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 Akupresszurás meridián masszázs (hát,láb,kar)  

 Lélek és Szeretet masszázs  

 Reiki,- Svéd,- Shiatsu,- TAO masszázs  

 Reflexzónás talpmasszázs  

 Csontkovácsolás 

Testet-lelket melengető szauna-szeánszok (térítés ellenében). 

Nőnapi hétvége az Igali-Gyógyfürdőben 

2017. március 11-12. 

Nőnap alkalmából, kiemelt figyelmet szentelünk a hölgyeknek 

ezen a hétvégén! Kedvezményes nőnapi csomagajánlattal, 

sztárvendéggel, alakformáló auqa-dance órákkal, ingyenes 

szauna-szeánszokkal és sok meglepetéssel várjuk a hozzánk 

ellátogató hölgyeket ezen a hétvégén. 

 

2017. március 11. (szombat)  

Nyitva tartás: 9:00 – 19:00 

 Minden 18 év feletti hölgy vendégünket megajándékozunk 

egy 500 Ft értékű masszázs kuponnal. 

 11:00 és 15:00 órakor alakformáló Aqua-Dance „csak 

hölgyeknek” (a belső termál medencében). 

 Gyermek animáció a kölyök-klubban. 

 Hölgy vendégeink részére ingyenes szauna-szeánszokkal 

kedveskedünk: 

- 14:00 Illatcsokor (illóolajos)  

- 15:00 Kókuszos bőrradír (kókuszos) 

- 16:00 Kleopátra kényeztetés (mézes) 

Nőnapi kényeztető csomagajánlatunk – 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): 

4.200 Ft (Eredeti ár: 5.000 Ft) 

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

5.500 Ft (Eredeti ár: 6.900 Ft) 

A Nőnapi csomag kizárólag személyesen, 2017. március 11-én 

és 12-én a fürdő pénztárában vásárolható! 

2017. március 12. (vasárnap) 

Nyitva tartás: 9:00 -18:00  

 Minden 18 év feletti hölgy vendégünket megajándékozunk 

egy 500 Ft értékű masszázs kuponnal. 

 Welcome Drink az első 100 hölgy vendégünknek. 

 11:00 órakor alakformáló aqua-zumba „csak hölgyeknek” a 

belső termál medencében). 

 14:00-tól 17:00 óráig Nőnapi medenceparty.  

 15:00 órakor SZTÁRVENDÉG: Veréb Tamás (a 2016-

os Sztárban Sztár győztese).  

 Szauna-szeánszok (Térítés ellenében) - Szaunamester: 

Szilágyi Hajnalka (országos szaunamester bajnok). 

 Egész nap ingyenes szépészeti tanácsadás hölgyek részére  

A programváltozás jogát fenntartjuk! 

 Gellért Attila 
               marketing vezető 

HIRDETÉSEK 

 Kérjük adója 1%-val támogassa az Együtt Igal Városért 

Egyesület munkáját, ezáltal helyi hagyományaink 

újraélesztését és ápolását, közösségünk építését, valamint a 

közösségfejlesztő folyamatok elősegítését. Köszönjük! 

Adószám:  18001343-1-14  

 Napos és előnevelt csirke, kacsa, liba rendelhető. Ellenőrzött 

állomány. Érdeklődni: 7275 Igal, Dózsa telep 11. Telefon: 

+36 82/372-952 

 Igal Szent István utca 76. szám alatti gazdaboltunkban 

(Kertbarátok Boltja) kora tavaszi akciók: 

- Pétisó 10 kg 1500 Ft, 

- Vető burgonya akciós áron, 

- Rajnai törpe zöldborsó 250 g 230 Ft, 

- Minden lemosó szerre 10 % kedvezmény. 

Telefonszám: +36 20/234-6420  (áprilisig). 

 

 

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: 2017. március, Lapzárta: február 28.

 Elhunytak: 
Bernkopf Ebenhard Wolfgang – Élt 88 évet. 

Loers Kirsta Gertrud-Lina – Élt 78 évet. 
Máté Lajosné – Élt 91 évet. 
Szabó Ferenc – Élt 67 évet. 

Szűcs Józsefné – Élt 64 évet. 
Isten nyugosztalja őket! 

http://www.igal.hu/
mailto:ikszt@igal.hu
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Testületi és társulási ülések 

2017. február 9-én megtartotta Igal és Környéke 

Köznevelési Intézményt fenntartó Társulás ülését, ahol 

elfogadásra került az óvoda 2017. évi költségvetése. A 

normatíván felül ebben a költségvetési évben az intézményt 

fenntartó önkormányzatoknak minden egyes óvodába járó 

gyermek után 109.079 Ft-ot szükséges hozzátenni. Ez 

köszönhető az állami normatívák csökkenésének. Az óvoda 

teljes éves költségvetése 64.754.438,- Ft. 

Ugyanezen a napon megtartottuk az Igal és Környéke 

Alapszolgáltatási Központot Fenntartó Társulás tanácsülését is, 

ahol a fenntartó 24 önkormányzat elfogadták az 

Alapszolgáltatási Központ 2017. évi költségvetését, a 

Központhoz tartozó feladatkörök a következők: családsegítés 

és gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkezés, 

időskorúak nappali intézményi ellátása. Ezen feladatokhoz a 24 

fenntartó település a normatíván felül lakosságszám és 

ellátottak számának arányosan összességében 15.836.766,- Ft-ot 

tesz hozzá. Az éves teljes költségvetés így az Alapszolgáltatási 

Központot tekintve 142.100.067,- Ft. 

Igal Város Önkormányzatának képviselőtestülete testületi 

ülést tartott 2017. február 13-án 14:00-kor, ahol elfogadásra 

került Igal Város 2017. évi költségvetése. A költségvetés 

főösszege a következő: 514.604.510,- Ft, mely tartalmazza az 

Önkormányzat és az intézményeinek éves működési költségeit, 

amely a dologi és a személyi bérköltségek összessége. A 

jelenlegi költségvetés nem tartalmazza a felhalmozási célú 

bevételeket, amelyek várhatóan a TOP-os pályázatok kedvező 

elbírálása esetén érkeznének Önkormányzatunk számlájára. 

Amennyiben ezek a pályázati összegek megítélésre kerülnek, 

úgy természetesen a jelenlegi költségvetést módosítanunk 

szükséges, ennek mértékéről a pályázati pénzeszközök 

függvényében fog dönteni az önkormányzati képviselő testület.  

Igal Históriája: 

Ezúton értesítjük a Tisztelt Olvasóközönséget, hogy a Budai 

Jánosné tollából származó Igal Históriája címmel a két kötetes, 

CD melléklettel ellátott történelmi áttekintést továbbra is 

megvásárolhatják, az igali Arany János Művelődési Házban 

nyitva tartási idő alatt. 

 

 

Zártkerti hulladékszállítás: 

Ismételten felhívjuk a zártkerti ingatlantulajdonosok 

figyelmét, hogy a kommunális hulladékuk elszállításához 

szükséges műanyag sárga zsákokat, amelyeket a DDH 

hulladékkezelő bocsátott ki, 300 Ft / db egységáron átvehetik 

az Igal Szolgáltató Kft. telephelyén, munkaidőben.  

Az Igal Szolgáltató Kft. dolgozói minden hétfőn a kora 

délelőtti órákban, a zártkerti kommunális hulladékot begyűjtik, 

de kizárólag, csak a megvásárolt sárga színű zsákokban. 

Szociális tűzifa: 

Ezen a télen az állami szociális tűzifa pályázaton 110 m3 fát 

kaptunk. Ezen felül az Önkormányzat további 58 m3 tűzifát 

biztosított a rászorulóknak.  

Nagy valószínűséggel most már a kemény télből kifelé 

tartunk, így felhívjuk a kedvezményezettek figyelmét, hogy az 

önkormányzat szociális rendelete által, már két alkalommal 

részesült tűzifából, további igénylésre nem jogosult. Ezt a 

famennyiséget az Igal Szolgáltató Kft. munkatársai fűrészelve, 

hasogatva, minden igénylőnek a lakására, ingatlanára szállította.  

Tisztelettel kérjük a „rászorultakat”, hogy a jó idő beálltával 

próbáljanak meg a következő fűtési szezonra tüzelőanyagot 

beszerezni, mivel a tapasztalatok azt mutatják, hogy többen arra 

számítanak, hogy az önkormányzat egész évi tüzelőanyag 

mennyiségüket biztosítja számukra. Nyilván mindenki tudja, 

hogy a szociális tűzifa megítélése nem érdem, hanem 

rászorultság alapján történik, de az Önkormányzat anyagi 

lehetőségei is végesek. Összehasonlításként tettük közzé a 

fentiekben az állam által biztosított és az Önkormányzat által 

ténylegesen kiosztott famennyiséget, ebből is láthatja mindenki, 

hogy Önkormányzatunk erejéhez képest mindent megtesz a 

rászorult családok, egyének segítése érdekében.  

Közmunkaprogram: 

Jelenleg a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási 

programban 25 fő vesz részt, a program tárgya közterület 

takarítás, mezőgazdasági segédmunka, a gyümölcsös 

gondozására és rendben tartására. A program 2017. február 28-

ig tart. 

2 fő vesz részt 2017. március 31-ig a képzéses 

közfoglalkoztatási programban, melyben 1 fő szobafestő-

mázoló, 1 fő pedig sajtkészítő tanfolyamon vesz részt. 
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2017. február 20-án indul másik képzéssel párosított 

programunk, melyben 3 fő vesz részt, bio- és zöldhulladék 

hasznosítás és komposztálás tárgyában. 

További hosszútávára indított programokkal kapcsolatban 

még a munkaügyi hivatal értesítését várjuk. 

2017. február 21.  Obbás Gyula  

       polgármester 

Igali Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület 

Az igali Önkéntes 

Tűzoltó és Polgárőr 

Egyesület elmúlt év 

decemberében ünnepelte 

fennállásának 125. éves 

évfordulóját. Ebből az 

alkalomból a Somogy 

Megyei Katasztrófavédelmi 

igazgatóság emléklapot, a 

Somogy Megyei 

Tűzoltószövetség pedig 

díszoklevelet adományozott 

az Egyesületnek, ezzel is 

elismerve áldozatos 

munkáját. 

Kérjük, hogy Egyesületünk működésének elősegítése 

érdekében adója 1 %-ával támogassa. Adószám: 18767940-1-

14. 

 

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

2017.01.20-án, péntek délután tartottuk az irodalom és a 

festészet találkozása című művészeti záró rendezvényt, ahol 

megmutattuk Savanyóné Szalai Judit azon festményeit, amelyek 

nagy része - az első pillantáson túl - további mondanivalókat is 

tartalmaznak.  Orbán Erika és Czobor Éva segítségével képet 

kaphattunk arról, hogy mekkora ereje lehet a művészeteknek: 

érdekes szemszögből láthattuk a festmények és a gondolatok 

kapcsolatát, mert a művészetnek hatalmas ereje van, ha jól 

használják. 

 

2017.02.17-én a Batthyány Károly Általános Iskola diákjai 

látogattak el hozzánk és a februári kézműves foglalkozáson az 

egyszerű jelmez koronáját, az álarcot készítettük el, ami igazán 

rejtélyessé teszi majd a farsangi táncmulatságon a gyermekek 

megjelenését. A farsangi időszak csúcspontja hagyományosan a 

karnevál, amit magyarul a farsang farkának nevezünk, ami nagy 

mulatságok közepette megrendezett tulajdonképpeni 

télbúcsúztató. Egy hét múlva az igali suliban a farsangi 

táncmulatság idején feje tetejére áll a világ! - hiszen a farsang 

lényege a szabályok felrúgása és kigúnyolása, amit jól példáz a 

következmény nélküli bolondázás az álarc névtelensége mögött. 
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Állandó Programjaink: 

 Hétfőként 18:00 órától Gyógytorna Obbás Tímea 

szakképzett gyógytornásszal. 

 Keddenként német nyelvoktatás 17:00 órától. 

Következő programjaink: 

 Fánksütés: 2017. február 25-én (szombaton) 14:00-kor. 

 Ingyenes szemészeti vizsgálat: 2017. március 7-én 

(kedden) 10:00-tól 16:00-ig. 

 Állásbörze – Kométa: 2017. március 28-án (kedden) 

8:00-kor. 

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI 

Budapesten és több vidéki vásáron is népszerűsítjük Igalt 

Örömmel jelentjük, hogy az Igali-Gyógyfürdő az elmúlt 

évekhez hasonlóan, idén is részt vesz Magyarország legnagyobb 

turisztikai vásárán, a budapesti Utazás Kiállításon. A jubileumi 

40. vásár 2017. március 2-5. között kerül megrendezésre a 

Hungexpo területén. Igal ezúttal is egy önálló, 3x4 m-es 

standon jelenik meg a kiállításon, ahol a gyógyfürdő mellett 

természetesen bemutatásra kerülnek a helyi turizmusban 

érdekelt szolgáltatók is. 

 

A budapesti kiállítás mellett, idén is szeretnék eljutni több 

kisebb, ám hasonlóan nagy népszerűségnek örvendő belföldi 

kiállításra. Arról bizonyára mindenki értesült, hogy a hazai 

turizmus jelentős változásokon esett át az elmúlt hónapokban. 

A Magyar Turizmus Zrt. megszűnt, melynek a feladatait az 

újonnan létrehozott Magyar Turisztikai Ügynökség látja el a 

jövőben. Az MTÜ új intézkedései közt szerepelt, hogy szinte az 

összes külképviseletet illetve belföldi regionális irodát 

megszüntették. Ennek következtében, idén már nincs 

lehetőségünk a Balatoni RMI szervezésében közösen 

megjelenni a kisebb belföldi vásárokon. Szerencsére a helyi 

TDM-ek magukra vállalták a szervezést, így a régió szereplői 

idén is közösen tudják képviselni majd a Balatont a fontosabb 

belföldi vásárokon. A balatoni kollégák közreműködésével és jó 

szándékú segítségével Igalnak ismét lehetőséget biztosítanak a 

Balaton régió égisze alatt eljutni több belföldi vásárra. Egyelőre 

a kecskeméti megjelenés biztos, amely a Mercedes gyár 

működése óta jelentős vásárlóerővel rendelkező piacot jelent, 

de emellett szeretnék legalább a székesfehérvári, a szolnoki és a 

debreceni kiállításra is eljutni. 

AUTENTIKUS EGÉSZSÉGNAPOK 

2017. február 25-26. 

Az idei évben is megrendezésre kerülnek a nagy 

népszerűségnek örvendő Autentikus Egészségnapjaink az Igali-

Gyógyfürdőben. A két napos 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. 

 

PROGRAMOK: 

2017. február 25. (szombat)  

 10:30 Csoportos meditáció - Kölyök-klub (Vernes 

Betty).  

 11:30 Kínai 3-1-2 Meridián torna - régi pihenőben 

(Nyári Ilona).  

 14:30 Jóga Kaland - régi piheniőben (Vernes Betty).  

9:00-17:00 Egész nap INGYENES kezelések  

(bejelentkezni korlátozott számban a helyszínen lehet).  

 Akupresszurás meridián masszázs (hát,láb,kar)  

 Lélek és Szeretet masszázs  

 Reiki,- Svéd,- Shiatsu,- TAO masszázs  

 Reflexzónás talpmasszázs  

 Csontkovácsolás 

Testet-lelket melengető szauna-szeánszok (térítés ellenében) 

2017. február 26. (vasárnap) 

 10:30 Csoportos meditáció - Kölyök-klub (Vernes 

Betty).  

 11:30 Kínai 3-1-2 Meridián torna - régi pihenő (Nyári 

Ilona).  

 14:30 Jóga Kaland - régi pihenő (Vernes Betty).  

9:00-17:00 Egész nap INGYENES kezelések  

(bejelentkezni korlátozott számban a helyszínen lehet).  


