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Imrehegyi Szóvivő

Az önkormányzat kéthavonta kiadott ingyenes lapja.

2020. március - 12. évf. 2. sz.

HELYTÖRTÉNETI KLUB
Megkezdtük új klubunk működését február 13-án. Az első alkalommal vendégünk Juhász István, egykori
imrehegyi lakos volt. Sokan érdeklődtek Pista bácsi iránt (gyerekkori barátok, régi ismerősök), akik aztán
személyesen is kapcsolatba léphettek vele. Elmesélt minden olyan emlékét, ami Imrehegyhez kötötte
egészen 1936-tól 1958-ig, amíg el nem költözött Imrehegyről. Nagyon sok érdekes információval
gyarapodtunk. Szeretném ezt a klubot havi rendszerességgel működtetni, és ez által a falu lakosságát is
összehozni. Lehetőségekhez mérten minden alkalommal lenne egy vendégünk, aki köré épül ez a kötetlen
beszélgetés. Várok minden korosztályt, aki szeretne többet megtudni Imrehegyről és szeretne találkozni
régi elszármazott ismerőseivel, barátaival.
A következő Helytörténeti Klub vendége: Szempék István,
időpontja: 2020. március 14. (szombat) 10:00 óra.
Molnár Ferenc
könyvtáros
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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: Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kiskőrösi Járási
Hivatala Március.18,
Április 15. (szerda) 13-14 óráig
ügyfélfogadást tart.

11. Egészségházban ellátandó
szolgáltatások:
1. Védőnői szolgáltatások:
Védőnő: Árvai Enikő
6238 Imrehegy, Kossuth tér 6.
Tel.: 06-70/379-8217
E-mail:

5. Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat
Imrehegy Község
Önkormányzatánál
Fogadó óra: minden héten
csütörtökön 8.30-12.30 óráig

egeszseghaz.imrehegy@dunaweb.hu

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
9. Falugazdász:
gyermekgyógyász, házi
Kis Zsoltné ügyfélfogadási ideje: gyermekorvos,
IKSZT (Könyvtár) minden
Rendel: 2020.04. 02
páratlan héten pénteken:
2020.05. 07(csütörtök)
8.00 -12.00 óráig
11.00 órától.
Elérhetősége: 06-70/436-1392
Dr. Percs Ágnes
10. Hegyközségi ügyintézés:
gyermekgyógyász, házi
Ferro Csaba hegybíró
gyermekorvos 2020.04.06
mindennap: 8.00-12.00
2020.05.04 (hétfő)
Elérhetősége: 06-78/420-421
11.30 órától.
11. Állatorvos
Terhes- és nővédelmi
Dr. Beke József
tanácsadás: Dr. Horváth Attila,
Elérhetőség: 06-20/971-8180
szülész-nőgyógyász
Kecelen csütörtökönként
13.00 órától.
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TISZTELT LAKOSOK!
Közeleg a helyi adók I. félévi befizetésének határideje, az idei évben is március 16. napja lesz. Kérjük,
hogy figyeljenek a határidőben történő befizetésre. Késedelmes fizetés esetén az esedékesség napjától
kezdődően késedelmi pótlékot számolunk fel.
Köszönettel: Imrehegy Község Önkormányzata

FELHÍVÁS!!
Az őstermelői igazolványokat már lehet érvényesíteni a falugazdásznál. Az érvényesítéshez szükséges az
őstermelői igazolvány. A határidő 2020. március 20.!
Földalapú támogatás igénylése: április közepétől május 15-ig!

FODRÁSZ
Pasinszky Jánosné női – férfifodrász a könyvtár melletti helységben (zöldségbolt helyén)
március 1-től új nyitva tartással várja vendégeit.
Nyitva tartás:
Szerda: 13:00 - 17:00
Péntek: 8:00 - 12:00
Bejelentkezés telefonos egyeztetés alapján: 06-20/88-68-686.

1%
Idén is várjuk a felajánlásokat, adójuk 1%-át.
A Gyermekekért Alapítvány adószáma: 18345502-1-03.
Az Imrehegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület adószáma: 18216066-1-03.
TORNA
Az első megbeszélés időpontja: 2020. március 10. (kedd) 17:00 óra
Helyszín: Imrehegy Könyvtár
KÖNYVTÁRI NYITVA TARTÁS 2020. JANUÁR 1-TŐL:
Hétfő …………… 12:30 – 17 óra
Kedd – Péntek …. 9-12; 12:30 – 17 óra
Szombat………… 8 – 12 óra

MÁJUS 1.
Hagyományaink szerint ismét lesz majális. Várjuk az érdeklődő családokat, baráti társaságokat egy közös
vidám nap eltöltésére. Jelentkezni lehet főzőversenyre. További információ kérhető a könyvtárban.

1. HÉRICS TÚRA
Először kerül megrendezésre a Hérics túra, melynek célja, hogy e
védett virágunkat megtekintsük közelebbről is. A túra hossza kb.
8 km. A séta közben egy kijelölt helyen szalonnát is fogunk sütni.
Részvételi díj: ingyenes. A túra időpontja: a hérics virágzása
idején. A túra kezdetének helye: Imrehegy Könyvtár. További
információ a könyvtárosnál kérhető személyesen, vagy telefonon:
06-78/423-754.
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IDŐSEK NAPJA
Idén is megrendezésre került az Idősek Napja rendezvényünk február 22-én, ahol szeretettel vártuk
Imrehegy időseit egy közösen eltöltött délutánra. Lavati Gabriella polgármester köszöntötte a vendégeket
az Önkormányzat nevében és köszönetet mondott minden szépkorúnak a munkásságukért, amit a
fiatalabb generációkért tettek, tesznek. Ezt egy hozzájuk szóló versben Brinkus Roland szavalta el M.
Legrand: Az idősek tisztelete címmel, majd a Nyugdíjas dalt hallgathatták meg lelkes imrehegyi lakosok
előadásában, akik nagy izgalommal és szeretettel készültek az alkalomra. Ezután következett kedves
imrehegyiek által alakított színjátszók műsora Bözsike mindent elintéz címmel, melynek szereplői:
Antóni Andrásné, Vecsernyés Istvánné és Bátyai Gyöngyi. A jókedv fokozásaként a Halas
Táncegyüttes mutatkozott be fergeteges előadással. A műsor zárásaként ismét a helyi színjátszók adtak
elő egy kis darabot Próba a Nyugdíjas Klubban címmel, melynek szereplői: Balázs Veronika, Vecsernyés
Istvánné, Petróczi-Kis Péterné, Bátyai Gyöngyi, Antóni Andrásné, Kisa Ibolya, Gyóniné Lavati Eszter,
Tóth Elizabet, Kántor Gabriella és Tóth Tamás. Ezúton is köszönjük nekik a rengeteg belefektetett
energiát, mely által ez a műsor megvalósulhatott. A színjátszók közös táncra hívták az időseket, akik
lelkesen fogadták ezt. Az ebédet követően tovább mulattak jó hangulatban. A kellemes hangulatért a
keceli kántor úr, Kiss Mihály felelt.
Idősek Napi rendezvényünk támogatói: Petróczi-Kis Péterné, Tóth Tamás, Bátyai Gyöngyi, Kupsza
Krisztián, Balázs Veronika, Tóth Elizabet, Villányi József, Sebestyén István, Molnár Ferenc, Lavati
Gabriella, Palásti László, Babenyecz János, Béla Zoltán, Halas Táncegyüttes Táncosai.
Köszönjük mindazok támogató segítségét, akik munkájukkal, közreműködésükkel valamint
felajánlásaikkal hozzájárultak a rendezvény megvalósításához és sikeréhez!
Köszönjük az önkormányzat összes dolgozójának, a lakosoknak, akik részt vettek bármilyen formában az
ünnepség megvalósításában, a helyi szereplőknek, versmondónak és a Halas Táncegyüttesnek a műsorban
való közreműködést. Ismét bebizonyítottuk, hogy összefogással bármi elérhető, ennek
visszaigazolásaként számunkra elég volt az idősek arcán a boldog mosoly és az elismerő szavaik! Ezért
érdemes csinálni!
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POLGÁRŐR BÁL
Harmadik alkalommal került megrendezésre Sebestyén István a Polgárőr
Egyesület vezetőjének szervezésében a Polgárőr Bál. A rendezvényből befolyt
összeg: 126.000 Ft, ami a Polgárőr Egyesület működését és eszközbeszerzését
fogja segíteni a 2020-as évben. Köszönet a 90 résztvevőnek a részvételért és a
Vadásztársaságnak a támogatásért. Az Imrehegyi Hunyadi Mátyás
Vadásztársaság által felajánlott húsból készült a finom vacsora, a jó hangulatért
pedig Huczek Tibor felelt.

TEMPLOMI ESEMÉNYEK
• Januárban nagyobb összegű adományként 2 db szenteltvíztartót kapott az imrehegyi templom egy
•

adományozótól, valamint összejött a pénz a porszívóra is. Köszönjük a támogatóknak a
felajánlásokat.
Februárban gyertyát szenteltünk, valamint Hamvazó Szerdán az iskola és óvoda gyermekei és
dolgozói hamuval lettek megáldva és ezzel elkezdődött a Nagyböjt.

TÉLŰZŐ FARSANGI MULATSÁG AZ OVIBAN
Hagyományainkhoz híven az idén is megrendeztük az óvodások farsangi mulatságát. A tornateremben
megtartott bálon nagyon sok szülő, hozzátartozó jelent meg, jó hangulatban telt el a délután. A Katica
csoport verses, táncos műsorát követően a Maci csoport gyermekei verseltek, farsangi csúfolódókat adtak
elő. A gyermekek produkcióját követően vendég fellépőnk Tengeri Attila interaktív műsorával
szórakoztatta a nagyérdemű publikumot.
A gyermekek egyenként felvonultak és bemutatkoztak, megismerhette a közönség kit rejt a jelmez. Már
az izgalom a tetőfokán volt, mindenki nagyon várta a tombolák sorsolását, valóban nagyon sok szép,
értékes nyereményt vihettek haza a vendégek. A büfé kínálatáról a szülők gondoskodtak, finom
sütemények és innivalók várták a gyermekeket. Ezúton szeretnénk megköszönni a támogatóinknak,
szülőknek a tombola felajánlást, illetve mindennemű segítséget, melynek köszönhetően eredményesen
zárult bálunk. A farsang farkán /kedden/ kisze bábot égettünk az óvoda udvarán, mire elégett a szalmabáb
kisült a gyermekek által kiszaggatott finom fánk, amit jóízűen fogyasztott el mindenki.
Hamvazószerdával beléptünk a nagyböjtbe, a húsvéti előkészület idejébe, az óvodások és iskolások részt
vettek Péter atya által celebrált szentmisén, valamennyien hamvazkodtunk. Örömmel töltött el minket,
hogy néhány szülő is részt tudott venni a szertartáson.
Óvodánk tervezett programjai:
Föld napját ebben a nevelési évben is szeretnénk a Terebélyes eperfához tervezett kirándulással
megünnepelni.
Víz napjához kapcsolódó programunk, Kecelre a Kenderföldi tóhoz utazunk a tavat körbejárva vizes
játékokat játszunk, a gyermekek vízhez kapcsolódó ismereteit bővítjük.
Madarak fák napjához kapcsolódó tervezett programunk, a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársát
szeretnénk meghívni egy erdei sétára, a program során nagyon sok új ismerettel bővül a gyermekek
tudása, erdőről, erdő lakóiról, növényekről, és madárgyűrűzésen vehetünk részt.
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Óvodánk szeretne tavasszal ismét bekapcsolódni a hulladékgyűjtésbe, kérjük a kedves szülőket akinek,
módjában áll ismét támogassa mozgalmunkat. Örömmel vesszük a papír, müa. flakon, illetve alu.
dobozokat, aki teheti, hozza az óvodába.
Az óvodai beiratkozás időpontja: 2020. május 4-5. 8-16 óra, kérünk mindenkit, aki szeretné óvodába
íratni gyermekét ezen időpontban keresse fel az óvodát. Kérjük, hozza magával:
- szülő részéről: lakcímkártya, személyi igazolvány; - a gyermek részéről: TAJ kártya, születési
anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, személyi igazolvány, oltási kiskönyv, ha van gyermekvédelmi
kedvezményre jogosító határozat.
Óvoda dolgozói

ISKOLAI ESEMÉNYEK
Januárban legfontosabb feladatunk volt az első félév eredményes lezárása. Ehhez az egész éves kitartó és
szorgalmas tanulás, közösségben végzett aktív munka kellett. Tanulóink sikeresen zárták az első félévet,
de teljesen elégedettek nem lehetünk, hisz mindig kell, hogy legyen kitűzött célunk a tanulmányi
eredmények és a viselkedés még jobbá tételére. A félévi eredmények a negyedikeseknél a továbbhaladást
is meghatározzák. Szeptembertől a tanulók többsége Kecelen, míg néhányan Kiskunhalason folytatják
tanulmányaikat. Idén 12 tanuló búcsúzik el iskolánktól.
Programjaink:
A ” Három generációval az egészségért program” keretében sportolásra kaptunk felhívást. Az izgalmas
az, hogy a jégkorcsolyázást próbálhatták ki a tanulók és a vállalkozó kedvű felnőtt kísérők. A tázlári és a
császártöltési tanulókkal alkottunk egy csapatot. A program eredményesnek bizonyult, tanulóink többsége
ügyesen vette az akadályt és érdeklődést mutatott a ritka sport iránt. Ezért azóta heti rendszerességgel,
20-24 tanulót viszünk szülői, nevelői segítséggel a HC Kiskőrös jégpályára, ahol alkalmanként egy
órában képzett oktató, neves hoki edző foglalkozik velük. Az idei szezonban összesen hat alkalmat
tervezünk a gyerekek számára.
Anyanyelvi nap:
Fontosnak tartjuk anyanyelvünk megőrzését, ápolását, ezért február 22-én megrendeztük hagyományos
anyanyelvi versenyünket, ahol csapatokban mérték össze ügyességüket a gyerekek: szólások, helyesírás,
nyelvi fejtörők formájában. Itt a cél nem az első helyezés megnyerése, inkább az együttműködés, a
csapatmunka és a játék közben megszerzett tudás volt. A tanulók családi szentmisén Balázs áldásban és
hamvazásban részesültek. A szentmiséken Tóth Péter és a kiskunhalasi Udvarné Figura Gyöngyi gitárral
kísérte a szép szentmise énekeket.
Farsangi mulatság
Február 25-én tartottuk a gyermekek által már nagyon várt Farsangi mulatságot. A tanulók csoportos
jelmezbe öltöztek és osztálytánccal szórakoztatták a vendégeket. Vidám bohócok, félelmetes kalózok és
egy bennszülött törzs varázsolta el a meghívottakat, hangulatos műsorával. A terített asztalon rengeteg
finomság várta a vendégeket. E mellett 200-nál több értékes tombolanyereménynek örülhettek a
szerencsések. A jó hangulatot a Just Dance program táncai emelték, amelyekre kicsik és nagyok, szülők
és gyermekek együtt táncoltak, buliztak.
Közelgő eseményeink:
Március 15-i ünnepség (márc. 13. ).
Suli váró, játékos iskolabemutatás a leendő első osztályosoknak.
Víz világnapjának megünneplése (márc. 23. ).
Vancsura Lászlóné
tagintézmény-vezető
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RÉSZVÉTELI DÍJ: Nyugdíjasoknak 2500, aktív dolgozóknak 3000 Ft.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: március 14. (szombat) 12:00-ig.
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HATÉKONY ÖNMENEDZSMENT néven indul képzés a Könyvtárban. Várjuk az
érdeklődőket. A képzés költsége: INGYENES! Jelentkezni, érdeklődni a
könyvtárosnál.
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PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK
•

A magyar fájdalom és összetartozás versei – Trianon 100 verspályázat
Az első hat helyezett pénzjutalomban részesül. További információ:
https://palyazatok.org/a-magyar-fajdalom-es-osszetartozas-versei-trianon-100-verspalyazat/
• „Az én Gyöngyházam” címmel rajz, festmény, vers és meseíró pályázatot hirdet a soltvadkerti
Gyöngyház Kulturális Központ. Pályázni lehet minden kategóriában minden korosztálynak. Az
elkészült pályaművekből a kulturális központban kiállítás nyílik.
Nevezési határidő: április 24.
További információ az Imrehegyi Könyvtárban kérhető.

PROGRAM AJÁNLÓ
•
•

•

•

•
•

•

Zongoraoktatás Soltvadkerten a Gyöngyház Kulturális Központban
érdeklődni: személyesen, vagy telefonon: 06-78/582-582; vagy 06-78/ 582-585-ös számon.
Jegyár: 3600 Ft
Elsősegély tanfolyam
Ideje: március 19. csütörtök 10.00 óra
Helye: Kecel, Városi Könyvtár és Művelődési Ház
A rendezvényen való részvétel ingyenes.
Utak a lelki egészséghez
Előadó: Kelemen Emese, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta
Ideje: március 24. kedd 18.00 óra
Helye: Kecel Városi Könyvtár és Művelődési Ház
A rendezvényen való részvétel ingyenes.
Lovasi András szólóest - egy szál gitárral.
Helyszín: Kecel, Városi Könyvtár Művelődési Ház
Kispál és a Borz, Kiscsillag és szólókarrierje során írt dalok is egyaránt felcsendülnek.
Jegyár: Elővételben 3.000 Ft. A koncert napján 3500 Ft.
Időpont: 2020. március 28. Teremnyitás 18:30; Koncert 19:00
Csakazértis! - Felméri Péter és a Szomszédnéni Produkciós Iroda közös estje
Dumaszínház, Kiskunhalas - Halasi Mozi
Kiskunhalas 2020.03.31. 19:00
Nosztalgia operett , nótaműsor Leblanc Győző és Tóth Éva előadásában
időpont: 2020. április 17. (péntek) 18:00
helyszín: Gyöngyház Kulturális Központ Soltvadkert.
Jegyek elővételben a helyszínen, további információ a 06-78/582-582-es tel. számon.
Autocross
Ideje: április 19. vasárnap
Helye: Kecel Ring

Kiskunhalasi vásárnaptár
2020. április 05.

országos, kirakodó, autó, termény, állat és kutya vásár

2020. április 12.

zsibvásár

2020. május 03.

országos, kirakodó, autó, termény, állat és kutya vásár

2020. május 10.

zsibvásár
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ORVOSI RENDELŐ, VÁRÓTEREM ÉS ELŐTÉR BELSŐ FESTÉSE
Egy régóta megvalósításra váró alapvető hiányosságot sikerült pótolnunk az elmúlt hónapban. Az orvosi
rendelőben a vakolatot teljesen el kellett távolítani, mert annyira rossz állapotban volt, hogy azt már
egyszerű gletteléssel nem lehetett helyrehozni, az újra vakolás után megtörtént a fal festése az
előírásoknak megfelelően, valamint a váróterem és az előtér falainak festése is. A rendelőben található
ajtók mázolása is megvalósult. Az Önkormányzat költségvetését 82.906 Ft-ban terhelte, ez az összeg a
festékek és az egyéb szükséges felhasznált anyagok díja volt. A kivitelezés munkadíja az
Önkormányzatnak nem került pénzébe. Itt szeretnénk megköszönni Magyar Csaba imrehegyi lakosnak,
hogy a szükséges munkákat térítésmentesen végezte el, idejét, energiáját nem sajnálva a közösség
szolgálatára!!

ÁLLÁSAJÁNLATOK:
Lézervágógépkezelő;
NC, CNC
gépkezelő,
Lakatos
AGRO-LINE
KFT.
6200 Kiskőrös,
Dózsa György út
44.
tel.: 06-78/312762

Bolti eladó
Sárga festékbolt
elérhetőség: 6400
Kiskunhalas,
Székely utca 9.
tel.: 06-77/427501
EUROVID
TRADING
Kft.(Kecel) keres
Lakatos,
NC,CNC
gépkezelő,
Intézményi
takarító és
kisegítő
Rakodómunkás,
Hegesztő,
lángvágó
munkakörökbe.
Érdeklődni:
tel.: 06-30/16031-96

Konferencia- és
rendezvényszervező
T. G -Virágdekor
Szakgimnázium
és
Szakközépiskola
elérhetőség:
6237 Kecel,
Május 1. tér 13.
tel.:06-78/422910
tgvirag@gmail.co
m
Dohányárudai
eladó
elérhetőség: 6230
Soltvadkert,
Dr.Gratzer I. utca
3
Pintér Művek –
Pintér Csaba E.V.
keres:
Lakatos,
Hegesztő,
Gépi forgácsoló
munkakörökbe.
Érdeklődni:
tel.: 06-78/420199

Kubikos
Varga Zoltán
E.V.
elérhetőség:
6237 Kecel
Hunyadi utca 9
tel.: 06-70/ 3874292

Általános irodai
adminisztrátor;
Tehergépkocsivezető,
kamionsofőr,
Egyéb takarító
és kisegítő
Fett Kft.
elérhetőségek:
6237 Kecel III.
körzet 79
tel.: 06-20/9144-885

Általános irodai
adminisztrátor
KISKUNHALASI
ORSZÁGOS BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI
INTÉZET

Zöldséggyümölcs eladó
JARJABKA
JÓZSEFNÉ
elérhetőség:
6200 Kiskőrös,
József Attila
utca 20.
Tehergépkocsivezető,
kamionsofőr
K + T TRANS
Kft.
elérhetőség:
6200 Kiskőrös,
Kilián utca 33
tel.: 06-20/5737861

Bolti dolgozó
LIDL
elérhetőség:
Kiskőrös,
Kossuth utca
13.

Szabó, varró
Gyakorlati idő: 5 év fölött
elérhetőség:
6400 Kiskunhalas,
Alsóöregszőlők tanya
40291/17
tel.:06-20/499-5035

Karbantartó
Kajári és Fia
elérhetőség:
6230
Soltvadkert,
Szarvaskút dűlő
13/1.
tel.: 06-20/5645585

Tehergépkocsi-vezető,
kamionsofőr
Klapcsik Trans Kft.
elérhetőség:
6400 Kiskunhalas, Átlós
utca 33.
tel.: 06-77/425-644
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AZ IKSZT KÖNYVTÁRBAN TERVEZETT PROGRAMOK MÁRCIUS - ÁPRILIS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minden páratlan pénteken 8.00-12.00 óráig falugazdász ügyfélfogadása
Ribizli bohóc interaktív műsor gyerekeknek március 10 (kedd) 13:00 óra
Torna március 10. (kedd) 17:00 óra
Mindenki klubja március 12. (csütörtök) 15:00 óra
Helyi színtársulat az Imrehegyi Napsugarak előadása március 21. (szombat) 17:30
Helytörténeti klub, vendég: Szempék István március 14. (szombat) 10:00 óra
Könyvtármozi március 18. (szerda) 15:00
Kézműves szakkör március 21. (szombat) 9:30
Mindenki klubja március 26. (csütörtök) 15:00 óra
Kézműves szakkör április 8. (szerda) 15:00 óra
Mindenki klubja április 9. (csütörtök) 15:00 óra
Helytörténeti klub, vendég: Németh Mária április 18. (szombat) 10:00 óra
Mindenki klubja április 23. (csütörtök) 15:00 óra
Tanúságtétel Tápai Péter atyával május 9. (szombat) 10:00 óra
Kalózpálinka
Két alkoholista beszélget:
- Te, ittál már kalózpálinkát?
- Még nem.
- Nekem van tessék, igyál! - a másik beleiszik.
- Ez igen, de miért kalózpálinka ez?
- Nem látod, ott van az üvegen a halálfej, meg a két csont!

- Hogy hívják az átlátszó kutyát?
- Nejlon tacskó.

- Hogy hívják a konyhai ragadozót?
- Kenyérhéja!

Tanító néni kérdez
A tanító néni kérdezi az iskolában a gyerekeket:
- Mi az: négy lába van, barna és az erdőben él?
- Medve - kiabálják a gyerekek.
- Jó gondolat - mondja a tanító néni, de lehetne őzike is!
A tanító néni folytatja:
- Mi az, zöld, fűben van és ugrik?
- Béka - kiabálják a gyerekek!
- Jó gondolat - mondja a tanító néni, de lehetne szöcske is.
Erre Móricka megkérdezi a tanító nénit:
- Mi az, amit a tanító néni ha a szájába vesz, akkor nagy és kemény, s mikor kiveszi kicsi és puha?
A tanító néni hatalmas pofont kever le Mórickának, de az csak folytatja:
- Jó gondolat, de lehetne rágógumi is!
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JÁTÉK!
Az előző keresztrejtvény megfejtése: Boldog Új Évet Kívánunk!
A könyvtárba várjuk ezeknek a rejtvényeknek a megfejtését!
ELLENTÉTPÁROK: Írd a szaggatott vonalakra a felsorolt szavak ellentétpárját! A helyesen beírt szavak
kezdőbetűit felülről lefelé összeolvasva egy újabb kifejezést kapunk. Mi ez?_______________________
________________ROSSZ
________________SÓS
________________EGYENES
________________VASTAG
________________NYUGODT
________________ÚJ
________________ÉBER
________________SZEGÉNY

Az ábra minden négyzetébe egy-egy számot írtunk
(ugyanaz a szám mindig ugyanazt a betűt helyettesíti).
A beírt négy szó alapján - a számok és a hozzájuk
tartozó betűk ismeretében - készítsd el a keresztrejtvényt!
Ha jól oldod meg a feladatot a színnel jelölt sorban a
következő vicc csattanóját olvashatod végső megfejtésül.
A skót kisfiú megkérdezi az apjától:
- Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt?
Mire az apa:
-……………………………………………………
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Született:
Kisa Csaba
2020.01.21
Édesanyja neve: Gyalus Julianna (Kisa Csabáné)
Édesapja neve: Kisa Csaba
Loósz József Martin
2020.03.02
Édesanyja neve: Alberczki Alexandra
Édesapja neve: Loósz József
Elhunytak:
Tóth Istvánné (szn: Fejes Margit Julianna) - 88 éves
Biró Mihály – 64 éves

Nyugodjanak békében.

APRÓHIRDETÉSEK
•

•
•
•
•
•

Csalogány Presszó
A rendes nyitva tartás mellett vállaljuk zártkörű és kitelepüléses rendezvények lebonyolítását.
Új szolgáltatásként kapható hot-dog, hamburger, gyros, sültburgonya, szendvicsek.
Várjuk kedves vendégeinket! Tel: 06-30/628-1158
Keres: Kétütemű 1984-es évjáratú Wartburg 353 gépkocsit vásárolnék tulajdonostól világosbarnavilágossárga színben, jó állapotban saját használatra. Tel.: 06-70-564-7358
Kövesút mellett Szarkás tanyák 138. szám alatti ház központival, vízzel, villannyal ellátva 3 szoba
(fürdőszoba, főzőkonyha), nagy kert, gyümölcsös. Méhészetre alkalmas. Érdeklődni telefonon:
06-70/561-62-33
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
Eladó őrölt fűszerpaprika;
2x1 ha szántó;
2x0,5 ha szőlő (3éves);
4 ha bekerített szántó
érdeklődni: 06-70/326-21-70.

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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