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  Elhunyt: 

Helyes Gyula élt 81 évet 
Adonics Jenő élt 52 évet 

Lakatos László Mihályné élt 64 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. március, Lapzárta: 2014. február 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 

Spániel kiskutya gazdit keres! Érdeklődni lehet: Őszi 
Istvánné Igal, Ady Endre utca 33. szám alatt. 

 

Keveset használt bojlis szett kihasználatlanság miatt eladó! 
orso : fire fox hb 90 (fém dob ,zsinórral töltve pót dob) bot: 

Jaxon orion carp 360 cm , 2,75 lb (2 részes) merítő fej: 
colmic special carp. Az ár: 17.500.- kismértékben alku 

képes. 
(akár merítő fej nélkül is)! 

Érdeklődni a +36.30/6161917-es telefonon lehet egész nap! 

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 

Tisztelt Ingatlantulajdonos! 
Tudjuk, milyen nehéz döntést hoznia nyaralója bérbeadásáról. 
Alábbi ajánlatunkkal szeretnénk döntését megkönnyíteni: 
Cégünk az Interhome, 45 éves tapasztalat birtokában 
professzionálisan és hatékonyan működő, vendégeinknek és 
ingatlan tulajdonosainknak egyaránt a legkülönfélébb személyre 
szabott lehetőségeket kínálja. Magas fokú hirdetési 
jelenlétünkkel az Ön nyaralója 48 Interhome foglalási helyen, 35 
partnernél, több mint 15.000 utazási irodában foglalható le 
világszerte. Ajánlata ezen kívül 24 órán át foglalható interneten 
keresztül. Nyaralóját az internet nyújtotta lehetőségekkel élve 
szakszerűen prezentáljuk fényképekkel, részletes és korrekt ház- 
és regionális leírással illetve térképpel. Az Interhome világos 
szerződési feltételei garantálják a partneri viszony sikerét. 
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérje katalógusunkat 
helyi képviselőnktől: 

Leszicskov Tiborné, 7275 Igal, Szent István u. 166. 
Tel: 06-20-536-9737 

Örömmel vesszük, ha megtisztel bennünket bizalmával! 
Üdvözlettel: az Interhome csapata 

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
tel:%2B36.30%2F6161917
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
Tisztelt Olvasóink! 
 

Híreink közül elsőként örömmel tudatjuk Önökkel, 
hogy Dr. Kovács János főorvos úr nyugállományba vonulását 
követően utódja Dr. Szabó Zoltán doktor úr, aki ezután 
településünkön, Igalban valamint Ráksiban látja el a körzeti 
orvosi teendőket - remélhetőleg mindenki megelégedésére. 
Az új rendelési időt az orvosi rendelőnél és a települési 
hirdetőtáblákon is olvashatják. 

A lakosság részéről több esetben érkezett panasz, 
bejelentés az ivóvíz minőségét illetően (klóros). A 
bejelentéseket követően minden alkalommal jeleztük az 
üzemeltető felé, átmeneti időleges javulás volt az ivóvíz ízét, 
illatát tekintve. A DRV minőségbiztosítási rendszere azonban 
megköveteli a fertőtlenítő anyag nagyobb koncentrációját a 
mérhető végpontokon is, ezért akinek a vízminőséggel 
kapcsolatban továbbra is kifogása van, reklamációját az alább 
megadott – helyi tarifával hívható – telefonszámon jelezheti: 
40/240-240. 

Vallásturisztikai pályázatunk kivitelezési munkálatai 
mindegyik helyszínen folynak. Ahogy az időjárási viszonyok 
lehetővé teszik, bővülni fog a kivitelezői munkák köre is. A 
beruházás megkezdésével egyre többen érdeklődtek a 
projekt végleges formáját, megjelenését illetően ezért 
honlapunkra feltettük, ott megtekinthetőek a beruházással 
kapcsolatos látványképek. Kérjük azon kíváncsiakat, akik a 
szalaggal lekerített területre mennének, vagy azon 
közlekednek, ne tegyék, mert balesetveszélyes, mivel a fent 
említett terület munkaterületkén van nyilvántartva, oda 
belépni csak engedéllyel lehet. 

Közvilágítási lámpák meghibásodásának bejelentői 
helyi tarifás számát szintén közre adjuk Önöknek, mivel a 
karbantartást végző cég sokszor lassan mozdul a 
bejelentéseinkre, így talán mindenki megelégedésére 
gyorsabban végzik el hibajavítási munkáikat, amennyiben 
több oldalról kapnak telefont az ügyben: 40/200-817. 

Képviselő-testületünk legutóbbi ülése 2014. február 
3-án volt megtartva, napirendi pontja a 2014. évi 
önkormányzati és intézményi költségvetés volt, mely 
megtárgyalás után elfogadásra került, szintén honlapunkon 
megtekinthető. 

LEADER közösségi pályázatunk pozitív elbírálást 
kapott, így a közeljövőben beszerzésre kerülnek sörpadok, 
asztalok és egy hozzátartozó rendezvénysátor, amelyet 
remélhetőleg a jövőben ki tudjuk használni önkormányzati, 
fürdő és egyesületi rendezvények alkalmával. Hasonló 
LEADER közösségi pályázatot nyertünk, de más témában, 
amelynek tárgyi beszerzése szintén folyamatban van: itt egy 
820.4-es Belarus traktort, egy erdészeti szárzúzót és egy 

rönkhasító gépet tudhatunk magunkénak. Mindkét pályázat 
finanszírozza a beszerzendő eszközök nettó értékét, 
önkormányzatunk pedig önerőként az áfát biztosítja. 

Fóliaprogramunk javában halad, jelenleg amit 
olvasóinknak tudunk ajánlani: friss saláta, amelyet rövid időn 
belül fogunk bekerülési összeghez közeli áron értékesíteni az 
érdeklődőknek. Az értékesítés helyét, idejét 
hirdetőtábláinkon fogjuk jelezni Önök felé. 
 
Igal, 2014. február 5. 
  Tisztelettel: Obbás Gyula, polgármester 

 
Szeretném 

tájékoztatni a tisztelt 
lakosságot, hogy a 
tavalyi évben 
elkezdtük az oly régóta 
emlegetett Igalt 
ábrázoló, úgynevezett 
barna turisztikai táblák 

autópályára való kihelyezésének az engedélyeztetését. Első 
körben három táblát szeretnénk kihelyezni. Kettőt az M7-es 
autópálya Kőröshegyi völgyhíd előtti, Budapest illetve 
Nagykanizsa felé vezető, egyet pedig a 67-es főút Rádpuszta 
melletti, Kaposvár felé vezető szakaszára.  A táblák sablonja 
elkészült és kihelyezésük pontos helye is kijelölésre került. Az 
engedélyeztetéshez a Magyar Turizmus Zrt. hozzájárulási 
nyilatkozatára is szükség volt, ezt természetesen soron kívül, 
gyorsított módon megkaptuk. Sajnos, mint azt előre jelezte is 
felénk a kivitelező cég, egyelőre az engedélyeztetés utolsó 
fázisában elakadt a történet, mert az Állami Autópálya Kezelő 
Zrt. elutasította a kérelmünket, arra a kitételre hivatkozva, 
hogy Igal 30 km-nél távolabb helyezkedik el az autópályától. 
Sajnos, ha pár km-el is, de valóban messzebb fekszik Igal. Úgy 
néz ki, hogy szerencsére még nem lefutott a dolog, mert 
tudomásunk van róla, hogy több más olyan település is 
megkapta a tábla kihelyezési engedélyt, amely egyébként 
kívül esik a 30 km-es távolságon. Most mi is azért lobbizunk, 
hogy egy különleges kivételi engedéllyel megkaphassuk az 
ÁAK engedélyét. Igal turizmusa számára nagyon nagy 
jelentőséggel bírna, ha Magyarország egyik legforgalmasabb 
autópálya szakaszán látható lenne egy a fürdőt ábrázoló 
figyelemfelkeltő turisztikai tábla. Remélem, mielőbb sikerrel 
járunk az ügyben és még a nyári főszezon előtt kihelyezésre 
kerülnének a táblák! 

Azt gondolom, jó évet tudhat maga mögött Igal 
turizmusa, hiszen tavaly is közel 140.000 vendég látogatott el 
a fürdőnkbe. Városunk turisztikailag látogatott pontjai 
tovább szépültek, a fürdőn pedig sok színes programmal és 
több új szolgáltatással kedveskedtek az ideérkező 
turistáknak. 
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Ezzel összhangban Igal két legnagyobb és egyben 
legfontosabb marketing kommunikációs eszköze az igal.hu 
honlap és a fürdő közösségi oldala is a korábbi éveknél 
nagyobb népszerűségnek örvendett. A városi honlapot 2013-
ban 105 országból, a tavalyinál mintegy 10 százalékkal 
többen keresték fel. Emellett szintén nagyon pozitív, hogy 
ezzel párhuzamosan nőt az oldalon eltöltött látogatási idő is, 
ami azt mutatja, hogy jó úton járunk a tartalmi részek 
feltöltését illetően. Természetesen ezen is van mit javítani és 
szeretném elérni, hogy 2014-ben még korábban 
felkerüljenek a fürdő illetve a városi rendezvény információk, 
adott esetben legyen idő ezeket angolra illetve németre is 
lefordítani, sajnos erre most még sok esetben nem állt 
rendelkezésre elegendő idő. A közösségi oldalak 2013-ban is 
tovább folytatták népszerűségüket és immár nem csak a 
fiatalok, hanem az idősebb korosztály körében is egyre 
kedveltebbek. Ezt az ingyen reklám lehetőséget szintén 
igyekszünk maximálisan kihasználni a fürdő Facebook oldala 
segítségével. A közösséget alkotó vendégek szerencsére 
nagyon aktívak és kifejezetten hálásak minden új 
információért, amelyeket előszeretettel továbbítanak 
ismerőseik felé, ezzel pedig nem ritkán több tízezer fős 
ingyen elérést, vagyis reklámot generálnak a fürdőnek. Az 
eddigi legnépszerűbb bejegyzéssel közel 100 ezer emberhez 
sikerült eljuttatnunk a fürdőnk hírét, ami azt gondolom egy 
nagyon szép eredmény. Sok pozitív visszajelzés érkezett a 
fürdőről készített kisfilmmel kapcsolatban is, ami szintén 
nagy népszerűségnek örvendett a közösségi oldalakon. 

A honlapra visszatérve, Örömmel jelenthetem be, 
hogy elkészült a horvát nyelvi mutációja is az oldalnak, ami 
egy újabb mérföldkő, és bízom benne, hogy sok új vendéget 
fog generálni Igalnak. Ismerve a hazánkba érkező 
vendégforgalmi statisztikákat, elmondható, hogy éppen 
azokból az országokból regisztrált turistaérkezések mutatják 
a legdinamikusabb növekedést, amelyeket ezzel a horvát 
nyelvű oldallal szeretnénk megcélozni. Gondolok itt a Horvát, 
Szlovák, Cseh és Szlovén vendégekre, akik szinte kivétel 
nélkül megértik a horvát nyelvet. 

Bízom benne, hogy jövőre kimutathatóan többen 
fognak Igalba is érkezni ezen országokból. Ehhez 
természetesen fontos lenne, hogy növelni tudjuk a média 
megjelenéseinket is ezekben a régiókban. Ebben a Magyar 
Turizmus Zrt. lehet az egyik fő partnerünk. 

Emellett szeretném elmondani, hogy idén ismét egy 
nagyobb volumenű fejlesztést fogunk végrehajtani a 
honlapunkon, melyben segítséget nyújt az is, hogy a Dél-
dunántúli fürdő klaszter melynek mi is tagja vagyunk, erre 
külön pályázati forrást biztosít. A fejlesztés keretén belül 
tartalmi és formai fejlesztések egyaránt helyet kapnak majd 
és nagy valószínűséggel most már egy külön oldalt fogunk 
kialakítani a fürdőnek, hiszen a 2012 nyarán átadott 
fejlesztésnek köszönhetően jelentősen bővült az igénybe 
vehető szolgáltatások listája és így már téli időszakban is van 
mit kiajánlanunk a vendégeknek. 

Még amit pár gondolat erejéig szeretnék megemlíteni az az, 
hogy: számomra külön öröm, hogy a fürdő és a Magyar 
Turizmus Zrt. között egyre szorosabb az együttműködés. A 
fürdő az elmúlt évben, több a Turizmus Zrt. által szervezett 
kampányhoz is csatlakozott. Hogy csak a két legutóbbit 
említsem: Márton napi, valamint az Adventi kampány. Ez 
utóbbiban nyereményfelajánlóként sikerült regisztrálni a 
fürdőt, amiért cserébe a legnagyobb marketing csomagot 
kaptuk, amelynek keretében a legnagyobb országos 
turisztikai honlapon (itthon.hu) valamint közösségi oldalon 
(Élmény itthon) és Dél-Dunántúli blog oldalon kaptunk 
megjelenési lehetőséget, több százezer forint értékben. 
Remélem, hogy ez az együttműködés a jövőben még tovább 
fog erősödni, és hiszem azt, hogy ez Igal számára nagyon sok 
további előnyt fog magában rejteni.  

Tisztelettel: 
Gellért Attila alpolgármester 

 

Művelődési Ház hírei 
 

Január 22-én A magyar kultúra napja alkalmából kiállítást 
tekintettek meg az érdeklődők. A kiállítást Cserné Fehér 
Mária, a Kulturális, Oktatási és Sport bizottság elnökének 
beszéde nyitotta meg. Ezúton is köszönjük a kiállítóknak, 
hogy alkotásaikkal emelték rendezvényünk színvonalát.  
 

 
 
Kiállítóink: 

Farkas Szabolcs, Fenyvesi Péterné, Gellért Attiláné, Hajnal 
Miklósné, Horváth Jánosné, Molnár Jánosné, Pfeiffer Ilona, 
Porczió Ferencné, Szegvári Józsefné 

KREAPONT ÁTADÓ 
Az Arany János Művelődési Ház sikeresen pályázott helyi 
ifjúsági és közösségi információs pont létrehozására és 
működtetésére, melynek hivatalos átadó ünnepsége 

2014. február 5-én 10 órakor volt. 

Állandó programok: 
 

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! 
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Februári programok: 
 

„Mindent a cukorbetegségről” 
címmel előadást tartanak az ÁNTSZ munkatársai. 

Időpont: 2014. február 20.(csütörtök) 14 óra 
Helyszín: Arany János Művelődési Ház és Városi Könyvtár 

(7275 Igal, Szent István u. 89.) 
A program ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk! 

 

FARSANGI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS 
2014. február 22-én (szombaton) 16 órától. A foglakozást 

tartja Szokolovszky Andrea. Szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt az Arany János Művelődési Házba! 

A program ingyenes! 
 

VÉRADÁS 
Helyszín: Arany János Művelődési Ház. 

Időpont: 2014. február 26. (szerda) 13:00-16:30. 
Köszönjük, hogy Ön is segít! 

 

Igali Pálinkák Mustrája 

címmel előadást és pálinkakóstolót szervezünk az igali 
gazdáknak. A rendezvényen új pályázati lehetőségekről 
előadást tart Kreka Balázs és Tóth Péter, 
az MVH munkatársai, illetve Gubek 
István, pálinkabíra a cefrekészítésről és a 
házi pálinkafőzésről. Az előadások során 
minden helyi gazda bemutathatja saját 
pálinkáját. Helyszín: Arany János 
Művelődési Ház. Időpont: 2014.03.07. 18 
óra 

Március 8-án az Arany János Művelődési Házban. 
A zenét szolgáltatja DJ Nanu! 

Belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk! 

 

Általános Iskola 
 

A XVIII. Jótékonysági Bálra, asztalok korlátozott 
számban még foglalhatók, akinek szándékában áll, kérjük 
sürgősen jelezze foglalását, a Dominó Butikban és az iskola 
gazdasági irodájában. A bál a Művelődési Házban lesz tartva, 
2014. február 15-én, 19 órai műsorkezdéssel. 

 
Kövessenek minket: www.igaliskola.com 

FACEBOOK/Batthyány Károly Általános Iskola 
 

2013. március 08.-án megalakult Igalban a 
Nefelejts Hagyományőrző, Közösségépítő 
és Felzárkóztató Egyesület. 
 
Alapítóik főként gyógypedagógusok, pedagógusok illetve a 
pedagógiai munkát segítő személyek. 
Elnök: Bétériné Fuszkó Dóra,  
alapítók: Dr. Szántó Lászlóné, Sipos Georgina, Szakály József, 
Szakály Józsefné, Tóthné Mészáros Lívia, Kocsis Klaudia, 
Fekete Zoltán, Farkas Annamária, Fülöpné Poldesz Erzsébet, 
Erdélyi Elemérné 
Az egyesület nevéből is kitűnik feladata és szándéka: 

 a hazaszeretet és a magyarságtudat ébrentartása  

 nemzeti értékeinknek védelme: a család és a keresztény 
értékek népszerűsítése, 

 népi hagyományaink felélesztése, őrzése, tudatosítása 

 közösségek kialakításának segítése, az ifjúság és az 
idősebb korosztályok együttműködésének fejlesztése, 
segítése 

 közösségi és kulturális rendezvények szervezése, 
lebonyolítása 

 együttműködés határon túli magyar szervezetekkel és 
más civil szervezetekkel 

 a környezettudatos életmód, a fenntartható fejlődés 
erősítése 

 oktatási felzárkóztatási tevékenység 

 társadalmi kutatások, felmérések, tudományos 
tevékenység folytatása. 

Az egyesület munkatervében szerepel: 

 márciusi nemzeti ünnepünk megszervezése, 

 a templom átadó – avató ünnepségének, 

 hagyományos búcsú Szent Anna tiszteletére, 

 nyári napközi szervezése lelkigyakorlatokkal, 

 a városi karácsonyi ünnepségen való részvétel 
 
2014. január 17-én, 
került sor az ELSŐ 
IGALI 
PINCEMUSTRÁRA. Az 
eseményen szép 
számmal jelentek meg 
az igali és vidéki 
borosgazdák akik, a 
helyszínen, a Kreka-pince borainak kóstolását élvezhették. 
Köszönetet mond a részvételért: Szabó Attila és Kreka 
Ferenc 
 
 

Az Önkéntes Tűzoltó- és Polgárőr 
Egyesület Igal kéri, hogy adója 1 %-val 
támogassa működését, adószámunk: 
18767940-1-14 

http://www.igaliskola.com/

