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Az önkormányzat kéthavonta kiadott ingyenes lapja.      2020. szeptember - 12. évf. 5. sz. 

 

ÚJRA BECSENGETTEK 
 

A 2020-2021-es tanévet is megkezdték a kisdiákok 

és ovisok az imrehegyi iskolában és óvodában. Az 

iskolában idén 35 gyerkőc, ebből 13 elsős, az 

óvodában 31 kisgyermek kezdte meg a tanévet. 

Kipróbált minket az elmúlt fél év, az 

elszigeteltségben sokan rájöttek a közösség erejére 

és fontosságára, a pedagógus személyének nevelő 

hatására, és arra, hogy a nagyon szép iskolai és 

óvodai épületek, termek, szobák akkor a 

legteljesebbek, akkor töltik be legjobban a 

funkciójukat, hogyha gyerekzsivajjal telnek meg, ha 

érdeklődő, odafigyelő, komoly gyerekek ülnek ott az 

osztályteremben és az iskolapadban. Ha valamikor, 

akkor most igazán nagy szükség van a Szentlélek 

erejére az óvoda és az iskola elkezdéséhez. 

Az évnyitó ünnepséget követően a templomba 

folytatták az első tanítási napot a tanulók, ahol Tibor 

atya megáldotta a tanulók táskáit. Ezúton kívánunk 

nekik sikerekben, eredményekben gazdag 

szorgalmas tanévet! 

 

 

 

 

 

ELNYERT ÉS BENYÚJTOTT PÁLYÁZATAINK AZ IDEI ÉVBEN 

Elnyert pályázatok: 

- Járási startmunka mintaprogram keretében: 9.902.292,-Ft, 

- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása keretében: 2.108.376,-Ft, 

- Nyári diákmunka keretében: 145.242,- Ft. 

 

- Településfásítási Program keretében benyújtott pályázat által 20 darab díszfát igényelt 

sikeresen az önkormányzat a tavaszi ültetés idejére. 

 

- Magyar Falu Program keretében benyújtott „Közterület karbantartására szolgáló 

eszközbeszerzés” című pályázat által: 4.779.770,-Ft támogatást ítéltek meg az önkormányzat részére.  

 

Benyújtott, még el nem bírált pályázataink: 

- Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás megpályázása: 

1.866.900,-Ft összegben, 

- Magyar Falu Program keretében temetői infrastruktúra fejlesztése: 3.193.070,-Ft 

Lavati Gabriella 

polgármester 
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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 szeptember 16.,  

október 21. (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: Bíró Katalin 

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: 2020.10.01 

2020.11.05 (csütörtök)  

11.00 órától. 

 

Dr. Percs Ágnes 

gyermekgyógyász, házi 

gyermekorvos 2020.10.05 

2020.11.02 (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 

 

CSALOGÁNY PRESSZÓ 

Várja vendégeit a megújult Csalogány Presszó!  

Menürendelés az üzemeltetőtől a 06-70/630-7009 telefonszámon.  

A rendelést legkésőbb előtte nap 14:00 óráig lehet leadni. 

 

SZÍNHÁZ 
 

Kedves színházkedvelő Imrehegyeik! Aki érdeklődik a színházi előadások iránt, az jelentkezni tud a 

könyvtárban. Egyelőre csak felírásra kerül a neve és ha kiválasztunk egy színdarabot, akkor a 

jelentkezőket értesítjük és leszervezzük az utazást a színházi előadásra. A jelentkezési határidő nincs, 

folyamatosan lehet jelentkezni személyesen (a könyvtárban), telefonon vagy facebook-on is.  

 

A KÉT JÁRVÁNYHULLÁM KÖZÖTT ISMÉT MEGNYITOTTA KAPUIT AZ 

ÓVODA 

2020/2021-es nevelési évet két csoporttal kezdtük, a Katica csoport 15 fő, Maci csoport 16 fővel indul.  

Óvodánkba személyi változás történt, a gyesen lévő óvó néni, Sendula Erika a Maci csoportban kezdi 

meg munkáját. Új lelkésze van az óvodának, elköszöntünk Tápai Péter atyától, az új atya Tóth Tibor atya, 

akivel a tanévnyitó szentmisén találkozhattak a gyermekek és szülők. Bízunk benne, hogy az őszre 

tervezett programokat meg tudjuk valósítani, kedvezően alakul a járványhelyzet, működni tud az óvoda, a 

megszokott rend szerint.   

Minden óvintézkedést megtettünk, hogy biztonságos körülményeket teremtve tudjuk fogadni a 

gyermekeket a szeptemberi óvodakezdéskor. Az óvodát alapos fertőtlenítő takarítással tették 

fogadóképessé a dajka nénik.  Tájékoztattuk a szülőket a kormány által meghozott járványügyi 

intézkedési tervről, írásban, szóban, az óvodai zárt facebook csoportjában.  A 2020/2021. Nevelési évben 

a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendnek megfelelő intézkedések azt a célt szolgálják, 

hogy minél tovább, lehetőleg bezárás nélkül tudjon működni óvodánk. Ezért, minden érintettől kooperatív 

hozzáállás szükséges, a járvány kialakulását megelőzendő magatartás. Kérünk minden kedves szülőt, az 

esetleges kényelmetlenségeket megfelelően tolerálják, hiszen ez a közérdek.   

                         Az óvoda dolgozói 
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FELHÍVÁS AZ EBTARTÁS SZABÁLYAINAK BETARTÁSÁRA 
 

Tisztelt Imrehegyi Ebtartók! 
 

A településen az utóbbi időben jelentős gondot okoz a közterületen gazdátlanul kóborló 

ebek számának megnövekedése. Ez nem minden esetben kóbor kutyát jelent, hanem 

sajnos legtöbbször felelőtlen emberi magatartást. 

 

A kutyák gazdái nem gondoskodnak arról, hogy állataik csak a saját lekerített 

ingatlanjaikon maradjanak; hanem gondatlanságból, nemtörődömségből az ebeket 

közterületen, mások ingatlanán hagyják kóborolni. Nem elfogadható magatartás az sem, 

hogy a kutyák póráz nélkül kísérik gazdáikat az üzletekbe, óvodába, iskolába, stb. 

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 147. Veszélyeztetés kutyával című szakasz 193. 

§ (1) és (2) bekezdése szerint:  

 

Aki a felügyelete alatt álló kutyát 

 

(1) a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni 

hagyja, 

 

b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen - a vadászkutya és a 

triflakereső kutya kivételével - póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja, 

 

c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - vakvezető, illetve 

mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – szállítja, 

 

d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre - vakvezető, illetve 

mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - beenged, illetőleg bevisz. 

 

(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a 

veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el. 

VII. Fejezet 

A SZABÁLYSÉRTÉS MIATT ELJÁRÓ HATÓSÁGOK 

38. § (1) Általános szabálysértési hatóságként a rendőrség általános rendőrségi feladatok 

ellátására létrehozott szervének szabálysértési hatósági feladatok ellátására kijelölt szervei 

járnak el. 

 

(2)  Az e törvény által a hatáskörébe utalt szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság 

jogkörében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladat- és hatáskörrel rendelkező szerve, a 

Kormány által kijelölt szerv, valamint az egészségügyi államigazgatási szerv jár el. 
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(3) Szabálysértési elzárással is büntethető, valamint e törvényben meghatározott 

szabálysértés miatt első fokon a járásbíróság jár el. 

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 5. § (1) 

bekezdése értelmében az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos 

elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.  

 

Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet értelmében, aki az 

állatok védelmére és kíméletére vonatkozó jogszabály rendelkezését megsérti, 

állatvédelmi bírságot köteles fizetni. Az állatvédelmi bírság alapösszege 15 ezer Ft, ez az 

összeg jogszabályban meghatározott szorzók szerint növelhető, felső összeghatár nincs. 

A határidőre meg nem fizetett állatvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozás. 

 

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) 

Korm. rendelet 17. § (1) - (3) bekezdései szerint: 

 

(1) Belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon 

lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, 

kezelésére és féken tartására képes. 

 

(2) Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem 

embert harapásával ne veszélyeztethessen. 

 

(3) Szájkosarat használni a (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében - ha törvény, 

kormányrendelet vagy miniszteri rendelet a szájkosár használatát nem írja elő - kizárólag 

az egyed jellemzően agresszív magatartásának ismerete esetén kell. 

 

Ezúton is szeretném felhívni a kutyatartók figyelmét a felelős 

kutyatartás általános szabályaira! 

 

Az állatvédelmi törvény és a kutyák tartására vonatkozó 

jogszabályok előírásainak betartása a tulajdonosok, gazdák 

kötelessége, egyben felelőssége is. 

Az alapvető szabályok előírják, hogy az eb tulajdonosa köteles 

arról gondoskodni, hogy az állat korának, fajtájának és 

szükségleteinek megfelelő tartási, élelmezési, gondozási, valamint 

egészségügyi körülmények között élhessen. 

Szintén a tulajdonos kötelessége olyan körülményeket teremteni, 

hogy kutyája, kutyái a tartási helyükről, udvarból ne tudjanak el- 

vagy kiszökni, függetlenül attól, hogy milyen vérmérsékletű 

kutyáról van szó. Utcán, közterületen kutyát kizárólag pórázon, 

olyan módon lehet sétáltatni, hogy az még időlegesen se 
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maradhasson felügyelet nélkül. Az olyan eb, amelynek akár csak 

mérete miatt is szükséges, a szájkosár használata indokolt és 

ajánlott. 

A jogkövetkezmények terhe mellett – elsősorban a balesetek, 

kutyatámadások elkerülése érdekében – kérjük a Kutyatartókat a 

fentiekben ismertetett alapvető tartási, gondozási szabályok 

betartására, főként a kutyák felügyeletéről történő 

gondoskodásra! 

A köz- és magánterületen felügyelet nélkül kóborló – esetleg még 

védőoltással sem rendelkező – ebek, potenciális veszélyt jelentenek 

mind az emberi-, mind az állati egészségre, illetve a közlekedés 

biztonságára, a vagyontárgyakra. 

Ezért felhívom valamennyi ebtartó figyelmét, hogy a tulajdonában 

lévő kutya saját ingatlan határain belüli tartásáról, kötelező 

védőoltással való ellátásáról gondoskodjon. 

Mindazon személyek ellen, akik ezen kötelezettségüknek nem 

tesznek eleget, szabálysértési eljárás indítható. 
 

KÉREM A FENTIEK TUDOMÁSUL VÉTELÉT A 

TELEPÜLÉS NYUGALMA ÉRDEKÉBEN, A TISZTELT 

LAKOSSÁG SEGÍTŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT! 
 

Lavati Gabriella 

polgármester 
 

Köszönet nyilvánítás!  

Az önkormányzat köszönetét fejezi ki az alábbi személyeknek az idei évben nyújtott bárminemű 

segítségükért, mellyel önkormányzatunkat támogatták. 

- Hazilló Gábor 

- Csúzi Miklósné 

- Lavati Sándor és családja 

- Turi Istvánné 

- Herczeg Ferenc 

Hálásak vagyunk minden apró segítségért, számunkra a kis dolgok is hatalmasak.  

Együtt összefogva sokkal többre vagyunk képesek! 

 
 

Lavati Gabriella 

polgármester 
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PROGRAM AJÁNLÓ 

• Kecel 

• 2020. szeptember 19., szombat, 19:30–22:00 

Lovasi: Egy az egybe, csak maga (szólóest) 

Helyszín: Kecel, Városi Könyvtár Művelődési Ház 

• 2020. szeptember 26. szombat 

Birkafőző verseny 

• 2020. október 21., szerda, 19:00–20:30 

Csányi Sándor színházi estje | Hogyan értsük félre a nőket? 

Helyszín: Kecel, Városi Könyvtár Művelődési Ház 

• 2020. október 28., szerda, 18:00–19:30 

Aranyosi Péter és Vida Péter: Miskolci gyökerek 

Helyszín: Kecel, Városi Könyvtár Művelődési Ház 

• Kecskemét 

Természet Háza 

2020. október 13. 

Az alföldi erdők természeti értékei 

Előadó: Dr. Vadász Csaba, természetvédelmi őrkerület-vezető, KNPI 

• Soltvadkert 

Gyöngyház Kulturális Központ 

• 2020. október 09. 17 óra „Bali, az Istenek szigete” dr. Pozsgai Boglárka úti élménybeszámolója 

• Alzheimer filmbemutató 2020. október 18. 18:00 óra  

A bemutató után közönségtalálkozó Kollár Istvánnal a film rendezőjével és Dr. Menyhárt 

Miklós szakorvossal. 

 

 

Kiskunhalasi vásárnaptár 
2020. október 04.       országos kirakodó, autó, termény, állat és kutyavásár 

2020. október 11.       zsibvásár 

2020. november 01.    országos kirakodó, autó, termény, állat és kutyavásár 

2020. november 08.    zsibvásár 

 

ÁLLÁSAJÁNLATOK: 

 
Kútkezelő 

Nafta Petrol Kft. 

Kecel 

tel.: 06-70/629-1400 

Kamionsofőr 

K + T Trans Kft. 

Kiskőrös 

tel.: 06-20/573-7861 

Kiszállító 

Bárdi Autó 

Kiskunhalas 

e-mail: 
bardi.karrier+sy0
@karrierportal.hu  

Konyhai kisegítő 

Eatrend Kft. 

Kiskőrös 

tel.: 06-70/410-3027 

Felület – előkészítő 

Fit Life Line Kft. 

Kiskőrös 

tel.: 06-20/393-8307 

Pincér; Szakács 

Csipke Szálloda Kft. 

Kiskunhalas 

e-mail: 

igazgato@csipkehotel
.hu 

Telefonos 

ügyfélszolgálati 

munkatárs 

Digitalink Kft. 

tel.: 06-1/3536666 

Építőipari munkatárs 

Magyar Közút 

Nonprofit Zrt. 

Kiskunhalas 

tel.: 06-30/690-1732 

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK: 

• Kertészeti üzemek korszerűsítése 

további információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-413-20-kertszeti-zemek-korszerstse-1# 

mailto:bardi.karrier+sy0@karrierportal.hu
mailto:bardi.karrier+sy0@karrierportal.hu
https://www.palyazat.gov.hu/vp2-413-20-kertszeti-zemek-korszerstse-1
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AZ IKSZT KÖNYVTÁRBAN TERVEZETT PROGRAMOK SZEPTEMBER-OKTÓBER:  

• Helytörténeti klub szeptember 11. (péntek) 15:00 

• Könyvtármozi (120-as tempó) szeptember 15. (kedd) 15:00 

• Rajpályázat díjátadó szeptember 15. (kedd) 10:00 

• Mindenki klubja szeptember 17. (csütörtök) 15:00 

• Könyvtármozi szeptember 29. (kedd) 15:00 

• Népmese napja szeptember 30. (szerda) 

• Mindenki klubja   október 1. (csütörtök)15:00 

• Könyvtármozi október 13. (kedd) 15:00 

• Mindenki klubja október 15. (csütörtök) 15:00 

• Helytörténeti klub Nagy Marika tanítóval október 16. (péntek) 15:00 

A könyvtári programokról további információ kérhető a könyvtárostól! 

 

 

- Na, hogy megy a lányodnak az autóvezetés? 

- Mint a villám! 

- Olyan gyorsan? 

 - Á! Hol egy fába, hol egy oszlopba csapódik. 

  

Az utolsó tanítási napon a gyerekek ajándékot visznek a tanító 

néninek. 

A virágboltos fia egy csokrot hoz, a cukrász kislánya egy tortát, 

majd az italboltos kisfia egy nagy dobozt, szépen csomagolva. 

A tanító néni megemeli, és látja, hogy valami szivárog belőle. 

Viccesen megkóstol egy cseppet, és megkérdi: 

- Bor? 

- Nem - feleli a fiú. 

Újabb cseppet kóstol a tanító néni. 

- Pezsgő? 

- Nem. 

- Szabad a gazda! - mondja a tanító - Feladom; mi ez? 

- Kiskutya... 

 

Bemegy a szőke nő a könyvtárba, és jó hangosan odaszól a könyvtárosnak: 

- Kérek egy hamburgert és egy adag sült krumplit! 

Mire a könyvtáros megbotránkozva: 

- De hölgyem, ez egy könyvtár. 

Erre a szőke: 

- Jaj, bocsánat! 

Majd suttogva: 

- Kérek egy hamburgert és egy adag sült krumplit! 
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JÁTÉK! 

Egy betűt változtass az előző szóból. A sötétebb négyzetek jelzik, hogy hol kell a következő szóban betűt 

változtatni. Ha megvan az összes szó, a legtöbbet előforduló betűt írd a jelölt vonalra és a helyes választ 

az Imrehegy Község Önkormányzat Facebook oldalára tudod 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: 2020.11.06 A megfejtők között év végén értékes nyereményt 

sorsolunk! 

  Z Á R K A   

1           1 üdítő 

2           2 női név 

3           3 menyasszonyi fejdísz 

4           4 intézmények bejárata 

5           5 csomagok küldőhelye 

6           6 Pista népiesen 

7           7 fővárosi 

8           8 mázolja 

9           9 magasan lévő 

10           10 nem hagyja elveszni 

11           11 járni 

12           12 csinálni 

 

Legtöbbet előforduló betű: _____________ 

 

 

 

A Sudoku egy 9 × 9 cellából álló rács. A 

rács kilenc kisebb, 3 × 3-as blokkra oszlik, 

amelyben elszórva néhány 1-től 9-ig 

terjedő számot találunk. Az üresen maradt 

cellákat a játékos tölti ki saját (ugyancsak 

1-től 9-ig terjedő) számaival úgy, hogy 

minden vízszintes sorban, függőleges 

oszlopban, és 3 × 3-as blokkban az 1-től 9-

ig terjedő számok pontosan egyszer 

szerepeljenek. 
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ANYAKÖNYVI HÍREK  
 

Született: 

Bolla Jázmin 

Született:2020. 08. 25 

Édesanya: Kisa Brigitta 

Édesapa: Bolla Ferenc      

                                                                     

 

 

 

 

 

 

Elhunytak: 

 

Borbély József - 61 éves 

Welker Károlyné (szn.: Cserni Ilona Terézia) 79 éves 

Haszilló Istvánné (szn.: Darázs Margit) 85 éves 

Gubik Károly – 52 éves 

Csúzi Miklós – 61 éves 

Nyugodjanak békében. 

 

 

 

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  

• Kecel Öreghegyen összesen 4,8 hektár, 6-8 éves, jó termő, moser-művelésű kékfrankos, cserszegi, 

aletta, genarosa szőlőterület, erős fa és fém támoszlopokkal, AKG-val (2017-2021) ELADÓ. Tel: 

20/253-4111 

 

 

 

 

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/

