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Apróhirdetések
„A bor maga az élet…” olyan
tulajdonsággal bír, mely csak a
műalkotásokhoz hasonlítható. Mesél
arról az időről mikor készült, arról a
területről,
melyről
származik,
valamint
az
emberekről,
akik
megalkották.

Meghívó

A VII. Igali
Bor-és Pálinkaversenyre!
Helyszín: Igal, B.V. Szálloda
Időpont: 2015. április 25.
18.00 órától – vendégek fogadása,
18.30 órától – eredményhirdetés
19.30 órától – vacsora.
A jó hangulathoz illő zenéről,
gondoskodunk.
A vacsora ára: 3000 Ft/fő, ami egy
vegyes tál desszerttel (oldalas,
pulyka gordon, töltött csirkecomb,
rizibizi,
sült
krumpli,
káposztasaláta, lúdláb). A vacsora a
borfogyasztást is tartalmazza.
Fővédnök:
Obbás Gyula
Igal Város Polgármestere
Részvételi feltételek:
Borminta fajtánként
2x0,75 l-es üvegben.
(Direkt termő kategóriában is lehet
indulni pl.: otelló)
Pálinkaminta fajtánként
1x0,3 l-es üvegben

Ismét
ingyen
tartok
német
nyelvtanfolyamot 2015. június 11től július 30-ig. (8 alkalom,
csütörtökönként 19 órától) a
művelődési
házban,
ahol
jelentkezni
lehet.
Várom
a
kezdőket, újrakezdőket, a lelkes,
szorgalmas tanulókat! Ne feledjük,
a nyelvtudás hatalom. Peiffer
Jürgenné,
ilona.pfeiffer@gmail.com
Napos és előnevelt csirke, kacsa,
napos liba megrendelhető!
Ellenőrzött állományból! Házhoz
szállítva! Telefon:06-82/372-952
Szállítások
Napos csirke (vörös és fehér)
április 21-25.
Napos kacsa (nagytestű fehér
pecsenyekacsa): május 5-9.
Napos liba (szürke nagytestű 4-5
napos): május 8-26.
Előnevelt csirke (vörös tojó,
fehér hús, korlátozott számban
kendermagos és master is kapható):
április 15-21 és május 12-16
(fehér hús), május 17-22 (vegyes
ivarú tojó).
Előnevelt kacsa (nagytestű fehér
pecsenyekacsa): május 10-19.

SZÖVETSÉG A POLGÁROKÉRT
ALAPÍTVÁNY
KÖZHASZNÚ SZERVEZET
MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ
(LESZÁZALÉKOLT), DE DOLGOZNI
SZERETNE?
MUNKÁLTATÓ ÉS MEGVÁLTOZOTT
MUNKAKÉPÉSSÉGŰEKET
FOGLALKOZTATNA?
MI ÖSSZEHOZZUK ÖNÖKET!
IGAL, MŰVELŐDÉSI HÁZ,
SZERDA 1000 - 1200
TEL.: 06-70/967-69-55, 06-70/967-69-81
SZOLGÁLTATÁSAINK INGYENESEN
VEHETŐK IGÉNYBE.

Nevezési díj fajtánként: 600 Ft
Igaliaknak a nevezés ingyenes!
Minták átvétele igali boros
gazdáknak: Igal Művelődési Ház
2015. április 17-18. (péntek-szombat)
15-19 óráig
Minták átvétele vidékieknek: Igal
Művelődési Ház
2015. április 20-21. (hétfő-kedd)
15-19 óráig
Kapcsolattartók:
Szervező:
Kreka Ferenc Tamás +36-30-9369-129
Segítők:
Szabó Attila +36-70-3724-994
Gerencsér Zoltán: +36-30-3783-585
Médiareferens:
Molnár Vilmos +36-30-2278-392

 Született:
Őszi Levente 2015. március 17-én.
Isten Hozott!

…a szőlő és bor együtt kísérik az
emberiség fejlődését. A szőlő és az
átváltozásaként
létrejött
bor
évezredek óta minden kultúrában
jelen van és hatása pozitív…

Kirándulás
2015. május 23.
- Szeged,
Ópusztaszer - 5500Ft +2800 belépő
Jelentkezési határidő:
2015. május 1.
Jelentkezni lehet: Szabó Zsoltné
30/549 44 88 vagy 82/372 390

TAVALY ELŐTTI ÁRON
Rendelhető csirke, kacsa, pulyka
Baromfi betegségek ellen oltva:
szalmonella, Avifa, RTI, MM, MG, MS
mentes állományból.
ELŐNEVELT CSIRKE - FEHÉR HÚS
HIBRID
3 hetes, kb. 30 - 40 dkg 440,-Ft/db
SÁRGA VEGYES IVARÚ
4 hetes, kb. 25- 30 dkg 440,- Ft/db
KENDERMAGOS VEGYES IVARÚ
4 hetes , kb. 20- 30 dkg 440,-Ft/db
Szállítás: 2015. március 25.
/szerda/
Továbbiakban két hetente
ELŐNEVELT KACSA
FEHÉR NAGYTESTŰ ANGOL HIBRID
2 hetes, kb. 30 – 40 dkg 560,-Ft/db
Szállítás: 2015. április 08.
/szerda/
Továbbiakban két hetente
ELŐNEVELT PULYKA
FEHÉR HÚS HIBRID VEGYES IVARÚ
5 hetes, kb. 1-1,2 kg 1960,-Ft/db
Szállítás: 2015. május 06. /szerda/
Továbbiakban két hetente
LETOJT TYÚK EGÉSZ ÉVBEN
IRATHATÓ!
SZÁLLÍTÁS HAVONATA
VÁROM MEGRENDELÉSÜKET:
LESZICSKOV TIBORNÉ /RÓZSA /
IGAL SZENT ISTVÁN UTCA. 166. sz.
TEL: 06- 20-536-97-37

:

16

 Elhunyt:
Szabó Béláné, élt 86 évet
Horváth Ernőné, élt 73 évet
Kovács Ferenc István, élt 73 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 várható időpontja:
2015. május, Lapzárta: 2015. április 30.
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Igal

város önkormányzatának díjtalan, közérdekű információs lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Olvasók!
2015. március 5-én hatályba lépett az
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.
(XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új
rendelkezéseket
tartalmaz
a
szabadtéri
tűzgyújtásra, különösen az irányított égetés
engedélyezésének
szabályaira
vonatkozóan.
Belterületen csak abban az esetben lehet növényi
hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet
megengedi. Igal Város Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadta a 4/2015. (IV.10.) számú
önkormányzati rendeletét az avar, zöld és egyéb
hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatban, mely
alapján szeptember 1-jétől, május 31-ig terjedő
időszakban hétfői, szerdai és szombati napokon
reggel 7-től este 7-ig van rá lehetőség.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ebtartókat, hogy
idén 2015. április 14-én 8-10 óra között kerül sor
az éves kötelező veszettség elleni kutyaoltásra a
Művelődési Ház udvarán.
A pótoltás április 21-én, kedden 14-16 óra
között lesz az említett helyszínen. A háznál történő
oltás időpontja: 2015. április 22-én, szerdán 8:00
órától egész nap. Az oltás ára 3.500 Ft/eb, háznál
4.000Ft/ eb. Az oltási kiskönyvet mindenki hozza
magával!
A DRV Zrt. illetékes munkatársai jelezték
Önkormányzatunknak, hogy a szennyvízcsatorna
hálózatra
történő
rákötésekhez
szükséges
szakfelügyeletet térítésmentesen biztosítják, abban
az esetben, ha 2015. április 30-ig azt írásban
megigénylik az ingatlantulajdonosok. Az erre
vonatkozó formanyomtatvány a Művelődési Házban
megtalálható, illetve az Önkormányzat honlapjáról
is letölthető.
Igal Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Kárpátalján lévő, magyarlakta Tiszapéterfalva
település javára gyűjtést szervez. Az orosz-ukrán
konfliktus miatt e településről is besorozzák a
civil lakosság egy részét, így az otthon maradtak
életfeltételei rendkívüli módon megnehezültek. A
hrivnya, mint fizetőeszköz leértékelődött az
élelmiszer árak az egekbe szöktek. A Katolikus
Karitász és a Református Szeretetszolgálat példáját
követve,
mi
is
adománygyűjtést
szervezünk
testvértelepülésünk
lakóinak
megsegítésére.
Ezúton is tisztelettel kérjük azokat a jóérzésű,
adakozni hajlandó lakosokat, hogy e nemes cél
érdekében legyenek partnereink. Adományaikat az
alábbi, Budapest Banknál vezetett számlaszámra
szíveskedjenek
átutalni,
illetve
befizetni:
10103214-58137200-15004006, vagy a Művelődési
Házba átvehető postai csekken feladni. Az adomány
összegének
nagyságától
függetlenül
várjuk
mindenki segítségét. Tartós élelmiszert, illetve más
cikkeket (ruhát, tisztítószert) nem gyűjtünk, mivel

az ukrán hatóságok a szállító kamionokat nagy
nehézségek árán, hosszú várakozást követően
engedik csak át a határon.
Ezúton szeretnénk megköszönni a 1848-49-es
forradalom és szabadságharc emlékére rendezett
ünnepi műsor résztvevőinek, felkészítőiknek, és a
Somogyi Hagyományőrző Huszároknak, valamint
mindazoknak, akik bármilyen módon közreműködtek a
szervezésben és a lebonyolításban, az áldozatos
munkájukat.
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megrendezi
Önkormányzatunk a Városi Majálist, május 2-án
szombaton, amelyre 2015. április 24.-ig várjuk a
főzőversenyen
indulni
vágyó
csapatok
jelentkezését. A részletes programról bővebben a
szokásos hirdetési felületeken értesítjük majd az
érdeklődőket.
A Mentőállomás építkezési munkálatairól: a
teherhordó falazatok állnak, az aljzatbetonozás,
vizes alapozási munkák elkészültek. A napokban
készítik a munkások a vasbeton koszorút és a mosó
feletti vasbeton födémlemezt. Ezúton hívjuk fel a
figyelmét azoknak, akik a jövőben működő
mentőállomáson munkát vállalni szándékozóknak,
hogy április végéig szíveskedjenek önéletrajzukat
hivatalunkhoz
eljuttatni.
Önkormányzati
Hivatalunk
továbbítani
fogja
az
Országos
Mentőszolgálat
illetékes
munkatársának.
Elsősorban
mentőtiszt,
mentő
gépkocsivezető
(megfelelő
kategóriaminősítéssel),
mentőápoló,
takarító
munkakörök
betöltésére
várják
a
jelentkezőket.
Közmunkaprogram:
márciusban
indult
foglalkoztatási fázisban 10-10 fő közmunkás került
alkalmazásra építőipari segédmunkásként, illetve
mezőgazdasági feladatkörben. Reményeink szerint
április hónapban a Munkaügyi Központ megindítja az
ígért következő munkaprogramot, ahol az eddiginél
nagyobb létszámban tudjuk alkalmazni a helyi
munkanélkülieket. A jelenlegi program keretén
belül
sor
került
440
gyümölcsfa
csemete
telepítésére,
amelyek
a
régi
és
az
új
Takarékszövetkezethez tartozó területeken lettek
elültetve. Olyan nem tájidegen, őshonos fajtákat
gyűjtöttünk össze, amelyet apáink, nagyapáink is
termesztettek. Ezek a gyümölcsfa fajták rezisztens,
illetve fél-rezisztenstípusúak, ezért kevesebb
vegyszerezést igényelnek. Szilva, őszibarack,
kajszibarack, cseresznye, meggy, alma és körte
fajtákat ültettünk. A gyümölcsösök termőre
fordulásakor
a
közétkeztetésben,
illetve
aszalványként szeretnénk felhasználni termésüket.
Igal, 2015. április 10.
Obbás Gyula, polgármester

Igali Hírmondó
Művelődési Ház hírei
Március 8-án ismét megrendezésre került a hagyományos Nőnapi
Party.
Ezúton szeretném megköszönni azoknak, akik bármilyen formában
segítették a program megvalósulását.
Zene: Lencsés Krisztián „Nanu” és Bódi Gábor
Büfé: Sipos László és Sipos Rajmund Plakát: Czár Gábor
Rendfenntartó: Ferenc Horváth Pakolás/takarítás: Krannauer
Noémi, Kreka Dóra és Pali Ágnes
Remélem mindenki jól érezte magát és eljön legközelebb is és
minden alkalommal egyre többen és többen leszünk, mert szeretném
folytatni ezt a megkezdett hagyományt!
Czeider Ákos szervező
Márciusban is folytatódott Kovács Valéria üvegfestővel közös
programunk, mely során az
általános iskola 6. osztályos
tanulói ismerkednek meg az
üvegfestés
fogásaival.
Március 9-én a csoport
ellátogatott Valéria otthoni
műhelyébe,
ahol
mesélt
pályájáról,
művészi
motivációjáról
és
egy
rögtönzött
kiállítás
keretében bemutatta műveit.
Március 16-án pedig már
ismét az alkotásé volt a
főszerep, ezúttal a gyerekek
otthonról hozott domború
poharakon,
üvegeken
próbálhatták ki a kontúrozást. A program áprilisban is
folytatódik, amikor már anyák napjára készülnek a színesebbnél
színesebb üvegek.
Március 19-én az ÁNTSZ munkatársa,
Fördős Istvánné tartott tájékoztató
előadást
a
daganatos
megbetegedésekről, prevencióról és
időben
való
felismerés
fontosságáról, bemutatva az otthon
is
alkalmazható
ellenőrző
módszereket.
Március 21-én, szombaton ismét
a gyerekek vehették birtokba a
művelődési
házat.
Már
rákészülésként
a
tavaszi
szünetre és a húsvétra játékos,
táncos
X-BOX
vetélkedőt
szerveztünk Tancz Szabolcs
vezetésével. A játék során párok
versenyeztek és igyekeztek a
legpontosabban leutánozni az
eléjük
vetített
táncmozdulatokat. A sokszor izgalmasan szoros küzdelmekből
legjobbként kikerülők édes nyereményeket vehettek át.
Március 27-én és 28-án már a
húsvéti készülődésé volt a
főszerep a művelődési házban.
Pénteken
az
általános
iskolásokkal kipróbáltuk a
hagymahéjas
tojásfestést,
amiből nagyon szép hímes
tojások készültek. Szombaton
pedig bárki, aki ellátogatott
hozzánk kipróbálhatta ezt a
hagyományos technikát.
Áprilisi programjaink:
Minden hétfőn 17:30-tól Hastánc Nyögéri Henrietta vezetésével.
Minden kedden és csütörtökön 18:00-tól aerobic Plell Péterrel.
Minden szerdán 17 órától gyógytorna Obbás Tímeával.
Minden hónap első csütörtökjén 17 órától a Baba-mama klub és
vezető gyógypedagógusunk Csek Tamásné Zsuzsanna várja az
anyukákat és a lurkókat ingyenes, játékos fejlesztő
foglalkozásra.
Következő tervezett játékdélutánunkra április 18-án délután 2
órától várjuk a gyerekeket.
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Április 23-án 13:30-tól az ÁNTSZ munkatársai tartanak előadást a
mozgásszervi betegségekkel kapcsolatban. Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
Programjaink, hirdetéseink megtalálhatóak facebook
oldalunkon: www.facebook.com/aranyjanos.muvelodesihaz.7,
Csatlakozzanak hozzánk,
kövessenek minket a facebook-on is!
Teleház nyitva tarás:
hétfő, szerda, csütörtök: 13:00-17:00
kedd: 13:00-19:00, péntek, szombat: 13:00-20:00
Szombat:13:00-20:00, Vasárnap: 13:00-16:00
2015. március 21-én, Magyaratádon vett részt
a Költészet Napja alkalmából a Kaposvári
Kistérségi
Közkincs
Egyesület
által
szervezett
Kistérségi
Szavalóversenyen
Farkas Józsefné. Szereplésével kiérdemelte,
hogy részt vehessen a döntőn, amit 2015.
április
11-én
tartanak
Somogyjádon.
Gratulálunk!

Együtt Igal Városért Egyesület
Együtt
Igal
Városért
Egyesület
2015.
március
7-én
„Nőnapi
teadélutánt”
szervezett!
A
rendezvényre
a
tagságon
kívül
meghívtunk
minden
igali
lakost, akik az
elmúlt
években
segítették az egyesület munkáját. Pali Norbert alpolgármester
nőnapi köszöntője után Szép Ferencné az egyesület elnöke
megköszönte a vendégek részvételét és támogató segítségüket. A
rendezvény sikeréhez hozzájárult a sok finom sütemény, valamint
Weisz József és Kreka Ferenc által felajánlott bor. A meghívást
sokan elfogadták és nagyon jó hangulatú délutánt tölthettünk
együtt kellemes beszélgetéssel, tánccal, magyar nóták
éneklésével!

Hírmorzsák az oviból
Kedves Szülők! Kedves Olvasók! Az Igali Hírmondó előző
számaiban olvashattak arról, hogy milyen események voltak
intézményünkben, milyen programok színesítették óvodai
életünket. Az elmúlt időszak is programokkal teli volt, a
legfontosabbakat szeretném megemlíteni.
Március hónap legnagyobb eseménye a Március 15-e
témahét volt. Nem lehet elég korán elkezdeni a nemzeti öntudatra
nevelést,
így
minden
évben
készülünk
március
15-e
megemlékezésére. Óvodásaink versekkel és dalokkal emlékeztek a
régmúlt idők hőseire. A középsős és nagycsoportos gyermekeink a
március
15-ei
témahét
keretében
a
foglalkozásokon
megismerkedhettek a magyar nemzet zászlójával, verseket és
énekeket tanultak, többek között kokárdákat is készítettek. A
gyermekek tapasztalatokat gyűjtöttek nemzeti ünnepünk
szimbólumairól. A témahét alatt erősödött hagyomány tiszteletük,
magyarság tudatuk, kötődésük lakóhelyükhöz, hazájukhoz. A
témahét célja volt: nemzeti hagyományaink megismertetése.
Fejlődjön
gyermekeink
magyarság-tudata,
erősödjön
hazaszeretetük. A gyermekek ismerkedjenek meg hazánk
jelképeivel. Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc
eseményeinek felidézése, könyvek nézegetésével, filmvetítéssel
is megvalósult. Projektzárásra „Március 15” tabló is készült.
A Víz Világnapját óvodánkban kiemelten fontosnak
tarjuk, és úgy gondoljuk, hogy már ilyen kicsi korban meg kell
tanítani a gyermekeknek a víz fontosságát, értékét. Közel egy
héten át a gyermekekkel különböző tevékenységek keretében
ismertettük meg a víz tulajdonságait, felhasználhatóságát.
A hónap vége már a húsvétvárás jegyében telik. Beszélgetünk
a húsvéti néphagyományokról, az ünnep jelentőségéről,
bibliaórán a húsvét keresztény értelmezéséről, az óvodás gyermek
befogadó képességéhez mérten. A hét folyamán folyamatosan
gyűjthetnek ismereteket a húsvéthoz kapcsolódó népszokásokról,
a locsolkodásról, a húsvét jól ismert jelképeiről: tojás bárány,
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tűz, víz, és a nyúl. A témahét minden napján valami új ismerettel,
tevékenységgel
gazdagodhatnak
a
gyerekek.
Festhetnek,
díszíthetnek
tojást,
tojástartót,
nyuszit
formázhatnak.
Festhetnek hagymahéj főzettel, temperával. Ragaszthatnak,
vághatnak, kipróbálhatják a mozaik, és a gyűrés technikáját. Az
így elkészült alkotásokkal díszíthetjük fel közösen a
csoportszobát, a folyosót, az alkalomhoz illően, az ünnepi
hangulat megteremtése érdekében.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői
felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való
részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem
íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az Igali Margaréta Óvoda szeretettel várja a

Minden érdeklődőt szeretettel vár az Igali Margaréta Óvoda
valamennyi dolgozója!

2015/2016-os nevelési évre gyermeküket intézményeinkbe
beíratni szándékozó kedves szülőket és gyermekeket.
A beiratkozás ideje: 2015. április 20-tól - 24-ig (8-12 óráig)
Kérjük, hogy a beiratkozáshoz szíveskedjenek magukkal hozni:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére
kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi
kivonatot vagy személyi igazolványt),
a
gyermek
lakcímét
igazoló
hatósági
igazolványt
(lakcímkártyát),
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát).
- Ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, az erről
szóló határozatot
- A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való
felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata is
szükséges.
A jelentkezés során a szülőnek írásban, az óvodától kapott
jelentkezési lap kitöltésével kell jeleznie jelentkezési
szándékát. Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket,
akik 2015. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, és óvodai
jogviszonnyal még nem rendelkeznek. Azokat a gyermekeket is be
kell íratni, akik az év folyamán töltik be a 3. életévüket.
A kötelező óvodai nevelésben résztvevők köre öt éves korról
három éves korra változik.
Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek
hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény. A vezető felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is,
aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül
betölti, feltéve, hogy a településen minden három éves és annál
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
2015. szeptember 01-től az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint
a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább
napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő
kérelmére a fenntartó részéről a jegyző - az óvodavezető,
valamint a védőnő egyetértésével - a gyermek jogos érdekét szem
előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a
kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek
családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos
helyzete indokolja.
Az Nkt. 8. § (5) bekezdése értelmében a gyermek hároméves
korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik
életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi
napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi
napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az
óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel,
és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos
alapprogramjában foglalt követelményeket.
Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel,
átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek
harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke
óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek
felvétele folyamatos.
A 49.§ (2) bekezdése szerint a gyermeket elsősorban abba az
óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy
ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője
dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek
számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több
óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely
javaslatot tesz a felvételre. Az óvodai felvétel tárgyában hozott
döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt
utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. Az
óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot
gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül
illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz
(önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve
az óvoda vezetőjénél. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.
Ha a gyermekek az év folyamán a 3. életévük betöltésével
a felvételre jogosulttá válnak, a szülő gyermeke óvodai
felvételét, átvételét bármikor kérheti.

Akik érdeklődnek óvodánk iránt, végleges döntésük előtt, kérjük,
látogassanak meg minket!

Óriási volt az érdeklődés Budapesten és
Debrecenben is az Igali- Gyógyfürdő iránt Az eddigi gyakorlattól
eltérően, idén Magyarország két legnagyobb turisztikai
kiállításán kezdtük meg fürdőnk népszerűsítését.
Az Igali- Gyógyfürdő, történetében első alkalommal önálló
standdal jelent meg Magyarország legrangosabb turisztikai
vásárán, a Budapesten megrendezésre került Utazás Kiállításon.
Túlzás
nélkül
állítható, hogy a
kiállítás mind a 4
napja
alatt
várakozáson
felüli volt az
érdeklődés
az
igali stand iránt,
amely rendkívül
nagyszámú
látogatót vonzott.
A fürdő standján
új kiadványokkal,
kedvezményes szállásajánlatokkal, kvíz játékkal és az igali
székhelyű Pek- Snack Kft. jóvoltából pogácsakóstolóval várták az
érdeklődőket. Nagy örömünkre szolgált azt tapasztalni, hogy a
standnál nemcsak az érdeklődő vendégek, hanem a szakmai
tárgyalópartnerek is folyamatosan egymást váltották, amelynek
köszönhetően számos üzletkötés indult el, illetve fog a jövőben
otthonról megvalósulni.
A március 13-15. között megrendezésre került debreceni
kiállítás minden bizonnyal az idei év legjobb és egyben
leglátogatottabb vidéki vására volt. A több mint 10.000 látogatót
vonzó debreceni Utazás és Szabadidő kiállításon is első
alkalommal képviseltette magát Igal. Fürdőnkkel a belföldi
díszvendég Balaton régió standján találkozhattak az érdeklődök,
akikből szerencsére rengeteg volt. A vásár három napja alatt
végig nagy volt az érdeklődés az Igali- Gyógyfürdő iránt, amit a
több mint fél ezer elosztogatott prospektus és a rengeteg
kitöltött kvíz lap is bizonyít. Remélhetőleg nagyon sok új
jövőbeni vendéggel sikerült megismertetnünk hazánk egyik
ékkövét, az Igali- Gyógyfürdőt.
Gellért Attila
marketing vezető

Örömmel tájékoztatjuk a kedves lakosságot,
hogy április elsejével megnyitottuk az önkormányzat tulajdonába
került
Termál
Panziót, amely az
átminősítést
követően
szállodaként,
Thermal
Hotel
elnevezéssel fog a
jövőben üzemelni. A
Hotel üzemeltetését
az Igal Fürdő Kft.
látja el. A nyitás
alkalmából
rendkívül kedvező
csomagajánlattal várjuk kedves vendégeinket (19.900,- Ft/ 2 fő/
2éj –teljes panzióval, fürdőbelépővel). Bővebb információ a
csomagról az ertekesites@thermalhoteligal.hu e-mail címen
kérhető. Kérjük, keressék fel a szálloda megújult honlapját,
amelyet természetesen folyamatosan frissítünk és bővítünk. Az
igali lakosok számára egész éven át 10% kedvezményt biztosítunk
az A’la carte étkezéseink árából. Mindenkit szeretettel várunk!

