
 
 

Az önkormányzat kéthavonta kiadott ingyenes lapja.      2019. július - 11. évf. 4. sz. 

 
 
Az Év fája 2019 
 

Az Ökotárs Alapítvány 2019-ben meghirdette az Év fája versenyét, ahová beneveztük az imrehegyi 

terebélyes eperfát is. Ez a program a közvetlen környezetünkben élő fákra és általában a természet 

fontosságára, mindennapi életünkben betöltött szerepére szeretné felhívni a figyelmet. A fa bekerült a 14 

legszebb fa közé. 

Arra szeretnék kérni mindenkit, hogy aki teheti szavazzon a https://evfaja.okotars.hu/dontosfak oldalon, 

az Imrehegyi terebélyes eperfára, a fa  története alatt képek láthatók. A képek alatt meg kell adni az email 

címet, majd „Ez a történet és fa legyen a nyertes!”- re kattintani. Ezt követően az email címre kapott 

linken keresztül lehet a szavazást érvényesíteni. 

A verseny állása folyamatosan megtekinthető a fent megadott linken. 

Szavazataikat köszönjük!!! 

Gyóni Mónika 

 

 

 

 

https://evfaja.okotars.hu/dontosfak
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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: 06-78/421-000,  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 telefon 

számról 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 beje-

lentés 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:  

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 

10. Egészségházban ellátandó 

szolgáltatások: 

1. Védőnői szolgáltatások: 
Védőnő: Dr. Gubikné Németh 

Katalin Mária 6238 Imrehegy, 

Kossuth tér 6. Tel.: 06-

70/3798217 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: 

2019.08.08. (csütörtök) 

10.00 órától. 

Dr. Percs Ágnes 

gyermekgyógyász, házi 

gyermekorvos  2019.07.08.  

(hétfő) 11.00 órától. 
 

Terhes- és nővédelmi 

tanácsadás: Dr. Horváth 

Attila, szülész-nőgyógyász 

látja el. 
 

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 
 

Tisztelt Lakosok! 
 

Sajnálattal tapasztaljuk a mindennapi virágöntözés során, hogy a kiültetett virágokat a virágládákból és  

villanyoszlopokon lévő cserepekből kiszedik. Önkormányzatunk saját költségvetéséből vásárolta a 

kiültetett virágokat abból célból, hogy környezetünket szebbé tegyük. 

Kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy védjük és óvjuk a kiültetett virágokat, hiszen „Aki a virágot szereti 

rossz ember nem lehet.” 

 

Örömmel értesítjük lakosainkat, hogy az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

Imrehegyen” című TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00018 azonosító számú projektünk befejeződött. 

A megújult épületek ünnepélyes átadására 2019. augusztus 2-án 10.00 órakor kerül sor. 

Megnyitó beszédet mond Rideg László Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnöke, Bányai Gábor 

országgyűlési képviselő és Túriné Czeglédi Edit Imrehegy község polgármestere. 

Rendezvény helyszíne: Imrehegy Község Önkormányzata. 

Tisztelettel meghívjuk és várjuk lakosainak az ünnepélyes átadó rendezvényre. 

     

Imrehegy Község Önkormányzata hagyományaihoz híven idei évben is megrendezi FALUNAPJÁT. 

2019. augusztus 2-án este a Szabadidőparkban RETRO DISCO várja az érdeklődőket, augusztus 3-án 

veszi kezdetét az egész napos FALUNAPI rendezvény. 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 

 

Az idei év egyik fontos beruházása volt a Kossuth Lajos utca járdaszakaszainak felújítása, amely lassan 

be is fejeződik. A felújítás pályázati összegből került megvalósításra. A beruházási munkálatok 

elkezdésétől az időjárás nem igazán kedvezett számunkra. A néha napokig tartó esőzés nehezítette a 

felújítást végzők munkáját, így a tervezettnél hosszabb ideig tartott a felújítás. Ezúton köszönjük a 

lakosok türelmét a felújítás alatt, és elnézést kérünk az okozott kellemetlenségekért. Bízunk benne, hogy 

mindenki megelégedésére szolgál majd a felújított járda. 

 
Imrehegy Község Önkormányzata 

                                                                                                              
 

Ismét sikeresek tűzoltóink 
 

Járási Önkéntes Tűzoltó versenyen vettünk részt Tabdin 2019.06.01.-én az ifjúsági fiú csapattal / Lukács 

Enikő, Túri Ivett, Kocsis Márton, Kollár Bence, Lukács Gábor, Szabó Dávid, Tóth Martin/, ahol az 

előkelő első helyezést értük el. 

Köszönöm a csapattagoknak a részvételt, a szülőknek a támogatást. 

 

2019 évi  Országos Tűzoltó Szövetség által kiírt pályázaton 757.000ft értékű szakfelszerelést / 1 db 

légzőkészülék, 6 pár munkavédelmi kesztyű, 4 db védő kámzsa, 4 pár tűzoltó védő kesztyű, 3 db „B” jelű 

tömlő, 4 db „C” jelű tömlő,1 db szívó tömlő/ nyertünk. 

A pályázaton elnyert felszerelések átvételéről később kapunk információt. 

 

2019.június  22-én a szerb Bezdán település Önkéntes Tűzoltó Testületének 140 éves évfordulójára 

kaptunk meghívást, ahol egyesületünk 3 fővel képviseltette magát az ünnepi közgyűlésen. 

 

Kollár Zoltán hadnagy 

tűzoltóparancsnok 
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Óvoda életéről az idei nevelési évben 
 

A 2018/2019-es nevelési évben az óvoda életében sok változás történt, személyi változások az óvodai 

nevelőtestületben, és a tárgyi feltételeink is új beszerzésekkel tovább gazdagodtak. Elmondhatom, hogy 

sikeres és szakmailag színvonalas évet tudhatunk magunk mögött. Minden itt dolgozó kollégát az aktuális 

változásokhoz, a megújulás folyamataihoz való igazodás, a pontos munkavégzés és munkafegyelem 

jellemzett. Igyekeztünk szeretetteljes, otthonos óvodai légkört kialakítani, a családokkal együttműködve, 

számtalan programot és változatos tevékenységet biztosítottunk a gyermekeknek, de leginkább arra 

törekedtünk, hogy óvodásaink játszva ismerjék meg a világot. Folyamatosan szépítettük, alakítottuk 

csoportszobáinkat, és új bútorokat, fektetőket, fejlesztő eszközöket vásároltunk a gyermekek számára. 

Lassan a nyár beköszöntével búcsút vettünk 9 kisóvodásunktól, akik már szeptemberben az iskolapadba 

kezdik meg tanulmányaikat. Mindkét csoport gyermekei egy jól sikerült évzáró műsorral mutatták meg a 

sok-sok vendégnek, milyen ügyesek, milyen sok verset, mondókát, körjátékot ismertek meg az idei 

nevelési év folyamán.  

Az óvodai életünket egy közös Gyermeknapi délelőttel zártuk, ahol mindenki megtalálta a kedvére való 

tevékenységet. Sok színes, változatos szórakozási lehetőség közül válogathattak a kicsik és nagyok 

egyaránt. A délelőtti programot a keceli óvónőkből álló Hétszínvirág bábcsoport a Vajaspánkó c. mese 

előadásával kezdtük, majd folytatódott az ugrálóvárral, a körhintával, a közkedvelt vattacukorral és az 

arcfestéssel. 

A nyár folyamán is változatos tevékenységekkel igyekszünk élményt nyújtani az óvodai életben. 

Az óvoda a fenntartó engedélyével 2019. augusztus 01. - 31. között ZÁRVA tart, ebben az időszakban 

folynak a tisztasági és karbantartási munkálatok. A tervezettek szerint a játszó udvarunk felújítását, 

biztonságosabbá tételét szeretnénk a szülőkkel közösen megvalósítani a nyár folyamán. Ezzel is 

igyekszünk kielégíteni a gyermekek mozgásigényét, és sokoldalú mozgáslehetőséget biztosítani 

számukra. A nyárra jó pihenést, feltöltődést kívánok mindenkinek! 

Szeptemberben a megszépült óvodánkba várjuk a régi és új kisóvodásainkat! 

 

                  Ledenyák Klára  

  tagóvoda – vezető 

 

 

 

Iskolai történések 

Májusban osztálykiránduláson vettünk részt gyermekek és szülők egyaránt.  Először a Dinnyési 

Várparkot jártuk be, ahol 38 egykori magyar vár felépített mását tekinthettük meg. Régi mesterségek is 

megelevenedtek, kőfaragó, kovács….  Székesfehérváron a Koronás Parkban egy  XXI. századi 

játszótéren játszhattunk közel egyhektáros területen,  majd történelmi bajvíváson vettünk részt és 

kézműves foglalkozáson alkothattunk.  A városban  és a Koronázó Bazilika környékén idegenvezető 

kalauzolt bennünket. Sok szép történelmi emléket láttunk, s több városi legendát ismerhettünk meg.  

Megemlékeztünk a Föld napjáról  és az édesanyákról, nagymamamákról is. 

A tanév vége felé a várva várt Gyermeknap sem maradt el.  Tanulóink és a nevelők Indián táborrá 

varázsolták az iskola környékét. Volt filmvetítés, indiánsátor festés, készültek eredeti indián viseletek, 

díszített pólók, fejdíszek. Jó hangulatú nap volt a gyermekek nagyon jól érezték magukat. 
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A tanévzáró ünnepséget június 18-án tartottuk, ahol az évi versenyek lezárásaként sok emléklap, oklevél 

talált gazdára. A legjobb tanulmányi eredményt elérő tanulók és a legtöbb szentmisén résztvevő gyerekek  

könyv jutalmat kaptak. A tanév történéseit a sok színes programunkat kis videóval idéztük fel és mutattuk 

be a szülőknek, vendégeknek.  Idén 12 gyermekünk „ballagott el „ s ősztől az 5. évfolyamon tanul tovább. 

Úr napján a nevelők és egy szülő segítségével „Úrnapi oltárt” készítettünk a templomban. 

  

Tanulóink többsége a héten az Újteleki Ifjúsági táborban tölt el egy hetet ahova mi nevelők is elkísértük 

őket. 

  

Minden gyermeknek kellemes VAKÁCIÓT kívánok!  

Vancsura Lászlóné 
tagintézmény – vezető 

 

Baba-mama klub a könyvtárban 
 

2019. június 27-én baba-mama klubban Dr. Gubikné Németh Katalin Mária védőnő segítségével 

megtanultuk a sebkötözés csínját – binját. 

Pihenésként a gyermekek mesekönyveket nézegettek és a könyvtármacival is játszottak.  

Köszönjük a lelkes szülőknek, hogy aktívan részt vettek a programokon és persze a gyerekeknek 

türelmet. 

Akik lemaradtak, ne bánkódjanak, mert ezt a programot szeptemberben megismételjük. Várunk 

mindenkit szeretettel. 

A vakációra való tekintettel az elkövetkezendő két hónapban nem tartunk foglalkozást, találkozunk 

szeptemberben. 

Addig is kellemes nyarat mindenkinek. 

 

 

Az IKSZT Könyvtár júliusi programjai: 
  
09-én, kedden 15.00 órától - 16.00 óráig Könyvtármozi gyerekeknek 

10-én, szerdán 15.00 órától - 16.00 óráig Könyvtármozi gyerekeknek 

12-én, pénteken 16.00 órától Gombkötő klub 

16-án, kedden 10.00 órától – 12.00 óráig Kreatív foglalkozás gyerekeknek 

18-án, csütörtökön 15.00 órától - 16.00 óráig Könyvtármozi gyerekeknek 

19-én, pénteken 8.00 órától – 12.00 óráig Falugazdász fogadó órája 

24-én, szerdán 15.00 órától - 16.00 óráig Könyvtármozi gyerekeknek 

26-án, pénteken 16.00 órától Gombkötő klub 

30-án, kedden 10.00 órától – 11.00 óráig Papírszínházi előadás gyerekeknek 

Gyóni Mónika 
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Változások a templomnál! 
 

2019. július 01-től Bátyai Gyöngyi látja el a sekrestyési feladatokat /harangozás, misekérés/. 

Segítséget, ötleteket szívesen fogad, amivel vonzóbbá tehetjük templomunkat a közösségünk számára. 

Megbeszélés alapján a templom bármikor látogatható. 

Személykocsival szívesen vállalja a szentmisére való bejutást.  

 

Elérhetőségei: tel.: 06-30/969-9867, cím: Imrehegy Kossuth Lajos utca 11. 

 

Bátyai Gyöngyi 

 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK  
 
Született: 

 
Mersics János 2019. május 14. Szülei: Kincses Hajnalka és Mersics János 

 

 

Elhunytak: 

 
Pecznyik Pálné (szn: Csizovszki Rozália) - 79 éves 

Rózsa Imre - 81 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 

 

 

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

Érdeklődni: 06-70/561-6233 

 

 

Eladó spaniferek. Érdeklődni: Villányi József, telefon: 06-30/473-9136 

 
 

 
 

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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