
 
 

Az önkormányzat kéthavonta kiadott ingyenes lapja.      2019. március - 11. évf. 2. sz. 

 

Energiahatékony Önkormányzat 

2019. március 6-án volt a nemzetközi energiatakarékosság világnapja. Ezen alkalomból Imrehegy Község 

Önkormányzat elnyerte az „ Energiahatékony Önkormányzat” díjat, melyet a Parlamentben vehettem át. 

Túriné Czeglédi Edit 

polgármester 

 

 



 11. évfolyam 2. szám   Imrehegyi Szóvivő

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: 06-78/421-000,  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 óra  

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. 

Járási Hivatal ügyfél 

fogadása: Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Kiskőrösi 

Járási Hivatala kéthetente 

(páros héten) szerdán 13.00-

14.00-ig ügyfélfogadást tart. 
 

4. Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 

Imrehegy Község 

Önkormányzatánál  

Fogadó óra: minden héten 

csütörtökön 8.30-12.30 óráig 
 

5. Vízmű kezelői közlemény: 
Kiskunsági Vízközmű 

Ügyfélszolgálat és hiba 

bejelentés elérhetősége: 06-

77/421-622 és 06-78/312-077  

 

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:  

Kis Zsoltné ügyfélfogadási 

ideje: IKSZT (Könyvtár) 

minden páratlan héten 

pénteken: 8.00 -12.00 óráig 

Elérhetősége: 06-70/436-1392 

 

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: 
Védőnő: Németh Katalin Mária 

6238 Imrehegy, Kossuth tér 6. 

Tel.: 06-70/379-8217 E-mail: 

egeszseghaz.imrehegy@dunaw

eb.hu 

Ügyfélfogadás ideje 

 

Önálló védőnői tanácsadások 

ideje: 

Nővédelmi- és várandós anyák 

részére tartott tanácsadás: Kedd: 

10.00 – 12.00 óráig 

 

Csecsemő- és kisgyermek 

tanácsadás 

Szerda: 10.00 – 12.00 óráig 

 

Ifjúsági-és iskola védőnői 

tanácsadás 

Szerda: 12.00 – 14.00 óráig 

 

Gyermekorvos:  

Dr. Zsember Katalin 
gyermekgyógyász, házi 

gyermekorvos, Rendel: 

2019.04.04. (csütörtök) 

10.00 órától. 

Dr. Percs Ágnes 

gyermekgyógyász, házi 

gyermekorvos  2019.04.01.  

(hétfő) 11.00 órától. 
 

Terhes- és nővédelmi 

tanácsadás: Dr. Horváth 

Attila, szülész-nőgyógyász 

2019.01.17. 13.00 órától. 
 

11. Állatorvos 

Dr. Beke József 

Elérhetőség: 06-20/971-8180 

Hétfő 9:00 – 10:00 

Kedd 10:00 – 12:00 

Szerda 10:00 – 14:00 

Csütörtök 9:00 – 10:00 

Péntek 9:00 – 10:00 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
TE SZEDD!  ÖNKÉNTESEN A TISZTA MAGYARORSZÁGÉRT 

 
Településünk is csatlakozott az országos hulladékgyűjtő mozgalomhoz. A Víz világnapján március 

22-én 9.00 órától a község külterületi részén, Kiskunhalas és Kecel között a kövesút két oldalán 

gyűjtjük a szemetet. Az önkéntes munkára várjuk a lakosok jelentkezését március 20 -ig személyesen 

az önkormányzatnál, az IKSZT Könyvtárban, valamint a 06-78/420-812 telefonszámon. Gyülekező 

az önkormányzat épületénél 8.45 - kor. 

 

 

 

                      

 

                                                                           

Meghívó! 
  

 

Imrehegy Község Önkormányzata meghívja a Tisztelt Lakosságot  
„ A helyi identitás és kohézió erősítése” 

TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00003 közösségfejlesztő 
pályázat keretében megrendezésre kerülő közösségbeszélgetésekre.  
Rendezvény helye: IKSZT Könyvtár (6238 Imrehegy, Kossuth tér 1-3) 

 
 

Időpontok: 
2019. március 27. 15:30 
2019. április 24. 15:30 

 
 
 
Imrehegy, 2019. március 13. 
 
                                                                    Tisztelettel:    
                                                                                                             
                                                                                            Túriné Czeglédi Edit sk. 
                                                                                                       polgármester 
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Télkergető farsangi mulatság az óvodában 

 

Az óvodás gyermekekkel idén is hagyományainkhoz híven elbúcsúztattuk a telet. A tornateremben 

megrendezett farsangi bálunkon nagyon sok szülő, hozzátartozó vett részt, ahol  jó hangulatban a 

jelmezben beöltözött gyermekek egyesével mutatkoztak be. A vendégművész Fredericó és a kis vicces 

bohóca Bonifác, minden résztvevőt bevont a mulatságba, gyermekek, felnőttek együtt mulattak. 

Köszönjük támogatóinknak és a szülőknek a sok tombola felajánlást, melynek köszönhetően eredményes 

volt a megrendezett bálunk, a bevételt a gyermekek játszóudvarának korszerűsítésére, udvari játékok 

vásárlására fordítjuk. 

Megkezdődött az óvoda energetikai felújítása, munkák közepette az óvodában zavartalanul folyik a 

mindennapi élet, fogadjuk a gyermekeket. 

Májusban szeretettel várjuk az óvodába gyermekeiket beíratni szándékozó szülőket gyermekeikkel, 

beiratkozás ideje: 2019. május 02-03, 8-16 óra között. 

Közeljövőben tervezett programjaink: a Víz Világnapja és a Föld Világnapja megünneplése a gyerekkel. 

   

          az óvoda dolgozói  

Iskolai hírek 

 

Farsangi bál 

Hagyományos Farsangi bálunkat idén március elsején tartottuk. Az osztályok lelkesen készültek  az 

osztálytáncokkal :  Hupikék törpikék, Boszorkányok  és Cowboyok  népesítették be tornatermet és 

szereztek örömöt a közönségnek. A tanulók jelmezbe is öltözhettek. Nagy sikere volt a helyben sütött 

farsangi fánknak,  amit felajánlásként kaptak a gyermekek és a vendégek. A  finomságot Flaisz Máriának 

és kiskunhalasi segítőinek köszönhettük.  A farsangolók   szülői  és iskolai  támogatásából  sok szép 

tombolatárggyal térhettek haza. A délutánt  a gyermekek, és a  vendégek  jó hangulatú táncos mulatsága 

zárta. Köszönjük mindenkinek a felajánlást, támogatást, tombola vásárlást.               

A bevételből a gyermekkel a kiskőrösi Petőfi szülőházat és a Szlovák tájházat  nézzük meg  a március 15-

i ünnephez közeledve.   

Verseny eredmények:  

A kiskőrösi Petőfi Sándor Városi Könyvtár  Mesemondó Találkozót hirdetett, melyen egy magyar 

népmesét kellett előadni a zsűrinek és az érdeklődő  közönségnek. Nagy örömünkre,  Andries Paula 

Alexandra 3. osztályos tanulónk harmadik helyezett lett a kistérségi megmérettetésen.                

Felkészítője: Kiss Erzsébet  

 

A Szikszai László Kisnyelvész levelezős verseny  Lakiteleki döntőjén két tanulónk vehetett részt. 

A harmadik osztályosok között : Andries Paula Alexandra, 19 versenyző közül  holtversenyben negyedik 

helyezett lett. Felkészítője: Kiss Erzsébet 

A negyedik évfolyamosok között:  Huszti Péter Szabolcs 26 versenyző közül a közép mezőnyben  

végzett,  a tizenkettedik helyen.  Felkészítője:  Barna Judit 

 Mindkettőjüknek gratulálunk!   

Vancsura Lászlóné 

tagintézmény vezető 
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    Kedves Anyukák és Apukák! 

 

Értesítjük Önöket, hogy a 2019/2020. 

nevelési évre a II. János Pál 

Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

Imrehegyi Tagintézmény  

Tagóvodája   

Óvodai beiratkozást  hirdet 

Helye: Imrehegy, Kossuth L. u. 17 

Ideje: 2019.május 2. –án, 3. -án 

                  8-16 óra között 

 

Kérjük hozza magával: 

- szülő részéről: *lakcímkártya 

        *személyi igazolvány 

- a gyermek részéről: 

   * TAJ kártya 

  * születési anyakönyvi kivonat 

  * lakcímkártya 

  * személyi igazolványa 

Óvodánkba 

-  családias légkörbe 

-  tágas udvarral 

-  kis létszámú csoportokba 

várjuk leendő kis óvodásainkat! 

 

 

                        Intézmény vezetősége 
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ANYAKÖNYVI HÍREK  
 
Született: 
 

Horváth Koppány 2019. január 25. Szülei: Ádám Edina és Horváth László, 

 

 

Meghalt: 

 
Szegi Tivadarné (szn: Balázs Anna) - 82 éves 

                                                                                         

 

 

 

Nyugodjon békében. 

 

 

 

 

 

APRÓHIRDETÉSEK 
 
 
 
 

Zöldség-és gyümölcs-árusítás a könyvtár melletti helyiségben a következő időpontokban: 

A zöldségboltban tejtermék, kenyér és pékáru, csomagolt húskészítmények is kaphatók. Hűtést nem 

igénylő cukrászati sütemények is rendelhetők. Élelmiszer utalványokat továbbra is elfogadunk!  

Új nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: de. 6.00 -10.00   du. 14.30-18.30 –ig. Szombaton: de. 6.00 -10.00    

Bankkártyával való fizetési lehetőség van! Tisztelettel várjuk vásárlóinkat! Borbényi László Sándor 

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 
 

Komplett szobabútor (szekrénysor, ágyak, fotelek stb.) és 1 női kerékpár eladó. 

Érdeklődni: 06-70/561-6233 
 

Tanya eladó Imrehegy külterületén 

Kövesúthoz közel 3 helyiségből álló tanya, közel 4000 m2 területtel eladó. Víz, villany van.  

Irányár 650.000 FT, az ár alkuképes, csere is érdekel. 

Érdeklődni: 06-30/300-5437 
 
 
 

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: Gyóni Mónika 06-78/423-754 
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