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Az önkormányzat kéthavonta kiadott ingyenes lapja.      2023. március- 15. évf. 2. sz. 

 

HÍREK AZ ÓVODA ÉLETÉBŐL 

A 2023-as év kezdetén, január 11-én, újévi szentmisén 

vettünk részt a gyermekekkel. Fekete Szabolcs 

plébános atya január 25-én megszentelte az óvodát, a 

gyermekeket és az óvoda dolgozóit pedig papi áldásban 

részesítette. Az óvodásokkal a gyertyaszentelő hetén 

„Maci hetet” tartottunk. Barlangot építettünk a plüss 

mackóknak, medvés játékokat játszottunk, macis 

dalokat énekeltünk, mondókáztunk és megfigyeltük, 

hogy a medve hogyan reagált az időjárásra a 

gyertyaszentelő napján, február 2-án, felébredve téli 

álmából. A gyertyaszentelő szentmisén a gyermekek 

Balázs áldásban részesültek Fekete Szabolcs atya és 

Szűcs Tibor atya által. Minden gyermek kapott szentelt 

gyertyát, melyet haza vihetett. 

 Február 3-án a könyvtárban a „Téli állatvilággal” kapcsolatos játékos foglalkozáson vehettek részt az óvodások és 

a témához kapcsolódó meséket nézhettek. Minden gyermek nagyon jól érezte magát az interaktív játékok során.  

 

Február 10-én délután került megrendezésre a gyermekek által várva-várt farsangi bálunk, melyen sok vendég 

jelent meg, hogy közösen elkergessük a telet. A gyermekekkel hetek óta lázasan készültünk a mulatságra. Mindkét 

csoport verses, énekes, táncos műsorral készült a közönség számára. Az ő produkciójukat követően került sor a 

jelmezes bemutatóra. Az óvodások mellett az intézmény dolgozói is beöltöztek, dominó jelmezt öltöttek magukra. 

A bál vendég fellépője a Habakuk zenekar volt, akik interaktív műsorral szórakoztatták a jelenlévőket. A szülők 

jóvoltából sok finomságot fogyaszthattak a gyermekek, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni. A bálon sok 

értékes tombolát sorsoltunk ki, mellyel boldogan térhettek haza a szerencsés nyertesek.  

Február 22-én, Hamvazószerdával lezárult a farsangi időszak. A gyermek szentmisén a gyerekek hamvazkodáson 

vehettek részt ez alkalomból. Ezzel a nappal kezdetét vette a 40 napos nagyböjti időszak. Ez alatt az idő alatt 

lehetőségünk van testileg-lelkileg felkészülnünk a Húsvétra, Jézus kereszthalálának és feltámadásának ünnepére.  

 

Közelgő eseményeink: 

- Nagyböjti időszak: március 22 - április 8. 

- Március 15. – nemzeti ünnepünk, az 1848-as forradalomra és szabadságharcra emlékezünk 

- A Víz világnapja (március 22.) 

-A Föld világnapja (április 22.) 

 

A 2023/24-es nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontja: 2023.05.03-04. 8-16 óráig. 

Helyszín: Imrehegy, Kossuth L. u. 17. 

Óvodánkról bővebben az óvoda honlapján: https://www.imrehegyiovi.hu/ 

 
                      Sendula Erika 

 

 

https://www.imrehegyiovi.hu/
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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 

 

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: 2023.04.06 

2023.05.04. 

 (csütörtök)  

11:00 órától. 

 

Dr. Percs Ágnes 

gyermekgyógyász, házi 

gyermekorvos 2023.04.03. 

2023.05.08 

 (hétfő)  

12:00 órától. 
 

Terhes- és nővédelmi 

tanácsadás: Dr. Horváth Attila, 

szülész-nőgyógyász 

Kecelen csütörtökönként 

13:00 órától. 

 

 

15. Keceli Közös Önk. Hivatal 

Imrehegyi Kirendeltsége 

cím:6238 Imrehegy, Kossuth 

Lajos tér 11. 

telefon:78/521-941 

e-mail: 

onkormanyzat@imrehegy.hu 

Ügyfélfogadás: 

Hétfő és Péntek: nincs 

ügyfélfogadás 

Kedd, szerda, csütörtök: 

8:00-12:00 és 12:30-16:00 

 

Adó ügyben ügyfélfogadás: 

keddenként 10:00-12:00

Péntek 10:00 – 13:00 
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 Jelentkezni a megadott elérhetőségeken, vagy Molnár Ferenc könyvtárosnál lehet. 
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TŰZOLTÓEGYESÜLET HÍREI 
 

2021-22-es pályázati évben Magyar Falu program 

keretében elnyert 2.000.000 Ft-ból eszközöket, 

mentőeszközöket és agregátort vásárolt egyesületünk. 

 

2022-es év OKF pályázatán benyújtott eszköz igényünk 

is nyertes besorolást kapott, amelyet idén januárban 

átvehettünk Kecskeméten. 

 

Ezeknek a pályázatoknak köszönhetően egyesületünk vonulóképessége felszereltebbé és hatékonyabbá 

vált. 

 

Egyesületünk három tagja kisgépkezelői vizsgát tett Kiskőrösön. 

 

Ezúton is köszönjük az állomány hatékony munkáját, a támogatóknak az anyagi segítséget, hiszen 

mindenki munkájára és támogatására szükség van ahhoz, hogy egyesületünk hatékonyan működjön. 

 

Kérjük Önöket, hogy ezúton is támogassák egyesületünket adójuk 1 %-val. 

Az Imrehegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület adószáma: 18216066-1-03 

 

Kollár Zoltán 

hadnagy, tűzoltóparancsnok 

 

FOKOZOTT FIGYELEM - SZABADTÉRI TŰZ 

Sokan a tavaszias, jó időt kihasználva ilyenkor égetik el a kerti zöldhulladékot, valamint egyre többen 

választanak szabadtéri programot és tevékenységet. Ennek során fokozott figyelmet kell fordítani az évről 

évre jelentkező veszélyforrásra: a szabadtéri tűzre. A szabadtéri tűz kialakulásának különösen kedvez ez 

az időszak, hiszen a még száraz növényi részek könnyen lángra kapnak, a szeles időben pedig a legkisebb 

tüzek is gyorsan továbbterjedhetnek. 

Az erdő- és vegetációtüzek tekintetében két fokozottan veszélyes időszak van. Az egyik kora tavasszal, 

ezek az úgynevezett „tavaszi tüzek”, melyek többsége a tavaszi kerti tevékenységhez köthetőek. A jó időt 

kihasználva a kert és telek tulajdonosok ilyenkor égetik el a száraz gazt, az avart és egyéb hasonló szerves 

anyagot. A második kiemelt tűzkockázatú időszak júliustól-augusztus végéig tart. A száraz nyári 

hónapokban főleg az alföldi fenyvesek vannak kitéve az erdőtűz pusztításának.  

A két kiemelten tűzveszélyes időszakban keletkezik az erdő- és vegetációtüzek 70-75 százaléka. Ilyenkor 

Magyarországon évente több ezer helyen keletkezik tűz. A szabadtéri tűzesetek különféle okokból 

keletkezhetnek, legtöbbjük azonban emberi gondatlanságra vezethető vissza. Ezek a tüzek jelentős 

természeti károkat okozhatnak. Sok esetben az előző évből megmaradt elgazosodott növényzet 

felszámolása érdekében a terület gazdája szándékosan gyújt tüzet, amely neki nem okoz kárt. A 

tűzoltóságtól viszont nagy erőfeszítést igényel, és jelentős többletköltséget okoz a lángok megfékezése és 

a tűz által veszélyeztetett területek védelme. A gondatlan magatartás veszélyes az élet- és 

vagyonbiztonságra, hiszen amíg a tűzoltók a szabadtéri tüzekhez mennek, addig érkezhet olyan 

bejelentés, melynél az emberi élet mentése lenne az elsődleges feladat. 

A száraz gaz, avar és egyéb kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat a települések önkormányzatai 

rendeletbe szabályozhatják, és feltételekhez kötötten engedélyezhetik. Azokon a településeken, ahol a 

helyi önkormányzat ezekről nem rendelkezik tilos a száraz gaz, avar és egyéb kerti hulladék belterületi 

égetése. A kerti hulladékok hasznosításában alternatív környezetkímélő megoldást jelenthet a házi 
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komposztálás. Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor a zöldhulladék elszállíttatása is jó választás, mely 

több településen megoldott. 

A hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat a külterületi ingatlanok vonatkozásában, a külterületen 

történő égetést, hasonlóan a belterületen végzett égetéshez, nem teszi lehetővé, kivéve, ha azt más 

jogszabály engedélyezi. 

Abban az esetben, ha a települési önkormányzat nem rendelkezik a szabadtéri égetésről önkormányzati 

rendelettel, abban az esetben e tevékenység sem belterületen, sem külterületen nem végezhető.  

Amennyiben a települési önkormányzat rendeletben szabályozza a szabadtéri tűzgyújtás lehetőségét 

külterületen, azt a terület tulajdonosának, használójának írásban be kell jelentenie az égetés megkezdése 

előtt az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez (Bács-Kiskun Vármegyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság). A bejelentést a következő e-mail címre kell megküldeni: 

bacs.titkarsag@katved.gov.hu. 

A bejelentésnek tartalmaznia kell irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi 

koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét. A bejelentést ingyenesen lehet megtenni. 

A szabadtéri tűzgyújtással kapcsolatosan érdemes néhány előírást megismerni és jó tanácsot megfogadni. 

Kérünk mindenkit, hogy csakis a tűzvédelmi előírások betartásával égessék a száraz növényeket, amikor 

azt a helyi önkormányzati rendeletek lehetővé teszik. 

• A kerti zöldhulladék elégetése alapvetően tilos az ország területén, de az önkormányzatok rendeletben 

engedélyezhetik a belterületi égetést bizonyos keretek között /meghatározott nap(okon) és 

időpont(okban)/. 

• Az égetés megkezdése előtt célszerű értesíteni az érintett szomszédokat a tűzoltóságra történő téves 

jelzés elkerülése érdekében. 

• Olyan helyet válasszunk a száraz növényzet égetésére, ahol személyi biztonságot nem veszélyeztetünk 

és vagyoni, környezeti kárt nem okozunk. 

• Fontos, hogy az elégetendő avar és kerti hulladék ne tartalmazzon más háztartási, illetve ipari eredetű 

hulladékot pld.: gumit, műanyagot. 

• Szem előtt kell tartani, hogy a közút és a vasút közelében történő szabadtéri égetés következtében 

keletkező füst veszélyeztetheti a közúti és a vasúti forgalmat. 

• Az avar és kerti hulladék meggyújtása után gondoskodjunk a folyamatos őrzésről, soha ne hagyjuk 

felügyelet nélkül a tüzet. 

• Tartsuk szem előtt, hogy lehetőleg szélcsendes napon fogjunk a tűzgyújtáshoz, mert a száraz növényzet 

égetése során a szeles időjárás következtében gyorsan átterjedhet a tűz nagyobb területre, illetve lakó- és 

nyaralóépületre. 

• Biztosítsuk a tűz eloltásához és az esetleges továbbterjedés megakadályozásához szükséges eszközöket, 

mint például lapát, gereblye, tűzoltó készülék, oltóvíz. 

• Az égetés befejezése után győződjünk meg, hogy megfelelően eloltottuk-e a tűzet, nem áll-e fent a 

visszagyulladás veszélye. A helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást – vízzel, 

földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. 

mailto:bacs.titkarsag@katved.gov.hu
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Abban az esetben, ha mégis „elszaladt” a tűz értesítsük a tűzoltókat. A tűzoltók azonnali értesítése a 

garancia arra, hogy időben, szakszerűen és a legkevesebb kárral sikerül eloltani a tüzet. 

Milyen szankciókkal lehet sújtani azt, aki nem tartja be az előírásokat? 

A tűzvédelmi előírások, valamint az égetési tilalomra vonatkozó rendelkezések megszegését az illetékes 

hatóságok a szabályszegés súlyától függően bírsággal sújthatják. Tűzvédelmi előírás megszegéséért, ha az 

tüzet idézett elő akár 3.000.000-, Forintig terjedő tűzvédelmi bírság is kiszabható, amennyiben az oltási 

tevékenységben a tűzoltóság beavatkozására is szükség volt. Az okozott károkért a tűz okozóját 

felelősség terheli, ha a szabadtéri égetés miatt nagy értékű vagyontárgyak károsodnak vagy emberek 

kerülnek veszélybe, a tűzokozó ellen büntetőeljárás is indulhat. 

Szabadtári égetés szabályai 

54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján 

BELTERÜLET 

Ha önkormányzati rendelet engedélyezi, akkor az abban foglaltaknak megfelelően lehet növényi hulladékot 

égetni.  

KÜLTERÜLET 

Ha önkormányzati rendelet engedélyezi, akkor az abban foglaltaknak megfelelően lehet növényi hulladékot, 

lábon álló növényzetet égetni. 

Az égetést annak megkezdése előtt az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez (Bács-Kiskun 

Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) írásban be kell jelenteni a bacs.titkarsag@katved.gov.hu e-mail 

címre vagy a 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3. postacímre. (Postai küldés esetén figyelembe kell venni a posta 

kézbesítésének idejét, ami akár 4-5 nap is lehet.) 

 

 
Tájékoztató a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályairól 

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

111. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai 

 

225. § (1) *  Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, 

növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok 

használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. 

(2) *  Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a tűzoltóság állománya, ha tevékenysége a károk 

csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul. 

(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet 

éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani. 

mailto:bacs.titkarsag@katved.gov.hu
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400054.bm#lbj479id45b6
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400054.bm#lbj480id45b6
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(4) A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az önkormányzat vagy a helyi 

katasztrófavédelmi szerv vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai szakaszban történő 

észlelése céljából térítésmentesen igénybe vehetik. 

225/A. § *  (1) A szabadban történő tűzgyújtás, égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély 

esetén, vagy ha az égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. 

(2) Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. 

(3) Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, 

földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni. 

226. § *  (1) *  

(2) *  Az olyan füstfejlődéssel vagy lánghatással járó tevékenységet, amely összetéveszthető a valós 

tűzesettel, az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez a tevékenység megkezdése 

előtt írásban be kell jelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a tevékenység végzésének időpontját, 

terjedelmét, földrajzi koordinátákkal, címmel vagy helyrajzi számmal megadott helyét, a kapcsolattartó 

telefonos elérhetőségét és lakcímét vagy tartózkodási helyét. 

(3)-(5) *  

227. § (1) *  Jogszabály által engedélyezett égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint 

végezhető: 

a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a 

tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett 

tarlót égetni tilos, 

b) *  a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben 

körül kell szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése 

érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak 

megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással vagy tárcsázással biztosítani, 

c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése 

után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni, 

d) *  a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott 

személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági vontatót ekével vagy tárcsával a 

helyszínen készenlétben kell tartani. 

(2) *  A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék égetése során az (1) bekezdés szabályait 

kell alkalmazni. 

228. § (1) A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán 

annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétől 

mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani. 

(2) A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani. 

(3) A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett 

terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni. 

 

NÖVÉNYTERMESZTÉSSEL KELETKEZETT HULLADÉK SZABADTÉRI ÉGETÉSE ABBAN AZ ESETBEN LEHETSÉGES, HA 

AZT  

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET ENGEDÉLYEZI! 

 

 

 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400054.bm#lbj481id45b6
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400054.bm#lbj482id45b6
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400054.bm#lbj483id45b6
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400054.bm#lbj484id45b6
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400054.bm#lbj485id45b6
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400054.bm#lbj486id45b6
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400054.bm#lbj487id45b6
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400054.bm#lbj488id45b6
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400054.bm#lbj489id45b6
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BEJELENTÉS 

ÉGETÉSHEZ 

bacs.titkarsag@katved.gov.hu 

Bejelentő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:  

………………………………………………………………………………………………….. 

A1) Tűzgyújtás felügyeletét végző személy neve, telefonszáma (amennyiben az nem azonos a bejelentővel):  

…………………………………………………………………..……………………………… 

B1) Tűzgyújtás pontos helye (település):  ............................................................................................................  

B2) Helyrajzi szám:  .............................................  

B3) Földrajzi koordináták (GPS vagy EOV) (amennyiben helyrajzi szám rendelkezésre áll nem kell földrajzi 

koordinátákat megadni):  

- északi szélesség (X):  .........................................  - keleti hosszúság (Y):…….……………… 

B4) A tűzgyújtással érintett terület nagysága (1 hektár = 10000 m2):  

…………………………………………………………………………………………………... 

C1) A tűzgyújtás tervezett időpontja: 

-  ................. év  ................  hónap  .................  nap  

 ................... óra  ..............  perc-től  ..............  óra  ............... perc-ig  

 

Megjegyzés (tevékenység leírása):  .....................................................................................................................  

 

 ..............................................................................................................................................................................  

 

 

 ................................... ,  ...........  év  .....................  hó  ......  nap 

 

 

  ............................................................  

  bejelentő aláírása 

 

 

mailto:bacs.titkarsag@katved.gov.hu
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Sasfióka reggelije 

A sas anyuka megkérdezi a fiókáit, mit szeretnének reggelire. 

- Vércsét, vércsét! 

Az anyuka elmegy, hoz nekik vérccsét. Délben megkérdi, hogy mit 

szeretnének ebédre? 

- Vércsét, vércsét! 

Elmegy, hoz nekik egy vércsét. 

Este nem kérdezi meg, hogy mit szeretnének, hanem minden szó 

nélkül elmegy, és hoz egy héját. 

- De mi vércsét akarunk! Vércsét! 

- Gyerekek, ezt is meg kell enni! A héjában van a legtöbb vitamin! 

 

Közlekedési rendőr 

Egy közlekedési rendőrt kiraknak egy elhagyatott útszakaszra, hogy mérje az autósok sebességét. Ott 

üldögél a kocsiban egész nap, de az a néhány véletlenül arra tévedő autó is betartja a sebességkorlátozást. 

Este azután végre jön egy autó, jócskán gyorsabban a megengedettnél. 

A rendőr gyorsan bekapcsolja a villogót, a szirénát, és utánaindul. Megállítja, odalép a vezetőhöz és így 

kezdi a mondandóját: 

- Hehe, magára vártam egész nap! 

Mire az autós: 

- Biztos úr, pedig jöttem amilyen gyorsan csak tudtam! 

 

          Vizet visz               Jean és a vezetés 

- Miért visz a víziló a szájában vizet a tó egyik   - Jean, tud maga vezetni? 

  sarkából a másikba?      - Igen uram. 

- ???        - Akkor vezesse be a pincébe a villanyt! 

- Fészket rak! 

 

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: 

 

Dankó Zoltán József - 69 éves  

Rónai Károly - 52 éves  

Megyes Ferenc Istvánné (szn: Farkas Ágnes) - 87 éves 

Mányi István Gábor – 69 éves 

Nyugodjanak békében. 

 

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 

Készült: az Önkormányzat hivatalának fénymásolójával 300 példányban. 

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

http://www.tothgarden.hu/
tel:+36704208078

