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Az önkormányzat kéthavonta kiadott ingyenes lapja.

2021. október - 13. évf. 5. sz.

FALUNAP
2021. október 16-án rendeztük meg Imrehegyen
a Falunapot. Nem megszokott időpont, hiszen az
eddigi hagyományok szerint ritka kivétellel
mindig augusztus első hétvégéje volt a falu
ünnepe.
Lavati
Gabriella,
Imrehegy
polgármestere köszöntőjében elmondta, hogy
Magyarország Kormánya támogatása nélkül
nem tudott volna megvalósulni ez a rendezvény,
valamint osztozott a falu örömében, hiszen van
egy alkalom, ahol mindenki megáll kicsit, a
mókuskerèkből kiszáll, megpihen, lenyugszik,
beszélget, szórakozik, és az a legnagyobb
gondja, hogy gondtalan legyen és, hogy jól
érezze magát.
A falunapi ünnepség misével kezdődött Szűcs Tibor főtisztelendő kanonok-plébános úr celebrálásával. A
misét követően az önkormányzat vendégül látta a megjelent falu lakosságát. Természetesen nem múlhat
el Falunap a helyi iskolások és óvodások, valamint a helyi színjátszók szereplése nélkül. Őket követően
szórakoztató vetélkedő várta a játékos párosokat, amely megmérettetésen értékes nyereményeket vihettek
haza a versenyzők.
A rendezvényen fellépett a Napos(abb) Oldal zenekar, ők szórakoztatták a helyieket, akiknek sikerült
fergeteges hangulatot teremteniük.
A rendezvény záróprogramjaként Kiss Mihály közreműködésével érezhette jól magát a lakosság a
falubálban.
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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 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
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: Veszélyhelyzet alatt
szünetel.
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

13. Egészségházban ellátandó
szolgáltatások:
1. Védőnői szolgáltatások:
Védőnő: Pecznyik Patrícia
6238 Imrehegy, Kossuth tér 6.
Tel.: 06-70/379-8217
E-mail:
egeszseghaz.imrehegy@dunaweb.hu

Ügyfélfogadás ideje
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

9:00 – 10:00
10:00 – 12:00
10:00 – 14:00
9:00 – 10:00
9:00 – 10:00

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
9. Falugazdász:
gyermekgyógyász, házi
Kis Zsoltné ügyfélfogadási ideje:
gyermekorvos,
Jelenleg szünetel
Rendel: 2021.11.04
Elérhetősége: 06-70/436-1392
2021.12.02 (csütörtök)
11.00 órától.
10. Hegyközségi ügyintézés:
Ferro Csaba hegybíró
Dr. Percs Ágnes
mindennap: 8.00-12.00
gyermekgyógyász, házi
Elérhetősége: 06-78/420-421
gyermekorvos 2021.11.08
11. Állatorvos
Dr. Beke József
Elérhetőség: 06-20/971-8180
12. Tanyagondnok
Elérhetősége: 06-70/514-81-70
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2021.12.06 (hétfő)
11.30 órától.
Terhes- és nővédelmi
tanácsadás: Dr. Horváth Attila,
szülész-nőgyógyász
Kecelen csütörtökönként
13.00 órától.
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POSTA NYITVATARTÁS: hétfő – péntek 8-11:00; 13:00 – 14:00
FODRÁSZ
Koródi Éva Izabella női, férfi, gyermek fodrász, hajgyógyász kezdett dolgozni a könyvtár melletti
helyiségben. Telefonos bejelentkezés szükséges a 06-20/254-0832 számon.

KÖRMÖS
Szabó Győzőné Mariann műkörmös, callux lábápolás, pedikűr végzettséggel dolgozik a könyvtár melletti
helyiségben. Időpont egyeztetés szükséges a 06-20/368-6655 számon.

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNYLÉS
Imrehegy Község Önkormányzata sikeresen pályázott a 2021. évi szociális célú tüzelőanyag támogatásra,
így a szociálisan rászoruló, fával fűtő imrehegyi lakosoknak lehetősége van tűzifa támogatást igényelni.
A kérelmeket Imrehegy Község Önkormányzatánál (6238 Imrehegy, Kossuth Lajos tér 11.) lehet
benyújtani 2021. november 8-tól 2021. november 22-ig, a vírushelyzetre való tekintettel a kérelem
benyújtása kizárólag előzetes telefonos egyeztetés után lehetséges (telefon: 78/521-941).
Lavati Gabriella
polgármester

FALUKÖNYV ÁTADÓ ÜNNEPSÉG A KÖNYVTÁRNÁL
2021. augusztus 28-án került megrendezésre a TOP 5.3.1-16-BK1-2017-00003. számú
„A helyi közösségek fejlesztése Soltvadkert térségében” című projekt támogatásával a Falukönyv Átadó
és Elszármazottak Találkozója ünnepség Imrehegyen. Rendezvényük fő célja az volt, hogy a helyi és
elszármazott lakosok egy nosztalgikus fotókiállítás keretében újra találkozhassanak egymással.
A rendezvényt Imrehegy polgármestere Lavati Gabriella nyitotta meg, őt követően beszédet
mondott Bányai Gábor választókörzeti országgyűlési képviselő, Fekete Szabolcs atya, Imrehegy
plébánosa és Szőke Menyhértné nyugalmazott könyvtáros, aki a könyv helytörténeti tartalmát állította
össze.
A rendezvény programjai között szerepelt az imrehegyi óvodások és kisiskolások műsora, valamint a
helyiekből álló Imrehegyi Komédiások fellépése is. A műsorokat követően könyvtáruknban láttuk
vendégül az érdeklődőket egy 436 darabos fotókiállításra, amely a helyi és elszármazott lakosok képeiből
jött létre. Ezen felül az érdeklődők megtekinthették a helyi kiállítóhelyeket és Értéktár kiállításokat is,
valamint Béla Zoltán helyi borász finom borait kóstolhatták meg a borkedvelő látogatók.

KERÉKPÁRÚT ÁTADÓ ÜNNEPSÉG
Az Imrehegyen megrendezett ünnepség Himnusszal vette kezdetét, majd Bányai Gábor országgyűlési
képviselő köszöntötte a megjelenteket, aki beszédében kitért arra is, hogy az előttünk álló időszakban
egyre nagyobb anyagi forrásokra számíthatunk majd a vidékfejlesztést illetően. Elismerését fejezte ki a
két település vezetőségének kitartásáért, hogy a nem kevés akadályt leküzdve megvalósította a közös célt.
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Haszilló Ferenc, Kecel város polgármestere beszédében ismertette a kerékpárút kivitelezésének részleteit.
A kerékpárút 344 970 000 Ft-ból valósult meg, melyből közel 39 millió forint önerőt Kecel Város
Önkormányzata biztosított. Megemlítette továbbá a tervezés és kivitelezés körüli nehézségeket, a
területszerzéssel járó egyeztetéseket, az építőipart érintő drágulásokat, illetve a többlettámogatásra való
várakozás időszakát.
Mindezeken túljutva pedig a 2020 júniusában megkezdett kivitelezési munkálatok mindössze fél év alatt
befejeződtek.
Hozzátette, hogy a közel 4 km hosszú, 2,3 m széles kerékpárút létrejötte az imrehegyi munkaerőmobilitás infrastrukturális feltételeit és az iskolások biztonságos közlekedését hivatott megteremteni.
Lavati Gabriella, Imrehegy község polgármestere beszédében megköszönte az előző két választási ciklus
imrehegyi vezetésének befektetett munkáját is, valamint ismertette a település anyagi hozzájárulását a
projekthez.
Ezt követően Brinkus Roland imrehegyi iskolás elszavalta Mihály Csaba a Bicaj című versét.
Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke felelevenítette, hogyan osztotta el a megyei
önkormányzat a TOP-os pályázati forrásokat a települések egyéni igényeire szabva. Hozzátéve, hogy az
elmúlt időszakban csaknem 600 projekt valósult meg a megyében, és ennek többszörösére lehet majd
számítani a következő években.
Folytatásként a kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és SZÓ-LA-M Alapfokú Művészeti
Iskola növendékei adták elő Purcell Trombitaszó és Clark Dán induló című művét.
Ezt követően Fekete Szabolcs plébános felszentelte az új kerékpárutat, és örömét fejezte ki, hogy két
egyházközségének nagyobb egységét és a települések megmaradását szolgálhatja az átadásra került
projekt.
A kerékpárút átadóját Haszilló Ferenc, Lavati Gabriella, Rideg László és Bányai Gábor zárta a szalag
ünnepélyes átvágásával.

Forrás: www.vira.hu

ANYATEJES VILÁGNAP
2021.10.21.-én került megrendezésre a könyvtárban az Anyatejes vagy más néven Szoptatás világnapja. E
jeles alkalomból gyűltek össze a látogatók. Előadások hangzottak el a szoptatásról, az anyatej jótékony
hatásairól. Pecznyik Patrícia védőnő babamasszázst mutatatott be, amit egyes résztvevők ki is próbáltak
saját gyermekükön. Minden résztvevő meglepetésben részesült.
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TŰZOLTÓ EGYESÜLET ESEMÉNYEI
2021. szeptember 11-én Ballószögön meghívásos
tűzoltóversenyen vett részt felnőtt csapatunk, ahol a
második helyet szerezték meg tűzoltóink. Köszönjük a
csapattagoknak a felkészülést és a versenyen való
részvételt.
Szent Flórián emlékéremben részesült Kollár Zoltán
hdgy. imrehegyi tűzoltóparancsnok. A kitüntetést az
országházban Dobson Tibor dandártábornok a Magyar
Tűzoltószövetség elnöke adta át. Ezt a kitüntetést évente
megyei szinten olyan önkéntes és önkormányzati
tűzoltóknak adják, akik a tűzvédelem érdekében huzamos
időn át nyújtott kiemelkedő helytállást tanúsítanak.
A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, az Országos Katasztrófavédelmi
Sportegyesület, valamint a Bács-Kiskun
Megyei Tűzoltó Sport Club által közösen
szervezett VI. PUMP AND RUN Országos
Bajnokságnak
a
Benkó
Zoltán
Szabadidőközpont adott otthont Kecskeméten,
október 14-én. Ezen az eseményen
egyesületünket egy fő, Bóna Balázs
képviselte,
aki
a
teljes
mezőnyből
egyedüliként volt önkéntes tűzoltó, a többiek
mindenki hivatásos volt. A feladata nem volt
egyszerű, hiszen a versenyszám a következőkből állt: 60 kg-os súllyal
kellett fekvenyomni, és ezt követően teljes egyéni felszerelésben, légzőkészülékkel és kettő „C” tömlővel
a kézben 350 m sík, 350m 30 0-os emelkedőt kellett leküzdeni a kecskeméti vízműdomb tetejéig. Szép
számú indulóból Balázs a középmezőnyben végzett. Köszönjük neki a részvételét és, hogy képviselte
egyesületünket.
2021. október 23-án az egyesület társadalmi munkát szervezett az autó rendszerbe állítás fölkészítése
céljából. Szép számban jelentek meg a helyi egyesület tagjai, munkájukat és hozzáállásukat köszönjük az
egyesület és a lakosság nevében. Ennek köszönhetően az egyesület hatékonyságát növeli a rendszerbe
állításra kerülő tűzoltóautó.
Kollár Zoltán hdgy.
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HÍREK AZ ÓVODA ÉLETÉRŐL
A nyár folyamán számos felújításra került sor az óvodában. Az udvaron elkészült az épület
bejárata előtt egy gumitéglával kirakott terület, mely tornázásra és rendezvények megtartására egyaránt
alkalmas. A főbejárati ajtó fölé terasztető készült, a kerékpár tárolónk fedett lett. Mindezek kivitelezése
szülői felajánlással, segítséggel és óvodánk karbantartójának munkájával valósultak meg, melyet ezúton
is hálásan köszönünk nekik.
Az épületen belül is változások történtek: tisztasági meszelés volt több helyiségben, a Katica csoportban
laminált padló lerakására került sor, valamint új szőnyeggel és függönnyel is gazdagodott a csoportszoba.
Mindezek anyagi forrását a fenntartónk (Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye) biztosította, hálásan
köszönjük, hogy kívül-belül megszépült, felfrissített óvodában fogadhattuk szeptember 1-én a
gyermekeket.
A 2021/22-es nevelési évet 33 gyermekkel kezdtük meg, a Katica csoport 15, a Maci csoport 18 fővel. A
kiscsoport 8 új gyermekkel gyarapodott, dolgozói létszámunk 7 fő.
Az ősz folyamán számos programban volt részünk. Szeptember 1-én tanévnyitó szentmisén vettünk részt,
melyet Tóth Tibor atya tartott. Szüreteltünk is egy helyi szőlősgazdánál, a gyermekek kis vödrökbe
szedték a szőlőt, amiből mindenki vihetett haza is. Az óvodában közösen feldolgoztuk a szőlőt,
bogyóztuk, préseltük majd jóízűen elfogyasztottuk a finom mustot. Őszi terményeket gyűjtöttünk a séták
során, s közben megcsodáltuk a természet adta szépségeket és megfigyeltük az aktuális időjárást. Részt
vettünk könyvtári foglalkozáson, ahol az ősz színeiről és az őszi gyümölcsökről beszélgettünk és a
témával kapcsolatos játékokat játszottunk. A Népmese napja alkalmából szeptember 30-án a Szóló szőlő,
mosolygó alma és csengő barack című bábelőadást nézhették meg a gyermekek Kecelen a Városi
Könyvtár és Művelődési Házban. Az Országos Könyvtári Napok alkalmából október 5-én ugyanitt A
szomorú királykisasszony című mesét láthatták.
Az október 10-ei szentmisén Fekete Szabolcs plébános úr megáldotta a szülők által felajánlott őszi
terményeket, melyeket ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek. Az idei Terménybálunkat
október 12-én tartottuk meg, melyen mindkét csoport kis műsorral kedveskedett a vendégeknek. A
műsort követően Macu óvó néni táncos mulatságra hívta a gyermekekkel együtt a jelenlévő szülőket,
meghívott vendégeket. A táncban kifáradt részvevők pihenésképpen megkóstolhatták a gyermekek által
készített gyümölcssalátát és sültkrumplit. A délelőtt zárásaként terményekkel ügyességi játékokat
játszhattak a gyermekek.
Az október 16-án megtartott őszi Lelki napra Jánoshalmán került sor, melyen az Egyházmegyéhez tartozó
iskolák és óvodák pedagógusai, dolgozói vettek részt.
Ugyanezen a napon (október 16.) került megrendezésre Imrehegyen a Falunap, mely alkalomból kis
műsorral, népi körjátékokkal készültek a Maci csoport gyermekei.
Szakmai napot tartottunk október 21-én, ezen a napon bemutattuk óvodánkat az egyházmegye számos
óvodapedagógusának, majd közösen továbbképzésen vettünk részt a helyi iskola tornatermében. Az
alkalmat Sipos Edit hittanár, a Franz Kett Pedagógiai Műhely vezetője tartotta, melynek témája a Kettmódszer bemutatása az óvodában. A képzésen 30 fő, a Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegye 7 óvodájából
érkező óvodapedagógusok, a helyi tanítók, óvónők, intézményünk iskolalelkésze és hitoktatója vett részt.
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Az országos Örökbe Fogadok egy Ovit Mozgalom jóvoltából ismét nálunk jártak Örökbefogadóink, a két
budapesti nagymama Kolláth Adél és Szűcs Zsuzsanna. Szeptemberben 29-én ismét sok hasznos dologgal
ajándékozták meg intézményünket és az ide járó gyermekeket. Ruhákat, cipőket, játékokat,
mesekönyveket, számtalan, hasznos eszközt hoztak, amiknek nagy hasznát veszik a gyermekek. A
felajánlásuk egy része családokhoz került, másik része a két csoport között lett elosztva.
Közelgő eseményeink:
-

November 5-én templomunk búcsújára készülünk a gyermekekkel
November 9-én Márton napot tartunk, a lámpás felvonulás hagyományunkhoz hűen az iskolával
együtt kerül megrendezésre a templomban és az iskola udvarában
November 17-ei ovis szentmisén emlékezünk meg Szent Erzsébetről, ez alkalomból a
gyermekekkel közösen cipót sütünk
November végén Adventi vásár az óvodában

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak ezen
események megvalósulásához!

-Az óvoda dolgozói-

TANÉVKEZDÉS, ŐSZ AZ ISKOLÁBAN
A 2021/2022. tanév beköszöntét előkészítő munkák előzték meg az iskolában. Augusztus elején
hiánytalanul megérkeztek a tankönyvek, melyet minden tanuló térítésmentesen vehetett át. A HH, HHH
tanulók Európai Uniós ás állami támogatásból 6000-10000 Ft közötti értékben tanszercsomagot vehettek
át, melynek az átadását mi koordináltuk.
Az épületben karbantartási munkákat, fertőtlenítő nagytakarítást végeztünk.
Szeptember 1-jén nagy örömünkre, 40 tanuló kezdte meg az oktatást és nevelést, két összevont
osztályban, tanulócsoportonként 20-20 fővel. Minden osztályfokba 10-10 gyermek jár. A számított
létszámunk 49 fő, az intézmény kihasználtsága 89 %-os.
Az oktatás és nevelés feltételei teljes mértékben adottak az idén is, melyet a helyi önkormányzatnak és
fenntartónknak a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyének köszönhetünk. A keceli iskola vezetésével, a
plébános atyával és lelki vezetőnkkel szoros partneri együttműködésben dolgozunk. Idén is több óraadó
pedagógus egészíti ki munkánkat a keceli tantestületből. (gyógypedagógiai ellátás, gyógytestnevelés,
nyelvoktatás, hitoktatás, területén)
Eseményeink:
Tanulóink táncos műsort adtak elő az augusztus végén megrendezett Falu ünnepen és elszármazottak
találkozóján.
Tíz tanulónk részt vett a Kerékpárút átadás tanulóknak szervezett projekt rendezvényén, a Keceli
Könyvtár és Művelődési Házban.
Megemlékeztünk a Zene és az Állatok világnapjáról a helyi IKSZT Könyvtárral közös szervezésben.
Népmese napján bábelőadást tekintettünk meg a Keceli Könyvtár és Művelődési Házban.
Kukoricaszedésen voltunk Eke István birtokán, mely lehetőséget itt köszönünk meg.
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Terménygyűjtést szerveztünk a szülők segítségével. Közösen vettünk részt a terményáldásos szentmisén a
helyi templomban.
Hétfő reggeli, hétkezdő imádságos alkalmaink vannak Tibor atyával és Emesével.
Tanulóink műsort adtak a Falunapon, két táncos produkcióval szórakoztatták a résztvevőket, melyeket
Barna Judit és Szabadiné Kiss Erzsébet tanított be.
Pedagógiai továbbképzésünk volt, Franz Kett német pedagógus valláspedagógiai módszere nyomán,
Sipos Editnek a módszer hazai képviselője vezetésével. A képzésen minden pedagógusunk részt vett,
melynek az iskola adott helyet.
Őszi terménynap: Kreatív foglalkozásokon, őszi képeket, termény díszeket készítettünk. Volt
kukoricamorzsolás, diótörés és tisztítás, amely majd jó lesz a mézeskalácsra decemberben.
Közelgő eseményeink:
November 5-én pénteken 10: 30-kor Szent Imre búcsú lesz a helyi templomban Dr. Bábel Balázs
érsek atya celebrálásával, mely különleges alkalom és a település megtisztelése.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
November 9-e délután 16:30 óra Márton napi felvonulás az óvodától és megemlékezés a templomban.
Melyre szintén várjuk az érdeklődőket.

Vancsura Lászlóné
tagintézmény -vezető
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Imrehegy Község Önkormányzata köszönetét fejezi ki a kerékpárút átadó ünnepség kapcsán nyújtott
támogatásáért és munkájáért az alábbi személyeknek és cégeknek.
- Imrehegy Község Önkormányzata dolgozói
- Hunyadiné Hugyecz Henriett
- Kupszáné Kardos Anna
- Kupsza Zsuzsanna
- Lavati Sándor és Sándorné
- Lukács Tiborné

- Grobál Károlyné
- Kántor Aletta
- Csúzi Fanni
- Brinkus Roland
- Béla Borászati Kft.
- Valach Land Kft.

Imrehegy Község Önkormányzata köszönetét fejezi ki a falunapi rendezvény kapcsán nyújtott
támogatásáért és munkájáért az alábbi személyeknek, szervezeteknek és cégeknek.
- Imrehegy Község Önkormányzata dolgozói
- Óvoda dolgozói és szereplő gyermekei
- Általános Iskola dolgozói és szereplő gyermekei
- Helyi Színjátszó Csoport
- Badacsonyi Tamás
- Barna György
- Flaiszné Megyes Ágnes
- ifj. Herczeg János
- Hunyadiné Hugyecz Henriett
- Kupszáné Kardos Anna
- Kupsza Zsuzsanna
- Lavati Sándor és Lavati Sándorné
- Lukács Tiborné
- Lavati Gabriella
- Molnár Ferenc
- Sebestyén István
- Sebestyén Ferencné
- Szilágyi Ferenc és Szilágyi Ferencné
- Szőke Menyhértné
- Vancsura Lászlóné
- Béla Borászati Kft.
- Császárker Kft.
- Fett Kft.
- Pintér Művek
- Valach Land Kft.
- Főtisztelendő Fekete Szabolcs plébános úrnak a rendezvényen megtartott szentmise
megszervezéséért és biztosításáért, valamint a szentmisén közreműködőknek.
Hálásan és meleg szívvel mondok köszönetet mindkét rendezvényünk támogatóinak és segítőinek,
bármilyen formában történt a segítség. Azt gondolom, hogy ékes bizonyítéka volt ismét mindkét
rendezvényünk esetében az összefogás ereje mire képes. Örülök, hogy ennyien segítettek,
közreműködtek, kívánom, hogy minden rendezvényünkön legyünk egyre többen, akik együtt kívánnak
működni és tenni szeretnének bármilyen apró dolgot is, hiszen az apró dolgok viszik előre egy közösség
életét. Itt élünk egy szűk kis közösségben, legalább itt érezzük jól magunkat!

Tisztelettel és köszönettel,
Lavati Gabriella polgármester

-9-

13. évfolyam 5. szám

Imrehegyi Szóvivő
Jogsi
- Miért nem kaphat jogosítványt a gepárd?
- ???
- Mert nem áll meg a zebránál!
Könnyebb munka
Bemegy a nő a börtönigazgatóhoz.
- Azt szeretném kérni, hogy mivel a férjem súlyosan asztmás beteg,
adjanak neki valami könnyebb munkát, ha már dolgoztatják itt a
börtönben!
- Még ennél is könnyebbet? Talán a bélyegragasztás nem elég
könnyű?
- Bélyeget ragaszt? Érdekes, nekem azt mondta, hogy alagutat ás.
Pontosság

A bankigazgató rászól a biztonsági őrre, mert az öreg ismét néhány percet késett a szolgálatból.
- Pista bácsi! Vegye tudomásul, hogy a bankban a pontosság ugyanolyan fontos, mint... mint a
katonaságnál! Volt maga katona?
- Igen kérem, voltam.
- Na, és mit mondott magának az ügyeletes tiszt, amikor késve ment be a laktanyába?
- Azt, hogy "Alezredes elvtárs jelentem, a zászlóalj felsorakozott..."
Okos ember
- Miért nem jó ötlet az okos ember fejét megsimogatni?
- ???
- Mert vág az esze!
Stoppos élmény

Egy fazon stoppol egy eléggé gyér forgalmú úton. Ráesteledik, az eső is szemerkélni kezd
amikor meglát egy lassacskán felé közeledő fénycsóvát. A kocsi lassan mellé gurul és
emberünk meg sem várva hogy az megálljon, kinyitja a jobb oldali ajtót és beugrik...
... megdöbbenve látja, hogy a kocsiban nem ül senki, de az szépen egyenletesen halad
tovább... első megdöbbenéséből felocsúdva - arra gondolva, hogy itt legalább nem ázik elnyújtózik az ülésen, és ekkor veszi észre, hogy az úton egy kanyarhoz közelednek.
Még mielőtt a kormányhoz tudna nyúlni, megjelenik egy kéz és a kocsit a helyes irányba
kormányozza, majd eltűnik.
Az emberünk köpni nyelni nem tud a megdöbbenéstől, főleg amikor a jelenet a következő
kanyarnál megismétlődik, majd újra és újra, ahogy épp az útirány megkívánja. Végül
elérkeznek egy benzinkúthoz ahol a kocsi begördül a parkolóba...
A stoppos - aki ekkora már eléggé be van rezelve - félelmében meg sem várja, hogy a kocsi
megálljon kipattan és berohan a töltőállomásra. Megpillantja a pult mögött álldogáló kutast és
éppen belekezdene az elképesztő történet elmesélésébe amikor kinyílik az ajtó és belép két
ázott férfi. Az egyik rápillantva odaszól a másiknak:
- Te Béla! Itt az a csávó aki beugrott a kocsiba amikor toltuk...
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JÁTÉK!

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:
Béleczki Zoé
Született: 2021. 10. 26.
Édesanya: Béleczki Zsuzsanna
Édesapa: Béleczki Márton

Elhunytak:
Fejes Ferenc - 59 éves
Velker Jánosné (szn: Zámbó Ilona Terézia) - 72 éves
Welker Károly - 82 éves
Nyugodjanak békében.

APRÓHIRDETÉSEK
• Jó állapotú használt üveges ajtót (2m) és ablakokat (150cm x120cm) vennék.
Telefon: 06-70/561-62-33
• Kecel Öreghegyen egymáshoz közel összesen 4,8 hektár, 6-8 éves, jó termő, moser-művelésű
kékfrankos, cserszegi, aletta, generosa szőlőterület, erős fa és fém támoszlopokkal, AKG-val
(2017-2021) ELADÓ. Tel: 20/253-4111
• 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
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
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