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lehetőleg dobozolva, rendszerezve. Aki pénzadományt
szeretne eljuttatni a menekült rászorulók számára, azt a
következő számlaszámra teheti meg:

50431245-10003468
Önkormányzatunk 300.000,- Ft támogatást helyezett el
ezen számlán, indításként. Az utalást szíveskedjenek 2022.
március 10-ig megtenni, ezt követően fogjuk továbbítani a
rászorulók részére.

- megjelentek közöttük. A szülők büszkén gyönyörködtek
gyermekeikben, sőt néhányan még jelmezt is öltöttek
mindenki örömére, hiszen ez az ünnep mindenkié. A
farsangon élőzenével lépett fel a közkedvelt és igényes
zenét képviselő Hangolda Együttes.
A műsorukat
követően a Toppantó táncház mozgatta meg a gyerekeket,
akik mindent megtettek a gyermekek és a szülök
szórakoztatásáért.

Várjuk szíves adakozásukat a jó ügy érdekében.
Igal, 2022. február 28.

Obbás Gyula
polgármester

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

Az egész délelőttöt betöltő rendezvényen senki sem
maradt éhesen. A szülők ízletes szendvicsekkel és finom
süteménnyel várták a farsangolókat. A jó hangulatban telt
délelőttön a jelenlévők átélhették a XIV. század óta
velünk élő néphagyományt.

Végre eljött a nap, itt a farsang, kezdődik a mulatság!
Szombat délelőtt az Arany János Művelődési Házat
vidám gyermek kacaj töltötte be. A kicsik boldogan
viselték jelmezeiket a városi farsangi rendezvényen. A
hagyományosnak tekinthető boszorkányok mellett a
népszerű mese- és filmhősök - mint például a Pókember is
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IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI
Nőnapi hétvége az Igali-Gyógyfürdőben
2022. március 5-6.
Nőnap alkalmából kiemelt figyelmet szentelünk a
hölgyeknek március első hétvégéjén! Kedvezményes
nőnapi csomagajánlattal, ajándék masszázskuponnal,
ingyenes szauna-szeánszokkal és nőnapi medencebállal
várjuk a hozzánk ellátogató hölgyeket.
Nőnapi kényeztető csomagajánlatunk – csak hölgyeknek:
 1 fő részére szóló egész napos belépőjegy (szaunavilág használattal).

BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS
ISKOLA HÍREI
Aktuális események az Igali Batthyány Károly
Általános Iskolában
Az elmúlt időszak
intézményünkben.

sem

telt

eseménytelenül

Február 15-én a leendő első osztályos óvodások, szüleik,
nevelőik látogattak iskolánkba, ismerkedve az épülettel,
termekkel, tanítókkal.
Február 25-én pénteken a jelmezeké és a mókáé volt a
főszerep, ugyanis elűztük a telet, farsangi mulatságot
rendeztünk.
Mindenki legnagyobb örömére, tornatermünk és új
épületszárnyunk kivitelezése a végéhez ért. A március 11-i
ünnepélyes avató ünnepség után tanulóink és
pedagógusaink birtokba vehetik iskolánk új helyiségeit.
Március 15-i ünnepségünket, március 12-én szombaton
tartjuk!

 1 fő részére szóló 30 perces kényeztető illóolajos
masszázs.
A csomag ára 1 fő részére 4.800 Ft (Eredeti ár: 5.800 Ft).
 1 fő részére szóló egész napos belépőjegy (szaunavilág használattal).
 1 fő részére szóló 30 perces halpedikűr kezelés.
A csomag ára 1 fő részére 5.000 Ft (Eredeti ár: 6.100 Ft).
A Nőnapi csomag kizárólag személyesen, 2022. március
5-én és 6-án a fürdő pénztárában vásárolható!

