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SZÓRAKOZÁS
Locsolóversek


Korán reggel útra keltem,
Se nem ittam, se nem ettem.
Tarisznya húzza a vállam,
Térdig kopott már a lábam.
Bejártam a fél világot,
Láttam sok-sok szép virágot.
A legszebbre most találtam,
Hogy öntözzem, alig vártam.



Locsolkodni vicces dolog,
mert ilyenkor vödröt fogok,
hideg vízzel megtöltöm,
a lányok fejére öntöm!
Veled ilyet nem teszek,
Inkább kölnit veszek.
Szabad-e locsolni?



Népi rigmusokat kántálni nem fogok,
Vicces locsolóverset sem igazán tudok.
Ha már itt vagyok meg locsollak Téged,
Ezért markomba piros tojást kérek.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

Tisztel Igali Polgárok!
Szeretnénk tájékoztatni a Kedves Igali Polgárokat, hogy az
ingatlanon szennyvízrákötése, talajterhelési díj nélkül, 2016. április
30-ig lehetséges. Ezen dátumot mindenképpen érdemes
figyelembe venni, mivel ezután már, a bekötést el nem végzők
talajterhelési díjat fognak fizetni az elhasznált vízmennyiségnek
megfelelően (1.800 Ft / m3).
Magyar Honvédség toborzó: Újra szeretnénk emlékeztetni a
Kedves Lakosságot, hogy a Magyar Honvédség toborzással
kapcsolatos tájékozatót tart 2016. március 25-én (péntek) 11:00kor a Művelődési Házban. Kérjük azokat, akik honvédségi
alkalmazottként, illetve szerződéses katonaként szeretnének a
jövőben tevékenykedni, mindenképpen hallgassák meg a
tájékoztatót.
Az induló közmunka program feladatai a következők: Az előzőleg
telepített akácos és gyümölcsös gondozása, ápolása valamint a
közterületek rendben tartása, betonelem gyártás, térburkoló kő
gyártása, beton mederlapok készítése. Ezek a főbb
munkaterületek, amelyekre terveink és az előirányzatok szerint 30
fővel kívánunk közmunka programot indítani várhatóan áprilistól.
Ezen programot is, az előzőekhez hasonlóan a munkaügyi központ
támogatásával valósítjuk meg.
A jelenleg aktuális programban 6 fő tevékenykedik, ez a program
előre láthatólag június 30-ig tart.
Szabadtéri tűzgyújtás: Igal város belterületén avar, zöldhulladékok
égetése szeptember 1-től május 31-ig terjedő időszakban
ünnepnapok kivételével, engedélyezve van hétfői, szerdai és
szombati napokon reggel 7 óra és este 19 óra között. Igal város
belterületén háztartási hulladékot és egyéb hulladékot égetni
tilos! Igal város külterületén avar, zöldhulladék, lábon álló
növényzet, tarló és a növénytermesztéssel összefüggésben
keletkezett hulladék égetése január 1-től december 31-ig terjedő
időszakban engedélyezett, az illetékes Katasztrófavédelmi
Kirendeltség engedélye alapján. Igal város külterületén háztartási
hulladékot és egyéb hulladékot égetni tilos!
Mammográfiai vizsgálat: Ezúton tájékoztatjuk a női lakosság 45-65
éves korosztályát, hogy 2016. március 21-én délelőtt 8-tól 12 óráig
a Kaposi Mór Oktatókórházban mammográfiás emlőrák szűrésen,
tüdőszűrésen és nőgyógyászati méhnyakrák szűrésen tudnak részt
venni. A szállítóbusz 2016. március 21-én 7:15 órakor indul az
orvosi rendelő elől. Az említett szűrést az Oktatókórház
megszervezte és a szállítást az Önkormányzat biztosítja.
2016. március 21.

Obbás Gyula
polgármester

2016.február 13-án délután táncos lábú kis manók bonyolult
lépésekkel és mozgással próbálták meg legyőzni egymást az X-BOX
táncversenyen. Az első három helyezett jutalma az oklevél mellett
finom édesség volt.

Szemüveget és álarcot készítettek a gyerekek vidám hangulatban a
művelődési házban 2016. február 16-án.

Frissen sült finom fánk illata töltötte be február 20-án, délután a
művelődési ház termét. Az Együtt Igal Városért Egyesület tagjai és
a meghívott vendégek közösen készítették és fogyasztották el a
finomabbnál-finomabb lekvárral ízesített finomságot.

Ismét igazi játszótérré vált a művelődési ház a Baba – Mama Klub
foglalkozásán 2016. március 17-én, csütörtökön. Csek Tamásné
Zsuzsa gyógypedagógus vezetésével érdekes feladatokat hajtottak
végre az apróságok vidám hangulatban.
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Állandó programjaink:


Keddenként 19 órától aerobic Plell Péter vezetésével.



Szerdánként 17 órától gyógytorna Obbás Tímea
vezetésével.
Csütörtökönként 19 órától aerobic Lakatos Zsanett
vezetésével.



Húsvéti programok az Igali-Gyógyfürdőben

Húsvéti kézműves foglalkozás: 2016. március 21. (hétfő)
14 óra (Kazsoki Margaréta Egyesület közreműködésével)

2016. március 26. (szombat) Nyitva tartás: 9:00 – 19:00



X-BOX: 2016. március 29. (kedd) 16 óra



Baba – Mama Klub: Foglalkozást tart Csek Tamásné
Zsuzsa 2016. április 14. (csütörtök) 17 óra



INGYENES- Testet-lelket melengető szauna-szeánszok: 13:00,
14:00, 15:00 órakor

A húsvéti ünnepek alkalmából vidám gyerekprogramokkal –lufi
bohóccal, élő nyuszi simogatással, tojásdíszítéssel, családi
tojásvadászattal, zenés műsorral valamint egy remek hangulatú
medence bállal készülünk.

Következő programjaink:


11:00 órakor Aqua-zumba a belső termál medencéknél

ÁNTSZ munkatársának, Dergecz Tímeának előadása






Bőrbetegségek témakörben 2016. április 6. (szerda) 14
óra


2016. március 27.(vasárnap) Nyitva tartás: 9:00 – 19:00

Szabad Ötletek Színháza bemutatja „Karinthy örök…”
című előadást 2016. április 11-én (hétfőn) 14 órakor



Soós Tibor „Tavaszköszöntő” című kiállítása 2016. április
25. (hétfő) 17 óra

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ
Víz Világnapi programok az Igali-Gyógyfürdőben
2016. március 22. Nyitva tartás: 9:00 – 18:00
Az Igali-Gyógyfürdő idén is csatlakozik a Magyar Fürdőszövetség
által szervezett, a Víz világnapjához kapcsolódó kampányhoz. Az
igali
fürdő
március
22-én
(kedden)
kedvezményes
csomagajánlattal, aqua-zumba órával, ingyenes szaunaszeánszokkal és egy minden korosztály számára érdekes szakmai
előadással várja a kedves vendégeket. Az előadás témája a „Vizek
és mesterségek”, amely prezentáció során bemutatásra kerülnek a
fürdő szakmai munkakörei valamint a vízkezelés főbb folyamatai.
A Víz Világnapja alkalmából 15 % kedvezményt biztosítunk az
egész napos belépőjegyek árából.
Egész napos belépőjegyárak március 22-én:




Felnőtt jegy (20-60 év között) – 1.850 Ft
Ifjúsági jegy (6-20 év között) – 1.350 Ft
Időskorú jegy (60 év felett) – 1.500 Ft

Víz Világnapi kedvezményes csomagajánlatunk tartalma:




Egész napos húsvéti kézműves vásár a fedett fürdőben
14:00 órától 18:00 óráig húsvéti medencebál Bodó Petivel
Testet-lelket melengető szauna-szeánszok – Térítés
ellenében
Aqua-zumba (11:00 és 16:00 órakor a belső termál
medencében)

1 fő részére szóló egész napos belépőjegy (szauna-világ
használattal)
1 fő részére szóló 30 perces illóolajos masszázs
A csomag ára: 4000 Ft

Egész nap igali gyógyvíz kóstoló a fürdő recepcióján








Egész napos húsvéti kézműves vásár a fedett fürdőben
10:00 – 15:00 élő nyuszi simogatás
11:00 – 15:00 Ismét élőben találkozhattok kicsik és
nagyon kedvencével, a híres egyfejűvel, Süsüvel
15:00-16:00 Maniac Brass Band ifjúsági fúvós zenekar
zenés műsora a külső termál medencék mellett
Testet-lelket melengető szauna-szeánszok – Térítés
ellenében: 14:00, 16:00, 18:00 órakor
Aqua-zumba (11:00 és 16:00 órakor a belső termál
medencében)

2016. március 28. Nyitva tartás: 9:00 – 18:00







Egész napos húsvéti kézműves vásár a fedett fürdőben
10:00 – 15:00 élő nyuszi simogatás
11:00 – 15:00 Trapi bohóc vidám lufi figurával
ajándékozza meg a vendégeket – arcfestés, csillámfestés,
tojásdíszítés, gyermek animáció – Kölyök-Klub
14:00 Locsolóvers mondó verseny gyermekeknek (Fürdő
recepció)
15:00 órakor a játékos kedvű családok tojáskereső
versenyen vehetnek részt

A program változás jogát fenntartjuk!

HÍRDETÉSEK
Megnyitottunk!
Gazda és iparcikk bolt
Igal, Szent István u. 76. szám alatt. Kapható termékek: műtrágyák,
virágföldek,
tápoldatok,
növényvédő
szerek,
lemosó
permetszerek, stb. A 12.000 Ft összegű vásárlás felett Igalba és 15
km-es körzetében a kiszállítás ingyenes.
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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:


A részvételi díj tartalmazza az utazást autóbusszal és az
idegenvezető költségét, nem tartalmazza a belépőket.
Jelentkezési határidő részvételi díj befizetésével 2016. március 30.
Jelentkezni lehet:
Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ
7275 Igal, Szent István u. 100.

V. 4-8. között nagytestű fehér pecsenyekacsa

Nyaralás Spanyolországban
(Oropese del Mar)

Napos liba (4-5 napos):


V. 10-26. között szürke nagytestű

Részvételi díj: 145.000,- Ft/fő

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
Álláshirdetés
Az Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ családsegítő állás
betöltésére azonnali kezdéssel keres megfelelő szakképesítéssel
rendelkező munkatársat.
A pályázatot a 7275 Igal, Szent István u. 100. címre lehet
beküldeni.
Utazás
Az Esterházyak nyomában – Eisenstadt és Fraknó vára
Egy napos kirándulás
Időpont: 2016. április 30.
Részvételi díj: 7000,- Ft/fő
Program:






Időpont: 2016. június 23 – július 04. (11 nap / 9 éjszaka)

indulás 6:30-kor Igal (Coop ABC),
látogatás az Eszterházy-kastélyban tárlatvezetéssel (9
euró),
látogatás a fraknói várban, fegyvergyűjteménye, a
legrégebbi Esterházy-kincstárban (11 euró),
hazaérkezés az esti órákban,
a belépődíjak költsége: 20 euró/fő.




gyerek kedvezmény 12 éves korig 29.000,- Ft/fő
kétágyasfelár 6000,- Ft/fő/hét

Elhelyezés: a tengerparthoz közeli két hálószobás apartmanokban,
4-6 fő, melyek fürdőszobával, teakonyhával és nappalival
felszereltek, valamint egy hálószobás nappalis teakonyhás,
fürdőszobás apartmanokban 2-4 fő.
Ellátás: teljes ellátás (reggeli, ebéd, vacsora) svédasztalos
rendszerben.
Utazás: luxusautóbusszal Kaposvárról, mely DVD-vel, WC-vel,
légkondicionálóval, ital automatával felszerelt.
Az ár tartalmazza: az utazást, a tranzitszállást 2 éjszakára (ellátás
nélkül), a szállást Oropesa del Marban 7 éjszakára teljes ellátással,
a csoportkísérés és a helyi idegenvezetés költségét, valamint 2
grátisz kirándulást: Peniscola halászfaluba és likőrkóstolás
Casteloonban.
Az ár nem tartalmazza az útlemondási és az utasbiztosítást,
valamint a fakultatív programok díját.
Fakultatív program lehetőségek:



Barcelonai városnézés, kb. 50 euró,
Valenciai városlátogatás, delfin show 30 euró + belépő.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! Induláshoz szükséges
minimális létszám: 40 fő.
Jelentkezni lehet:
Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ
7275 Igal, Szent István u. 100.

