Az önkormányzat kéthavonta kiadott ingyenes lapja.

2016. január 8. évf. 1. szám

Nyugdíjasok mulatsága
Hagyománnyá vált az évek óta februárban
megrendezett nyugdíjasok farsangi mulatságának
rendezvénye. Az idén február 13-án szombaton,
az általános iskola tornatermében látta vendégül
az önkormányzat a község szépkorú lakosait.
A mostani rendezvényük színes programja hangulatos órákkal ajándékozta meg a rendezvényen
jelenlévőket. A polgármester köszöntőjét követően, a nyugdíjasokat Kupsza Tamás és Vizhányó
Dóra verssel köszöntötték.
Ezt követően kerültek asztalra a levessel és kakaspörkölttel teli tálak, majd az ilyenkor jellemző
sütemény, a szalagos, farsangi fánk. Az ebéd ideje alatt a Keceli Bogárzó Citera Zenekar szolgáltatta a jó ebédhez szóló nótákat.

A hangulatot tovább fokozta az Imrehegyi Tánccsoport újabb produkciója, a boszorkánytánc. A
boszorkányoknak öltözött csoporttagok műsorukat követően táncra kérték fel a vendégeket.
Köszönjük a rendezvény szervezésében részt
vevők segítségét, a konyhai dolgozók munkáját, a kakaspörkölt főzését Mersics Jánosnak
és Túri Károlynak. Az asztalon lévő borokat
pedig Szilágyi Ferenc alpolgármester úrnak.
Farsangi délután az iskolában

2016. február 9-én rendeztük farsangi délutánunkat.

Az ebédet követően kezdődött meg az Imrehegyi
Tánccsoport műsora, amelyben két színvonalas
táncot, a rózsakeringőt és gyertyafénykeringőt
láthatták a vendégek. A koreográfiát Szilágyi Ferencné, Margitka, a tánccsoport vezetője tanította
be, a táncot Balog Tamás keceli lakos élőzenével
kísérte.

Meglepetés volt mindenki számára Kothencz Lajos énekes mulatós műsora, a művész úr először
lépett nálunk színpadra.

Ezt megelőzően a szülők egy csoportja igen komoly tombolagyűjtési munkát végzett, főként
Kecelen. Vállalkozóktól, üzletektől, éttermektől
kaptak térítés nélküli kedvezményeket, felajánlásokat. Egy anyuka e-mailekben kért moziba, vadasparkba, Csodák Palotájába belépőjegyeket
Szegedre, Kecskemétre, Budapestre. Ezeken kívül
még két csodálatos torta és sok-sok nyereménytárgy közül lehetett nyerni.
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A tornaterem díszítésében a polgármesteri hivatal
közfoglalkoztatásban résztvevő dolgozói segítettek, mivel erre kevés idő maradt.

Az óvodai rendezvény sikeréhez nagyban hozzájárult a nagyon sok tombola felajánlás, amelyek
között voltak nagy értékű ajándékok is.

Tanulóink egy kis műsorral, dalok előadásával
színesítették a programot.

A vendégváró asztalokon finom sütemények,
szendvicsek, üdítők sorakoztak roskadásig. A
különféle házi süteményeket, szendvicseket a
gyermekek szülei készítették, a tombolajegyek
eladásában segítettek.

Kollégáim a tombolatárgyak és egyéb nyeremények sorsolásában jeleskedtek.
Az odaadó anyukáktól fánkot és egyéb süteményeket, üdítőket kaptunk, a konyhai dolgozók
teával kedveskedtek a gyerekeknek.

A rendezvény előkészítésében és lebonyolításában résztvevők munkáját valamint a felajánlásokat ezúton is köszönjük.

Tisztelettel köszönöm minden résztvevőnek bármilyen jellegű segítségét a tanulók, a tantestület
és a magam nevében.

NEMZETKÖZI RAJZVERSENY

Apró Mária, nevelő

Az „Ezüstfarkas” nemzetközi rajzversenyen vettek részt Lukács Enikő 8. osztályos és Túri
Ivett, 6. osztályos tanulók.

Az óvodások farsangi műsora
Az kis-középső és a középső nagy csoportos óvodások az idén is készültek farsangi műsorral. Az
óvó nénik vezetésével a kisebbek mondókákat,
körjátékokat, a nagyobbak téli verseket adtak elő,
énekeltek és táncoltak.

A II. János Pál Általános Iskola 2015-ben ismét
meghívást
kapott
Kecel
testvérvárosától,
Lupénytól az „Ezüstfarkas” nemzetközi rajzversenyre.
A verseny mottója "Szeressük és óvjuk a természetet" volt. A II. János Pál Általános Iskola tanulói nagyon sok pályamunkát küldtek be, melyek
díjazottak lettek, köztük Enikő és Ivett alkotása is.

Az óvó nénik és dajka nénik meglepetésként a
Piroska és a farkas című klasszikus mesét bábozták el.
A színvonalas műsort követően a gyermekek jelmezekbe bújtak, felvonultak. Láthattunk Katicát,
hercegnőket, kalózt, Zorrot, cigánylányt, varázslót, Batmant és még sok mást. Voltak saját készítésű jelmezek, amelyeket jó kézügyességű anyukák készítettek el.

Munkáikat 2015 őszén a Lupény városában található kiállítóteremben mutatták be. Díjaikat az
újévben kapták kézhez. Fotónkon a díjazottak
láthatók.
1.sor: Lukács Enikő, a 3. sorban Túri Ivett.
Gratulálunk!

A gyerekek örömére egy család felajánlásával az
óvoda sok jelmezt kapott, így valamennyien maskarába öltözhettek.
-2-
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK1.
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:
Kiskőrösi Központi Orvosi
Ügyelet látja el.
6200 Kiskőrös, Kossuth u.6.
Telefon: 78/311-260.
Hétköznapon:
16.00 órától másnap reggel
8.00 óráig.
Hétvégén és ünnepnapon:
8 órától másnap reggel 8 óráig.
Súlyos esetben a fenti telefonszámról 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 ellátás.
4. Változás!!!
2016.
január
1-jétől
Családsegítő
és
Gyermekjóléti Szolgálat
Imrehegy
Önkormányzatánál

Község

Fogadó óra: minden héten
csütörtökön 8.30-14.30 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:
06-70/510-3131
Vezetője: Sebestyén István
Elérhetősége: 06-70/313-9954

Elérhetősége: 06/78/420-421
Egészségházban
szolgáltatások:

ellátandó

1. Védőnői szolgáltatás:
naponta: Védőnő: Ürmös
Noémi
6238 Imrehegy, Kossuth L. tér
6. Tel.szám: 06/70/624-2235
E-mail:
egeszseghaz.imrehegy@duna
web.hu
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8.00 – 9.00
8.00 – 9.00
13.00 – 14.00
8.00 – 9.00
8.00 – 9.00

Önálló védőnői tanácsadások:
Nővédelmi- és várandós anyák
részére tartott tanácsadás:
Hétfő: 8.00 – 10.00 óráig
Csecsemő- és kisgyermek tanácsadás:
Hétfő: 10.00 – 12.00 óráig
Ifjúsági-és iskola védőnői tanácsadás:
Szerda: 12.00 – 14.00 óráig

7. A keceli rendőrőrs
Ügyeletese
az
alábbi
mobilszámon érhető el:
06-70/374-0375

5. Gyermekorvos:
Dr. Zsember Katalin gyermekgyógyász, házi gyermekorvos,
Rendel: 03.03.. (csütörtök) 10.00
órától

8. Falugazdász:
Kollerné Vámosi Zsuzsanna
ügyfélfogadási ideje: IKSZT
(Könyvtár) kedd: 8.00 -12.00
óráig
Elérhetősége: 06-30/298-5148

Dr. Percs Ágnes gyermekgyógyász, házi gyermekorvos 03.07.
(hétfő) 11.00 órától

9. Hegyközségi ügyintézés:
Ferro Csaba hegybíró
minden nap: 8.00-12.00 óráig

Dr. Horváth Attila, szülésznőgyógyász
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6. Terhes- és nővédelmi tanácsadás:

03.17. (csütörtök) 13.00 órától
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ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEK
1./ Imrehegy Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2016. első félévében az alábbi
időpontokban tartja üléseit a munkaterv szerint :
január 26., február 15., március 24., április 28.,
május 26., és június 23.
Az ülések nyilvánosak, azokon mindenki részt
vehet.

megtartott
ülésén
módosította
Imrehegy
Önkormányzat
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatát. Módosította a helyi szociális
ellátásokról szóló rendeletét. Beszámolt dr. Beros
András
hivatalvezető
a
Kecel
Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról,
valamint dr. Suhajda János háziorvos tájékoztatta
a képviselő-testület tagjait a lakosság háziorvosi
ellátásról.

2./ Imrehegy Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2016. január 28. napján
Nem kell majd fizetni a kéményseprésért
Imrehegy Község Képviselő-testülete úgy döntött
a januárban megtartott ülésén, hogy a jogszabályi
változások következtében felbontja a 2019-ig
szóló közszolgáltatási szerződést a Kőrös-Filant
Kéményseprő
és
Tüzeléstechnikai
Betéti
Társasággal. A szolgáltatás júliustól ingyenes
lesz, és a feladatot a katasztrófavédelem látja
majd el.
A jelenlegi szolgáltatás az év közepéig 2016.
június 30-ig marad fenn, de azt követően – az ide

vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – a
katasztrófavédelem veszi át ezt a tevékenységet,
és ettől az időponttól kezdve az ingyenessé válik.
A kiskőrösi székhelyű szolgáltató cég 12
településen volt jelen, s eddig már 8
önkormányzat bontott velük szerződést. Januártól
- júniusig vagyis az átmeneti időszakban a
szolgáltatás ellátása mennyiben változik meg, azt
egyelőre nem tudni. Mint ahogyan azt sem, hogy
az ingyenességet milyen feltételekhez kötik majd.

Lehetőség nyílik a jelenlegi kukák kisebb méretű igénylésére
FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság tájékoztatója alapján 2016.
év január 1-jén módosult a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló
385/2014.(XII.31.) Kormányrendelet 7 § (1a)-(1c)
bekezdései, ami azt jelenti, hogy a jogszabály
változás következtében az imrehegyi lakosok 60,
illetve 80 literes gyűjtőedényzet közül
választhatnak. A jogosultságnak azonban törvényi
előírásnak megfelelően feltételei vannak. A

választási
lehetőségek
feltételeiről
az
önkormányzatnál lehet tájékozódni, és itt
ismerhetik meg a részletesen a váltás feltételeit is.
A hulladékszállító cég tájékoztatójából kiderül,
hogy a közszolgáltató kötelezettség nem az
edényzet beszerzésére és annak biztosítására
terjed ki, hanem csak a választási lehetőség
biztosítására. Vagyis a jogosultaknak saját
maguknak kell beszerezniük a kukákat.

Kerékpárút építéséről
Kecel-Imrehegy közötti kerékpárút építési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése folyamatban
van. A Képviselő-testület döntött arról, hogy a tervdokumentáció elkészítésének díját mely 1.219.200,-Ft a
2016. évi költségvetéséből biztosítja. A kerékpárút pályázatot Kecel Város Önkormányzata és Imrehegy
Község Önkormányzata közösen kívánja benyújtani. Pályázat benyújtási határideje 2016. március 31.
TISZTELT LAKOSOK, ADÓZÓK!
Felhívjuk figyelmüket, hogy közeleg a helyi adók befizetési határideje, az idei évben is március 16-ig lehet
késedelmi pótlék mentesen megtenni az I. félévi adók befizetését. A határidőn túl teljesített befizetések után
késedelmi pótlékot számolunk fel. Kérjük a határidő figyelembevételét és annak betartását!
Köszönettel: Imrehegy Község Önkormányzata
-4-
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Szilvafák kivágása az Erdei utcában
Erdei utcában lévő szilvák egy része kivágásra került, mert az idők folyamán elöregedtek és veszélyessé
váltak az ott lévő fák. A kivágott fák pótlására Steinmecz Andrea imrehegyi lakos felajánlott 30.000,-Ft
összeget, melyet ezúton is szeretne megköszönni az Önkormányzat. A fák elültetését az önkormányzat
dolgozói elvégezték.
Mindenki karácsonyfája
Az IKSZT könyvtár parkjában december elején felállított mindenki karácsonyfáját szeretnénk megköszönni
Palásti László keceli lakosnak, aki ezt a településnek ingyen felajánlotta.
Jótékonysági Szilveszteri Bál
Megrendezésre került a Jótékonysági Szilveszteri Bál. Köszönjük a résztvevőknek és a felajánlóknak a
segítségét. A bál bevételét az önkormányzat monitor beszerzésére fordította.
A rendezvény támogatói:
Dóri Illatszer, Lipó Optika, Műszaki Áruház, Zentai Cukrászda, Turi-Butik, Kínai Üzletház, Milos
Italbolt, Compana Üzletház, Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft, K.F.C. Magyarország, Trényi Gábor,
Béla Borászat Kft., Rónasági Takarékszövetkezet, OTP Bank Rt. Keceli Fiók, Matécsa Kft.,
Kecskeméti Vadaspark Nonprofit Kft., Fővárosi Nagycirkusz, Földes Gábor Zoltán, Bóna Zoltán,
Gyóni Norbert, Faddi Mihályné, Borona Mg. Bt. Kiskunhalas, Sip-Ker Bt., Portéka Family Kft.

A BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI
FŐOSZTÁLY - F E L H Í V Á S E M L Ő S Z Ű R Ő V I Z S G Á L A T R A
A Népegészségügyi Program keretében a
veszélyeztetett női lakosság emlőszűrő vizsgálata
tovább folytatódik.

A vizsgálat helye: Kiskunhalasi Semmelweis
Kórház, Kiskunhalas, Dr. Monszpart László u. 1.
Mammográfiás Szűrőközpont.

Mindazok a 45-65 éves korú nők meghívó levelet
kapnak, akik 2 éven belül emlőszűrő vizsgálaton
nem vettek részt, vagy az első megszólítás alkalmával távolmaradtak. Meghívólevél felmutatásával
a vizsgálat ingyenes, háziorvosi beutalóra nincs
szükség.

A szűrővizsgálat ütemezésével kapcsolatban felmerülő kérdésekben Dr. Sebestyén Julianna radiológus főorvosnő és Oláhné Tölgyesi Ildikó vezető
operátor készséggel szolgáltat további információt
a 77/522-072 telefonszámon. Akinek a meghívó
levélben jelzett időpontban nincs módjuk a szűrővizsgálaton megjelenni a fent megadott telefonszámon, új időpontot kérhetnek.

Az útiköltség utólag visszaigényelhető, utazási
utalványt a szűrőközpontban lehet kérni.
Az imrehegyi nők 2016. február 22, 23-ra kapnak
meghívót.

Az időben felfedezett emlődaganat jó eséllyel
gyógyítható!
Éljen a felkínált lehetőséggel!

-5-
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Közösen értékeinkért, aktívan településeinkért! –
Szentimrei liliomos kincskeresők
• turizmus és vendéglátás (például turisztikai attrakciók, étel- és italkészítési eljárások)

A Földművelésügyi Minisztérium által
kezdeményezett Szentimrei liliomos kincskeresők
pályázatunk sikeres bírálatban részesült. Az elnyert pályázati összeg 2.985.660,-Ft vissza nem
térítendő támogatás. Pályázatunkban arra kaptunk
lehetőséget, hogy összeállítsuk a településeink
területén fellelhető értékeket tartalmazó gyűjteményt, amely lehetőséget ad a községben élőknek, az ide látogatóknak helységünk történelmének, szellemi tudásának, értékeinek alaposabb
megismerésére, megőrzésére és nyilvánossá tételére. Egyik legfontosabb célkitűzés, hogy a falvaink lakosai aktív részvételükkel megtöltsék tartalommal az értéktárat, így a régen ismert történetek, legendák, elfeledett mesterségek, tárgyak
kerülhetnek elő, személyes ajánlással életre keljenek és az Értéktár Bizottság döntése után bekerülhetnek az értéktárba.
Hogy mindenki átláthassa az értéktár szükségességét, írásunkban ismertetjük az értéktár rendszerének működését és jövőre kiható hatásait.
Nemzeti értéknek nevezzük: a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz,
hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt
során felhalmozott és megőrzött minden szellemi
és anyagi, természeti, közösségi értéket vagy terméket.

Értékeink és az értéktár gondos megbecsülése
kiemelten segíti a turizmus erősödését. Legfőképpen most, hogy jelentősen megnőtt a környékére
érkező turisták és érdeklődők száma. A faluinkra
jellemző termékek megismertetésével, honlapunkon való megjelenítésével, a forgalmas csomópontokban tájékoztató és interaktív táblák kihelyezésével céltudatosabbá tehetjük magunkat és a
hozzánk érkezőket.
Ehhez pedig elengedhetetlen a megelőző közös
gyűjtőmunka. Az összegyűjtött információk, melyek a honlapunkon is elérhetőek lesznek, lehetővé teszik egy könyv kiadását is, mindezt a polgárok közreműködésével (pld. a sajátos imrehegyi
receptekkel, történetekkel, képekkel, kihalóban
lévő mesterségek bemutatásával). Jelenleg még
nem teljes az értéktárunk, de bízunk abban, hogy
az Önök közreműködésével közösen megtöltődik
és kiegészül.
Az Imrehegyi Települési Értéktár ennek reményében pályázatot ír ki, melynek célja, hogy a
település lakói személyesen nyújtsanak be javaslatot az értékekre.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• A javaslatot benyújtó személy, intézmény, szervezet adatait és elérhetőségeit.
• Az érték megnevezését.
• Kategóriába sorolását (fent leírt nyolc kategóriából).
• A települési érték rövid, szöveges bemutatását,
egyedi jellemzőinek és történetének leírását, ha
lehet fotóval kiegészítve.
• Az érték fellelhetőségének helyét.
• Indokolását az értéktárba történő felvétel mellett.

Az értékek a következő kategóriákba sorolhatók:
• agrár- és élelmiszergazdaság (például mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, italok)
• egészség és életmód (például népi gyógyászat)
• épített környezet (például mesterségesen épített,
közösségi létet szolgáló épület)
• ipari és műszaki megoldások (például kézművesség szellemi termékei és tárgyi javai)
• kulturális örökség (például kulturális örökség
szellemi és tárgyi javai, kézműves termékek és
alkotóik, irodalom, népdal, film)
• sport (például sportolói életművek és csúcsteljesítmények)
• természeti környezet (például természeti tájak,
geológiai képződmények)

A legjobb ajánlások és pályamunkák bekerülnek
az értéktárunkba.
Az első öt legötletesebb ajánló, a témához kötődő
értékes ajándékcsomag díjazásban részesül.
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Kérjük, a pályázatokat a következő címre adják le vagy küldjék: Imrehegy Község Önkormányzata, 6238 Imrehegy, Kossuth Lajos tér
11.

Segítő együttműködésüket előre is tisztelettel
köszönjük!
Polgármester és az Imrehegyi Értéktár Bizottság
tagjai

A levélre feltétlenül írják rá:

A program a Földművelésügyi Minisztérium és a
Hungarikum Bizottság támogatásával jött létre.

Arra kérjük Önt és mindazokat kik Imrehegyhez
kötődnek, segítsenek ötleteikkel, elképzeléseikkel, aktivitásukkal járuljanak hozzá programunk
sikeres megvalósításához!

Királykisasszonyok és Királyfiak Otthona díjátadó ünnepsége
A Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület 2015-ben hirdette meg a Bács-Kiskun megye települései részére a
Királykisaszonyok és Királyfiak Otthona cím elnyerését. A 2014. évi adatok alapján Imrehegy község elnyerte ezt a címet. A díjátadó ünnepség 2016. február 3-án volt az IKSZT Könyvtár közösségi helyiségében.
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A mezőn birkanyáj, csengőszó messze száll.
Szentjánosbogarak kicsi fényt gyújtanak.
Juhászbojtár ballag, megy a birkák után,
magasból tekint rá a fénylő holdsugár.

Fényes nap mosolyog a 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 is e földben nyugodni.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Született: Zsember Henrietta 2016. február 17. Szülei: Kisa Brigitta és Zsember Tamás
Meghaltak:
Matos István
Béleczki Ferencné
APRÓHÍRDETÉSEK
 Motorkerékpárok, robogók teljes körű szervizelése, javítása, felújítása, karbantartása. Állapotfelmérés, alkatrészbeszerzés, adás-vétel. Érdeklődni: Kovács Krisztián (06-30/457-9791,
k.krisz03@gmail.com, www.kovacsmotorszerviz.hu)
 Akác fűrészpor van eladó. Erdei Ferenc u. 3. 06-30/384-9232
 Zöldség-és gyümölcs-árusítás a könyvtár melletti helyiségben a következő időpontokban:
A nyitva tartás: Hétfő, Kedd, szerda, csütörtök, péntek szombat délelőtt: 6.00-12.00 órakor a következő
napokon délután is nyitva van: kedd, szerda, csütörtök és péntek:15.00 – 18.00 óráig.
A zöldségboltban tejtermék, kenyér és pékárú, csomagolt húskészítmények is kaphatók. Hűtést nem igénylő
cukrászati sütemények is rendelhetők:
Újabb lehetőség nyílt a zöldségboltban: Élelmiszer Utalványokat is elfogadunk!
A hulladék elszállítás költségeinek csökkentése céljából emblémás hulladékgyűjtő zsákokat árusítunk.
Bővebb információ az üzletben! Tisztelettel várjuk vásárlóinkat! Borbényi László Sándor


Eladó spaniferek és egy MTZ 550-es főtengely. Fényképek digitalizálását vállalom (papír alapú fényképek számítógépre, pendrive-ra, DVD-re mentését).
Érdeklődni: Villányi József, telefon: 06-30/473-9136




Árpa és tritikale folyamatosan kapható napi áron.
Szállítás megoldható. Gyenizse Lajos 06/20 443-1399
Homoktövis szaporítóanyag kapható. Érd.: 06/70 381-6995



Vízórán belüli elfolyások, csapcserék javítását továbbra is vállalom. Tel: 06-70/228-9399
Munkalehetőség Imrehegyen! Kacsatömésre 1 fő munkaerőt keresek Imrehegyre fő- vagy részmunkaidőre.
Érdeklődni: Loósz József, Tel. szám: 06-30/637-3385
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
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