Az önkormányzat kéthavonta kiadott ingyenes lapja.
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GYALOGTÚRA ÉRTÉKEINKHEZ
Az idei évben az egészség jegyében zajló Internet Fiesta program lehetőséget adott akár túraprogram
szervezésére is. Fontos volt azonban internetes programmal is összekötni.
Az IKSZT Könyvtár szervezésében az Internet Fiesta bevezető programjaként 14 óra után nem sokkal indult
a könyvtártól a 17 főből álló csoport a Terebélyes eperhez.
Útközben pihenőt tartottunk az értéktárunkba nemrég bekerülő Káptalani pincénél. Ott néhány gondolatot
hallottak a túrán résztvevők a pince történetéről. A pihenő már nagyon kellett, hiszen addigra közel 3,8 km-t
gyalogoltunk.
A Terebélyes epernél először megpihentünk, majd ott is a fa történetéről és közösségben betöltött szerepéről
hallottak információt túravendégeink. A túra több, mint 3 órás volt, és 9,5 km-t tettünk meg. Az időjárás is
kedvező volt számunkra. A túrát követően a résztvevők betekinthettek az interneten hirdetett országos
túralehetőségekbe. Egyik ilyen jelentős a Kéktúra, valamint az 52 túra, 52 hétvége, amely az ország
különböző tájaira hasonló távok megtételére invitálja az érdeklődőket.
A könyvtár a következő túrát április 28-ra, szombatra tervezi, amelyre várjuk a jelentkezőket. A túrán
ellátogatunk ismét a terebélyes eperhez, de útközben időt töltünk a természetvédelmi területünkön, ahol a
hérics is virágzik. A túrára jelentkezni lehet április 25-éig az IKSZT Könyvtárban, vagy 06-70/334-2282
telefonon.
Szőke Menyhértné

KÖNYVTÁRMOZI
Április 6-án, pénteken 16.30 órakor kezdődő Egy szoknya, egy nadrág című filmvígjátékot vetítjük az
IKSZT Könyvtárban. Rendező: Hamza D. Ákos, Szeplők: Latabár Kálmán, Csikós Rózsi, Mihályi Ernő,
Turay Ida.
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK
1.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: 06-30/859-6670
Munkanapokon:
16.00 órától másnap reggel
8.00 óráig.
Heti pihenőnapokon,
munkaszüneti napokon és
ünnepnapokon: 8.00-tól 8.00ig.
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. 14.30-15.30-ig
ügyfélfogadást tart.
4.Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat
Imrehegy Község Önkormányzatánál
Fogadó óra: minden héten
csütörtökön 8.30-12.30 óráig

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.

6. Polgárőrség központi
mobilszáma:
06-70/250-3881
Vezetője: Sebestyén István
Elérhetősége: 06-70/313-9954
7. A keceli rendőrőrs Ügyeletese az alábbi mobilszámon
érhető el: 06-70/374-0375
8. Falugazdász:
Kollerné Vámos Zsuzsanna
ügyfélfogadási ideje: IKSZT
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(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
10. Egészségházban
ellátandó szolgáltatások:
1. Védőnői szolgáltatások:
Helyettesítő védőnő Árvai
Enikő, Tel. szám: 06-30/3769530
6238 Imrehegy, Kossuth tér 6.
E-mail:
egeszseghaz.imrehegy@dunaw
eb.hu
Gyermekorvos:
Dr. Zsember Katalin
gyermekgyógyász, házi
gyermekorvos, Rendel:
2018.04.05. (csütörtök) 10.00
órától.
Dr. Percs Ágnes
gyermekgyógyász, házi
gyermekorvos 2018.05.07.
(hétfő) 11.00 órától.
Terhes- és nővédelmi
tanácsadás: Dr. Horváth
Attila, szülész-nőgyógyász
Április és május hónapban a
tanácsadás elmarad.
11. Állatorvos
Dr. Beke József
Elérhetőség: 06-20/971-8180
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A LEGSZEBB KONYHAKERTEK – MAGYARORSZÁG LEGSZEBB KONYHAKERTJEI
programhoz településünk is csatlakozott. Várjuk a konyhakerttel rendelkezők és a kertészkedést kedvelők
jelentkezését.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
TÁJÉKOZTATÓ A KÉMÉNYSEPRŐIPARI SZOLGÁLTATÁS LAKOSSÁGI
IGÉNYLÉSÉRŐL
Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. január elsejétől a családi házban (egylakásos ingatlanban) élők
kérhetik a kéményseprést, illetve az ellenőrzési munkákat. A szolgáltatás igénylése nem kötelező, de a
biztonság érdekében javasoljuk.
Imrehegy község belterületén lévő családi házak esetében 2018. április 16-ától BM OKF GEK BácsKiskun Megyei Kéményseprő Ellátási Csoport kéményseprője felkeresi az ingatlan tulajdonosokat és aki
igényli a kéményseprőipari szolgáltatást, azok részére ingyenesen elvégzi a kéményseprést, illetve az
ellenőrzési munkát.
Telefonon történő előzetes időpont kérés: 9.00 – 15.00 óráig a 06-70/644-2185 telefonszámon.
A külterületen élő lakosok az ingyenes kéményseprőipari sormunkákat továbbra is időpontfoglalással,
interneten, telefonon kérhetik.
Internet: http://kemenysepro.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat
linken.
Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül: a 1818-as hívószám tárcsázása után a 9-es, majd az 1-es
nyomógombot megnyomva, a jelentkező ügyintézőnél.
Imrehegy Község Önkormányzata
TISZTELT LAKOSOK, ADÓZÓK!
Felhívjuk figyelmüket, hogy közeleg a helyi iparűzési adóbevallások benyújtásának határideje, az idei évben
is május 31. napjáig kell a bevallásokat megtenni. A határidőn túl teljesített bevallások esetén mulasztási
bírság számolható fel, ezért kérjük a határidő figyelembevételét és annak betartását!
Köszönettel: Imrehegy Község Önkormányzata
Devecseri László: Húsvét

Szellő fut, szellő száll,
csókot ad szellőlány.
Nap melenget, fény mesél,
mikor a tél véget ér.
Néked int a hóvirág,
s barka bontja bársonyát.
Itt a tavasz: kikelet,
s a HÚSVÉT is közeleg.

Imrehegy Község Önkormányzata nevében kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk a település
lakosainak!
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ÓVODAI BEÍRATÁS
Az óvodai beíratás 2018. május 2-án és 3-án, 8.00-12.00 órakor lesz. Kérem, hogy az óvodai beiratkozáskor
hozzák magukkal: a gyermek
-TAJ kártyáját,
- születési anyakönyvi kivonatát,
- ha van, személyi igazolványát,
- ha van, lakcímkártyáját,
- kötelező oltásokról szóló kiskönyvét.
Kókainé Stenczel Margit tagintézmény-vezető
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Születtek:
Kovács Kristóf Balázs 2018. február 02. Szülei: Rozsnyai Karolina és Kovács Balázs.
Elhunytak:
Asbóthné Gyóni Piroska 63 éves
Alberczki Jánosné 78 éves
Lavati Sándorné 87 éves

Nyugodjanak békében!

APRÓHIRDETÉSEK
 Zöldség-és gyümölcs-árusítás a könyvtár melletti helyiségben a következő időpontokban:
Kedd, szerda, csütörtök, péntek délelőtt: 5.30-10.00 óráig.
Kedd, szerda, csütörtök és péntek délután:16.00 – 19.00 óráig.
Hétfő és szombat 5.30-10.00 óráig.
A zöldségboltban tejtermék, kenyér és pékáru, csomagolt húskészítmények is kaphatók. Hűtést nem
igénylő cukrászati sütemények is rendelhetők. Élelmiszer utalványokat továbbra is elfogadunk!
Bankkártyával való fizetési lehetőség van!
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 hibátlan egy személyes összecsukható ágy. Méretei, összecsukva: 100x80 cm, kinyitva
200x80 cm. Ára: 15.000.- Ft. Nem alku tárgya és csere nem érdekel. Érdeklődni: Ady Endre
utcában az utolsó ház. Kántor Károly, Tel: 06-30/398-6124



Szőlőterületet vásárolnék Imrehegyen. Érdeklődni: Hunyadi Zsolt, Tel.: 06-20/918-1516.



Használt 3 részből álló konyhabútor van eladó. Érdeklődni: 06-70/334-2282

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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