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BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA
A 2015-2016-os tanév első féléve január 22-ig tart. Az ellenőrzőket
a gyerekek egy hét múlva, január 29-én fogják megkapni. A
hagyományos Farsangi Karnevál február 5-én lesz.

Előnevelt csirke:







III. 16-21. között (vegyes ivarú tojó), és fehér (hús) (460Ft)
Korlátozott számban kendermagos és master (tarka) is
kapható! (460Ft)
IV. 14-20. között (vegyes ivarú tojó), és fehér (hús)
Korlátozott számban kendermagos és master (tarka) is
kapható!
V. 12-16. között fehér (hús)
V. 18-21. között vörös (vegyes ivarú tojó) (450 Ft)
Korlátozott számban kendermagos és master (tarka) is
kapható!

Előnevelt kacsa:


V. 15-21. között fehér, nagytestű pecsenyekacsa

Elérhetőség: +36 82/372-952

Kirándulás
Busójárás – Mohács 2016. február 6-án. Ára: 5000 Ft
(belépőjeggyel együtt)
Jelentkezési határidő: 2016. január 22.
Tel.: Szabó Zsoltné: +36 82/372-390 és/vagy +36 30/549-4488
 Megszületett:
Péczeli Fanni – január 7-én.
Isten hozott!
 Elhunyt:
Hajmásiné Hoffmann Ilona – Élt 57 évet.
Isten nyugosztalja!

HÍRDETÉSEK
2016. évi baromfiszállítás
Napos csirke:




II. 25-27. vörös és fehér (200 Ft)
III. 24-27. vörös és fehér
IV. 20-25. vörös és fehér

Napos kacsa:


V. 4-8. között nagytestű fehér pecsenyekacsa

Napos liba (4-5 napos):


V. 10-26. között szürke nagytestű
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Igali Polgárok!
Igal Város Képviselő-testülete és a magam nevében minden
kedves igali lakosnak sikerekben gazdag, boldog, újesztendőt és jó
egészséget kívánok!
Pályázati elképzeléseink:
A 2016-os évben végre elindulnak az uniós pályázatok,
amelyeknek kifutása 2020. Ebben a pályázati időszakban
Önkormányzatunk felállította a fontossági sorrendet
Első helyen szerepelne a Gyógyfürdő és környékének további
fejlesztése. Azonban csak akkor tudunk pályázni, ha a fürdőt és
környékét az Országos Tisztiorvosi Hivatal (OTH) a beadandó
dokumentumok alapján gyógyhellyé minősíti. Önkormányzatunk
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a gyógyhellyé minősítés
folyamatát elindítja, hogy ez által a 2017-es évtől lehetőség nyíljon
a gyógyfürdő fejlesztésére. Ezt a folyamatot, amely közel 12 hónap
lefutással bír, az Igal Fürdő Kft. és Igal Város Önkormányzata
közösen bonyolítja és mindezt saját erőből valósítja meg. A közel
egy éves procedúrára azért van szükség, mert a különböző laborok
a kijelölt gyógyhely területén négy évszakos méréseket fognak
végezni (levegőszennyezettség, zajszint, valamint meteorológiai és
klimatikus adatok). A mérésekkel párhuzamosan Igal Város
Önkormányzatának rendezési tervet is kell módosítania, amelyen
szerepeltetni kell a gyógyhely kijelölésének kontúrjait, valamint a
hozzá tartozó védterületet is. A tervet a mellékelt ábra mutatja.

ciklusban nincs lehetőség, de a gyógyhelyek vonatkozásában a
fejlesztéseket támogatja az Európai Unió. Jelenleg az országban 17
gyógyhely található. Ebbe a sorba szeretnénk Igalt is felvetetni. A
fürdő területén egy mofetta (széndioxidos szárazfürdő)
megépítése is terv, amely a bejárati épület teljes felújításával és
átalakításával együtt épülne meg. Az ehhez szükséges tervvel
illetve hatósági engedélyekkel rendelkezünk. Amennyiben a
beruházás megvalósul, úgy az OEP által finanszírozott
egészségügyi szolgáltatásaink száma bővül a száraz szén-dioxid
gázos kezeléssel. Ezek a kezelések, azok számára hozhatnak
gyógyulást, vagy betegségük enyhítését, akik érszűkülettel vagy
keringési problémákkal küzdenek.
Zöldváros kialakítás: a pályázat keretén belül szeretnénk a fürdő
környékének (önkormányzati területek: parkoló, fesztiválpark,
körforgalom a Rákóczi térig bezárólag) parkosítását, sétányokkal
való ellátását megvalósítani és igényesen kialakítani, mely méltó
lenne a gyógyfürdőhöz.
Belterületi vízelvezetés: a már lezárt szennyvízelvezetési
pályázatunk keretébe nem fért bele a régi temető északi oldalán
levezetett nyomott szennyvízvezeték környezetének, szakszerű
kiépítése. Ezért a szennyvízvezeték körüli vízelvezetést pályázati
forrásból szeretnénk megoldani, az Ady Endre utcai betonút
átereszének segítségével, burkolt, kiépített árokként levezetve a
csapadékvizet a Hársas-berki patakba. A megoldásról
rendelkezünk a megfelelő műszaki engedélyes tervvel.
Szennyvíz-agglomerációs pályázat: Igal gesztorságával 8 település
pályázna szennyvíz elvezető rendszer kiépítésére. A központi
szennyvíztelep Igal területén lenne. Hasznunk az lenne, hogy a
meglévő elavult telepünk helyére egy nagykapacitású, modern, új
szennyvízkezelő központ épülne. A csatlakozó települések a
következők: Ráksi, Somogyszil, Gadács, Kazsok, Büssü, Kisgyalán,
Gölle.
Energetikai pályázatok révén szeretnénk az Önkormányzat
tulajdonában és kezelésében lévő épületeink (Konyha-étterem,
Óvoda, Önkormányzati Hivatal, Alapszolgáltató Központ) energia
ellátását napelemek felszerelésével megoldani. Óvodánál még egy
külső homlokzati hőszigetelést is tervezünk. A korszerűsítéssel az
épületek fenntartási költségei lényegesen alacsonyabbá válnának.
A pályázati egyeztetések után a további konkrét információkat a
későbbi számainkban megosztjuk Önökkel.
2016. január 13.

Ha a dokumentációk elkészülnek, kb.2016 októbere táján tudjuk
engedélyezésre bemutatni az Országos Tiszti főorvosi Hivatal
(OTH) felé. Az engedély birtokában lesz lehetőségünk a
gyógyfürdő további fejlesztését uniós pályázati forrásból
biztosítani. A gyógyfürdők fejlesztésére a 2014-2020-as pályázati

Obbás Gyula
polgármester
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MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

Ihos József fergeteges poénjaival búcsúztattuk az óévet 2015.
december 30-án.

Az ÁNTSZ munkatársai játékos foglalkozást tartottak 2015.
december 9-én „Tanuld meg és ismerd fel a veszélyjeleket”
címmel, melynek célja a gyermekbalesetek számának csökkentése
illetve megelőzése volt.

Kovács Valéria üvegfestő segítségével csodálatos és igényes
karácsonyi ajándékot készíthettek a gyerekek 2015. december 10én a kézműves foglalkozásunkon.

Állandó programjaink:



Keddenként 19 órától aerobic Plell Péter vezetésével.
Szerdánként 17 órától gyógytorna Obbás Tímea
vezetésével.

Következő programjaink:


Krisztus várás idején címmel Dr. Papp Lajos Széchenyi - díjas
szívsebész professzor tartott szívhez szóló előadást 2015.
december 12-én a művelődési házban. Köszöntő beszédet
mondott Witzmann Mihály országgyűlési képviselő.





ÁNTSZ munkatársának, Dergecz Tímeának előadása
Emlővizsgálat témakörben 2016. január 20. (szerda) 14
óra.
Baba – Mama Klub: Foglalkozást tart Csek Tamásné
Zsuzsa 2016. január 21. (csütörtök) 17 óra.
A magyar kultúra napja- 2016. január 22. (péntek) 17
óra.
X-BOX - 2016. január 30. (szombat) 15 óra.

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ

Karácsonyi ráhangolódás címmel 2015. december 19-én kézműves
foglalkozáson készíthettek ajándékot a kicsik az ünnepekre
készülve. Miközben az ügyes kezű kis manók dolgoztak karácsonyi
dalok biztosították a jó hangulatot, végül mesefilm zárta a
hangulatos délelőttöt.
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Valentin napi romantikus hétvége az
Igali-Gyógyfürdőben
2016. február 12-13-14.
Valentin nap alkalmából különleges programokkal és kényeztető
csomagajánlattal
kedveskedünk
a
hozzánk
ellátogató
vendégeknek ezen. Lepje meg Ön is kedvesét egy romantikus
fürdőzéssel és élvezzék együtt a fürdőnk nyújtotta wellness
szolgáltatásokat!

Valentin napi kényeztető csomagajánlatunk:






2 fő részére szóló egész napos belépőjegy, ami magában
foglalja az összes üzemelő medence és a szauna-világ
használatát
2 fő részére szóló 30 perces kényeztető illóolajos
masszázs (afrodiziákumokkal)
A párok közösen részesülnek a masszázs felejthetetlen
élményében és a csodálatos felfrissülésben.
2 fő részére szóló 30 perces romantikus, dézsás fürdőzés
az Igali-Gyógyfürdőben található Parajdi sófürdőben



A csomag ára 2 fő részére (belépő + masszázs): 7.400 Ft



A csomag ára 2 fő részére (belépő + masszázs + dézsás
sófürdő): 11.000 Ft



A csomagok árai 25%-os kedvezményt biztosítnak az
eredeti árakhoz képest.



A Valentin napi csomag kizárólag február 12-13-14-én
vehető igénybe.

Február 13. (Szombat) Nyitva tartás: 9:00 -20:00
Aqua-zumba „párokra szabva” (11:00 és 16:00 órakor a belső
termál medencében).
Napközben testet, lelket melengető romantikus szauna-szeánszok:


14:30 Csokis mámor



15:30 Mézédes érintés



17:00 Kókuszos kényeztetés

10:00-16:00 óráig gyermek animáció a wellness részben található
kölyök-klubban.
15:00 órától szerelmes dallamok a külső termál medencék partján.
16:30-19:30 óráig romantikus, zenés fürdőzés a gyertyafényes
medencékben.

Február 14. (Vasárnap) Nyitva tartás: 9:00 – 18:00
Aqua-zumba „párokra szabva” (11:00 órakor a belső termál
medencében).
Napközben testet, lelket melengető romantikus szauna-szeánszok:


13:00 Mézédes érintés



14:00 Mámorító illatok



15:00 Csokis mámor

16:00-17:30 óráig romantikus, zenés fürdőzés a gyertyafényes
medencékben.

Valentin napi programok
Február 12. (Péntek) Nyitva tartás: 9:00 – 18:00
Pénteken páros jegy akció:
Két teljes áru fürdőbelépő vásárlása esetén a második jegy árából
50% kedvezményt biztosítunk a pénteki napon.
Aqua-zumba „párokra szabva” (11:00 órakor a belső termál
medencében).
INGYENES szauna-szeánszok:


13:00 Mámorító illatok

Valentin napi nyereményjáték:



14:00 Mézédes érintés



15:00 Kókuszos kényeztetés

Azon vendégeink között, akik február 12-én, február 13-án vagy
február 14-én egész napos belépőt váltanak és nevükkel,
lakhelyükkel, e-mail címükkel valamint telefonszámukkal ellátva
bedobják a belépőjegyüket a fürdő recepcióján elhelyezett
urnába, azok között egy értékes ajándékcsomagot sorsolunk ki
február 16-án.

16:00-17:30 óráig romantikus, zenés fürdőzés a gyertyafényes
medencékben

A Valentin napi programokról bővebb információ a www.igal.hu
oldalon található.

