közbeszerzési 
jogrend miatt kényszerpályán pihen, várjuk a közbeszerzési 
döntőbizottság határozatát arról, hogy jóváhagyja-e a 
kihirdetett győztest, vagy új pályázatot kell kiírnunk. Ez az 
egész helyzet azért alakult ki, mert egyik vesztes pályázó 
megtámadta a kihirdetett eredményt. 

Február 15-ig kiosztásra került az Önkormányzat 
szociális bizottságának döntése alapján a szociális tűzifa 
(államilag részben támogatot), mely 87 m3 volt. Ezen felül az 
Önkormányzat még saját fából 100 m3 mennyiséget 
biztosított az arra rászorulóknak az elmúlt fűtési szezonban. 
Ezúton is felhívjuk az érdekeltek figyelmét arra, hogy a 
szociális tűzifa kiosztásának módját az Önkormányzat 
rendeletben szabályozta. A tűzifát általában kérelem alapján 
bírálta el a szociális bizottság, de ha úgy látták olyan 
személynek is állapítottak meg ilyen jellegű természetbeni 
ellátást, aki nem kérte, de rászorultsága miatt hivatalból 
állapították meg részére. Ismételten felhívjuk a figyelmet, 
hogy Önkormányzatunk szociális bizottsága nem érdem, 
hanem rászorultság alapján döntött, ezért kérjük mindenki 
megértését és toleranciáját. 

Újabb közmunka program indult március 1-jével, 
majd ezt követően április és május elején egy-egy csapat a 
közmunka programban részt venni, így összességében 
mintegy 35 fő vesz részt városunkban ebben a fajta 
közfoglalkoztatásban. 

Sikeresen zárult a fólia alóli értékesítésünk első 
lépése, melyben mintegy 1500 tő saláta került értékesítésre, 
reméljük mindenki megelégedésére. A közeljövőben, 
folyamatosan különféle egynyári virágokat fogunk 
értékesíteni. 

Március hónap folyamán az Önkormányzati Hivatal 
dolgozói kötelező eb összeírást tartanak. E feladat 
végrehajtása érdekében minden ingatlantulajdonost 
felkeresnek. Kérjük szíves együttműködésüket. 

Az Igal Szolgáltató Kft. munkatársai a közmunkások 
bevonásával megkezdték a közterületen lévő fák, sövények 
metszését. Kérjük a lakosságot, hogy mindenki a háza előtt 
lévő közterület, vízelvezető árok takarítását, karbantartását 
szíveskedjen elvégezni. Önkormányzatunk folyamatosan 
pótolni fogja azokat az elszáradt fákat, amelyek formájuk, 
betegségük miatt kivágásra kerültek. 

Felhívjuk az Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, 
hogy a közelgő metszési munkálatok alakalmával keletkező 
zöld nyesedéket kötegelve helyezzék ki ingatlanjaik elé. Az 1 
m3 alatti mennyiséget az Igal Szolgáltató Kft. munkatársai 
térítésmentesen elszállítják, az e feletti mennyiséget külön 
megrendelés esetén szállítják csak el! 
 
Igal, 2014. március 6. 
  Tisztelettel: Obbás Gyula, polgármester 

 
 

Művelődési Ház hírei 
 

2014. február 20-án az ÁNTSZ két munkatársától, Fördős 
Istvánnétól és Felde Katalintól a cukorbetegség 
kialakulásáról, veszélyeiről, a helyes és egészséges 
táplálkozásról hallhattak hasznos információkat az 
érdeklődők. Mindkét szakembernek köszönjük a 
közreműködést! 
 

 

 

2014. február 22-én Szokolovszky Andrea vezetésével 
farsangi álarcot készítettek a gyerekek.  
 

 



 

 Igali Hírmondó 
 

Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű 

információs lapja III. Évfolyam 3. szám 2014. március 

 
 

Mindenkinek köszönjük, aki 2014. február 26-án vért adott, 
ezzel segítve az a rászoruló beteg gyógyulását! 
 

2014. március 1-jén Hajnal Miklósnétól és Horváth 
Jánosnétól (Virágos Ica néni) a horgolás és a hímzés alapjait 
sajátíthatták el a tanulni vágyók. 
 

 

2014. március 7-én volt az igali gazdák pálinkamustrája 18 

órától. Előtte 13 órától pálinkabírálói tanfolyam kezdődött.  

 
 

Kangoo (körtalpas ugráló cipős aerobic) oktató, Nagy 

Szilvia bemutató órát tartott 2014. március 9-én, 17 órától. 
A következő alkalom 2014. március 16-án, vasárnap lesz 15 
órától! Aki szeretné kipróbálni, Ureczky Dóránál (70/418 
5650) jelentkezzen! Mindenkit szeretettel várunk! 
 
Programjaink: 
 

Modern tánc minden szombaton 13:00 órától Nyögéri 
Henrietta vezetésével. A program ingyenes! Mindenkit 
szeretettel várunk! 
 
ALAKFORMÁLÓ-, és ZSÍRÉGETŐ AEROBIC a Művelődési 
Házban. Minden kedden 17:00 és 18:00 óra között. 
Oktató: Ureczky Dóra. Hozz magaddal egy Polifoamot, 
plédet, vagy törölközőt. Mindenkit szeretettel várunk! 
 
2014. március 13-án 10 órától 11:30-ig ingyenes 
látásvizsgálat a művelődési házban. Mindenkit szeretettel 
várunk! 
 

Gyógytorna indul a művelődési házban! Az első 

megbeszélést 2014. március 13-án (csütörtökön) 17 órakor 
tartjuk. A foglalkozást Obbás Tímea vezeti. Mindenkit 
szeretettel várunk! 
 
2014. március 21-én, pénteken, 14 órától a Kaposvári 
Kistérségi Közkincs Egyesület 6. alkalommal Kistérségi 
szavalóversenyt szervez a Magyar Költészet Napja 
tiszteletére, melynek helyszíne az Arany János Művelődési 
Ház. Mindenkit szeretettel várunk! 
 

A tojás horgolás technikáját sajátíthatják el az 

érdeklődők 2014. március 22-én 16 órától Horváth 
Jánosnétól (Virágos Ica nénitől). Mindenkit szeretettel 
várunk!  
 

2014. március 22-én, 17 órától folytatódik az X-BOKSZ! A 

foglalkozást Tancz Szabolcs vezeti. Mindenkit szeretettel 
várunk! A program ingyenes! 
 

3D MOZI az általános iskolában 2014. április 16-án! Az 

előadás címe: Távol hazánktól. (Ausztria, Korzika, Plitvicei 
tavak, Zakynthos és Új-Zéland legszebb tájai. Egzotikus 
állatok (fókák, teknősök, delfinek), csodás vízesések, búvár-
és légi felvételek.) Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni 
a művelődési házban lehet. Belépőjegy 800 Ft/fő. 
Jelentkezési határidő: 2014. április 7. hétfő. Mindenkit 
szeretettel várunk! 
 

Partiscum Planetárium 2014. április 4-én, pénteken 

Utazás a Naprendszerben címmel vetítést tart az általános 
iskolában. A belépőjegy ára 500Ft/fő. Jelentkezni és bővebb 
felvilágosítást kérni a művelődési házban lehet. Jelentkezési 
határidő: 2014. március 28. péntek.  Mindenkit szeretettel 
várunk! 
 
 
 

Az igali boros gazdák részt vettek a 
Felsőmocsololádi bor- és pálinka 
versenyen, ahol a következő 
eredményeket érték el: Weisz János 
vörösboraival ezüstérmet ért el, Szabó 
Attila vörösborával ezüstérmet ért el, az 
igali csapatot erősítve, Tóth Imre Rosé 
borával „A Ház Bora” címet nyerte el. 

Gerencsér Zoltán meggypálinkája, aranyat ért, Kreka Bálint 
birs és meggypálinkájával ugyancsak aranyérmes lett. 
Március 22-én a Szászvári borversenyre vagyunk hivatalosak. 
Érdeklődők jelentkezhetnek Kreka Ferencnél. 
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Igali Bor- és pálinkaverseny április 12-én 
kerül megrendezésre a BV szállodában, 
amelyre minden igali bor és pálinka kedvelőt 
szeretettel várunk. Az igaliaknak díjtalan a 
minták nevezése! Az eredményhirdetést 
követően vacsora, műsor, tombola és elő 
zene várja a résztvevőket. 
A verseny védnöke Obbás Gyula, Igal Város polgármestere!  
A rendezvénnyel kapcsolatban, Kreka Ferenc ad részletesebb 
felvilágosítást. 
 

Az Önkéntes Tűzoltó- és Polgárőr 
Egyesület Igal március 7-én megtartotta 
2014. évi közgyűlését. Az egyesület kéri, 
hogy adója 1 %-val támogassa 
működését, adószámunk: 18767940-1-14 

 
 

45 ÉS 65 ÉV KÖZÖTTI IGALI HÖLGYEK! 
KOMPLEX (mammográfia, tüdő, nőgyógyászati rák) SZŰRÉS 
2014. 04. 25-én, pénteken a késő délelőtti órákban a 
kaposvári kórházban lesz. Jelentkezni a védőnői 
tanácsadóban (82/573-032) vagy az orvosi rendelőben 
(82/573-031) 7275 Igal, Farkas J. u. 4. lehet. 
Ajánlott mindenkinek, aki két éven belül nem vett részt 
hasonló vizsgálaton! 
 

2014. február 3-tól az orvosi rendelés ideje, az alábbiak 
szerint alakul: 

Hétfő: 13 órától – 16 óráig 
Kedd: 8,30 órától – 11,30 óráig 

Szerda: Ráksiban 13 órától - 16 óráig 
Csütörtök: 13 órától – 16 óráig 
Péntek: 8,30 órától 11,30 óráig 

Hétvégén és az igali rendelési időn kívül az összevont 
központi orvosi ügyeletet Kaposváron vehető igénybe! 

Elérhetőség: 7400 Kaposvár, Németh I. fasor 16. 
Ügyeleti idő: Minden nap 16.00-07.00 és hétvégén szombat 

8.00- hétfő 7.00, illetve minden munkaszüneti és 
ünnepnapon. 

 
DRV ZRt. Felhívása! 

 
Igal város területén a DRV ZRt. vízvezeték mosatást végez az 
alábbi időpontokban és utcákban: 
2014.03.13. csütörtök: Szent István u., Zrínyi u., 
Szennyvíztelep, Gábor u., Dózsa telep, Kaposvári u.,  
2014.03.14. péntek: Ady u., Farkas János u., Petőfi u., 
Táncsics Telep, Kossuth u., Mátyás király u., Szent István u. 
2014.03.15. szombat: Orgona u., Rét u., Hegyi u., Acsai u., 
Camping u., Szegfű u., Napsugár u., Cseri dűlő, Borjúdomb, 
Gábor u. (BV), Rákóczi tér. 
A fenti időpontokban és helyeken a víz átmenetileg zavarossá 
válhat. Kérjük a lakosság megértését. 

Általános Iskola 
 

Március 7-én farsangoltuk. A jelmezes felvonulást 
műsorszámok tarkították, így felejthetetlen lett ez a nap is 
tanulóink számára. 
 

. 
 

 
 

Iskolánk ismételten sikeresen pályázott a „Határtalanul 
Osztálykirándulás Hetedikeseknek” programra. a héten, 
huszonkét diák négy nevelő kíséretében a határon túlra 
látogat 
 

Iskolai beiratkozás várhatóan, 2014. április 28-29 -30. 
 

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

 
 Kirándulás A NEFELEJTS EGYESÜLET társszervezésében: 

SZABADKA 2014. ÁPRILIS 12. 
Piacozás és városnézés 

Részvételi díj: 4500 Ft+ 450 Ft biztosítás 
Jelentkezési határidő: 2014. március 14. 

 
PLITVICEI-TAVAK 2014. MÁJUS 10. 

Plitvicei Nemzeti Park megtekintése (kb. 3 órás 
gyalogtúra). Részvételi díj: 9500 Ft+450 Ft biztosítás, 100 

kuna belépő. 
Jelentkezési határidő: 2014. április 10. 

Az utazáshoz útlevél vagy bármelyik formátumú 
érvényes személyigazolvány szükséges. 

A kirándulások Kaposvárról indulnak, de 12 fő 
jelentkezése esetén a busz Igalból indul. 

Jelentkezés: Szabó Zsoltné 
06-82-372-390, 06-30-549-44-88 

tel:%2882%2F573-032
tel:%2882%2F573-031
http://www.igaliskola.com/

