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Nőnapi hétvége az Igali-Gyógyfürdőben 

Nőnap alkalmából, kiemelt figyelmet szentelünk a hölgyeknek! 

Kedvezményes nőnapi csomagajánlattal, alakformáló auqa-zumba 

órákkal, ingyenes szauna-szeánszokkal és sok-sok meglepetéssel 

várjuk a hozzánk ellátogató hölgyeket ezen a hétvégén. 

Nőnapi kényeztető csomagajánlatunk március 5-6-án *csak 

hölgyeknek 

 1 fő részére szóló egész napos belépőjegy (szauna-világ 

használattal). 

 1 fő részére szóló 30 perces kényeztető illóolajos 

masszázs.  

 1 fő részére szóló 30 perces halpedikűr kezelés. 

 

 A csomag ára 1 fő részére (belépő + masszázs): 4.000 Ft 

 A csomag ára 1 fő részére (belépő + masszázs + 

halpedikűr): 5.000 Ft 

A Nőnapi csomag kizárólag személyesen, 2016. március 5-én és 6-

án a fürdő pénztárában vásárolható. 

 

2016. március 5. (szombat) Nyitva tartás 9:00 – 19:00 

 Minden 18 év feletti hölgy vendégünket 

megajándékozunk egy 500 Ft értékű masszázs kuponnal.   

 Gyermek animáció a kölyök-klubban.  

 Hölgy vendégeink részére ingyenes szauna-szeánszokkal 

kedveskedünk. 

 Alakformáló aqua-zumba „csak hölgyeknek” (11:00 és 

16:00 órakor a belső termál medencében).  

2016. március 6. Nyitva tartás 9:00 -18:00 óráig 

Minden hölgy vendégünknek egész nap a délutános kedvezményes 

jegyáron biztosítjuk a belépést: 

Egész napos belépőjegy áraink hölgyek részére 2016. március 6-án: 

 Ifjúsági (6-20éves korig) – 1200 Ft 

 Felnőtt (20-60 éves korig) – 1600 Ft 

 Szépkorú (60 év felett) – 1300 Ft 

 

Welcome Drink az első 100 hölgy vendégünknek 

 14:30-tól 17:00 óráig Nőnapi medencebál Bodó Petivel. 

 Hölgy vendégeink részére ingyenes szauna-szeánszokkal 

kedveskedünk. 

 Alakformáló aqua-zumba „csak hölgyeknek” (11:00 és 

16:00 órakor a belső termál medencében). 

 Ingyenes szépészeti tanácsadás hölgyek részére – AVON.  

 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 

HÍRDETÉSEK 

Együtt Igal Városért Egyesület 

Köszönjük mindazok felajánlását, akik a 2015. évben adójuk 1%-

ával támogatták a „Hagyományőrző” programunkat. /Anna napi 

Tökfesztivál, Tegyünk többet egészségünkért! Város Mikulása…/ 

Kérjük, hogy aki programunkkal azonosulni tud,2016. évben is a 

személyi jövedelemadója 1%-ával támogasson minket!  

Adószám: 18001343-1-14 Köszönjük! 

Védőnői szolgálat 

2016. 03. 21-én 8 órától a Kaposi Mór Oktató Kórházban szervezett 

mammográfiai szűrővizsgálat lesz az igali 45 és 65 éves hölgyek 

részére. 

Jelentkezni és részleteket megbeszélni Baranyi Zoltánnéval a 

82/573-032 telefonon vagy az igali védőnői tanácsadóban 

személyesen minden nap 8 és 9 óra között  lehet. 

Előnevelt csirke, kacsa, liba 

 Előnevelt csirke - fehér húsú hibrid, vörös, kettős 

hasznosítású kettő hetes – oltott állomány 

házhozszállítással 460.-Ft/db 

 Előnevelt kacsa, liba is rendelhető. A nevelésükhöz 

szükséges táp biztosítása megoldható. 

Oláh József 

Igal Táncsics telep 14. 

+36 30 639 8399 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Tisztel Igali Polgárok! 

Igal Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadta Igal Város 2016. évi költségvetését. A költségvetés 

végösszege 500.456.000 Ft, azaz ötszázmillió-

négyszázötvenhatezer forint. Ez a költségvetés tartalmazza az 

Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények költségvetését is. 

Mivel az Európai Uniós pályázatok egy része még nem került 

kiírásra, valamint elbírálásra, így idei költségvetésünk az esetleges 

pályázati finanszírozásokat nem tartalmazza jelenlegi formájában. 

A későbbiekben esetleges nyertes pályázatok költségei 

módosításként fognak szerepelni a 2016-os költségvetésben. Igal 

Város 2016. évi költségvetése hatályba lépése után megtekinthető 

lesz Igal Város honlapján (www.igal.hu). 

Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. 462 db 120 literes 

462 db szelektív hulladékgyűjtő edényt bocsátott Igal Város lakosai 

rendelkezésére. A fent említett hulladékgyűjtő edény kék színű és 

Igal felirattal ellátott. Ebben az edényben szükséges a lakosságnak 

gyűjtenie a jövőben a papír, műanyag és a tájékoztatóban 

meghatározott hulladékokat. 2016. február 22-től a 

hulladékgyűjtő edények átvehetők az Igal Szolgáltató Kft. 

telephelyén reggel 8 órától délután 16 óráig. Az átadást végző 

személyek: Takács Mónika és Csapó Csaba. Elérhetőségük: 

82/372-098. Kérjük, az átvételhez hozzák magukkal személyes 

irataikat, mivel az átadás díjmentes, de adatszolgáltatáshoz kötött. 

Azok a lakosok, akik nem rendelkeznek a tárolóedény 

elszállításához szükséges gépjárművel, kérjük, jelezzék az Igal 

Szolgáltató Kft. illetékes munkatársai felé és az edények 

kiszállításáról a Kft. munkatársai, előre egyeztetett időpontban 

gondoskodnak. Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatszolgáltatási 

előírások miatt ezen személyeknek is meg kell jelenni a Kft. 

telephelyén. Tájékoztatásul közöljük, hogy a szelektív 

hulladékgyűjtő edényekbe csak étel és italmaradéktól 

megtisztított, illetve szennyeződésmentes műanyag palackokat, 

valamint papírhulladékot lehet elhelyezni (pl. PET palack, tejes, 

üdítős doboz, tejfölös pohár, sörös doboz, újság, papírdoboz stb.). 

Az átvételkor minden ingatlantulajdonos kap egy ismertetőt, 

melyben részletesen leírásra kerül, hogy milyen hulladék 

helyezhető a gyűjtőedénybe. A gyűjtőedény ürítése a kommunális 

hulladékkal megegyezően, hétfői napokon történik. Kérjük, hogy 

ingatlanjuk elé mindkét hulladékgyűjtő edényt időben helyezzék 

ki.  

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt újságolvasókat, hogy a Magyar 

Honvédség munkatársakat keres. Jelenleg közel 3500 betöltetlen 

állásra keresnek munkatársakat. Ezen beosztások nagy részét 8 

általános iskolai végzettséggel be lehet tölteni. Ezen kívül a 

következő feltételeknek kell megfelelni az állásra jelentkezőknek:  

 18-65.életév.,  

 magyar állampolgárság,  

 büntetlen előélet,  

 bejelentett magyarországi lakóhely,  

 egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság. 

Előnyt jelent a B, C valamint az E kategóriás vezetői engedély 

megléte, illetve a bizonyítvánnyal igazolt nyelvtudás, azonban 

ennek hiánya nem kizáró ok. Kérjük, akit az álláslehetőség érdekel, 

Hivatalunk felé szíveskedjen jelezni. A tárgyban 2016. március 25-

én 11:00 kezdettel a Művelődési Házban egy tájékozató előadást 

tartanak a HM toborzó iroda munkatársai. 

Kulturális közmunka program: Ezúton értesítjük az érdeklődőket, 

hogy előre láthatólag 2016. március 1-től indul a kulturális 

közfoglalkoztatási program következő fázisa. Kérjük az 

érdeklődőket, akik legalább érettségi bizonyítvánnyal 

rendelkeznek (felsőfokú végzettség előny), hogy jelentkezzenek a 

Hivatalban Dávid Mariannál (telefon: 82/573-029). 

Közmunka program: Jelenleg 30 fő dolgozik. A telepített akácos 

programban 20 fő, közterület takarító programban 4 fő 

tevékenykedik. Mindkét program 2016. február 29-ével véget ér. A 

képzéssel egybekötött közmunka programunkban 6 főnek van 

lehetősége, hogy tovább képezze magát. Ezen program 2016. 

június 30-ig tart. A munkaügyi központban jelenleg folyamatban 

vannak az újabb programok kiírásai. Várhatóan a tavalyi évhez 

hasonlóan március végén indulhatnak újabb közmunka 

programok. Továbbra is részt kívánunk venni minden olyan 

programban, amely településünk fejlődését szolgálja. Ismét 

felhívjuk a figyelmet, hogy a közmunka programban továbbra is 

azok tudnak csak részt venni, akik a munkaügyi központban 

regisztrált álláskeresőként szerepelnek. 

Szociális tűzifa: Tájékoztatásul közöljük a tisztelt igali 

állampolgárokkal, hogy a 2015-2016-os fűtési szezonra 

vonatkozóan településünk által igényelt 103 m3-nyi 

kedvezményes tűzifát kiosztottuk a rászorulóknak. Ezen felül saját 

forrásból mindegy 35 m3-t juttattunk el az igénylőkhöz.  

 

2016. február 15.    Obbás Gyula 

     polgármester 

 

 

http://www.igal.hu/


 

Igali Hírmondó   Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű információs lapja 

2016. február, V. évfolyam 2. szám 

 

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

Az ÁNTSZ munkatársa, Dergecz Tímea az emlőrákkal és 

emlővizsgálattal kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatta a 

jelenlévőket 2016. január 20-án. 

 

A magyar kultúra napját Kovács Valéria kiállításának 

megnyitójával, Gál Laura és Kocsis Klaudia éneklésével és Varga 

Márta szavalatával ünnepeltük. A jelenlévőket és a 

közreműködőket Lőrincz Sándor újságíró köszöntötte. 

 

 

A Baba - Mama Klub soron következő foglalkozásán (2016. január 

21.) ismét jól érezték magukat kicsik és nagyok. Miközben a 

gyerekek játékos feladatokat végeztek, Csek Tamásné Zsuzsa pedig  

hasznos tanácsokkal látta el a szülőket. 

 

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. 

 

 

Állandó programjaink: 

 Keddenként 19 órától aerobic Plell Péter vezetésével. 

 Szerdánként 17 órától gyógytorna Obbás Tímea 

vezetésével. 

 Csütörtökönként 19 órától aerobic Lakatos Zsanett 

vezetésével. 

Következő programjaink: 

 Farsangi kézműves foglalkozás – 2016. február 16. (kedd) 

14 óra. 

 Farsangi fánk sütés az Együtt Igal Városért Egyesület 

segítségével - 2016. február 27. (szombat) 14 óra.  

 Baba – Mama Klub: Foglalkozást tart Csek Tamásné 

Zsuzsa 2016. március 3. (csütörtök) 17 óra. 

BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 
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IGALI-GYÓGYFÜRDŐ 

Belföldi kiállításokon népszerűsítjük Igalt  

Örömmel értesítjük a kedves lakosságot, hogy a tavalyi sikeres 

megjelenéseket követően, idén is több nagy, országos jelentőségű 

turisztikai kiállításon népszerűsítjük Igalt és a gyógyfürdőt. 

A 2015-ös megjelenést követően idén is önálló standdal jelenünk 

meg Magyarország legnagyobb turisztikai vásárán az Utazás 

Kiállításon, emellett pedig részt veszünk a X. Főszezon Turisztikai 

és Gasztronómiai Kiállításon, valamint a szintén jubileumi X. 

alkalommal megrendezésre kerülő Szegedi Utazási Börzén.  

A kiállításokra különféle nyereményjátékokkal illetve több új 

kiadvánnyal (éves programfüzettel, szállásajánlóval) és sok-sok 

meglepetéssel készülünk. Bízunk benne, hogy ezen 

megjelenésekkel is hozzájárulunk településünk népszerűsítéséhez 

és fürdőnk vendégforgalmának növeléséhez. 

Az Igali-Gyógyfürdő az alábbi belföldi kiállításokon vesz részt 

idén: 

 X. Utazási Börze Szeged 

Időpont: 2016. február 26-27.  

Helyszín: Árkád Szeged Bevásárlóközpont 

 Utazás Kiállítás 2016    

Időpont: 2016. március 3-6.  

Helyszín: Budapest (Hungexpo vásárközpont) 

 X. Főszezon Turisztikai és Gasztronómiai Kiállítás és Vásár  

Időpont: 2016. május 7-8. 

Helyszín: Budapest (Budai Vár) 

Bővebb információ a kiállításokról a www.igal.hu oldalon 

található. 

Gellért Attila 

marketing vezető 

 

Februári akciók az Igali-Gyógyfürdőben 

Fifty-Fifty kedvezmény  

(50 év felett 50 % kedvezmény) február minden szerdáján az Igali-

Gyógyfürdőben! 

Azon vendégeink részére, akik elmúltak 50 évesek és február 

hónapban szerdánként ellátogatnak az Igali-Gyógyfürdőbe, nekik 

50 % kedvezményt biztosítunk a felnőtt teljes áru belépőjegy 

árából.  

Februárban minden szerdán az 50 év feletti vendégeink csupán 

1.100 Ft-ért válthatnak egész napos belépőt az Igali-

Gyógyfürdőben. 

 

 

Hétköznapi masszázsakció 

Azon vendégeink részére, akik február hónapban bármelyik 

hétköznap teljes áru belépőjegyet vásárolnak, számukra 500 Ft 

kedvezménnyel biztosítjuk az alábbi masszázsszolgáltatásainkat: 

 Masszázs /30 perc/ - 2.200 Ft (eredeti ár: 2.700 Ft) 

 Masszázs /40 perc/ - 2.700 Ft (eredeti ár: 3.200 Ft) 

 Illóolajos masszázs /30 perc/ - 2.500 Ft (eredeti ár 3.000 Ft) 

 Illóolajos masszázs /40 perc/ - 3.000 Ft (eredeti ár: 3.500 Ft) 

 Nyirokmasszázs /40 perc/ - 3.400 Ft (eredeti ár (3.900 Ft) 

 

Autentikus Egészségnapok 2016.február 27-28. 

Az idei évben is megrendezésre kerülnek a nagy népszerűségnek 

örvendő Autentikus Egészségnapjaink az Igali-Gyógyfürdőben. A 

kétnapos rendezvény keretein belül egészséges életmódhoz 

kapcsolódó programok, ismeretterjesztő előadások, különböző 

tornák (vízi torna, jóga), masszázsok, reflexológia - reiki – 

energetikai kezelések –meditáció – stresszoldás, biotermékek 

bemutatója valamint diétás tanácsadás várja a vendégeket. 

Február 27. Nyitva tartás: 9:00–18:00 

Egész nap kézműves és biotermékek bemutatója:  

 Gyógykészítmények, gyógynövények.  

 Bio gyümölcsök, aszalt gyümölcsök, befőttek, lekvárok. 

Egész nap Ingyenes Reflexológia – Reiki - Jóga – Energetikai 

kezelések – meditációs órák – stressz oldás 

 Szauna szeánszok a testi-lelki feltöltődés jegyében. 

 Aqua-zumba. 

Február 28. Nyitva tartás: 9:00-18:00 

Egész nap kézműves és biotermékek bemutatója:  

 Gyógykészítmények, gyógynövények. 

 Bio gyümölcsök, aszalt gyümölcsök, befőttek, lekvárok. 

Egész nap Ingyenes Reflexológia - Reiki – Jóga - Energetikai 

kezelések  

 Szauna szeánszok a testi-lelki feltöltődés jegyében. 

http://www.igal.hu/

