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Az önkormányzat kéthavonta kiadott ingyenes lapja.      2023. január- 15. évf. 1. sz. 

 

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ 

Tisztelt Lakosaink, Kedves Imrehegyiek! 

 

Az új esztendő küszöbén általában értékeljük az elmúlt évet, fogadalmakat, kívánságokat fogalmazunk 

meg az elkövetkező évre vonatkozóan. Engedjék meg, hogy az új év első napjaiban köszöntsem Önöket 

és szóljak néhány szót.  

 

A korábbi években, amikor az egész világot, így bennünket is járvány sújtott, új és nehéz kihívásokkal 

néztünk szembe. Azt gondolom, hogy végül nagyon jól megbirkóztunk a nehézségekkel, bár be kell 

vallanunk, hogy az elszigeteltség, a félelem és a korlátozások nehéz időszaka kitörölhetetlen nyomot 

hagyott az egész társadalomban. Még ha nem is szeretjük kimondani, gondolkodásunk, viselkedésünk és 

értékrendünk megváltozott, zárkózottabbak maradtunk. Az „ÉN” szó gyakrabban kerül előtérbe, mint a 

„MI”. 

 

Ma már mögöttünk van a 2022-es év, melybe azzal a szándékkal léptünk, hogy lazítsunk a szigorú 

szabályokon és újraindítsuk a társadalmi életet. S bár ez megtörtént, a 2022-es év nem volt éppen 

sétakocsikázás, sőt zűrös évünk volt, tele meglepetésekkel, akadályokkal és új kihívásokkal. Sokunk 

emlékezetébe biztosan hosszú időre bevésődik ez az év. Leginkább talán az Ukrajnában kitört háború 

miatt. Olyasmi történt, amiről azt hittük, soha többé nem fog megtörténni a környékünkön. A béke és 

jólét időszakában az ember elfelejti, milyen keskeny a határ a béke és a háború között, pedig 

emlékeznünk kell rá. Meg kell becsülnünk békés életünket, sőt egy kicsit nekünk magunknak is hozzá 

kell járulnunk a békés élethez, a toleranciához, a harmonikus együttéléshez. A háború és a bevezetett 

szankciók lavinát idéztek elő, az összes áru és szolgáltatás ára hirtelen megemelkedett, ami negatívan 

érintett minden egyes családot és falunkat is. 

  

Minden nehézség ellenére községünk élete szempontjából a tavalyi év sikeresnek mondható. Az elnyert 

pályázati projektünk kivitelezése (játszótér felújítás) megvalósult. Több gépünk, mely az önkormányzat 

feladatellátásához szükséges meghibásodott, ezeket sikerült megjavítanunk, az önkormányzat 

konyhájánál új páraelszívó rendszer került kiépítésre. Haladunk előre, fejlesztünk, szépítünk, megújítunk 

mindent, amit szükséges és lehetséges. Kerékpárúttal kapcsolatos kölcsönünk törlesztése Kecel Város 

Önkormányzatának folyamatos. Egész évben támogattuk az arra rászoruló családokat különböző 

formában. Rendezvényeinket is sikerült megtartani, melyekhez az anyagi források egy részét 

támogatásoknak köszönhetjük. Összességében elmondható, hogy a takarékos gazdálkodásnak 

köszönhetően az önkormányzat működése stabil. 

 

Ezúton mondok köszönetet minden lakosunknak, önkormányzati dolgozónak, önkéntesnek, 

önkormányzati képviselőnek, vállalkozónak, önkéntes tűzoltónak, a polgárőrségnek, pedagógusainknak, 

iskolai és óvodai dolgozóknak, a helyi orvosnak, a katolikus egyháznak, partnereinknek, támogatóinknak 
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mindazért, amit az elmúlt évben falunkért és közösségünkért tettek. Segítségüket és együttműködésüket 

nagyon nagyra értékeljük! 

 

Várakozással telve állunk most az új év kezdetén, vajon mit hoz majd nekünk. Engedjék meg, hogy a  

2023-as évre elsősorban jó egészséget kívánjak mindenkinek, de legyen ez az év a siker, elégedettség, és 

a harmónia éve is. Társas kapcsolatainkban és mindennapi életünkben legyen ez a ,,MI” éve az ,,ÉN” 

helyett. Hiszen sosem tudhatjuk, mit hoz a jövő… de MI, együtt, sokkal könnyebben leküzdjük az 

akadályokat és MI, együtt, sokkal erősebbek vagyunk! 

Kívánom, hogy a 2023-as esztendőben mindannyian találják meg azokat a célokat, amelyek elérése 

örömöt jelent Önmaguk, családjuk és környezetük számára. 

Ezen gondolatok jegyében kívánok valamennyiüknek sikeres, eredményes, békés új esztendőt! 

 

 

Lavati Gabriella polgármester 

 

 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönjük az adventi gyertyagyújtásokra felajánlott süteményeket és az előkészületekben való részvételt, 

mindazoknak, akik ebben részt vállaltak. 

Köszönetünket fejezzük ki a „Mindenki Karácsonya” ünnepségünk előkészítésében és lebonyolításában 

résztvevőknek, illetve az anyagi támogatást nyújtóknak. 

Köszönjük az utolsó adventi gyertyagyújtáson az Imrehegyi Komédiások fellépését, valamint a fellépésre 

való felkészülést. 

 

 
TÁJÉKOZTATÓ A FENYŐFAGYŰJTÉS RENDJÉRŐL 

 

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy 2023. január 

hónapban 2 alkalmas díjmentes fenyőfa begyűjtést szervez. 

 

A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési napon reggel 6 óráig és 

az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű 

meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen. 

 

Fenyőfabegyűjtés időpontja: 

 

Település Időpont 

Imrehegy 2023. január 16. 

2023. január 30. 
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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. 
 

 

5. Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 

Imrehegy Község 

Önkormányzatánál  

Fogadó óra: minden héten 

csütörtökön 8.30-12.30 óráig 
 

6. Vízműkezelői 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:  

Kis Zsoltné ügyfélfogadási ideje: 

okt.27-től 2hetente csütörtökön 

8-12 óra között 

Elérhetősége: 06-70/436-1372 
 

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:  

6238 Imrehegy, Kossuth tér 6. 

Tel.: 06-70/379-8217  

E-mail: imrehegyvedono@gmail.com 

Ügyfélfogadás ideje 

Minden hónap első hétfőjén és 

csütörtökén 10 órától. 

Egyéb időpontok telefonos 

egyeztetés alapján. 

 

 

Gyermekorvos:  

Dr. Zsember Katalin 

gyermekgyógyász, házi 

gyermekorvos,  

Rendel: 2023.02.02 

2023.03.02. 

 (csütörtök)  

11:00 órától. 

 

Dr. Percs Ágnes 

gyermekgyógyász, házi 

gyermekorvos 2023.02.06. 

2023.03.06 

 (hétfő)  

12:00 órától. 
 

Terhes- és nővédelmi 

tanácsadás: Dr. Horváth Attila, 

szülész-nőgyógyász 

Kecelen csütörtökönként 

13:00 órától. 

Péntek 10:00 – 13:00 

mailto:onkormanyzat@imrehegy.hu
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KÉMÉNYSEPRŐIPARI TEVÉKENYSÉG 

 

Ügyeinek intézése érdekében forduljon hozzánk: 

• e-mailben, levelét a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre küldve 

• postai úton a BM OKF GEK részére címzetten, 1903 Budapest, Pf.: 314. címre küldve (letölthető 

iratminták) 

• telefonon a 1818-as ingyenesen hívható központi telefonszámon jelentkező ügyintézőnél. 

 

 

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSOK 

 

Az advent az előkészület ideje, rákészülés 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 első alkalommal a Római Katolikus Egyház képviseletében Fekete Szabolcs atya 

gyújtotta meg a hit gyertyáját. A második és harmadik alkalommal a II. János Pál Katolikus Általános 

Iskola és Óvoda Imrehegyi Tagintézményeinek 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 Képviselő-testületére várt. Ezen alkalomból az Imrehegyi Komédiások 

is készültek műsorral, amelyet a résztvevők a könyvtárban tekinthették meg. Az adventi ünnepségek 

minden alkalommal a könyvtárban tartott szeretetvendégséggel zárultak. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu
https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/dokumentumok/formanyomtatvanyok
https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/dokumentumok/formanyomtatvanyok
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ADVENTI ABLAKNYITOGATÓ 

A 2022-es évben 

második alkalommal 

szerveztük meg 2022. 

november 28-tól 

kezdődően Adventi 

Ablaknyitogató 

sorozatunkat, amelyen 

bárki részt vehetett, 

aki szeretett volna 

esténként egy kicsit 

sétálni a faluban, vagy 

inni egy meleg teát 

egy jó társaságban. 

Örömmel fogadtuk, 

hogy az előző évhez 

képest többen 

jelentkeztek 

vendéglátónak is, és a 

sétákon is többen 

vettek részt. 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 15 

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. Az eseménysorozat célja továbbra is 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 a 

következő alkalommal még többen részt vesznek a rendezvénysorozatban, hiszen a közösséget csak úgy 
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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 

MINDENKI KARÁCSONYA 

 

2022-ben két év kihagyás után (pandémia miatt) újra sikerült megtartani Mindenki Karácsonya 

rendezvényünket. A rendezvény programjai rendhagyó módon a helyi kisiskolások és óvodások 

műsoraival kezdődtek. Az iskolás gyerekek egy mesével készültek a vendégeknek, amelynek a címe A kis 

hótündér. Az óvoda gyermekei Luca-napi hagyományokat elevenítettek meg. 

 

Fellépőként vendégeskedtek nálunk Csorvási Kata, Csorvási Zoltán és Fodor Ágnes, akik nagyon szép 

karácsonyi dalokat énekeltek, és ünnepi hangulatú verseket szavaltak. Műsoruk végén még a közönséget 

és a gyerekeket is bevonták egy-egy dal erejéig.  

Az ünnepi műsor végén mindenkit vendégül látott az önkormányzat kaláccsal és meleg teával. 

Ezúton is köszönet illet minden kedves felajánlót, akik támogatták a rendezvényt anyagilag és 

munkájukkal. 

 

HÍREK AZ ÓVODA ÉLETÉBŐL 

Az elmúlt két hónapban sok színes, tartalmas és élményekkel teli programban volt részük az imrehegyi 

óvodásoknak.  

Szent Imre nap (november 5.) imrehegyi templomunk búcsúja. Az óvodások november 6 -án ünnepi 

szentmisén vehettek részt az imrehegyi Szent Imre templomban, megemlékezve a templom névadójáról 

és településünk védőszentjéről. Óvodásaink verssel és dallal emlékeztek meg Szent Imre hercegről. 

 

Szent Márton-napi lámpás felvonulásunk november 10-én került közös megrendezésre az iskolával. Az 

óvoda elől indultunk a gyermekekkel és szüleikkel, égő mécsesekkel a kezünkben Márton napi dalokat 

énekelve. A templomban az iskolások előadásában Szent Márton legendáját tekinthettük meg. Ezt 

követően az iskola udvarán zsíros kenyér, meleg tea és tábortűz várt minket. 

 

Szent Erzsébetről november 17-én emlékeztünk meg a reggeli áhítat keretében, amikor Fekete Szabolcs 

atya intézményünk lelkésze megszentelte a gyermekek által sütött kenyeret, melyet utána közösen 

fogyasztottunk el. 
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Az adventi időszakban a gyermekeket igyekeztünk lelkiekben is felkészíteni a kis Jézus születésének 

ünnepére. A jó cselekedetek gyűjtése mellett a gyermekekkel együtt készítettük el mindkét csoport 

adventi koszorúját, közösen vetettük el Luca napján a búzát, és a gyermekekkel készítettük el 

közösen a mézeskalácsot. 

A dolgozók különféle karácsonyi díszeket, adventi koszorúkat készítettek, amelyeket a szülők Adventi 

vásárunkon megvásárolhattak, melyre november 28-án került sor, ezzel támogatva óvodánkat. Ennek 

keretében az óvodánk bekapcsolódott a már hagyománynak számító helyi Adventi Ablaknyitogató 

programsorozatba. Ez az esemény 17 órakor kezdődött intézményünkben. Minden család készíthetett 

magának adventi koszorút, melyet Fekete Szabolcs atya megáldott, ezután a nagycsoportos gyermekek 

ünnepi műsorral kedveskedtek a jelenlévő vendégeinknek. Az est folytatásaként az ablak ünnepi díszbe 

borult, majd közös beszélgetés, teázás és mindenféle finomság elfogyasztásával zárult.  

A Mikulás december 6-án látogatott el hozzánk, aki megajándékozta a gyermekeket, ők pedig viszonzásul 

lelkesen énekeltek, verset mondtak neki.  

Az iskolásokkal közösen feldíszítettük a község karácsonyfáját, saját készítésű díszekkel. A gyermekek 

nagyon lelkesen díszítettek, hogy ünnepi díszbe boruljon az óriási fenyő.  

Advent harmadik vasárnapján óvodánkat érte a megtiszteltetés, hogy a község adventi koszorúján a 

harmadik, az öröm jelképes gyertyalángját meggyújthattuk. Ez alkalomból a gyermekekkel, verssel és 

közös dallal készültünk.  

A falu által szervezett Mindenki Karácsonya ünnepségen december 17-én, a Maci-csoportos gyermekkel 

vettünk részt, ahol Luca-napi hagyományokat elevenítettünk fel. 

Karácsonyi ünnepségünket december 19-én meghitt keretek között tartottuk az óvodában. A 

karácsonyfa alá sok szép új játék került, ezúton is köszönjük felajánlóinknak. A Gyermekekért 

Alapítványnak, az Örökbe fogadóink (Örökbe Fogadok egy Ovit Mozgalom által) Duna House 

Sales/Support Osztálynak, akik ez alkalommal mikulás csomagokkal, ruhákkal, cipőkkel, könyvekkel, 

játékokkal és tartós élelmiszerekkel ajándékozták meg az intézményünkbe járó gyermekeket, és az 

óvodánkat. Emellett köszönet még Kakasi Enikőnek, a keceli Evelin ajándékbolt vezetőjének, hogy 

minden gyermeket meglepett ajándék pohárral és édességgel karácsony alkalmából. A Máltai 

Szeretetszolgálat jóvoltából Szabolcs atya és Papné Emese hitoktató közreműködésével minden gyermek 

kapott ajándékcsomagot, melyet hálásan fogadtunk.  

Az évet tehát sok élménnyel, ajándékkal és örömteli érzéssel tudtuk lezárni a jó Isten áldásával és 

segítségével. 

 

Közelgő eseményeink: 

Vízkereszt (január 6.) 

Gyertyaszentelő Boldogasszony (február 2.) 

Balázs áldás, megemlékezés Szent Balázsról (február 3.) 

Farsang 

Hamvazószerda (február 22.) hamvazkodás  

 

Sendula Erika 

 

 

ÖSSZEFOGLALÓ A 2022/2023-AS ISKOLAI ÉV ELSŐ FÉLÉVÉRŐL 

Az új tanévet 34 tanulóval kezdtük meg, számított létszámunk 45 fő. A pedagógusok száma négy. 

Szeptembertől új kolléga került a tantestületbe, Orcsik Zoltánné Marika személyében, aki 
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óvodapedagógus, gyógypedagógus végzettségű, szakmai tapasztalata több évtizedes és napközis nevelői 

munkakört tölt be nálunk.  A karbantartói feladatokat ősztől Loósz Ferenc látja el.  

A két összevont osztály és a két napközis csoport működése változatlan. Kiemelt feladatunk a tanulási 

nehézséggel bíró tanulók felzárkóztatása, amit több területen óraadó gyógypedagógusok látnak el. Szintén 

kiemelt a vallásos nevelés megvalósítása, mely a mindennapjainknak magától értetődő természetes része.  

A nevelés és oktatás teljes egészében ezt szem előtt tartva, folyamatosan gyakorolva, programjainkba, 

ünnepeinkbe beépítve valósítjuk meg.  

Szeptemberben a tankönyveket minden tanuló ingyen kapta. Ezen kívül, az ősz folyamán UNIÓS 

pályázatból, a tanulók 61%-a kapott ingyenes, nagyobb értékű tanszercsomagot a családok jegyzői 

határozata alapján.  Online oktatást három napra kellett elrendelni az év elején.   

A szülőket novemberben nyílt napra hívtuk, ahol az érdeklődők, gyermekük fejlődését iskolai keretek 

között figyelhették meg. Néhányan éltek csak a lehetőséggel, a későbbiekben nagyobb aktivitásra 

számítunk.   Negyedikeseink országos mérésben vettek részt, amit online felületen bonyolítottunk le, 

matematika és magyar nyelv és irodalom tantárgyakból. A tehetséggondozást is fontosnak tartjuk. 

Néhány tanulónk többfordulós levelezős versenyen vesz részt, szintén matematikából és magyar nyelvből. 

Közülük a legjobbak, helyszíni versenyen is bizonyíthatnak majd tavasszal.    

Programjaink voltak:  

Ünnepélyes tanévnyitó szentmisével 

Népmese napja, bábelőadások megtekintése 

Zene világnapja, változatos, kreatív tevékenységekkel 

Állatok világnapja, interaktív csapatjátékkal 

Terménygyűjtés, szentmise részvétel, terményáldás     

Templomtakarítás nevelők, dolgozók 

Szent Imre búcsúi szentmisén való részvétel nevelők, tanulók 

Márton nap megünneplése, színdarab eljátszása, vendéglátás    

Havi áhitatok, szentmisék az iskolalelkésszel 

Könyvtári foglakozások az IKSZT könyvtárban, könyvkölcsönzés 

Gyermekek részére fényképezés karácsonyi hangulattal 

Adventi gyertyagyújtás műsorral 

Szent Miklós megünneplése, a gyerekek megajándékozása 

Karácsonyi történet előadása a Mindenki karácsonyán 

Pedagógus lelki nap Kecskeméten 

Lelki nap a gyermekek részére, lelki tartalmak, kreatív feladatok   

A falu fenyőfájának díszítése 

Iskolai karácsonyi ünnep 

Gyermekek megajándékozása karácsonykor a katolikus egyház, és az iskolalelkész jóvoltából 

Az iskolai környezet folyamatos díszítése az aktuális időszaknak megfelelően. 

A tanév során nyertes pályázatunk: A K&H hűsítő ligetek programja, mely a fenntartható fejlődést 

támogatja. Az iskola udvarára fák és bokrok ültetését teszi lehetővé. Cél: árnyas hűsítő liget, környezet 

létrehozása az intézmény körül.  

Köszönet:  

Köszönjük minden Partnerünknek a segítő együttműködést! 
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Köszönjük Fekete Szabolcs plébános atyának, hogy a MÁLTAI Szeretetszolgálat segítségével minden 

gyermek, életkorának megfelelő karácsonyi ajándékcsomagot vihetett haza.   

Köszönjük Kovács Ottó Villamossági Üzletet üzemeltető vállalkozónak az intézmények részére 

felajánlott ünnepi fényeket, világító berendezéseket.  

A téli szünetben mindenki jól kipihenhette magát. A következő hetekben feladatunk dolgozatok 

felmérések megírása, az első félév lezárása. S reményeink szerint a jó bizonyítványok kiosztása.  

A második félévhez nevelőink biztosítják a motivációt, a szeretetteljes légkört.  

A tanulóknak pedig kívánunk jó kedvet, szorgalmat, lelkesedést!  

                                                                                                        Az iskola nevelői 

 

Eldől a fal 

- Miért dől el a fal, ha a szőke nő nekidől? 

- ??? 

- Mert okos enged... 

 

Gyorshitel 

New York-ban egy elegáns nő bemegy egy bankba, és közli, hogy 

külföldi utazáshoz szeretne 5000 dollár gyorshitelt felvenni. A 

bankban beleegyeznek, azzal a feltétellel, hogy felajánl valamit 

fedezetként. 

- Itt áll a Rolls-Royce-om az épület előtt, megfelel? - mutatja a nő. 

A bank vezetője nagyon elégedett. Amikor a nő távozik, kinevetik, hogy milyen buta, amiért ekkora 

értéket hagyott fedezetként, ilyen kis kölcsönért. 

Két hét múlva az asszony visszatér a bankba, hogy visszafizesse a kölcsönt és a 19 dolláros kamatot. Az 

igazagató így szól: 

- Hölgyem, utnanéztünk az Ön számlájának, és kiderült, hogy igen nagy vagyonnal rendelkezik. Árulja 

már el, hogy miért volt szüksége mégis a gyorshitelre? 

- Nos, mit gondol, hol máshol hagyhattam volna New York Cityben két hétre az autómat ilyen olcsón, 

úgy, hogy még vigyáznak is rá? 

 

Tanulj fiam 

Az apa nyitogatja a gyerek ellenőrzőjét. 

Matek egyes, durr egy pofon. 

Olvasás egyes, durr egy pofon. 

Ének ötös, durr egy pofon. 

A gyerek méltatlankodva így szól: 

- De apa, ének ötös, miért kaptam a pofont? 

- Mert két egyes után még volt kedved énekelni. 

 

Részeg székely 

Az öreg székely kegyetlenül be van nyomva, mint a rajzszög, s a kocsmából hazafelé baktat a szekéren 

bóbiskolva. Ezt meglátja a rendőr, s megállítja a fogatot. 

- Bátyám, maga olyan részeg, hogy majd lefordul a kocsiról, szerencsétlen ló meg csak megy a feje után, 
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még baleset lesz belőle. 

Az öreg székely csak mordul rá egyet! 

A rendőr intézkedés gyanánt a következőket mondja: 

- Bátyám, látva a jelenleg állapotát, mit szólna ahhoz, ha most elvenném a lovát? 

A székely meghúzza a vállát, s közli: 

- Mit szólhatnék? Rendőr vejem még úgysem volt! 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRÓHIRDETÉSEK 

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

• Eladó jó állapotú sarokülő garnitúra, sérülésmentes (méretei: 220x170). 

Érdeklődni: 06-70/604-7894. 

• 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. 

• Számítástechnika szervíz Kecelen. 

Laptopok, asztali számítógépek javítása, karbantartása, eszközök beszerzése, szaktanácsadás. 

Cím: Kecel, Fehérvári utca 1. Telefon: +36704208078 

Simon László 

Facebook/Oldalak/Retro Pc Számítástechnika szervíz 

 

Kiadja: Imrehegy Község Önkormányzata 

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

http://www.tothgarden.hu/
tel:+36704208078
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Készült: az Önkormányzat hivatalának fénymásolójával 300 példányban. 

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


