Az önkormányzat kéthavonta kiadott ingyenes lapja.

2017. június - 9. évf. 3. sz.

TŰZOLTÓVERSENYEN VOLTUNK
A Járási Tűzoltóverseny 2017. május 13-án Soltvadkerten került megrendezésre, amelyen az Imrehegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1 csapattal (ifjúsági fiú) kategóriában vett részt. A verseny két részből, 7x55 m-es
váltófutásból és a 800 –as kismotor fecskendő szerelésből tevődött össze. A versenyszámok összegzése során a csapatunk a 2. helyen végzett.
Részt vettünk Baján az Országos Hagyományőrző Tűzoltóversenyen. A versenyen 28 nemzetközi csapat
vett részt. A csapat helyezést nem ért el, emléklapot kapott.
Éves közgyűlésünkön értékeltük a tavalyi évet, az idei évi aktuális feladatokat megbeszéltük. Egyik legfontosabb volt a Megyei Tűzoltó Szövetség által kiírt pályázat feltételeinek megvitatása.
Az elmúlt évben 2 fő, ebben az évben 1 fő 40 órás tűzoltó alaptanfolyamot végzett el és további 1 fő tűzoltás
vezetői képesítést szerzett. 3 fő új tag került felvételre az egyesülethez.
Kollár Zoltán
tűzoltóparancsnok
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK
Háziorvosi rendelési idő:
Hétfő :14.00 – 17.00 óráig
Szerda: 8.00 – 10.00 óráig
Csütörtök: 14.00 – 17.00
óráig
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
Hétköznapon:
17.00 órától másnap reggel
7.00 óráig.
Hétvégén és ünnepnapon:
egész nap másnap reggel 7
óráig.
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 óra
Kedd: 8.00-12.00
Iskolafogászat
Szerda: 14.30 -19.00
Csütörtök:14.30-19.00
Péntek: 8.30-13.30
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.

Járási Hivatal ügyfél fogadása:
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kiskőrösi
Járási Hivatala kéthetente (páros héten) hétfőn du. 14.3015.30-ig ügyfélfogadást tart.
4.
Családsegítő
és
Gyermekjóléti Szolgálat
Imrehegy
Község
Önkormányzatánál
Fogadó óra: minden héten
csütörtökön 8.30-12.30 óráig

10. Egészségházban
ellátandó szolgáltatások:
1. Védőnői szolgáltatás:
naponta: Védőnő: Árvai Enikő
6238 Imrehegy, Kossuth L. tér
6. Tel.szám: 06-30/376-9530
E-mail:
egeszseghaz.imrehegy@dunaw
eb.hu
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8.00 – 9.00
8.00 – 9.00
13.00 – 14.00
8.00 – 9.00
8.00 – 9.00

5.Vízműkezelői közlemény:
Munkaidőben imrehegyi vizes
problémával Nemes György
üzemvezetőt lehet keresni:
06-20/924-8349.
Az alábbi telefonszámon
munkaidőn túl a központi hibabejelentőt lehet hívni:
06-78/313-077.

Önálló védőnői tanácsadások:
Nővédelmi- és várandós anyák
részére tartott tanácsadás:
Kedd: 8.00 – 10.00 óráig

6. Polgárőrség központi
mobilszáma:
06-70/250-3881
Vezetője: Sebestyén István
Elérhetősége: 06-70/313-9954

Ifjúsági-és iskola védőnői tanácsadás:
Szerda: 12.00 – 14.00 óráig

7. A keceli rendőrőrs
Ügyeletese
az
alábbi
mobilszámon érhető el:
06-70/374-0375
8. Falugazdász:
Kollerné Vámos Zsuzsanna
ügyfélfogadási ideje: IKSZT
(Könyvtár) kedd: 8.00 -12.00
óráig
Elérhetősége: 06-30/298-5148
9. Hegyközségi ügyintézés:
Ferro Csaba hegybíró
minden nap: 8.00-12.00 óráig
Elérhetősége: 06-78/420-421
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Csecsemő- és kisgyermek tanácsadás:
Péntek: 8.00 – 10.00 óráig

5. Gyermekorvos:
Dr. Zsember Katalin gyermekgyógyász, házi gyermekorvos,
Rendel:
2017.06.01.
és
2017.07.06 (csütörtök) 10.00
órától
Dr. Percs Ágnes gyermekgyógyász,
házi
gyermekorvos
2017.06.12. (hétfő) 11.00 órától
2017. 07.03.(hétfő) 11 óra
6. Terhes- és nővédelmi tanácsadás: Dr. Horváth Attila, szülész-nőgyógyász
2017.06.15.
és
2017.07.
20.(csütörtök) 13.00

11. Állatorvos
Dr. Beke József
Elérhetőség: 06-20/971-818
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KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉS KECEL ÉS IMREHEGY KÖZÖTT
Örömmel értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy a Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című felhívásra
benyújtott pályázaton, TOP 3.1.1. „Kerékpárút építés Kecel és Imrehegy között a biztonságos

közlekedés érdekében” a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság
vezetője településünk részére 100.000.000,-Ft összegű támogatást ítélt meg.
A kerékpárút megvalósítást Kecel Város Önkormányzatával közösen végezzük, konzorcium formájában.
A munkálatok remélhetőleg az év második felében elkezdődhetnek.
Tisztelettel: Túriné Czeglédi Edit
polgármester

TISZTELT EBTARTÓK!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján az eb
tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a
veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – háromévente legalább egy
alkalommal ebösszeírást végez.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési
önkormányzat rendelkezésére bocsátani. A 2017. évi ebösszeírás céljából kérem az Imrehegy község
közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit,
hogy az „Ebösszeíró adatlapot” töltsék ki és azt legkésőbb

2017. június 19-30. között
a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal Imrehegyi Kirendeltségéhez (6238 Imrehegy, Kossuth L. tér
11.) eljuttatni, illetve az összeírást helyszínen végző kollégák rendelkezésére állni szíveskedjenek.
Együttműködésüket előre is köszönöm!
Imrehegy, 2017. május 30.
dr. Beros András sk.
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ A „NYÁRI DIÁKMUNKA”
KÖZPONTI MUNKAERŐPIACI PROGRAM INDÍTÁSÁRÓL
I.

A programindítás indokai

A fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítésre a
2013-2016-os években a Nemzetgazdasági Minisztérium által indított „Nyári diákmunka” program
tapasztalatait felhasználva a 2017. évben ismét meghirdetésre kerül a program.
2013-ban közel 16 ezer, 2014-ben 24,5 ezer, 2015-ben 27,4 ezer, 2016-ban 26,2 ezer nappali tagozatos diák
nyári foglalkoztatását támogattuk a programmal.
2017. évben 25-30 ezer fő diák – változó időtartamú – foglalkoztatása várható a program keretein belül.
II.
A program célja
A program ennek megfelelően – prevenciós jelleggel – már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja. A munka révén szerzett korai sikerélmény elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is. A program továbbá lehetőséget kínál a diákok kötelező szakmai gyakorlatának teljesítésére is.
-3-
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A program célcsoportja

III.

A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik:

-

16 – 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok,
közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket,
foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

A programban a foglalkoztatást biztosító és így támogatható munkáltató a területi, települési önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye lehet.

IV.
A program elemei
1. Munkaerőpiaci szolgáltatások
A járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztálya a program keretében a közvetítést kérőként regisztrált diákok számára általános és a helyi sajátosságokra is kitérő munkaerő-piaci információt nyújt. Ezt követően a beérkezett
munkaerőigények alapján az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével munkaközvetítést végez a legoptimálisabb elhelyezés érdekében.

2. A foglalkoztatást elősegítő bérköltség támogatás
A programban a diákok csak a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkaviszonyban foglalkoztathatóak, ennek
megfelelően támogatás is csak munkaviszony keretében történő foglalkoztatáshoz nyújtható.
A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén a munkabér és a ténylegesen megfizetésre kerülő szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100
%-a kerül megtérítésre.
A program keretében legfeljebb 2 hónap időtartamra, maximum napi 6 órás foglalkoztatás támogatható. A támogatás
megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 120.750 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 95.625 Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe, amely összegen felül kerül
megtérítésre a szociális hozzájárulási adó. A napi 6 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.

V.

A támogatás időtartama

A program 2017. június 19-től 2017. augusztus 31-ig tart. A program keretében kötelezettséget vállalni csak a 2017.
július 1. - 2017. augusztus 31. közötti időtartamban kezdődő és befejeződő foglalkoztatásra vonatkozóan lehet.
Tekintettel a program nyári időtartamára, áthúzódó kötelezettségvállalásra értelemszerűen nincs lehetőség.

VI.

A program megvalósítója

A programot a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalok és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok valósítják
meg.

VII.

A program forrása, költsége

A program keretében nyújtott támogatások forrását a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész 2017. évi központi kerete terhére. A program összköltsége 2,3 Mrd Ft.

VIII. A programtól várt eredmények
A program elsősorban preventív jelleggel kerül indításra, kifejezetten csak a nyári időszakra.
Várt eredmény: a fiatalok korai munkatapasztalathoz juttatása, munkajövedelem szerzés biztosítása, a munkasiker
révén a jövőbeli inaktivitás megelőzése. A programmal kapcsolatos bővebb tájékoztatás a területileg illetékes állami
foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnál érhető el.

-4-

Nemzetgazdasági Minisztérium

9. évfolyam 3. szám

Imrehegyi Szóvivő

ÓVODAI KIRÁNDULÁS
Óvodánkban évek óta hagyomány, hogy a gyerekeket tavasszal kirándulni visszük.
Jártunk már többek között Kecskeméten, Szegeden, Pécsen, Nagykarácsonyban. Az idei évben is
nagy izgalommal készültünk erre a napra. Úti célunk Budapest volt. Ezek a kirándulások szinte
családi kirándulásokká váltak, mivel egyre több
szülő, nagyszülő tart velünk. Három nap alatt
megtelt a busz jelentkezőkkel. Ellátogattunk Budapesten az Elevenparkba, ahol a gyerekek nagy
lelkesedéssel próbálták ki a különböző játékokat:
dodzsemet, ugrálóvárat, trambulint, csúszdát, bicikliket, elektromos járműveket. Gyorsan elrepült
a délelőtt és indulnunk kellett tovább. A Fővárosi

Nagycirkusz Jégbezárt Cirkuszvilág című jégkorcsolya műsorát tekintettük meg. Elvarázsolt minket a pompa, a fények, a csodálatos jelmezek, a
hangulatos zene és a fergeteges lélegzetelállító
produkciók. Élményekkel gazdagon tértünk haza.
Jövőre újabb kalandokra várva indulunk útnak a
kis lelkes csapatunkkal.
Gyermeknap június 2-án lesz.
Takarítási szünet augusztus 1-től 25-ig tart. Ez
időszak alatt az óvoda zárva lesz.
Kókainé Stenczel Margit
tagintézmény-vezető

ISKOLAI ESEMÉNYEK
Az imrehegyi iskolában április 12-én lelki
napon vettek részt a gyerekek és a nevelők. Pap
Józsefné Emese vezetésével nagy meghitt, közös
imádsággal és beszélgetéssel hangolódhattunk rá a
húsvéti ünnepre! A nap folyamán a gyerekek
kézműveskedhettek is, Jézus sírját készíthették el.
Április 27-én az egész iskola egy közös szentmisére utazott be Kecelre, ahol II. János Pál pápa
boldoggá avatását ünnepeltük. A mise után meglátogattuk a keceli múzeumot, ahol érdekes előadást
hallottunk a repülésről. A gyerekek szimulátoron
kipróbálhatták, hogy milyen pilótának lenni. A
tanulók nagyon élvezték a programot.

Május 3-án Csongrád Bokrosra látogattunk el a
western faluba, ahol egy napra mindenki cowboy
és cowgirl lehetett. Egész napos ügyességi játékok
várták a gyerekeket. Volt csizma dobálás, arany
mosás, hordó lovaglás, állat simogatás,
lovaskocsikázás. A gyerekek rengeteg élménnyel
tértek haza a kirándulásról.
Május 12-én, pénteken az anyukák és a nagymamák örülhettek gyermekeik meglepetésének. A
tanulók színvonalas műsorral készültek. Versekkel, énekekkel, tánccal csaltak örömkönnyeket
szüleik szemébe. Felkészítette őket Kis Erzsébet,
Zsóka néni az 1., 3. osztályosok osztályfőnöke.
Barna Judit tanító

JÚNIUSI PROGRAMOK
Június 9-én, (pénteken) Telihold túrát szervezünk. Az esti program 20.45 órakor kezdődik.
Gyülekező az IKSZT Könyvtár előtt 20.30 órakor lesz. A túra során szalonnasütési lehetőség
is lesz, sonkát, szalonnát, aki tud, hozzon magával.
Június 23-án, (pénteken) 19 órától zenés, táncos Szent Iván éji rendezvényre várunk mindenkit a szabadidőparkba.
IKSZT Könyvtár
-5-
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MAJÁLIS A SZABADIDŐPARKBAN
Hagyományunkhoz híven május elsején rendeztük meg a Majálist. A szabadidőparkban szólt a majálisra hívogató zene, amely a gyermekeket és a felnőtteket a szabadba csalogatta. A májusfa díszítés most is a
gyermekek feladata volt, mindig élményt jelent számukra, amikor a leveles nyárfaágra színes kreppszalagokat kötözgetnek, majd a feldíszített májusfa a majális szimbólumaként díszlik egész nap.
A májusfa állítást követően délelőtt az általános iskolásoknak összeállított ügyességi versenyeken különböző
játékokkal szórakoztattuk a gyerekeket. Népszerű játékok voltak az üdítőkanalazás tányérból, zsákban futás,
lufi fújó és a székfoglaló verseny. A bográcsos főzések, baráti, családi és munkatársi körben zajló beszélgetések, a pályán a vegyes csapatok focimérkőzése újra megadta a majális hangulatát. Többen a délutáni órákban erdőjáró sétára jelentkeztek. Köszönöm, hogy együtt ünnepeltünk.
Szőke Menyhértné

ANYAKÖNYVI HÍREK
Meghaltak:
Kovács József (72 éves)

Nyugodjanak békében!

Kardos Mihály Ferenc (88 éves)

APRÓHÍRDETÉSEK
 Zöldség-és gyümölcs-árusítás a könyvtár melletti helyiségben a következő időpontokban:
Hétfő, Kedd, szerda, csütörtök, péntek szombat délelőtt: 5.30-12.00 órakor a következő napokon
délután is nyitva van: kedd, szerda, csütörtök és péntek:15.00 – 19.00 óráig.
A zöldségboltban tejtermék, kenyér és pékárú, csomagolt húskészítmények is kaphatók. Hűtést nem
igénylő cukrászati sütemények is rendelhetők:
Újabb lehetőség nyílt a zöldségboltban: Élelmiszer Utalványokat is elfogadunk!
Tisztelettel várjuk vásárlóinkat! Borbényi László Sándor


Árpa és tritikale folyamatosan kapható napi áron.
Szállítás megoldható. Gyenizse Lajos 06/20 443-1399



Vízórán belüli elfolyások, csapcserék javítását továbbra is vállalom. Tel: 06-70/606-1944



Eladó egy nagy L alakú ülőgarnitúra. Érdeklődni: Palásti Gábor, Imrehegy, Szarkás tanyák 1.
Tel.: 06-70/267-9929 Ár megegyezés szerint.

Kiadja: Imrehegy Község Önkormányzata
6238 Imrehegy, Kossuth tér 11. Tel: 420-812 Megjelenik kéthavonta
Készült: az Önkormányzat hivatalának fénymásolójával 300 példányban.
Felelős szerkesztő: Szőke Menyhértné 06-70/3342282
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