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Az önkormányzat kéthavonta kiadott ingyenes lapja.
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ÚJÉVI POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Imrehegyiek!
Egy évvel ezelőtt, az év elején röviden megemlékeztem a 2020-as esztendőről, bízva egy szebb és nyugodtabb,
tartalmasabb jövőben.
Az elmúlt évben sem volt ez másképpen, számos kívánságot, reményt fogalmaztunk meg az új évvel kapcsolatban,
bízva abban, hogy ezek valamilyen formában teljesülni fognak. Azonban be kell látnunk, az élet és a pandémiás
helyzet olyan kihívásokkal állított szembe bennünket, amelyre talán csak nagyszüleink emlékeznek a világháborús
időszakból. Számos kétség, talán néha reménytelenség és kilátástalanság is megbújt szívünkben, nem látva a
holnap reménységét, de a magyar ember természetéből adódik, hogy minden rosszon, nehézségen túljut, és
mindenben képes megtalálni a jót, mindenből kihozni a legjobbat.
Így visszatekintve az óévre elmondhatjuk, hogy számos kétséggel és bizonytalansággal indultunk neki, mégis a
szorgalom, az önbecsülés, az egymásba vetett hitünk, az összefogás erejének összessége eredményekké kerekedett.
Talán a vírushelyzet év közepi enyhülése is sokat segített, hiszen ismét tudtunk rendezvényt tartani, ahol a
községben élő családok, barátok és közösségek újra tudtak találkozni és a normalitás egyre nagyobb teret adott az
Imrehegyieknek.
Időnként, ami sokaknak természetes volt, nekünk azért is keményen meg kellett dolgozni, hiszen valamennyi
intézményünk rendben tudott működni és el tudta látni feladatát. Az elmúlt évben is tudtunk fejleszteni
községünkben. Sikerült olyan pályázatokat elnyernünk, mely által az arra jogosultaknak könnyíteni tudtunk
valamelyest a gondjaikon. Természetesen mindig találunk olyan dolgokat is, amelyeken szeretnénk még
változtatni, de pontosan ezért van az új esztendőbe vetett hitünk és a hozzá fűzött reményeink, elvárásaink,
amelyeket az új esztendő mind mind magában hordozhat.
Köszönöm a köz szolgálatában dolgozóknak, az egészségügyi és a szociális területen feladatot ellátóknak, az
óvodai dolgozóknak, az iskola nevelőinek, dolgozóinak, az önkormányzatnál és intézményeiben dolgozó
kollégáknak a mindennapi fáradozását. Köszönet és elismerés illeti a civil szervezeteket, egyesületek tagságát, a
helyi egyház vezetőit és képviselőit, híveit, mert lehetőségeikhez képest a kritikus helyzetekben is mindent
megtettek a közösségi érzés erősítése érdekében. Az elmúlt évben sem maradtak el a jó szándékú segítségek,
Imrehegyért tenni akarók támogatásai, akikre mindig számíthattam. Köszönjük.
Bízom egy járványmentes, tettekben és cselekedetekben gazdag 2022-es évben.
Hiszem, hogy egész településünk, és mi benne élők is valamennyien méltók, érdemesek vagyunk egy sikeresebb
jövőre, és bízom abban, hogy azt meg is fogjuk teremteni magunknak. Tegyük ezt közösen, közös erővel, nem
egymás mellett élve, hanem egymással együttműködve!
Arany János szavaival kívánok a magam, a képviselő-testület tagjai, és az önkormányzat dolgozói nevében
községünk minden polgárának jó egészséget, kitartást, együttműködési készséget, sikeres, áldásokban bővelkedő,
boldog új esztendőt 2022-ben is.
"Kívül, belül maradjon békében az ország,
A vásárra menőket sehol ki ne fosszák.
Béke legyen a háznál és a szívredőben,
Adjon Isten, ami nincs, ez új esztendőben".
Vigyázzunk egymásra!

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 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 Imrehegyen:
Január 19., Február 16. (szerda)
13:00 – 14:00

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

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

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
gyermekgyógyász, házi
9. Falugazdász:
gyermekorvos,
Kis Zsoltné ügyfélfogadási ideje:
Rendel: 2022.02.03
Jelenleg szünetel
2022.03.03 (csütörtök)
Elérhetősége: 06-70/436-1392
11.00 órától.
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
12. Tanyagondnok
Elérhetősége: 06-70/514-81-70
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Dr. Percs Ágnes
gyermekgyógyász, házi
gyermekorvos 2022.02.07
2022.03.07 (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.

DR. BÁBEL BALÁZS KALOCSA-KECSKEMÉTI ÉRSEK IMREHEGYI
LÁTOGATÁSA
SZENT IMRE-NAPI SZENTMISE ÉS INTÉZMÉNYBEJÁRÁSOK
2021. november 5-én római katolikus érseki szentmise volt az imrehegyi Szent Imre-templomban, ahol a
megjelentek Szent Imre-napi misén vehettek részt dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek vezetésével.
A misét a helyi iskolás és óvodás gyermekek köszöntőműsorával nyitották meg, mellyel templomunk és
településünk védőszentjét Szent Imre herceget és dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek urat
köszöntötték és tisztelték meg.
A gyermekek műsora után Lavati Gabriella polgármester és Dr. Beros András jegyző úr köszöntötték
érsek urat településünk nevében.
Helyi plébánosunk, Fekete Szabolcs atya köszönetét és örömét fejezte ki, hogy e jeles napon együtt
ünnepel velünk érsek úr is.
Ezután vette kezdetét a mise, ahol dr. Bábel Balázs szintén elmondta, hogy ezen a napon Szent Imrét,
Szent István király fiát, templomunk és településünk névadóját ünnepeljük, s hozzátette: hálát adhatunk,
hogy az elmúlt időszakban – a település és a katolikus egyház összefogásának köszönhetően – megújult a
helyi iskola és óvoda. Érsek úr a szentmisét felajánlotta a jelenlévőkért.
Következő szavai főként a gyermekekhez szóltak. Kedves történetet mesélt el, miszerint, amikor
megtanult olvasni, kapott egy Benedek Elek mesekönyvet, amelynek a címe Többsincs
királyfi volt. Elbeszélte a népmese történetét és a mese tanulságait, valamint hogyan kapcsolódik a mese
Szent Imre herceghez. Ezek után megismerhették a gyerekek Szent Imre herceg élettörténetét, valamint
azt is, hogy hogyan és miért lett szent, és miért ünnepeljük őt ezen a napon.
A szentmisét követően koszorúzás következett a templom előtti Szent Imre-szobornál. Tiszteletüket tették
egy-egy koszorúval elsőként dr. Bábel Balázs érsek úr vezetésével a papság és az Imrehegyi
Egyházközség munkatársai nevében, őket követően a település nevében Lavati Gabriella polgármester és
Dr. Beros András jegyző, végezetül pedig az iskola és az óvoda közös koszorúját Vancsura Lászlóné és
Ledenyák Orsolya Klára intézményvezetők helyezték el a szobor előtt.
Az érsek úr a misét követően intézménybejáráson vett részt. Először a helyi katolikus általános iskolában
tett látogatást, ahol Vancsura Lászlóné intézményvezető fogadta és mutatta be neki az intézményt. A
gyerekek nagy örömére egy kis ajándékkal is készült az érsek úr. Az iskolabejárást követően a helyi
katolikus óvodába vitte útja, ahol Ledenyák Orsolya Klára intézményvezető vezetésével járta be az
intézményt, ahova szintén nem üres kézzel érkezett. Érsek úr mindkét intézményben kötetlen
beszélgetésbe is elegyedett a gyermekekkel.
A nap utolsó intézménye a könyvtár volt. Helyi könyvtárosunk, Molnár Ferenc vezette körbe és mesélt a
könyvtárhoz kapcsolódó történeteket, ismertette a statisztikákat, érdekességeket, helyi sajátosságokat.

-3-

14. évfolyam 1. szám

Imrehegyi Szóvivő

A bejárást követően szintén a könyvtárban láttuk vendégül az érsek urat és az eseményre meghívott
vendégeket.

ADVENTI ABLAKNYITOGATÓ
2021. november 29-től kezdődően
indult Adventi Ablaknyitogató
sorozatunk, amelyen bárki részt
vehetett, aki szeretett volna
esténként egy kicsit sétálni a
faluban, vagy inni egy meleg teát
egy jó társaságban. 24 napon
keresztül kellett figyelni az
Imrehegy
IKSZT
Facebook
oldalát (vagy egyeztetni a
könyvtárossal, hogy melyik napon
kell menni (abban az esetben, ha
nincs valakinek Facebook fiókja)),
ugyanis itt volt megjelenítve 12
napon keresztül a felhívás, hogy
hol lehetett keresni a kivilágított,
kidíszített
ablakokat,
ahol
természetesen a vendégvárók egy
kis csipegetnivalóval és meleg
itallal kínálták a megjelenteket
este 18 és 19 óra között.
Ez egy új kezdeményezés volt
településünkön, amelynek célja az,
hogy minél többen részt vegyenek
településünkről ezeken az esti
sétákon, ahol ráhangolódhatnak az
ünnepekre és egy kicsit közösséget
is építsenek. Az estéken való
részvétel semmi kötelezettséggel
nem járt, csak annyival, hogy meg
kellett jelenni az adott helyen és
jól kellett érezni magukat a
résztvevőknek. Remélhetőleg az
idei évben még többen részt
vesznek a rendezvénysorozatban,
hiszen a közösséget csak úgy
tudjuk kialakítani és fenntartani,
ha mi magunk is részt veszünk
benne. Ezúton is szeretném
megköszönni minden kedves
résztvevőnek,
akik
szeretetvendégségben részesítették
az érkezőket esténként.
Molnár Ferenc
könyvtáros
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ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSOK
Az advent az előkészület ideje, ráhangolódás a karácsonyra. Eljött a december és ismét felállításra került
a falu adventi koszorúja, melynek gyertyáit a négy adventi vasárnapon ünnepélyes keretek között
gyújtottuk meg. Az időjárás nem kedvezett, de ez nem tántorította el a résztvevőket a rendezvénytől. Az
első alkalommal a Római Katolikus Egyház képviseletében Fekete Szabolcs atya tett eleget. A második és
harmadik alkalommal a II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Imrehegyi Tagintézményének
vezetői gyújtották meg a gyertyát és közben az adventhez kapcsolódó műsort hallhattunk a pedagógusok
és a gyerekek jóvoltából. Az utolsó gyertya meggyújtása Imrehegy Község Önkormányzata Képviselőtestületére várt. Ezen az alkalmon az Imrehegyi Komédiások két rövid karácsonyi komédiával
szórakoztatták a megjelenteket. Minden alkalommal Lavati Gabriella polgármester tette érdekessé egy
rövid beszéddel a gyertyagyújtásokat. Az adventi ünnepségek minden alkalommal a könyvtár teraszán
tartott szeretetvendégséggel zárultak. Köszönettel tartozunk mindenkinek, akik süteményeket sütöttek és
segédkeztek a rendezvények lebonyolításában, és köszönet továbbá az Imrehegyi Komédiások
szereplőinek.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Az önkormányzat köszönetét fejezi ki az adventi időszakban nyújtott felajánlásokért az alábbi
támogatóknak:
- Az óvoda dolgozóinak a mézeskalácsért.
- Az iskola részéről a süteményekért (Vancsura Lászlóné, Barna Judit, Kisa Ibolya).
- A falu karácsonyfájáért Túró Jánosnak és feleségének.
Köszönjük az óvoda és az iskola dolgozóinak és gyermekeinek a falu karácsonyfája díszeinek elkészítését
és a feldíszítésben való részvételt.
ESEMÉNYEK AZ ÓVODA ÉLETÉBEN
Az óvodások november 5-én érseki szentmisén vehettek részt az imrehegyi Szent Imre-templomban,
mely alkalmából dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek tisztelt meg minket látogatásával.
Óvodásaink verssel és dallal köszöntötték az érsek urat, egyben megemlékezve templomunk névadójáról
és településünk védőszentjéről. Az érsek úr ezután ellátogatott az óvodánkba is, ahol a gyerekeket apró
ajándékkal lepte meg. Ezt a kedves gesztusát mi is sajátos és egyedi meglepetéssel viszonoztuk érsek
atyának.
Szent Márton napi lámpás felvonulásunk november 9-én került közös megrendezésre az iskolával. Az
óvoda elől indultunk a gyerekekkel és szüleikkel égő mécsesekkel a kezünkben, miközben Márton napi
dalokat énekeltünk a templomig, ahol az iskolások előadásában Szent Márton legendáját tekinthettük
meg. Ezt követően az iskola udvarán zsíros kenyér és meleg tea várt minket. Az előkészületekben részt
vevő szülőknek ezúton is hálásan köszönjük a segítséget.
Szent Erzsébetre emlékezve november 17-én szentmisén vettünk részt, ahol megáldásra kerültek a kis
cipók, melyeket az óvodában közösen készítettünk a gyermekeink segítségével. A misét követően a
résztvevők vihettek haza magukkal a szentelt kenyérből.
Az adventi időszak különösen fontos az óvoda életében, hiszen a gyermekeket igyekeztünk lelkiekben is
felkészíteni a kis Jézus születésének ünnepére. A jócselekedetek gyűjtése mellett a gyermekekkel közösen
készítettük el mindkét csoport adventi koszorúját, közösen vetettük el Luca napján a búzát, és közösen
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készítettük el a mézeskalácsot. Emese néni lelki nap keretében hangolta rá a gyermekeket interaktív
foglalkozással. A dolgozók különféle karácsonyi díszeket, adventi koszorúkat készítettek, melyeket a
szülők Adventi vásárunkon megvásárolhattak ezzel támogatva óvodánkat.
A Mikulás december 6-án látogatott el hozzánk, aki megajándékozta a gyerekeket, ők pedig viszonzásul
lelkesen énekeltek, verset mondtak neki.
Advent harmadik vasárnapján óvodánkat érte a megtiszteltetés, hogy a község adventi koszorúján a
harmadik, az öröm jelképes gyertyalángját meggyújthassuk. Ez alkalomból a gyerekekkel verssel és
közös dallal készültünk. A zord szeles és hideg idő ellenére minden gyermek szépen helytállt a műsoron,
melyet süteménnyel és forró teával jutalmaztak. Az óvoda részéről pedig a gyerekekkel közösen készített
mézeskalácsot is megkóstolhatták a résztvevők.
Karácsonyi ünnepségünket december 17-én meghitt keretek között tartottuk az óvodában. A karácsonyfa
alá sok szép új paplan, párna és ágyneműhuzat került, mely közös összefogással valósulhatott meg.
Ezúton is köszönjük a fenntartónknak, a Gyermekekért Alapítványnak, a szülőknek (a vásárból befolyt
összegből) és Túróné Apró Katalinnak az ágyneműk megvarrását, hogy ebben az ajándékozásban
segítette óvodánkat. Emellett még szép könyveknek, filctollaknak és kiszínezhető hátizsáknak is
örülhettek a gyermekek, melyet haza is vihettek a Tarr Kft. felajánlása jóvoltából.
Karácsony előtt, december 16-án a gyerekek örömére újra ellátogattak Örökbefogadóink (Örökbe
Fogadok egy Ovit Mozgalom által) a két budapesti nagymama Kolláth Adél és Szűcs Zsuzsanna, akik ez
alkalommal ruhákkal, cipőkkel ajándékozták meg a gyermekeket.
Emellett nagy meglepetés volt számunkra, hogy a Máltai Szeretetszolgálat nagylelkűen megajándékozta
óvodánk gyermekeit, melynek lebonyolításában közreműködött Fekete Szabolcs plébános úr, Tóth Tibor
iskola lelkész, Pap Emese hitoktató és Hirling Attila tiszteletes, akik az óvoda dolgozóit is meglepték egy
kis ajándékkal. Sok szép játékkal és ruhával kedveskedtek az ünnep alkalmából. Ezúton is hálásan
köszönjük a nagylelkű és kedves adományozást a Máltai Szeretetszolgálatnak a gyerekek és szüleik
nevében.
Az évet tehát sok élménnyel, ajándékkal és örömteli érzéssel tudtuk lezárni a jó Isten áldásával és
segítségével.

Sendula Erika

ISKOLAI ESEMÉNYEK
Az eltelt két hónapban is számtalan programban vehettek részt a gyermekek. November 5-én érseki
szentmise volt dr. Bábel Balázs kalocsai-kecskeméti érsek vezetésével az imrehegyi templomunkban,
ahol Szent Imre hercegre emlékeztünk, melyen diákjaink verset is mondtak. November 9-én Márton napi
lámpás felvonuláson vettünk részt, majd a templomban tanulóink Szent Márton életével kapcsolatos
színdarabot adtak elő, melyet Papné Emese hitoktató tanított be. Ezután iskolánk udvarán libazsíros
kenyérrel és meleg teával terített asztal várta a gyermekeket és vendégeinket. Havi rendszerességgel
továbbra is részt veszünk gyermek miséken, melyen Tibor atya boldogmondásokat tanít diákjainknak
Kukac báb segítségével. Szent Erzsébetről november 17-i szentmisén emlékeztünk meg. Huszár Anna
iskolánk harmadikos diákja szavaló versenyen vett részt, melyre Csúziné Sebestyén Edit készítette fel.
Adventben minden hétfőn közös gyertyagyújtással, énekléssel és versekkel kezdtük a hetet, így készülve
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Jézus születésére. December 5-én meggyújtásra került az iskola képviseletében a 2. gyertya településünk
adventi koszorúján, melyre diákjaink műsorral készültek Vancsura Lászlóné felkészítésével. December 6án ellátogatott hozzánk a Mikulás. Az osztályfőnökök rövid jellemzéssel készültek a gyermekekről, ezzel
is segítve a Mikulás munkáját. Tanulóink versekkel készültek, melyet Barna Judit tanított be. Jutalmuk az
SZMK által összeállított tartalmas ajándékcsomag volt. December 8-tól 15-ig online oktatás volt
iskolánkban, mely már sokkal rutinosabban működött. Ismét szeretnénk megköszönni a szülők segítségét.
Mivel gyorsan visszatérhettünk a jelenléti oktatáshoz, így most sem maradt el a mézeskalácssütés, melyet
a gyermekek örömmel fogyasztottak el. Ezen a napon nagy lelkesedéssel feldíszítettük iskolánk
fenyőfáját is. Az utolsó napot, december 20-át közös játék, éneklés és egy karácsonyi műsor zárt, melyet
Szabadiné Kiss Erzsébet tanított be. A karácsonyfa alá, a Gyermekekért Alapítványtól kapott labdák,
társasjátékok és egy szőnyeg került, melyet az egyik tanteremben vehettek birtokba a gyermekek. Az
egyház képviseletében, Tibor atya és Papné Emese hitoktató adta át minden gyermeknek a Máltai
Szeretetszolgálat csomagjait.
Szabadiné Kiss Erzsébet és a Nevelők

Két rendőr elmegy az erdőbe, hogy karácsonyfát vágjanak
maguknak. A térdig érő hóban gázolva órák hosszat keresik a
megfelelő fenyőfát, de nem találják. A nap lenyugszik, feltámad a
jeges szél, a távolban felvonyít valami állat.
Az egyik rendőr odafordul a másikhoz:
- Na, ebből nekem elegem van! A legközelebbi fát kivágjuk, akár fel
van díszítve, akár nincs!

Szilveszter éjszakáján egy savanyú arcú, rossz kedvű fickó őgyeleg
az utcán. Egyszer csak megakad a szeme egy falfirkán, mely így szól:
- Ki nem szereti a bort, a dalt, a nőt, Nem érdemel Boldog Új Esztendőt!
A pasas fanyar ábrázattal olvassa a rigmust, majd elővesz egy ceruzát, és a következőket írja alá:
- Innád savanyú boromat,
Élnéd nőmmel a sorsomat,
Anyósom tanítana a dalra,
Nem írnál ilyet a falra.

Egy szőke és egy barna csaj beszélget. Kérdi a barna:
- Te, eljössz a szilveszteri bulimra?
- Jaj de jó, persze hogy elmegyek! Mikor lesz?

Két rendőr beszélget:
- Tudtad, hogy idén péntekre esik a szilveszter?
Mire a másik: - Remélem nem tizenharmadika!
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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.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Elhunytak:
Kósa Sándor - 57 éves
Flaisz Imréné (szn: Orcsik Ágnes) - 82 éves
Apró Lajos Miklós - 62 éves
Túri Ferencné (szn: Németh Margit) - 76 éves
Nyugodjanak békében.

APRÓHIRDETÉSEK
• 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
• Villanyszerelést vállalok. Régi elavult vezetékek cseréje, hiba javítás, új szerelés, bővítés,
villanybojler javítása, vízkőtelenítése.
ifj. Loósz József +36205476978
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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