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Az önkormányzat kéthavonta kiadott ingyenes lapja.      2020. július - 12. évf. 4. sz. 

 

 

TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS 

 

Az európai, de talán a világtörténelemben példátlan dolog történt 100 évvel ezelőtt, 1920.június 04-én 16 

óra 27 perckor. Párizsban a Trianon palotában aláírták a trianoni békeszerződésnek csúfolt diktátumot, 

amely Magyarországra nézve súlyos területi és emberi veszteségeket hozott. A következmények ismertek, 

elzárták az országot a létfontosságú nyersanyagoktól, vasútvonalaktól, gyakorlatilag lefejezték az 

országot. Ilyen körülmények között is a csodával határos módon Magyarország talpra állt, köszönhető a 

magyar emberek áldozatvállalásának. Ismét bebizonyosodott, hogy csak egymásra számíthatunk. 2010 óta 

nemzeti összetartozás napjának nevezik ezt a napot.  

Kis falunk is csatlakozott az ország több pontján tartott nemzeti összetartozás napi megemlékezéshez. A 

Szent-Imre templomnál először Tápai Péter káplán tartott beszédével emlékezhettek meg a résztvevők, 

majd őt követően Lavati Gabriella polgármester emlékezett meg beszédében az eseményekről és arról, 

hogy összefogás nélkül nem lehet előre haladni még egy ilyen kis településen se, mint Imrehegy. A 

rendezvény végén gyertyát gyújtottak minden magyar tiszteletére.  

 

ÉV FÁJA SZAVAZÁS!!! 

Az idei évben is bejutott az 

imrehegyi Terebélyes eperfa a 

döntősök közé. Szavazz/szavazzon 

az alábbi linken. Egy e-mail címről 

egy szavazatot lehet küldeni! 

http://evfaja.okotars.hu/dontosfak 

A szavazás menete: a kiválasztott 

fánál beírja az e-mail címét és 

rákattint a mellette levő "Ez a 

történet és fa legyen a nyertes" 

ikonra. Ez alatt a két kis kockát 

pipálja ki. Ezt követően kap egy e-

mailt, amiben a megadott linkre 

kell rákattintani. Ha ez megtörtént 

már csak annyi a teendő, hogy a szavazok gombra kattint.  

Ha lehetőségük van rá, a szavazást kérjük minél többen osszák meg!   

Szavazással kapcsolatos kérdés esetén, vagy segítségért keressék a könyvtárost. 

 

MINDEN SZAVAZAT SZÁMÍT!!!!!! 

 

KÖSZÖNJÜK!

 

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

 

1. Háziorvosi rendelési idő: 

Hétfő : 14.00 – 17.00  

Szerda: 8.00 – 10.00  

Csütörtök: 14.00 – 17.00  

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, ha ez a 

telefonszám műszaki hiba esetén 

nem elérhető, csak akkor hívja a 

mobilszámot:  

06-30/859-6670  

Munkanapokon: 

16.00 órától másnap reggel  

8.00 óráig.  

Heti pihenőnapokon, 

munkaszüneti napokon és 

ünnepnapokon: 

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  

Kedd: 8.00-12.00  
 

Iskolafogászat 

Szerda: 14.30 -19.00  

Csütörtök:14.30-19.00 

Péntek: 8.30-12.00  

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. Járási Hivatal ügyfél 

fogadása: Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Kiskőrösi Járási 

Hivatala augusztus 19  

szeptember 16 (szerda) 13-14 

óráig ügyfélfogadást tart. 
 

5. Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 

Imrehegy Község 

Önkormányzatánál  

Fogadó óra: minden héten 

csütörtökön 8.30-12.30 óráig 
 

6. Vízmű kezelői közlemény: 

Kiskunsági Vízközmű 

Ügyfélszolgálat és hiba 

bejelentés elérhetősége:  

06-20/942-16-22 
 

7. Polgárőrség központi 

mobilszáma:  

06-70/250-3881  

Vezetője: Sebestyén István 

Elérhetősége: 06-70/313-9954  
 

8. A keceli rendőrőrs 

Ügyeletese az alábbi 

mobilszámon érhető el:  

06-70/374-0375  

 

9. Falugazdász:  

Kis Zsoltné ügyfélfogadási ideje: 

IKSZT (Könyvtár) minden páros 

héten pénteken:  

8.00 -12.00 óráig 

Elérhetősége: 06-70/436-1392 
 

10. Hegyközségi ügyintézés: 

Ferro Csaba hegybíró 

mindennap: 8.00-12.00  

Elérhetősége: 06-78/420-421 

11. Állatorvos 

Dr. Beke József 

Elérhetőség: 06-20/971-8180 

11. Egészségházban ellátandó 

szolgáltatások: 

1. Védőnői szolgáltatások: 

Védőnő: Árvai Enikő   

6238 Imrehegy, Kossuth tér 6. 

Tel.: 06-70/379-8217  

E-mail: 
egeszseghaz.imrehegy@dunaweb.hu 

Ügyfélfogadás ideje 

 

Önálló védőnői tanácsadások 

ideje: 

Nővédelmi- és várandós anyák 

részére tartott tanácsadás:  

Hétfő: 10.00 – 12.00  

 

Csecsemő- és kisgyermek 

tanácsadás, 

Ifjúsági-és iskola védőnői 

tanácsadás 

Péntek: 10.00 – 12.00  

 

 

Gyermekorvos:  

Dr. Zsember Katalin 

gyermekgyógyász, házi 

gyermekorvos,  

Rendel: 2020.08. 06 

(csütörtök) 11.00 órától. 

 

Dr. Percs Ágnes 

gyermekgyógyász, házi 

gyermekorvos 2020.08.03  

(hétfő) 11.30 órától. 
 

Terhes- és nővédelmi 

tanácsadás: Dr. Horváth Attila, 

szülész-nőgyógyász 

Kecelen csütörtökönként 

13.00 órától.

Hétfő 9:00 – 10:00 

Kedd 10:00 – 12:00 

Szerda 10:00 – 14:00 

Csütörtök 9:00 – 10:00 

Péntek 9:00 – 10:00 

mailto:egeszseghaz.imrehegy@dunaweb.hu
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FODRÁSZ 

 
Pasinszky Jánosné női – férfifodrász a könyvtár melletti helységben (zöldségbolt helyén) 

várja vendégeit.  

Nyitvatartás: 

Szerda: 08:00 – 12:00 

Bejelentkezés telefonos egyeztetés alapján: 06-20/88-68-686. 

 
KÖNYVTÁRI NYITVATARTÁS 2020. JANUÁR 1-TŐL: 

 

Hétfő …………… 12:30 – 17 óra 

Kedd – Péntek …. 9-12; 12:30 – 17 óra 

Szombat………… 8 – 12 óra 

 

TEMPLOMI ESEMÉNYEK 

Ismét szépült templomunk köszönhetően több adományozónak, akik támogatásával vehettünk 

asztalterítőt, párnahuzatot, valamint sok virágot kaptunk a templom díszítésére.  

 

Szabolcs atyát köszöntöttük július 5.-én az első vasárnapi miséjén itt nálunk Imrehegyen. 

KUPAKGYŰJTŐ 

Civil kezdeményezésre adományokból elkészült a kupakgyűjtő, amire egy hónap alatt összegyűlt a 

szükséges összeg. Azzal a céllal indult a kezdeményezés, hogy a kupakokból befolyó összegekből 

segíteni, támogatni tudjuk a falu szépítését. Ehhez várjuk az ötleteket, amihez ötletbörzéket fogunk tartani 

a könyvtárban, előre megbeszélt időpontokban.  

A kupakgyűjtő a Csalogány presszónál a térkép tábla mellett lesz elhelyezve. 

Köszönjük az adományozóknak a segítségüket! 

 

 

Bátyai Gyöngyi 

  

 

CSALOGÁNY PRESSZÓ 

Várja vendégeit a megújult Csalogány Presszó! Az üzemeltetést Csordás Márta vette át.  

Menürendelés az üzemeltetőtől a 06-70/630-7009 telefonszámon. A rendelést legkésőbb előtte nap 14:00 

óráig lehet leadni. 

Augusztus 20.-án 10:00 órától várja vendégeit gyermekprogramokkal (légvár, vattacukor, vetélkedők), 

felnőtteknek vetélkedőkkel, bográcsozással, sütéssel (megrendeléseket előre kérjük leadni a fentiekben 

megadott számon) a Csalogány Presszó. Este utcabállal zárjuk a rendezvényt!  
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KÖNYVTÁR FELHÍVÁS 

 

Tisztelt Olvasóink!  

Megjelent a Kormány 279/2020. (VI. 13.) Korm. Rendelete a nyilvános könyvtárak megnyitásáról. Ennek 

értelmében 2020. június 15. napjától a nyilvános könyvtár bárki számára látogatható. 

 

A COVID-19 koronavírussal kapcsolatos járványügyi védekezésre azonban a továbbiakban is fokozott 

figyelemmel kell lenni, a könyvtárhasználók és a könyvtárban dolgozók érdekében is. 

 

Az alábbi előírások betartása kötelező az olvasók számára: 

 

- Maszk viselésével az arc eltakarása (száj, orr). 

- A könyvtár bejáratánál elhelyezett kézfertőtlenítő használata. 

- Tartsanak megfelelő (1,5-2 méter) távolságot egymástól... 

 

A szolgáltatások igénybe vehetőek az alábbiak szerint: 

 

2020. július 1-től: A könyvtárhasználók bemehetnek a könyvtár helyiségébe, dokumentumokat 

választhatnak maguknak a polcoknál, ezeket kölcsönözhetik, visszahozhatják a náluk levőket. A DJP Pont 

használata lehetséges. A helyben használat is megengedett, dokumentumok és számítógépek esetében (az 

utóbbinál 1 órás napi maximális géphasználattal) is. Kiscsoportos foglalkozások, klubok, Könyvtár Mozi, 

gyerekcsoportok programjai megszervezhetők a járványügyi előírások betartásával. 

 

A könyvtár használatát a szokásos nyitvatartási időben tudja a látogató használni. 

 

Köszönjük együttműködését! 

 

Imrehegy, 2020. június 16. 

 

 

  Lavati Gabriella 

           polgármester 

 

 

ELINDULT A KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉS KECEL ÉS IMREHEGY KÖZÖTT 

Átadásra került a munkaterület a kivitelezést végző Soltút Kft. részére, hiszen a kormány döntése alapján 

további 44.970.000,- Ft többlettámogatás érkezik a két települést érintő projektre.  

2017. évben Kecel Város Önkormányzata és Imrehegy Község Önkormányzata konzorciuma pályázati 

igénye alapján 300.000.000,- Ft, 100%-os vissza nem térítendő támogatást nyert. A konzorcium a 

beruházás elvégzésére 2018-ban közbeszerzési eljárást írt ki, akkor a legalacsonyabb ellenszolgáltatást 

tevő ajánlattevő több mint 70 millió forinttal magasabb összegért vállalta volna a kerékpárút kivitelezését, 

mint amennyi a települések rendelkezésére állt. A közbeszerzési eljárás eredménytelen lett. Ekkor a két 

település többlettámogatási igényel élt a támogató Magyar Államkincstár felé, sajnos a bírálat hosszú 

folyamat volt, de meghozta az eredményét, hiszen a többlettámogatásnak köszönhetően mindösszesen 

344.970.000,- Ft támogatás mellett 34.180.826,- Ft önerő biztosításával meg tud valósulni a projekt. 
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A TOP-3.1.1-15 azonosító számú „Kerékpárút építés Kecel-Imrehegy között” elnevezésű projekt 

keretében az 5309 jelű közút 3987 méteres szakaszán, a két település lakott területén kívül 2,3 méter 

burkolatszélességű kerékpárút fog megépülni.  

A kerékpárút Kecel felől Imrehegy felé a Kecel Ipartelepi úttól az út jobb oldalán kezdődik majd és a 

Lukács tanyától az út bal oldalán egészen Imrehegy belterületi határáig fog tartani. A dűlőutaknál 

sárrázók kerülnek kialakításra, a bejáróknál megerősített útalap készül. A kerékpárút és a közút közé 

szikkasztó árok épül. Az 5309 jelű utat keresztező szakasznál sárga villogó jelzőfény lesz elhelyezve 

mindkét irányból. Imrehegyen 1 db buszváró is épül, illetve a Rekettye-Bogárzó csatornánál áteresz kerül 

beépítésre.  

A kerékpárút nyomvonal kijelölésénél szempont volt, hogy minél kevesebb közműoszlopot kelljen 

áthelyezni, hiszen annak több tízmillió forintos költségvonzata lett volna, illetve, hogy minél kevesebb 

magánterületet vegyen igénybe. Ezért a létesítmény Kecelről Imrehegyre haladva az út jobb oldalán 

elhelyezkedő önkormányzati tulajdonú szerviz út egy részét fogja igénybe venni, majd később a Lukács 

tanyánál át fog térni az út bal oldalára, hiszen ott szintén közműoszlopsor akadályozná az építkezést. 

 

A tervezett fejlesztés fontossága a balesetveszély csökkentése, a biztonságos kerékpáros közlekedés 

elősegítése, és ezzel együtt a kerékpárral munkába és iskolába járók helyzetének megkönnyítése. 

 

A beruházás várható befejezési ideje: 2021. március 

Forrás: www.kecel.hu 

KARANTÉN HELYZET UTÁN KINYITOTTA KAPUIT AZ ÓVODA! 

A járványügyi intézkedések enyhülésének köszönhetően ismét kinyitott az óvodánk.  A gyerekek 

meglepetten vették számba a változásokat, mi minden történt, amíg nem jártak a karantén ideje alatt 

óvodába. A Maci csoport a talaj kiegyenlítés után új padló burkolatot kapott, nagyon szépen kifestették a 

dajka nénik a csoportszobát, étkezőt és az épület egyéb helyiségeit, amíg zárva volt az óvoda. Az új 

padlóra egy nagyon szép szőnyeget is kapunk. Rögtön feltűnt a gyerekeknek az új függöny és a drapéria, 

együtt örültünk a megszépült csoportszobának.  A megvalósult beruházásokat a fenntartónak 

köszönhetjük.  Az új babakonyhában, (melyet a szülőknek köszönhetően, a báli pénzből tudtunk 

megfinanszírozni), élénk élet folyt. Sütöttek, főztek a gyermekek, fiúk, lányok egyaránt szívesen 

tevékenykedtek.   

A 2020/2021-es nevelési évre az óvodai beiratkozás a pandémia idején történt meg, öt új kisgyermek 

iratkozott be óvodánkba és négy előfelvételis kisgyermek fog a közösségünkbe járni. A játszóudvaron is 

történtek átalakítások, ki lettek vágva a régi, veszélyes fák, füvesítettek a dajka nénik. A fenntartónk és a 

szülői segítségnek/felajánlásnak jóvoltából megvalósulhat régi vágyunk, gumiszőnyeges borítást tudunk 

kialakítani az udvaron, a mindennapi mozgást jó idő esetén a szabad levegőn tudjuk megvalósítani. A 

nyári óvoda bővelkedik eseményekben, programokban: Vancsura Lászlóné felajánlásának köszönhetően 

meggyet szedtek az óvodások, majd kivették részüket a magozásból és jutalmul finom süteményt ehettek 

ebéd után.  Óvodánk látogatást tett Kecelen az „Érzékek kertjében”, nagy szeretettel fogadott minket Éva 

néni, aki nagyon érdekes programokkal lepett meg minket. A gyerekek ismerkedtek a fűszernövényekkel, 

házi állatokkal, megfigyeltük a tóparton a békákat, szitakötőket, etettünk halakat. Mindenki kipróbálhatta 

milyen ügyesen tud levendulát szedni, lehetett rajzolni, kirakózni. Sétálhattunk a természetes anyagokból 

kialakított mezítlábas ösvényen, mindenki levette a cipőt és abbahagyhatatlan mókában vehettünk részt. 
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Hálásan köszönjük a felejthetetlen délelőttöt kedves vendéglátóinknak, Filus Attilának és Filus Attiláné 

Évának.  

A nyári óvodába járó gyermekekkel rendszeresen járunk a könyvtárba, mesét nézünk, mesekönyveket 

nézegetünk, nagyon szívesen teszünk eleget a könyvtár meghívásának. Elbúcsúztunk a ballagó 

óvodásainktól, a járványhelyzetre való tekintettel rendhagyó volt az esemény.  Szerettük volna, ha a 

ballagók tudnak találkozni egymással, el tudnak köszönni egymástól, mi is elbúcsúzhattunk tőlük. 

Elbúcsúztak egy szál virággal az óvó néniktől, dajka néniktől. Minden ballagó kapott egy batyut hasznos 

útravalókkal, készítettünk egy közös képet, kipróbálhatták még egyszer az udvari játékokat. Képeket 

nézegettünk az óvodai életről készült eseményekről, felidéztük az emlékeket, megvendégeltük őket egy 

kis finomsággal, valamennyien örültünk a személyes találkozásnak. Ezen a napon köszöntük meg a 

nálunk töltött 2 évet Marika óvó néninek (Czár Lászlóné), aki nyugdíjasként foglalkozott a gyermekekkel, 

amíg Sendula Erika Gyes idejét töltötte kislányával otthon, aki szeptembertől újból munkába áll. 

Az idei nevelési évet egy értekezlettel zártuk, ahol minden dolgozó elmondta az év során szerzett 

tapasztalatait. 

 

Óvoda dolgozói 

ISKOLAI HÍREK  

 

A 2019/2020-as tanév utolsó heteiben tanulóink csoportos konzultációkra jártak be az iskolába, ahol újra 

együtt lehettek a gyermekek és pedagógusok. A tanulás mellett beszélgettünk az online időszak 

élményeiről, nehézségeiről. Vidáman teltek ezek az alkalmak, újra gyerekzsivaj töltötte be az iskolát.  A 

tanévet minden kisgyermek sikeresen zárta le és a következő évfolyamba léphetett.   A szülők, gyermekek 

egyaránt örültek, hogy a rendhagyó időszakot ünnepélyes tanévzáróval fejezhettük be. A gyermekek 

versekkel, búcsúzóval készültek. Szorgalmukat dicséri, hogy első, második osztályban több kitűnő és 

jeles bizonyítványt tudtunk kiosztani és negyedik osztályban is több jeles eredményű tanuló lett. A négy 

év szorgalmas munkájáért és példamutató magatartásáért járó elismerés, illetve az SZMK díj is gazdára 

talált. Negyedikeseink és szüleik meghatóan búcsúztak az iskolától, nevelőiktől az itt eltöltött évek 

emlékeit, örömeit felidézve. A kisdiákból kiskamaszokká fejlődött tanulók szeme itt-ott csillogott, a 

búcsúzás megérintette őket.  A szülők által készített ballagó tarisznyát büszkén viselték. Tizenketten 

szeptembertől Kecel és Kiskunhalas iskoláiban folytatják tanulmányaikat melyhez szorgalmat, kitartást és 

sok sikert kívánunk. 

Az iskolai nyári ügyeletet nem kérték a szülők így egy-egy alkalomra hívta be a gyermekeket tanítójuk, 

hogy a Könyvtár által meghirdetett rajzpályázat munkáit elkészítsék.   

A nyári időszakban három turnusban Intenzív mozgás és képességfejlesztő napközis tábor működik az 

iskolában.  

Az idei nyárra tisztasági meszelést és a tantermek, folyosók világító testjeinek cseréjét terveztem be 

melynek költségét a fenntartó Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye biztosítja. Itt szeretném megköszönni 

a helyi Önkormányzat egész éves támogatását ill. a napi működés finanszírozását.  

Augusztus elején a tankönyvek is megérkeznek, melyet minden tanuló ingyen kap meg.  

Szeptembertől 34 tanulóval indítjuk a tanévet, akik közül 13-an az első osztályt kezdik majd meg. 

 Addig is minden gyermeknek feltöltődést és tartalmas VAKÁCIÓT kívánok, a tanító nénik nevében is.  

 

      Vancsura Lászlóné 

                                                                                                    tagintézmény vezető 
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HATÉKONY ÖNMENEDZSMENT néven indul képzés a Könyvtárban. Várjuk az 

érdeklődőket. A képzés költsége: INGYENES! Jelentkezni, érdeklődni a 

könyvtárosnál.
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Szeretem a falum! Meseíró pályázat 

 

IKSZT Könyvtár Imrehegy meseíró pályázatot 

hirdet iskolásoknak, középiskolásoknak és 

felnőtteknek. 

  

Mesék témái: 
Miért szereted a faludat? 
Rövidke élettörténeted 

Legjobb élményeid lakóhelyeden 
Mi köt Imrehegyhez? 

 
Természetesen fantáziadús elemeket 

tartalmazzanak a művek úgy, hogy a megadott 
témákhoz kötődjön a mese. 

A mesék terjedelme maximum 5 oldal. 
 

Beadási határidő:2020. szeptember 12. 
 

A beküldött mesékből felolvasásokat tartunk a 
helyi könyvtárban. 

 
Zsűri: Az alkotásokat zsűri bírálja el. Külön 

lesznek jutalmazva a gyerekek (kisiskolások), 
nagy gyerekek (felső tagozatosok) és a fiatal 

felnőttek, felnőttek. 
 

Korcsoportonként az első helyezettek oklevélben 
és könyvjutalomban részesülnek. 

A pályázatokat a könyvtárban tudod leadni, vagy 
postán a 6238 Imrehegy, Kossuth L.  

tér 1-3 címre. 
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PROGRAM AJÁNLÓ 
• Kecel 

• Utak a lelki egészséghez 

Előadó: Kelemen Emese, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta 

Ideje: július 29. szerda 18.00A rendezvényen való részvétel ingyenes.  

Helye: Városi Könyvtár és Művelődési Ház 

• Autocross 

Ideje: augusztus 2. 

Helye: KecelRing 

• Szüreti nap  

Ideje: augusztus 29. 

• Soltvadkert  

Soltvadkerti BMW Találkozó  

Ideje: augusztus 19 – 23. 

• Kiskunhalas 

Omega koncert  

Ideje: augusztus 28.  

Helye: Kiskunhalas, Hirling József Lovaspark. Jegyek a www.jegy.hu oldalon vásárolhatók.  

• Hajós 

Nyári pincenyitogató 

Ideje: augusztus 20 – 22. 

Kiskunhalasi vásárnaptár 
2020. augusztus 02.       országos kirakodó, autó, termény, állat és kutyavásár 

2020. augusztus 09.       zsibvásár 

2020. szeptember 06.    országos kirakodó, autó, termény, állat és kutyavásár 

2020. szeptember 20.    zsibvásár 

 

ÁLLÁSAJÁNLATOK: 
Minősített hegesztő 

Kiskunhalas 

érd.: 06-76/504-870;  

06-30/694-74-15 

bacswork@bacswork.hu 

Szerkezetlakatos 

Kiskunhalas 

érd.: 06-76/504-870;  

06-30/694-74-15 

bacswork@bacswork.hu 

Adminisztrációs 

ügyintéző 

Acéldiszkont 

Kft. Kecel 

érd.: 06-30/357-

55-57 

Műanyagtermék-

gyártó gép kezelője 

Kiskunhalas 

DUOPLAST KFT. 

érd.: 

duoplast@duoplast 

.hu 

Pincér; 

Szállodai recepciós 

Kiskőrös, Hotel Vinum 

Kft. 

jelentkezni: 

pohanedit@gmail.com 

Intézményi takarító és 

kisegítő 

Kiskunhalas  

PG-HOLDING Zrt. 

érd.: 06-20/779-31-89 

Bolti eladó 

Kiskunhalas 

COOP-HALAS 

Zrt. 

érd.: 06-77/ 422-

211 

Bolti dolgozó 

LIDL 

elérhetőség: Kiskőrös, 

Kossuth utca 13. 

AZ IKSZT KÖNYVTÁRBAN TERVEZETT PROGRAMOK JÚLIUS - AUGUSZTUS:  

• Könyvtármozi július 28. (kedd) 15:00 

• Kerékpártúra július 29. (szerda) 17:00 Gyülekező a könyvtár előtt, tervezett táv 15 km. 

• Mindenki klubja július 31. (csütörtök) 15:00 

• Mindenki klubja augusztus 19. (szerda) 15:00 

• Könyvtármozi augusztus 25. (kedd) 15:00 

• Tanúságtétel Fekete Szabolcs atyával augusztus 29. (szombat) 14:00 

 

http://www.jegy.hu/
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                  - Mi lesz, ha Aladdin tonicot tölt az olajlámpába? 
                                                          - Dzsinn – tonic. 

 

 

- Miért volt szegény Petőfi? 

- Mert sokat költött. 

 

Két barátnő beszélget: 

- Finoman megpróbáltam a férjem tudtára adni, hogy 

születésnapomra szeretném, ha megajándékozna egy kerékpárral. 

Mondtam, hogy szeretnék többet mozogni a friss levegőn  

és hogy szeretnék pedált érezni a lábam alatt. 

- Megkaptad a kerékpárt? 

- Nem, helyette kitette a régi varrógépemet a balkonra! 

 

 

Agresszív kismalac sétál az erdőben, találkozik Nyuszikával. Hozzávágja a palacsintáját, mire a 

Nyuszika: 

- Ez szándékos volt? 

- Nem! Lekváros! 

JÁTÉK! 

  

 

 

Ez a kvízjáték magyar feltalálókról és találmányaikról szól. A helyes válaszok betűjelét összeolvasva 

kapod a megfejtést, amit az Imrehegy Község Önkormányzat Facebook oldalára tudsz elküldeni privát 

üzenet formájában, vagy papír alapon egy borítékba a Könyvtár postaládájába a neveddel ellátva 

dobhatod be! Érdemes minél több játékban részt venni, mert azzal is növelni lehet az esélyt (egy 

rejtvénymegfejtést csak egyszer lehet beküldeni). Beküldési határidő: 2020. július 3. A megfejtők között 

év végén értékes nyereményt sorsolunk! 

 

 

1.) Ki találta fel a biztonsági gyufát? 

a.) Jedlik Ányos 

f.) Irinyi János 

h.) Kruspér István 

 

2.) Miért lett Semmelweis Ignác az „Anyák megmentője”? 

e.)  Kötelezte az orvosokat és orvostanhallgatókat az egyes vizsgálatok közötti  kézfertőtlenítésre. 

 k.)  Mert feltalálta a C vitamint és ezáltal az Anyák immunrendszerét erősítette. 

 o.)  Vérmérgezés tényének a felismerése miatt. 

 

3.) Ki volt az első magyar Nobel-díjasunk? 

t.)  Kármán Tódor 

 i.) Hevesy György 

 l.)  Lénárd Fülöp 
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4.) Mit talált fel Bíró László József? 

 t.)  Golyóstollat 

 i.) Rakétát 

 z.) Dinamót 

 

5.) Ő találta fel a holdjáró mobilt, amelyek még ma is ott vannak (mivel a Holdon nincs korrózió). Ki ő? 

r.) Kármán Tódor 

1.)  Pavlics Ferenc 

 k.) Zsélyi Aladár 

 

6.) Mérete 3 hüvelyk és a Commodore alapítója, Jack Tramil személyesen utazott egy sikeres üzlet 

reményében Magyarországra, hogy megszerezze ezt a találmányt. Mi ez a tárgy, amit Jánosi Marcell 

alkotott meg 1974-ben? 

p.) Pendrive 

 o.) Lemezjátszó 

 l.)  Floppylemez 

 

7.) Ki találta fel azt a bűvös kockát, aminek forgatása során 43.252.003.274.489.856.000-féle eltérő 

állást hozhatunk létre a játék során (a játék célja, hogy az összekevert kockából visszaállítsuk az 

eredeti, rendezett színösszeállítást)? 

e.) Domokos Gábor 

 á.)  Rubik Ernő 

 p.) Losonczi Áron 

 

 

8.) Mi az a Leonar3Do, amit Rátai Dániel talált ki? 

l.) Ez egy olyan program, aminek segítségével 3d-ben rajzolhatók lesznek az általunk kitalált 

egyedi formák. 

 t.) Rajzprogram, amivel szakrajzokat készíthetünk, tervezhetünk. 

 h.) 3d nyomtatáshoz szükséges program. 

 

9.) Mi volt az a találmány, amit Szilvay Kornél talált fel és 1923-ban szabadalmaztatott? 

e.) Marcipán 

 b.) Porcelán 

 ó.)  Poroltó 

 

10.) Hazánk egyik legelismertebb cukrásza volt, aki kitalálta a zserbó süteményt. Ki volt ő? 

 k.)  Gerbeaud Emil 

 c.) Szamos Mátyás 

 r.) Illy Ferenc 

 

 

Megoldás:________________________ 
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APRÓHIRDETÉSEK 

 

 
• Kövesút mellett Szarkás tanyák 138. szám alatti ház központival, vízzel, villannyal ellátva 3 szoba 

(fürdőszoba, főzőkonyha), nagy kert, gyümölcsös. Méhészetre alkalmas. Érdeklődni telefonon: 

06-70/561-62-33 

• Asztalos munkákat vállalok! További információ: tel.: 06-30/78-03-956 

• Kertgondozást (fűnyírás, kaszálás, takarítás stb.) vállalunk. 

Elérhetőség: www.tothgarden.hu 

                   tel.: 06-70/334-69-95  

• Eladó őrölt fűszerpaprika;  

2x1 ha szántó;  

2x0,5 ha szőlő (3éves);  

4 ha bekerített szántó 

érdeklődni: 06-70/326-21-70. 

 

 

 

 

Kiadja: Imrehegy Község Önkormányzata 

6238 Imrehegy, Kossuth tér 11. Tel: 06-78/420-812 Megjelenik kéthavonta 

Készült: az Önkormányzat hivatalának fénymásolójával 300 példányban. 

Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc 06-78/423-754 

 

http://www.tothgarden.hu/

