
 
 

Az önkormányzat kéthavonta kiadott ingyenes lapja.  2017.október - 9. évf. 5. sz. 

AZ ÉV FÁJA VERSENYBEN AZ IMREHEGYI TEREBÉLYES EPER 

Kedves Lakosok! 

Szeretném kérni a segítségüket abban, hogy az lakóhelyünkön gyönyörű környezetben található, a döntőbe 

10. sorszámmal bekerült  

Imrehegyi terebélyes eper győzelmét 1 e-mail címről 1 szavazattal támogassák. 

http://evfaja.okotars.hu/dontosfak             (A webcím.) 

A webcím beírásával a weboldalon  lefelé haladva a 10. fát keressék, ez lesz az Imrehegyi terebélyes eper. 

A szavazás 3 részből (KATTINTÁSBÓL áll) 

A weboldalon Az Imrehegyi terebélyes eper története olvasható, a történet alatt képek a fáról, a közösségben 

betöltött szerepéről.  

1. A KÉPEK ALATT meg kell adni az e-mail címet, majd 

2.  EZ A TÖRTÉNET ÉS  FA LEGYEN A NYERTES! - re kell kattintani. 

3. Ezt követően a korábban megadott az e-mail címre érkezett linkre kell rákattintani.  

Így lesz a szavazás érvényes!  Köszönöm segítségüket!                                           Szőke Menyhértné 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBERCZKI LÁSZLÓ VERSE 
Az én szülőföldem 

Itt születtem én, a Dél-Alföld vidékén, 

Pusztaság a szívem, szülőföld énnekem. 

Virágos mezőkön gyermekként futottam, 

nyíló vadvirágból koszorút is fontam.  
 

Merengek az égre, távoli vidékre, 

aranyló kalászok, és kéklő szarkaláb, 

odafenn sas madár kőröz, majd meg-megáll,  

kering a magasban, leszáll egy falatra. 
 

A mezőn birkanyáj, csengőszó messze száll. 

Szentjánosbogarak kicsi fényt gyújtanak. 

Juhászbojtár ballag, megy a nyája után 

magasból tekint rá a fénylő holdsugár. 
 

Fénylő nap mosolyog kicsi falumra, 

fölé magasodik a templomnak tornya. 

Szép szőlőlugasok díszítik a tájat, 

bárányfelhők alatt a vadludak szállnak. 
 

Fenyves erdők szélén sírok domborodnak, 

szomorú betűkkel fejfák válaszolnak. 

Ha majd az én szívem nem fog már dobogni, 

itt fogok majd én e földben nyugodni. 

 

 

http://evfaja.okotars.hu/dontosfak
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK 

Háziorvosi rendelési idő: 

Hétfő :14.00 – 17.00 óráig  

Szerda: 8.00 – 10.00 óráig 

Csütörtök: 14.00 – 17.00  

óráig 

Rendel: Dr. Suhajda János  

Tel.: 78/420-963  

Mobil: 06-70/338-5409 

 

2. Orvosi ügyelet:  

Keceli Orvosi  

Ügyelet látja el.  

6237 Kecel, Főtér 2.  

Telefon: 06-78/421-000  

Munkanapokon: 

16.00 órától másnap reggel  

8.00 óráig.  

Heti pihenőnapokon, munka-

szüneti napokon és ünnepna-

pokon: 8.00-tól 8.00-ig. 

 

Súlyos esetben a fenti tele-

fonszámról ügyeletes orvos  

a helyszínre hívható, egyéb  

esetben a fenti címen lévő  

orvosi ügyeleten történik a 

betegek ellátása. 

 

3. Fogorvosi ellátás: 

Dr. Kárpáti Zsolt fogorvos  

Tel.: 06/78/420-744  

6237 Kecel, Fő tér 3. (emelet) 

Rendelési idő:  

Hétfő:14.30 -19.00 óra  

Kedd: 8.00-12.00  

 

Iskolafogászat 

Szerda: 14.30 -19.00  

Csütörtök:14.30-19.00 

Péntek: 8.30-13.30 

Időpont egyeztetés szükséges, 

de fájdalom esetén sürgősségi 

ellátás vehető igénybe. 

Rendelési idő vége előtt fél  

órával új pácienst nem fogad! 

Iskolafogászati rendelés esetén 

is érvényes a sürgősségi ellá-

tás. 

 

Járási Hivatal ügyfél fogadá-

sa: Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Kiskőrösi 

Járási Hivatala kéthetente (pá-

ros héten) hétfőn du. 14.30-

15.30-ig ügyfélfogadást tart. 

 

4.Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 

Imrehegy Község 

Önkormányzatánál  

Fogadó óra: minden héten 

csütörtökön 8.30-12.30 óráig 

 

5.Vízműkezelői közlemény: 
Munkaidőben imrehegyi vizes 

problémával Nemes György 

üzemvezetőt lehet keresni:  

06-20/924-8349.  

Az alábbi telefonszámon 

munkaidőn túl a központi hiba-

bejelentőt lehet hívni: 

06-78/313-077. 

 

6. Polgárőrség központi 

mobilszáma:  

06-70/250-3881  

Vezetője: Sebestyén István 

Elérhetősége: 06-70/313-9954  

 

7. A keceli rendőrőrs 

Ügyeletese az alábbi 

mobilszámon érhető el: 

06-70/374-0375  

 

8. Falugazdász:  

Kollerné Vámos Zsuzsanna 
ügyfélfogadási ideje: IKSZT 

(Könyvtár) kedd: 8.00 -12.00 

óráig 

Elérhetősége: 06-30/298-5148  

 

9. Hegyközségi ügyintézés: 

Ferro Csaba hegybíró 

minden nap: 8.00-12.00 óráig  

Elérhetősége: 06-78/420-421 

 

10. Egészségházban 

ellátandó szolgáltatások: 

Védőnői szolgáltatás:  
naponta: Védőnő: Árvai Enikő 

6238 Imrehegy, Kossuth L. tér 

6. Tel.szám: 06-30/376-9530 

E-mail: 

egeszseghaz.imrehegy@dunaw

eb.hu 

 

 

 

 

 

 

Önálló védőnői tanácsadás-

ok:  

Nővédelmi- és várandós 

anyák részére tartott tanács-

adás:  

Kedd: 8.00 – 10.00 óráig 
 

Csecsemő- és kisgyermek 

tanácsadás:  

Péntek: 8.00 – 10.00 óráig    
 

Ifjúsági-és iskola védőnői 

tanácsadás: 

Szerda: 12.00 – 14.00 óráig 
 

Gyermekorvos:  

 Dr. Zsember Katalin gyer-

mekgyógyász, házi gyermek-

orvos, Rendel: 2017.11.02. 

(csütörtök) 10.00 órától.  

Dr. Percs Ágnes gyermek-

gyógyász, házi gyermekorvos 

2017.11.06. (hétfő) 11.00 órá-

tól. 

Terhes- és nővédelmi tanács-

adás: Dr. Horváth Attila, 

szülész-nőgyógyász 

2017.10.19. (csütörtök) 13.00 
 

11. Állatorvos 

Dr. Beke József 

Elérhetőség: 06-20/971-8180 

 

Hétfő 8.00 – 9.00 

Kedd 8.00 – 9.00 

Szerda 13.00 – 14.00 

Csütörtök 8.00 – 9.00 

Péntek 8.00 – 9.00 
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TEGYÜNK A TEMETŐ TISZTASÁGÁÉRT!  

Kedves Imrehegyiek!

A közelgő Halottak napja révén szeretném a fi-

gyelmet felhívni arra a dologra, amely 

mindannyiunkat érint. Aki járt mostanában az 

imrehegyi temetőben, láthatta, hogy bizonyos sí-

rok, sírhelyek nagyon gazosak és elhanyagoltak. 

Ennek érdekében kellene tennünk, hogy halottak 

napján eljönnek vidéki rokonaink, ismerőseink 

elhunyt szeretteikhez, akkor olyan véleménnyel 

távozzanak, hogy „Ez az imrehegyi temető gon-

dozott!” És ezt elsősorban nem azért kellene meg-

tennünk, hogy mások mit szólnak, hanem ennyi-

vel tartozunk halott szeretteink emlékének is. Az 

lenne a kérés és a jó megoldás is, ha nem csak a 

saját hozzátartozónk sírját takarítanánk le, hanem 

esetleg néhány gazat onnan is kivennénk, amely 

már nem a mienkhez tartozik. Ilyen és az ehhez 

hasonló jó cselekedeteket ISTEN bőségesen meg-

áldja.  

Tegyük meg azért is, mert ez a község (benne a 

temető is) a mienk, és rajtunk kívül nem fogja más 

megtenni. És akkor a közelgő ünnepen a sok-sok 

gyertya fénye még fényesebben fog ragyogni ott, 

ahol elhunyt szeretteink nyugodnak. 

Imrehegy Község Önkormányzata 

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

Imrehegy Község Önkormányzata csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 

illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához. 

Az „A” típusú pályázatra azok az Imrehegy területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 

helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói 

jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 

alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan 

képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

A „B” típusú pályázatra azok az Imrehegy területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 

helyzetű  fiatalok jelentkezhetnek, akik 

a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy 

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, 

érettségizettek és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali 

tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy 

felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. 

A pályázat benyújtási határideje: 2017. november 7. 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében 

(EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, 

ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. 

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva Imrehegy 

Község Önkormányzata (6238 Imrehegy, Kossuth Lajos tér 11.) 3. számú irodájában, Villányi József 

igazgatási ügyintézőnél egy példányban – a pályázati kiírásban meghatározott kötelező mellékletekkel 

együtt - kell benyújtani. A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó 

mellékletekkel együtt érvényes. 

Az „A” és „B” típusú pályázat teljes tartalma a település weboldalán (www.imrehegy.hu) 

megnyitható, letölthető. 
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Tisztelt Ügyfeleink! 

Imrehegyi Kirendeltség nyitva tartási ideje 2017. 10.09-től 

hétfő: 7.30-16.30-ig, illetve 

csütörtök 7.30-tól 15.30-ig. 

Kedd, szerda, péntek ZÁRVA!  

-4- 
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TE SZEDD!  ÖNKÉNTESEN A TISZTA MAGYARORSZÁGÉRT 

Településünk is csatlakozott az országos hulladékgyűjtő mozgalomhoz. Szeptember 15-én a község külterü-

leti részén, Kiskunhalas és Kecel között a kövesút két oldalán lakosokból álló kis csoport gyűjtötte a 

szemetet. Köszönjük a résztvevők munkáját. 

AZ ANYATEJ VILÁGNAPJA 2017 

 
Világszerte 1992-től, hazánkban 1993 óta ünnep-

lik az Anyatejes táplálás Világnapját vagy más 

néven a Szoptatás Világnapját. Ebből az alkalom-

ból az IKSZT Könyvtárban Anyatej-napi esemény 

került megrendezésre. Gyermeküket váró és kis-

gyermekes családok vettek részt elsősorban a ren-

dezvényen. A megjelent anyukáknak, egy kis kö-

szöntő és bevezetés után, az anyatejes táplálás és 

szoptatás fontosságára, jelentőségére hívtam fel a 

figyelmet.  

 

Ma már tudjuk a szoptatás nem csak biológiailag 

fontos, de lelkileg is sokkal szorosabb baba- ma-

ma kapcsolat alakul ki szoptatás során. Az anyatej 

higiénikus, tiszta, megfelelő hőmérsékletű, mindig 

rendelkezésre álló táplálék a csecsemő számára és 

ráadásul ingyenes. Az anyatej a baba számára a 

legoptimálisabb összetételben tartalmaz fehérjét, 

zsírt, tejcukrot, vitaminokat, ásványi anyagokat, 

sőt az emésztéshez elengedhetetlen enzimeket 

is.Az anyatej a lehető legjobban hasznosítható, jól 

emészthető táplálék, amely a csecsemő fél éves 

koráig egyedülálló módon teljes mértékben bizto-

sítja a baba fejlődését. Némi túlzással védőoltás is 

egyben, hiszen olyan ellenanyagokat tartalmaz, 

amik védik a gyermekeket a fertőzéstől, továbbá 

olyan aminosavakat is, amelyek elengedhetetlenek 

az idegrendszer fejlődéséhez. De nem csak az 

anyatejes táplálásról volt szó.  

 

Fontos, hogy a mai világban a tudatos, pozitív 

családtervezés nélkülözhetetlen, erre Ürmös No-

émi Családvédelmi Szolgálat védőnője hívta fel a 

közönség figyelmét. A rendezvényt tovább színe-

sítette soltvadkerti vendégelőadónk is, Mihók Ni-

kolett védőnő, aki a babamasszázs jelentőségéről, 

pozitív hatásairól mesélt. Továbbá a rendezvény 

alatt, különböző masszázs mozdulatokat is taní-

tott, amiket a bátor jelentkezők ott helyben ki is 

próbálhattak. A rendezvény alatt, míg az édes-

anyák figyelték az előadásokat, addig a gyerekek a 

játszósarokban tölthették kellemesen az időt.  

Köszönettel tartozom Ürmös Noéminek, Mihók 

Nikolettnek, és legfőképp a Könyvtár dolgozói-

nak, hogy megrendezésre kerülhetett Imrehe-

gyen ez az esemény.           Árvai Enikő védőnő 

 

 

 

SZILVESZTERI MULATSÁG  

 

 

Az Imrehegy Község Önkormányzata 2017.december 31-én vacsorával egybekötött Szilveszteri bált 

szervez az általános iskola tornatermében. Érdeklődni és jelentkezni lehet a következő telefonszám-

okon: 06 70/459 6597  és 06 70/933 2042. 
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SZENT IMRE, LILIOMOS HERCEGRE EMLÉKEZÜNK 

November 4-én, szombaton Szent Imrével kapcsolatos rendezvényt tartunk 15 órától az IKSZT Könyvtárban 

különböző korosztályok részére. Önszerveződő csapatok jelentkezését is várjuk, amelyben lehet felnőtt, fia-

tal és gyermek. A verseny egy prezentációs előadással kezdődik Szent Imre életéről. A vegyes csapatokat 

ezen a napon játékos, szórakoztató feladatok várják és ajándékok is.                                 Szőke Menyhértné 

SZENT IMRE NAPI ÜNNEPI SZENTMISE 

Szent Imre napi ünnepi szentmise lesz 2017. november 5-én, 11 órakor kezdődően az Imrehegyi Szent Imre 

Katolikus Templomban. Szent Imre ünnepét az iskolások és az óvodások a szentmisén való részvételükkel 

tisztelik meg.  

HÁZHOZ JÁRÓ MIKULÁS  

Készüljetek gyerekek versekkel és dalokkal, hogy megörvendeztessétek a Mikulást, amikor megérkezik 

hozzátok. Ebben az évben december 6-án este látogatja meg a Mikulás a gyermekeket az otthonukban. 

Igényüket december 1-ig (péntek) lehet a könyvtárban jelezni. Ugyanitt a névvel ellátott elkészített csoma-

gokat december 4-ig, (szombat) 19 óráig lehet leadni. 

IKSZT Könyvtár 
 

KECEL-IMREHEGY OPTIKAI HÁLÓZAT KIVITELEZÉS MUNKAKEZDÉSE 

Értesítjük a lakosságot, hogy Kecel-Imrehegy optikai hálózatépítés projektünk kivitelezésének kezdési 

időpontja 2017. 10.03. Üdvözlettel: Molnár Gábor  projekt menedzser 
 

TÁJÉKOZTATÓ A FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS 

FELÜLVIZSGÁLATÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK VÁLTOZÁSÁRÓL 
 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Tájékoztatom, hogy a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátások igénylésének és megállapításá-

nak, valamint folyósításának részletes szabályai-

ról szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 2017. 

augusztus 26. napjával hatályba lépett módosítása 

a jogszabály 18. §-át az alábbi (1a) bekezdéssel 

egészítette ki: 

„Nem fogadható el a háztartási munka igazolása, 

ha azt foglalkoztatóként a foglalkoztatást helyette-

sítő támogatásban részesülő személy közeli hozzá-

tartozója, illetve a foglalkoztatást helyettesítő tá-

mogatásra jogosult személlyel egy lakcímen élő 

személy adja ki.” 

A fentieknek megfelelően a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásban részesülő ügyfelek 

ellátásra való jogosultságának évenkénti 

felülvizsgálata során hatóságom a háztartási vo-

natkozóan a foglalkoztatást helyettesítő munka 

igazolásaként a 2017. augusztus 26. napjára, 

vagy az azt követő időszakra 

támogatásban részesülő személy közeli hozzátar-

tozója, vagy a vele egy lakcímen élő személy 

által – foglalkoztatóként – kiadott igazolást 

nem fogadja el. 

A jogszabály módosítása a 2017. augusztus 26. 

napját megelőzően végzett háztartási munka iga-

zolását nem érinti, ezekben az esetekben a foglal-

koztatást helyettesítő támogatásban részesülő 

személy közeli hozzátartozója, vagy a vele egy 

lakcímen élő személy által kiadott igazolás a to-

vábbiakban is elfogadható. Tájékoztatom továbbá, 

hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátá-

sokról szóló 1993. évi III. törvény 36. § (2) 

bekezdés e) pont eb) alpontjára figyelemmel an-

nak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jo-

gosult személynek, aki a foglalkoztatást helyette-

sítő támogatásra való jogosultságának éves felül-

vizsgálata során, a felülvizsgálat időpontját meg-

előző egy évben a foglalkoztatást helyettesítő tá-

mogatásra való jogosultságának fennállása alatt 

legalább 30 nap időtartamban keresőtevékenysé-

get – ideértve a háztartási munkát is – nem folyta-

tott, az aktív korúak ellátására való jogosultságát 

meg kell szüntetni. 
 

Turánné Török Ágnes (BKKM Kormányhivatal 

Kiskőrösi Járási Hivatalvezető) 
 

Kiskőrös, 2017. szeptember 25 
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TÜNDÉRORSZÁG KAPUJÁBAN BENEDEK ELEK MESEMONDÓVERSENY 

A tanévkezdés elsőnapjaiban az IKSZT 

Könyvtár mesemondó versenyt hirdetett meg a 

kiskőrösi járás kistelepüléseinek általános iskolái-

nak alsó tagozatos tanulói számára. Két 

korcsoportból, az 1-2. osztályból és 3-4. osztály-

ból jelentkeztek tanulók egy szabadon választott 

magyar népmesével és benevezési feladatként a 

meséről illusztrációt is kellett készíteniük szaba-

don választott technikával.  

Az október 10-én megrendezett programon Bene-

dek Elekre a nagy meseíróra és mesegyűjtőre em-

lékeztünk.  Benedek Elek, a nagy meseíró és gyűj-

tő 1859. szeptember 30-án született, ezért szep-

tember utolsó napját jelölte ki az Magyar Olvasás-

társaság a Népmese napjává. Hagyománnyá vált 

nálunk is az ünneplés, a könyvtár minden évben 

megrendezi a Népmese napját, az idén mesemon-

dó verseny keretében ünnepeltünk. 

Az IKSZT Könyvtár kölcsönző terme megtelt 

gyerekekkel, pedagógusokkal és szülőkkel. A me-

semondó gyerekek Akasztó, Csengőd, Tázlár, 

Császártöltés és az Imrehegyi Általános Iskolából 

érkeztek. 4 tanuló az 1-2. osztályos korcsoportba, 

5 tanuló a 3-4 osztályos korcsoportba tartozott. 

A program a helyi óvodai dolgozók bábelőadásá-

val kezdődött, Benedek Elek meseíró Ravasz Jan-

csi című meséjét adták elő. A gyerekek versenyén 

is több Benedek Elek mesét hallhattunk szép elő-

adásban.  

A mesék és a kiállított rajzok értékelését három 

tagú zsűri végezte. Zsűri tagjaként szerepelt a Ka-

tona József Megyei Könyvtár Gyermekvilág rész-

legéről Hegyi Füstös Eszter, a keceli Könyvtár 

igazgatója Widnerné Fenyvesi Bernadett és a kö-

zség védőnője Árvai Enikő. 

A verseny értékelése a sok szép mese és előadás 

hallatán nem volt egyszerű a zsűri számára, vala-

mint a meseillusztrációk különdíjasainak a megha-

tározása sem. 

A mesemondás díjazásakor a korcsoportokból 2-2 

tanuló ért el helyezést, valamint 2 tanuló, Varga 

Mihály, csengődi és Pecznyik Péter akasztói tanu-

ló a meseillusztráció elkészítéséért különdíjat ka-

pott. 

A mesemondóversenyen kiemelkedően szerepelt 

Pichler Dóra csengődi, és Frei Laura akasztói is-

kola tanuló, ők a verseny első helyezettjei. A má-

sodik helyen végzett Gatter Kitti császártöltési és 

Mezei Léna tázlári iskola tanulója. Gratulálunk! 

Köszönjük a gyerekek és versenyre felkészítő ne-

velők, valamint a zsűri munkáját. Bár helyezést 

nem ért el a kislány, de külön köszönjük, Andries 

Paula 2. osztályos tanuló és a felkészítő pedagó-

gus, Kiss Erzsébet munkáját. 

Szőke Menyhértné 
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ANYAKÖNYVI HÍREK  

Házasságot kötöttek: Túró Tímea és Dóra Ádám,  

 Ilie Adrian Ioan és Markus Renátha 

Születtek: 

Mesindorfean Fanni Daniella 2017. augusztus 24. Szülei: Kupsza Nikoletta és Mesindorfean Viorel, 

Márkus Izabella 2017.szeptember 15. Szülei: Molnár Katalin és Márkus Richárd, 

Kutyka Bence 2017.szeptember 17. Dankó Orsolya és Kutyka Csaba, 

Bolla Dávid 2017.szeptember 25. Loósz Nelli és Bolla Tamás. 

Meghalt: 

Lukács Sándor (67 éves)  

 

APRÓHÍRDETÉSEK 
 

 Zöldség-és gyümölcs-árusítás a könyvtár melletti helyiségben a következő időpontokban: 

Hétfő, Kedd, szerda, csütörtök, péntek szombat délelőtt: 5.30-12.00 órakor. A következő napokon 

délután is nyitva van: kedd, szerda, csütörtök és péntek:15.00 – 19.00 óráig. 

A zöldségboltban tejtermék, kenyér és pékáru, csomagolt húskészítmények is kaphatók. Hűtést nem 

igénylő cukrászati sütemények is rendelhetők. Élelmiszer utalványokat továbbra is elfogadunk! 

Bankkártyával való fizetési lehetőség van! 

Tisztelettel várjuk vásárlóinkat! Borbényi László Sándor 
 

 Árpa és tritikale folyamatosan kapható napi áron.  

Szállítás megoldható. Gyenizse Lajos 06-20/443-1399 
 

 Vízórán belüli elfolyások, csapcserék javítását továbbra is vállalom.  

Tel: 06-70/606-1944 
 

 Eladó egy nagy L alakú ülőgarnitúra. Érdeklődni: Palásti Gábor, Imrehegy, Szarkás tanyák 1. 

Tel.: 06-70/267-9929 Ár megegyezés szerint. 

 Eladó egy közép méretű telefon aktiválva. Egy pelenkázó tiszta fehér gyermekágy. Egy nagy 

flex. Érdeklődni: 06-30/7354525. Ugyanitt szár kivágásra ingyen kapható. 

 

 Eladó egy hibátlan egy személyes összecsukható ágy. Méretei, összecsukva: 100x80 cm, kinyitva 

200x80 cm. Ára: 15.000.- Ft. Nem alku tárgya és csere nem érdekel.  

Eladó 1 db egytengelyes kutrica. Tengelytáv: 150 cm, teljes hosszúság: 330cm, kerékméret: 13-

as, rakodási hely: hosszúság: 2 m, szélesség: 115cm, magasság: 75 cm. Ár: 10000Ft,- Nincs mű-

szaki. Érdeklődni:  Ady Endre utcában az utolsó ház. Kántor Károly, Tel: 06-30/398-6124 
 

Kiadja: Imrehegy Község Önkormányzata 

6238 Imrehegy, Kossuth tér 11. Tel: 420-812 Megjelenik kéthavonta 

Készült: az Önkormányzat hivatalának fénymásolójával 300 példányban. 

Felelős szerkesztő: Szőke Menyhértné 06-70/3342282 

 

Nyugodjon békében! 
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