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Az önkormányzat kéthavonta kiadott ingyenes lapja.      2022. augusztus- 14. évf. 4. sz. 

 

JÁTSZÓTÉR ÁTADÓ ÉS FALUNAP 

 
70 éves születésnapját ünnepli 

településünk az idei évben. 1952. 

január elsejétől vált önálló településsé 

Imrehegy község. Korábban 

Szentimrehegy tanyaközponttal, Kecel 

és Kiskunhalas egy-egy külterületi 

részeként éltek, a mai 

közigazgatásilag önállóvá vált 

település területén főként 

mezőgazdaságból élők. Az önállóvá 

válás rögös útjára lépve, hosszú 

évtizedek küzdelmei, összefogása, 

kemény munkája által, Imrehegy a 

mai képe egy teljesen közművesített, 

élhető települést tár elénk. Amit 

településünk elért, azt mind lépésről lépésre, évtizedről évtizedre a helyiek akarata és kitartása által 

sikerülhetett. 

A 70 éves évforduló ünnepe, a falu szívében felújított játszótér átadásával kezdődött. A Magyar Falu 

Programnak köszönhetően új játékokat szerzett be a település, a régieket pedig felújították, így egy még 

komplexebb, barátságosabb és bővült játszótér fogadja az apróbb és nagyobbacska gyerkőcöket, akik 

vígan, egy csodás zöld környezetben, önfeledten élvezhetik a játékok örömét. A beruházás közel 6 millió 

forintból valósulhatott meg, ezzel 

megmentve és új életet lehelve a település 

egyetlen játszóterébe.  

Az ünneplés további része a 

Szabadidőparkban folytatódott, ahol 

évfordulós hálaadó misét tartott Fekete 

Szabolcs plébános. Lavati Gabriella 

polgármester pedig a település 

kitüntetéseivel jutalmazta és ismerte el 

Imrehegy korábbi vezetőit, a településsel 

egyidős lakosait, és az önkormányzat 

nyugdíjba vonuló dolgozóit. Az ünnepi 

Falunapra Imrehegy testvértelepülése, 

Kraszna delegációja is ellátogatott, 

felvonultak az önkéntes tűzoltók, gyermekprogramok, településtörténeti kiállítás, kézműves és helyi 

termék bemutató, és sok vidám, zenés program várta az ünnepelni vágyókat. 
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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 Imrehegyen:  
 

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:  

06-70/353-5100  

Vezetője: Sebestyén István 

Elérhetősége: 06-70/313-9954  
 

8. A keceli rendőrőrs 

Ügyeletese az alábbi 

mobilszámon érhető el:  

06-20/539-8371 

vagy a 112-es központi számon. 

 

9. Falugazdász:  

Ba Andor ügyfélfogadási ideje: 

Páros hetek péntekén 8-12 óra 

között 

Elérhetősége: 06-70/436-1378 
 

10. Hegyközségi ügyintézés: 

Nyitvatartás hétfő, kedd, 

csütörtök 8-12 óra között. 

Elérhetősége: 06-78/420-421 

11. Állatorvos 

Dr. Beke József 

Elérhetőség: 06-20/971-8180 

 

12. Tanyagondnok 

Elérhetősége: 06-70/514-81-70 

 

13. Imrehegy Önkormányzat e-

mail cím változás: 

onkormanyzat@imrehegy.hu 

 

14. 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 

 

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: 2022.09.01 

2022.10.06 (csütörtök)  

11.00 órától. 

 

Dr. Percs Ágnes 

gyermekgyógyász, házi 

gyermekorvos 2022.09.05 

2022.10.03 (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:onkormanyzat@imrehegy.hu
mailto:egeszseghaz.imrehegy@dunaweb.hu
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AKIKNEK KÖSZÖNETTEL TARTOZUNK 

 

Önkormányzatunk köszönetét fejezi ki az alábbi személyeknek és szervezeteknek az elmúlt időszakban, 

illetve a falunapi rendezvényünk előkészületei, illetve lebonyolítása során nyújtott bármilyen jellegű 

támogatásáért, segítségéért: 

 

Béla Borászati Kft., Cszászárker Kft., Modus Vivendi Kft., Valach Land Kft., Fett Kft., Rákóczi Péter, 

Csúzi Miklósné, Sebestyén István, Lukács Tiborné, Tóth Elizabet, Sebestyén Ferencné, Szilágyi Ferenc, 

Szilágyi Ferencné, Hunyadiné Hugyecz Henriett, Hunyadi Zsolt, Kónya Lászlóné, Rákóczi László, 

Kupszáné Kardos Anna, Faddi Sándor, Kamara Jenőné, Lavati Sándorné, Barna György, Kökény Pál, 

Kutyka Lajos, Csordás Márta, Bogárzó Citerazenekar Kecel, Kéknefelejcs Népdalkör Kecel. 

 

Köszönetünket fejezzük ki az önkormányzat összes intézményében dolgozónknak, dr. Beros András 

jegyző úrnak, a szereplő óvodásoknak, iskolásoknak, a felkészítő pedagógusoknak és a Színjátszó 

Csoportnak a műsorért, az óvoda részéről Kántor Gabriellának, Vecsernyés Istvánnénak, az iskola 

részéről Barna Juditnak, Csúziné Sebestyén Editnek, valamint köszönetünket fejezzük ki az Imrehegyi 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjainak a bemutatóért, a Kéknefelejcs Népdalkörnek, a Bogárzó 

Citerazenekarnak, és a Krasznai Bokréta Néptánccsoport tagjainak, hogy rendezvényünkön 

térítésmentesen felléptek és ezáltal színesítették programjainkat. Köszönjük a Polgárőrség vezetőjének és 

tagjainak, hogy a falunapot megelőzően péntek estétől, a sátor elbontásáig, hétfő reggelig biztosították a 

rendezvény helyszínét. 

 

Végezetül köszönetünket fejezzük ki az Imrehegyi Lelkészség vezetőjének Fekete Szabolcs atyának és 

munkatársainak a falunapi évfordulós hálaadó szentmise lebonyolításáért, valamint Rózsa Zsoltnak és 

családjának, akik a rendezvényünk ideje alatt biztosították a lovaskocsikázást a vendégek részére, illetve a 

reggeli zenés ébresztőért, melyben még Palotai Tibor és Palotai Tibor János is részt vett. 

 

Mindenkinek köszönöm a munkáját, az összefogást, melyet a falunapi rendezvényünk előkészületeinél és 

lebonyolításánál tanúsítottak, köszönöm, hogy ezen emberek munkájának és kitartásának köszönhetően 

ismét egy sikeres rendezvényt tudhatunk magunk mögött. Csak ismételni tudom önmagam, összefogással 

bármi elérhető. 

 

Köszönettel: Lavati Gabriella, polgármester 

 

 

POSTA NYITVATARTÁS: hétfő – péntek 8-11:00; 13:00 – 14:00 

 

 

KÖRMÖS  

Szabó Győzőné Mariann műkörmös, callux lábápolás, pedikűr végzettséggel dolgozik a könyvtár melletti 

helyiségben. Időpont egyeztetés szükséges a 06-20/368-6655 számon. 
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TŰZOLTÓ EGYESÜLET HÍREI 

 

2022. Május 07 -én Kecelen 

területi tűzoltó versenyen 

vettünk részt. Az induló 6 

felnőtt férfi raj közül felnőtt 

csapatunk elhozta az első 

helyezést. A csapat tagjai: ifj. 

Molnár Ferenc, Holler Róbert, 

Kollár Bence, Kocsis Márton, 

Welker Tamás, ifj. Lukács 

Gábor, Tóth Martin, Bóna 

Balázs, csapatvezető: Kollár 

Zoltán.  

2022. június 11-én 

Tabdin vettünk részt egy meghívásos tűzoltó versenyen. A 4 induló felnőtt férfi raj közül a 2. helyezést 

szereztük meg. Megköszönöm a csapat tagjainak a részvételt és a versenyen való tisztes helytállást. 

 

A falunapon az önkormányzat kérésének eleget téve részt vettünk, ahol egyesületünk két bemutatóval 

próbálta a rendezvényt színesebbé tenni. Először a hagyományőrző csapatunk bemutatóját láthatták, ahol 

a csapat tagjai lóvontatású 

kocsifecskendőn mutatták be, 

hogy hogyan szereltek 

elődeink. A másik csapat 

Imrehegy tűzoltó autójával 

mutatta meg, hogy éles 

helyzetben hogyan dolgoznak 

a tűzoltók. 

Köszönjük a lehetőséget és az 

alkalmat, hogy 

bemutathattuk az imrehegyi 

tűzoltó autót is.  

 

Tisztelettel:                                

Kollár Zoltán tüó.PK. 

 

HÍREK AZ ÓVODA ÉLETÉBŐL 

A nevelési év utolsó időszakában is programokban, eseményekben bővelkedő időszakot tudhattunk 

magunk mögött. A Maci csoport (nagycsoport) az Anyák napi ünnepségét, a jó időnek köszönhetően az 

óvoda udvarán tarthatta meg. A gyermekek szeretettel köszöntötték édesanyjukat és nagymamájukat 

dalokkal és versekkel, valamint saját készítésű ajándékokkal. Az idén 10 éve, hogy az imrehegyi 

tagintézmények csatlakoztak a keceli katolikus intézményhez, ezen jubileumi ünnepségen május 18-án, a 

nagycsoportos óvodások vettek részt, akik névadónk Szent II. János Pál pápa életéről szóló színdarabot 

nézhettek meg. Madarak és fák napja alkalmából május 19-én madárgyűrűzésen vettünk részt az 

iskolásokkal a sportpályán, amit Agócs Péternek, a Kiskunsági Nemzetipark munkatársának 

köszönhettünk. A gyermekeknek erdei növényeket kellett felismerniük és madarak is akadtak a kifeszített 

hálóba, így meg tudtuk nézni a gyűrűzés folyamatát is. Az óvoda udvarán két vidám, színes madáritatót is 

elhelyeztünk, melyet a gyermekek készítettek. A méhek világnapja alkalmából, május 20-án a 

könyvtárban a Maja a méhecske című mesét láthattuk a gyerekekkel és Faddi Vanda szülei által 

felajánlott finom akácmézet kóstolhattunk, amit ezúton is nagyon köszönünk. Kirándulni május 25-én a 
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soltvadkerti Kalandparkban voltunk, a gyermekek kedvükre játszhattak (mászókázhattak, kötélpályán 

lendülhettek, különféle járműveket próbálhattak ki, trambulinozhattak stb.) és sok élménnyel térhettek 

haza. A kiránduláson sok szülő, nagyszülő is részt vett, nekik ezúton is köszönjük a segítségüket. A Te 

Deum gyermek szentmisén Tibor atyától, kis meglepetéssel, verssel és ajándékkal köszöntünk el. 

A gyermekek évzáróját június 13-án (Katica csoport), és június 14-én (Maci csoport) láthatták 

vendégeink. A gyermekek lelkesen készültek az eseményre és nagyon ügyesen szerepeltek. Elbúcsúzott 8 

nagycsoportos az óvodától, mert szeptembertől várja őket az iskolapad. Tibor atya megáldotta a 

gyermekeket és ajándékba egy kis misekönyvet adott a ballagóknak. Marika óvó nénit is elbúcsúztattuk, 

mert úgy döntött, hogy végleg nyugdíjba vonul. Egy kis ajándékkal leptük meg, munkáját megköszönve, 

Ő pedig minden gyermeknek buborékfújóval kedveskedett búcsúzóul. Gyermeknapunk június 15-én 

került megrendezésre. A nap kezdéseként a gyermekek bábelőadást láthattak az óvó nénik és dajka nénik 

előadásában, Fésűs Éva: A szívtelen csiga című meséjét adták elő. Ezután kezdetét vette a felhőtlen játék 

az óvoda udvarán. A Flaisz gyermekek szüleinek jóvoltából és segítségével kétféle ugrálóvárnak is 

örvendhettek a gyermekek. A keceli Városi Könyvtár és Művelődési Ház a könyvtár népi 

gyerekjátékaival járult hozzá a gyermeknap sikeréhez. Kakasi Enikő a keceli „Evelin Ajándék és Bizsu” 

ajándékbolt vezetője minden gyermek részére felajánlott egy-egy lufit és szívószálas üdítőt, valamint egy 

vödrös aszfaltkrétát az óvodának, melyet ki is próbáltak. Aznap még számtalan különféle ötletes arcfestés 

is boldoggá tette a gyereksereget, a szülők pedig sok-sok finomsággal készültek nekik. Ezúton is 

szeretnénk megköszönni az imrehegyi óvoda dolgozói nevében mindenkinek, aki támogatásával, 

segítségével és munkájával hozzájárult ahhoz, hogy az imrehegyi óvodások jól érezzék magukat ezen a 

napon.  

A 2022/2023-as nevelési évre megtörténtek a beiratkozások, 9 új kisgyermek kezdi meg szeptemberben 

az óvodás éveit, így maximális létszámmal nyitja meg kapuját óvodánk. Örökbefogadóink újabb 

adományokat ajándékoztak, könyveket, játékokat és ruhákat hoztak ismét a gyermekek számára. 

Adományukat hálásan köszönjük a gyerekek és a szülők nevében is. 

Óvodánk nyáron augusztusban 3 hétig zárva lesz, ekkor takarítási, karbantartási munkálatok fognak 

zajlani, hogy megszépítve, felfrissítve várjuk újból szeptemberbe a gyermekeket. A nyárra mindenkinek 

jó pihenést és hasznos időtöltést kívánunk az óvoda dolgozói nevében. 

                  Sendula Erika 

 

TANÉVZÁRÁS ÉS KEZDÉS AZ ISKOLÁBAN  

Május hónap mindig az édesanyáké, a gyermekek megható ünnepségen köszöntötték édesanyjukat és a 

nagymamákat az osztályfőnökök felkészítésével. Második osztályos tanulóink a Lázár Ervin program 

keretében Bócsán, a Vincze lovardában jártak, ahol természetközeli programok, állatsimogató várta őket.  

A természet szeretetét, megóvását vele való egyensúlyban élést hangsúlyozta a madárgyűrűzést bemutató 

foglalkozás, melyen a Kiskunsági Nemzeti Park természetvédelmi őre tartott érdekes foglalkozást a 

gyermekek számára. Ezt a programot az óvoda vezetője szervezte, melyre mi is meghívást kaptunk. 

Május 18-án a negyedikes tanulókkal a II. János Pál Katolikus Általános iskola és Óvoda jubileumi 

ünnepségén, érseki szentmisén és a kísérő programokon vettünk részt.  A környezettudatos gondolkodás 

és szemléletmód alakítása és gyakorlása okán hasznos hulladékgyűjtést is szerveztünk, melybe a 

tanulókon kívül néhány települési lakos is bekapcsolódott. Június 10-én hálaadó szentmise keretében 

búcsúztunk a tanévtől.  A szentmise meghitt pillanatai voltak Tóth Tibor atyától, lelki vezetőnktől való 
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búcsúzás gondolatai, versei, énekei, mely könnyeket is csalt a szemünkbe.  Mindig szeretettel gondolunk 

Rá és örömmel idézzük fel a közös alkalmakat! 

 A tanév lezárását megelőzően a gyermekekről sem feledkeztünk meg. Vidám gyermeknapi 

programokban volt részük, részünk. Az ugrálóvárnak, Flaisz Roxána és Flaisz Ákos felajánlásaként 

örülhettek a gyermekek. A keceli Tűzoltóságnak is köszönetet mondunk a tűzoltóautó és egyéb 

felszerelések bemutatásáért, melyet érdeklődve figyeltek a gyermekek.  Június12-én az iskolából hat 

gyermek először járult szentáldozáshoz. Örültünk, mert korábbi években nem volt ilyen nagy számú 

elsőáldozónk. A megelőző napokban az elsőáldozók szülei, illetve az iskolából két dolgozó aktívan vett 

részt a templom és egyéb helyiségek kitakarításában, készülődve az ünnepre. Június 19-én pedagógusaink 

és néhány kedves szülő, bekapcsolódtunk a települési egyházközség Úrnapi ünneplésébe, ahol az egyik 

szép oltárt mi készítettük el. Végül június 20-án megtartottuk tanévzáró ünnepségünket. A tanulóink és 

mi nevelők egyaránt eredményes tanévet tudhatunk magunk mögött. A gyermekek a tanulás mellet sok 

színes, tanórán kívüli programon vettek részt. Szabadiné Kiss Erzsébet tanító nénitől is búcsúztunk egy 

időre, aki a következő időszakban a gyermeknevelés örömeinek szenteli mindennapjait. Szeretettel várjuk 

majd vissza! A nevelők ezután a tanév adminisztrációs feladatait, a nyári feladatokra való előkészülést 

végezték el (falunapi műsor, tankönyvek átvétele, új tanév előkészítése).  

Az idei jubileumi falunapra az imrehegyi iskolás gyerekek vidám táncos műsorral készültek Csúziné 

Sebestyén Edit és Barna Judit vezetésével. A fellépő gyerekek: Huszár Anna, Bolla Fanni, Lakos Zsófi, 

Gyóni Fanni, Csúzi Nina, Kisa Vivien. A fellépésre a jelmezt Imrehegy Község Önkormányzata 

biztosította, ezúton is köszönjük a gyermekek és szüleik nevében.  

Évközi felújítás: Tavasszal megtörtént az épületben a világítótestek teljes cseréje. Augusztusban 

megkezdtük az épület teljes festését a tornateremmel együtt. Az emeleti helyiségekbe új bútorokat 

tudtunk vásárolni. Az elhasználódott eszközöket leselejteztük.  Az osztálytermeket új függönyökkel 

fogjuk otthonosabbá tenni. Takarítóeszköz vásárlásra is van lehetőségünk. Ezekhez az anyagi forrást a 

fenntartónk biztosította. 

Napjaink a tanévkezdés előkészületeivel telnek. Minden pedagógus igyekszik minél szebbé varázsolni a 

tantermét, a közösségi tereket ahová szeretettel várjuk a szeptemberben meginduló új tanév kisdiákjait! 

                                                                                                                Az iskola nevelői 

 

                                

Egy nő felhívja a férjét telefonon: 

- Drágám, nem indul a kocsi. Szerintem víz került a 

levegőszűrőjébe. 

- Az autóban ülsz? 

- Igen. 

- És hol vagy pontosan? 

- A házunk mögötti patakban. 

 

 



14. évfolyam 4. szám     Imrehegyi Szóvivő 

 

- 9 - 
 

Nyuszika felhívja telefonon a hentest   - Hogy hívják Columbo húgát? 

- Van disznófüled?      - Ballonka!! 

- Van.        - Miért??!! 

- Hát marhanyelved?      - Mert Columbo Ballonka..bátyja!! 

- Van. 

- És csirkelábad? 

- Az is van. 

- Hát akkor nagyon ocsmány lehetsz... 

 

- Júlia azért szomorú, mert ablak akart lenni, de Capulet… 

-  

Meneküljünk, jön az APEH! Menekül a csiga az erdőből. Találkozik a rókával. 

-Mi van csiga, miért tepersz ennyire? 

-Itt az APEH, vagyonvizsgálat lesz. 

-Na és? 

-Hát tudod, nekem is saját házam van, az asszonynak is saját háza van, meg a gyereknek is. Sürgősen le 

kell innen lépnünk. 

Elgondolkodik a róka, majd ő is futni kezd. Találkoznak a gólyával. 

Megszólítja a kissé lemaradó ravaszdit: 

-Mi van róka, hova futsz ilyen gyorsan? 

-Nem hallottad? Kiszállt az APEH az erdőbe, vagyonvizsgálatra. 

-És akkor mi van? 

-Hát nekem is drága bundám van, az asszonynak is, a gyerekeknek is. Ezek minket lecsuknak! 

A gólya nagyon csodálkozik, majd kis gondolkodás után magabiztosan rákezd: 

-Hát, fiúk nekünk ezen a ronda fészken kívül aztán igazán semmink 

sincs. Az is mindig össze van tojva, tehát csúnya is - szóra sem érdemes. 

A csiga loholás közben kárörvendően visszaszól: 

-Nana, gólya! Fél év itthon, fél év külföldön?!! Aztán miből? 

 

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  
 

Elhunyt: 

 

Serfőző József - 70 éves  

Körtélyesi Sándor - 75 éves  

Tóth József - 65 éves  

Kiss Sándorné (szn: Takács Mária) - 88 éves 

Nyugodjanak békében. 

 

 

APRÓHIRDETÉSEK 

 

 
• 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 

• Fűkaszálást vállalok Imrehegy területén. Ár megegyezés szerint. Érdeklődni telefonon: 06-70/516-

7698-as számon. 

 

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/

