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FIFTY - FIFTY AKCIÓ márciusban,
50 év felett 50% kedvezmény
Fifty-Fifty kedvezmény (50 év felett 50 % kedvezmény)
március hónapban MINDEN SZERDÁN az IgaliGyógyfürdőben! Azon vendégeink részére, akik elmúltak 50
évesek és február hónapban, szerdánként ellátogatnak az igali
fürdőbe, nekik 50 % kedvezményt biztosítunk a felnőtt teljes
árú belépőjegy árából, így mindössze 1.150 Ft-ért vehetik
igénybe a szolgáltatásainkat.
Fifty-Fifty kedvezményes napok:





AZ ÉV NÖVÉNYTERMESZTŐJE 2018
2019. február 2-án adták át Az Év Agrárembere Kitüntető
díjat Egerben. A díj a legrangosabb elismerés az
agrárszakmában. A díjra 10 kategóriában 130 szakembert
jelöltek, akik közül 90-en fogadtál el a jelölést. Közülük 80 fős
szakmai zsűri választotta ki a kategóriák legjobbjait. 2018-ban az
Év
Agrárembere
Kitüntető
díj
Növénytermesztés
kategóriájának nyertese Soltész Gyula, a Naki Mezőgazdasági
Zrt. vezetője. Büszkék vagyunk rá, hogy városunk lakója 2018
legjobb növénytermesztője! Gratulálunk a nívós és régóta
megérdemelt elismeréshez!

2019. március 6. (szerda)
2019. március 13. (szerda)
2019. március 20. (szerda)
2019. március 27. (szerda)

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy az akcióban
szereplő belépők 9:00 -17:00 óráig válthatóak. Az akció más
kedvezménnyel nem vonható össze és csak az egyéni egész
napos jegyekre érvényes.

HÍRDETÉSEK
Az igali Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület ezúton kéri
a Tisztelt Igali Állampolgárokat, hogy amennyiben
munkájukkal,
célkitűzéseikkel
egyet
értenek,
úgy
szíveskedjenek adójuk 1 %-ával segíteni egyesületük
működését. Adószám: 18767940-1-14.
Köszönettel, Igal ÖTE

Az Együtt Igal Városért Egyesület ezúton kéri a Tisztelt Igali
Állampolgárokat,
hogy
amennyiben
munkánkkal,
célkitűzéseinkkel egyet értenek, úgy szíveskedjenek adójuk 1
%-ával segíteni egyesületünk működését. Adószám:

18001343-1-14
Köszönettel, Együtt Igal Városért Egyesület

-------------------------------------------------------------------- Megszületett:
Pfeiffer Nóra – Január 23-án.
Isten hozta őt!

Elhunyt:
Simon Dezsőné - Élt 99 évet.

Isten nyugosztalja őt!
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,
Mobil: +36 70 682 4440 Telefon: 82/333-403 Fax: 82/333-402
Következő szám várható időpontja: 2019. március. Lapzárta: Február
28.
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Igali Hírmondó
Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű információs lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Igali Polgárok!

Tűzoltó Egyesület:
Az igali önkéntes tűzoltó és polgárőr egyesület is teljesítette az
önállóan beavatkozó minősítés megszerzéséhez szükséges
„vizsgafeladatokat”. Immáron minden feltétel adott ahhoz,
hogy az egyesület tűzoltói önállóan is beavatkozzanak a
környező településeken és Igalban.
A rendszerbe állító gyakorlat feltételezése szerint az igali
Arany János Művelődési Ház számítógépekkel felszerelt
közösségi helyiségében keletkezett tűz. Az épületet egy ember
kivételével mindenki elhagyta. A füst gyorsan átterjedt a
szomszédos termekre. A fojtogató füst hatására a bennrekedt
személy eszméletét vesztette.

Köszönjük a Thermal Panzió dolgozóinak munkáját, nélkülük
ez nem jöhetett volna össze.
Ezúton tájékoztatjuk az Érdeklődőket, hogy a Panzió
felújítására elnyert Kisfaludy Program pályázatunk szépen halad
előre. Jelenleg a kivitelezési munkálatokra a közbeszerzés
eljárása zajlik. Terveink szerint a hónapban lezárul az eljárás és
a nyertes vállalkozó nekiláthat a felújításnak. A panziót emiatt
2019. március 1 és 2019. május 31. között kívánjuk zárva
tartani. Majd a főszezonra a vendégek már a megújult
épületben, szobákban pihenhetnek.

A helyi önkéntes tűzoltók érkeztek elsőként a helyszínre, ahol
már dőlt ki a füst az ablakokon. A kárhelyparancsnok a
létszámellenőrzést végző gondnoktól információkat gyűjtött,
majd megkezdték az épület felderítését. Az egység minden
helyiséget alaposan átvizsgált. A „füst határon” már kötelező
volt a légzőkészülék használata. Az ájult sérültet rövid idő alatt
megtalálták, ketten megragadták és kihozták a művelődési
házból.
A minősítés értékelése során elhangzott: a parancsnok
kiválóan irányította a beavatkozó egységet, az önkéntesek pedig
példaértékű együttműködésről tettek tanúbizonyságot. Így a
tervek szerint március elsejétől a hivatásos tűzoltók nélkül is
beavatkozhatnak főként szabadtéri tüzek és viharkárok
felszámolásában Igal, Ráksi, Kazsok, Bonnya, Kisbárapáti és
Fiad településeken.

Thermal Panzió:
Értesítjük a kedves lakosokat, hogy az Önkormányzat
tulajdonában lévő Thermal Panzió a tavalyi év végén egy méltó
elismerésben részesült. A Szállásvadász.hu szálláshely-közvetítő
oldal Panziónkat 2018 év kitűnő szálláshelyévé minősítette.

Pályázatok:
Értesítjük olvasóinkat, hogy végre a pályázataink előre
lendültek a kezdeti adminisztrációs nehézségeket leküzdve. Az
alábbiakban részleteznénk, hogy melyik projekt jelenleg hol
tart.
 Épületenergetika: melyben a rendőrség és az
alapszolgáltatási központ épülete kerül korszerűsítésre
energetikai szempontból. A közbeszerzési eljárás sikeresen
lezajlott, melynek eredményeként az Energy Hungaryval
kötött az Önkormányzat vállalkozási szerződést.
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A munkaterület átadása megtörtént. A nyertes vállalkozás
igénybe veszi a helyi szakipari vállalkozók munkáját
alvállalkozóként.

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

 Óvodafejlesztés: melyben az óvoda épülete kerül
felújításra. A közbeszerzés rendben lezajlott, a vállalkozási
szerződést 2019.02.05-én mindkettő fél aláírta. A
munkaterület átadás-átvétel 2019.02.13-án megvolt, azóta
folyik a kivitelezés. A komplett kivitelezést pedig a HMBAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság végzi.
 Zöld város kialakítás Igalban: a projektben a KFF
ellenőrzése után el tudtuk indítani a közbeszerzési eljárást.
Jelenleg az ajánlattételi időszak zajlik, március elejéig. Várjuk
az ajánlatok beérkezését.
 Humánszolgáltatás
fejlesztése:
a
mentorálás
folyamatosan zajlik a projektben. Sajnos, még az Irányító
Hatóság válaszára várunk adminisztrációs módosítások,
valamint az eszközbeszerzésre és a juttatások változtatása
kapcsán. A rendezvényekre és a képzésekre meghirdetett
közbeszerzés a napokban zárul és a szerződéskötés a
moratórium leteltével megtörténik.

Tűzifa:
Ezúton értesítjük a kedves Lakosságot, hogy a szociális tűzi fa
és a rezsicsökkentés kapcsán igényelt fák kihordása lezárult. Igal
Önkormányzata összesen 253,5 m3 fát (177,5 m3 szociális és
76 m3 rezsicsökkentett) jutatott el a rászorulóknak. Szeretnénk
kérni a Lakosságot, hogy a jövő télre időben próbáljanak meg
gondoskodni téli tüzelőjükről, mert a szociális tűzifa ezt nem
fedezi a családoknak.

A farsangi időszakban a Hangolda Együttes tánccal és zenével
szórakoztatta a Margaréta Óvoda óvodásait és a Batthyány
Károly Általános Iskola alsó tagozatos diákjait. A sok-sok
játékkal tarkított műsorban felelevenítették a régi
népszokásokat. Nagy sikere volt medvetáncoltatásnak, amivel
búcsúztatták a telet kicsik és nagyok. A jó hangulatban telt
délelőttön a kicsik nemcsak a régi népszokásokat ismerték meg,
hanem népi hangszerekkel is megismerkedhettek.

Tűzgyújtás:
Több lakos érdeklődése okán tájékoztatjuk Önöket, hogy a
településen rendelet szerint a szabadtéri égetésre hétfőn,
szerdán és szombaton van lehetőség, szeptember 1. és május
31. között reggel 7 órától este 19 óráig . Május 31. és
szeptember 1. között pedig tilos az égetés.

Közmunka program:
Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy újra hosszabb távú
közmunka program indul településünkön. A kezdés előre
láthatólag március 1., a program vége pedig 2020. február 29.
13 fő regisztrált munkanélkülit tud alkalmazni az
Önkormányzat, közterület takarítói, valamint mezőgazdasági
munkákra

Igal, 2019. február 25.

Obbás Gyula
polgármester

Frissen sült fánk illata töltötte be február 23-án délután a
művelődési ház termét. Az Együtt Igal Városért Egyesület, a
hagyományokhoz híven, télűző farsangi fánksütést rendezett. A
lelkes tagok és a meghívott vendégek közösen készítették el a
finomabbnál finomabb fánkokat, amelyeket házi készítésű
lekvárral kínáltak.

Igali Hírmondó - Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű információs lapja
2019. Február, VIII. évfolyam 2. szám

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI

Helyreigazítás:
Az Igali Hírmondó 2019. januári számában a kézműves
foglalkozással kapcsolatos cikkben tévesen jelent meg a
következő: Varga Istvánné tanárnő irányításával a résztvevők
saját kezűleg készítettek különböző technikákkal ötletes
karácsonyi ajándéktárgyakat és díszeket maguk és a szeretteik
számára. Helyesen így hangzik a mondat: Varga Istvánné
tanárnő irányításával a résztvevők saját kezűleg készítettek
különböző technikákkal ötletes karácsonyi ajándéktárgyakat és
díszeket a Batthyány Károly Iskola Szülői Szervezet
részére.

