
 
 

Az önkormányzat kéthavonta kiadott ingyenes lapja.      2019. szeptember - 11. évf. 5. sz. 

 
Projektátadó és falunapi rendezvény községünkben 
 
2019. augusztus 2-án pénteken ünnepélyes projektátadó rendezvényre került sor. Az „Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése Imrehegyen” című TOP-3,2,1-16-BKI-2017-00018 azonosító számú 

nyertes pályázat keretében megújultak Imrehegy Község Önkormányzatának épületei. Az orvosi rendelő, 

egészségház, óvoda nyílászáróit kicserélték, akadálymentes feljárókat és mosdókat alakítottak ki, 

korszerű fűtésrendszer került kiépítésre, napkollektorokat szereltek fel az iskolánál.  

Brinkus Roland Domonkos Jolán Kisfalumban című versét szavalta el. Ünnepi beszédet mondott Rausch 

Sándor, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke, Bányai Gábor országgyűlési képviselő és Túriné 

Czeglédi Edit, Imrehegy polgármestere. Az ünnepélyes megnyitó után szalagátvágásra került sor, 

valamint a katolikus egyház nevében Tápai Péter káplán szentelte meg az épületeket. 

A meghívott vendégeket az IKSZT Könyvtárban ebéddel vártuk, amit a keceli Fürtös Vendéglő készített 

el. 

 
 

Falunapi rendezvényünk nyitó estélyén a hagyomány szerint megrendezésre kerülő discoval kezdődött a 

fiatalok nagy örömére.  

2019. augusztus 3-án szombaton a szabadidőparkba vártuk a község lakóit, a meghívott vendégeket. 

Délelőtt a kisiskolások ügyességi versenye zajlott, ahol mindeni kapott ajándékot. 

Ebéd előtt Túriné Czeglédi Edit polgármester, ünnepi beszédében köszöntötte Bogya Miklós Kraszna 

polgármesterét, a kistérség polgármestereit és minden meghívott vendéget. Ezután elfogyasztottuk a 

finom marhapörköltet, az ebéd alatt a Kunfehértói Kiskun Citera zenekar előadását hallhattuk. Délután az 

imrehegyi óvodások és kisiskolások, a Tázlári Rozmaring Asszonykórus, a keceli roma fiatalok, valamint 

Postás Józsi fellépésében gyönyörködhettünk. 

A gyermekeket egésznap ingyenes ugráló vár, csúszda, arcfestő és a kecskeméti Katona József könyvtár 

lelkes dolgozói várták. Lehetőség adódott az íjászat tudományának elsajátítására is. 

A rendezvényünk ideje alatt Béla Zoltán helyi termelő borait lehetett kóstolgatni. Falubál és tűzijáték 

zárta az estét.  

Köszönetet mondunk mind azoknak, akik önzetlen segítségükkel támogatták rendezvényünket. 

Támogatóink: Béla Borászati Kft., Csengőd Község Önkormányzata, Kecel Város Önkormányzata, 

Kókusz Club & Caffee Kecel, Csanádi Szőlőbirtok, Kovács-Nánási Annamária, Lukács Zoltán, Gyóni 

László, Gyóni Norbert, Szilágyi Ferenc, Gyóni Mónika, Csúzi Miklós, Üde - Kunság Egyesület, Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, Széchenyi 2020. 
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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:  

06-20/942-1622  

 

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: 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: 

2019.10.03. (csütörtök) 

10.00 órától. 

Dr. Percs Ágnes 

gyermekgyógyász, házi 

gyermekorvos  2019.10.07.  

(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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Tisztelt Imrehegyi lakosok! 
 

Mint arról már Önök értesültek, az idei önkormányzati választáson nem kívánok indulni polgármester 

jelöltként. 

Ezzel kapcsolatosan számos megkeresését kaptam, ezért minden rossz-és jóindulatú pletykákat elkerülve, 

szeretném tisztázni ennek okait: 

1. Én magam döntöttem úgy, hogy nem kívánok jelöltként indulni. 

2. Öt nagyon kemény év után szeretnék több időt tölteni a családommal. 

 

Szeretném megköszönni mindazoknak, akik 2014-ben bizalmat szavaztak nekem, és segítették az elmúlt 

öt évben munkámat. Köszönöm Szilágyi Ferenc alpolgármester úrnak és Gyóni Mónikának, hogy öt éven 

keresztül segítették munkámat, és részt vállaltak a rendezvények szervezésében, megvalósításában. 

Faladatomat a legjobb tudásom szerint végezetem, midig szem előtt tartva a település érdekeit. 

Összességében elmondhatom, hogy a település fejlődésnek indult, bizonyítja ezt az elnyert támogatások 

összege és azok ésszerű felhasználása. Ekkora összegű pályázati támogatás a közelmúltban nem érkezett 

a településre mint az elmúlt öt évben, közel 300 millió forint. Minden pályázati lehetősséggel éltem, 

amely a településünk javát szolgálta. 

 

Az elmúlt öt évben benyújtott és megvalósított pályázatok: 

- 2015-ben nagyobb fejlesztést nem tudtunk végrehajtani, hiszen 9 millió forintos iparűzési adó túlfizetést 

kellett vissza fizetni a vállalkozó részére, aki befejezte a tevékenységét Imrehegyen. A 9 millió forint 

tartozás rendezése érdekében, hogy az intézményeink működése ne kerüljön veszélybe és zökkenőmentes 

legyen, több alkalommal a Belügyminisztérium felé pályázatot nyújtottunk be (2015-ben és 2016-ban) 

így fejlesztést és beruházást ezekben az években nem tudtunk végezni.      

- Minden évben benyújtásra került a szociális tűzifa pályázatunk, amely a jogosultak részére kiosztásra 

került.   

- Létrehoztuk a helyi értéktárunkat 2015-ben, az értékeink megőrzése és annak folyamatos gyűjtése 

érdekében. Ennek kapcsán a Földművelésügyi Minisztérium által meghirdetett pályázatokon három 

alkalommal sikeres pályázatot nyújtottunk be. 

- Falunapi rendezvényeink sikeres megrendezése érdekében szinte minden évben pályázati támogatást 

igényeltünk, amelyet meg is kapott a település. 

- Ravatalozó helyiségének nyílászáróinak cseréje, urnafal került kialakításra, új drapériák kerültek 

beszerzésre, hulladéktároló kialakítása, temető bejárati kapujának cseréje, illetve a temető fásítása 

megtörtént. 

- Az önkormányzat fenntartásában működő főzőkonyha belső felújítása valósult meg, konyhai eszközök 

kerültek beszerzésre, illetve 100 db új szék. 

-  Kossuth utca járda térkövezése. 

- Orvosi ügyelet Kecelen történő biztosítása. 

- Házi szociális gondozás önkormányzati feladatkénti ellátása, helyi szakképzett dolgozóval. 

- Orvosi rendelő, egészségház, óvoda külső hőszigetelése, nyílászárók cseréje, akadálymentes feljáró és 

mosdó kialakítása, padlásfödém szigetelése, új fűtés rendszer kialakítása, illetve általános iskolánál 

napkollektor létesítése. 

- Önkormányzatunk 2019. évben elnyerte az „Energiahatékony Önkormányzat” címet. 

- Beszerzésre került az önkormányzat részére T4 Volkswagen gépjármű. 

- Minden évben részt vettünk közfoglalkozatási programokban. Ennek eredményeként jelentős 

megtakarításokat ért el az önkormányzat a mezőgazdasági közfoglalkoztatási programmal. A 

főzőkonyhára szinte teljes egészében biztosítva volt minden évben a zöldségfélék. Beszerzésre került új 

hűtőláda, hűtőszekrény, mezőgazdasági gépek (burgonya vetőgép, burgonya kiszedő gép, szárzúzó, 

kéziszerszámok, fűnyírók),   

- Minden évben elvégeztük a falu virágosítását. 

- Közterületeink gondozására kiemelt figyelmet fordítottunk. 

- Benyújtásra került 2019. szeptember 13-án tanyagondnoki gépjármű vásárlása iránti pályázatunk. 
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- Pályázat keretében „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” Kerékpárút építés Kecel és Imrehegy 

között 100 millió Ft összegben részesült a település. Jelenleg a közbeszerzési eljárás tart. Kivitelezés 

megkezdése várhatóan 2020 év tavasza. 

- „A helyi identitás és kohézió erősítése” pályázat kapcsán a település lakosságának közösségi 

beszélgetéseket szerveztünk az IKSZT Könyvtár épületében. 

- Közösségi célú fejlesztések, a helyi életminőség javításának támogatása” pályázaton elnyert támogatási 

összegből a Polgármesteri Hivatal belső és külső felújítása történhet meg. Ennek magvalósítása 2020-as 

évet érinti. 

 

Igyekeztem a hagyományos rendezvényeiket minden évben megrendezni (Nyugdíjas Nap, Falunap, 

Mindenki Karácsonya). A rendezvények megvalósítása pályázati forrásokból, vállalkozók felajánlásával 

valósultak meg. Jótékonysági Szilveszteri bálat szerveztünk több évben is. Ebből befolyt összeggel az 

iskolát, óvodát, önkéntes tűzoltó egyesületet támogattuk, illetve hivatal részére informatikai eszköz került 

beszerzésre. 

 

Az elért eredményekből látszik, hogy sikeres öt évet tudhatunk magunk mögött. 

Köszönöm a lakosság részéről kapott támogatást és segítséget. 

 

                                                                                             Túriné Czeglédi Edit sk. 

                                                                                                   polgármester 

 

 

 Az új nevelési évre készülve az óvodában 
 

 

A nyáron dolgos, tevékeny napok előzték meg a szeptemberi óvodakezdést. 

Befejeződtek az energetikai korszerűsítés utó munkálatai, így rendeltetésszerű használatba vehettük az 

óvodát. 

Az udvari játékokat felmérő szakember véleményezése után nyilvánvaló vált, hogy a megjelölt játékokat 

meg kell szüntetni, illetve a korszerű játszóudvarban autó, traktor gumik nem maradhatnak, szeptemberi 

kezdés előtt el kell távolítani az udvarból. 

 

Valamint a szakember méréseinek megfelelően kell kialakítani a játszóudvar játékai között a távolságot, a 

hinta alatt elhelyezett ütés csillapító gumilapot fel kell szedni és az előírásnak megfelelően kell kialakítani 

azt, azaz szilárd alapra kell lerakni. A szükséges eszközöket a fenntartó (Kalocsa –Kecskeméti 

Főegyházmegye) megvette, a Polgármester Asszony biztosította a cement járólapokat a gumilapok alá, 

melyet az önkormányzat alkalmazottai raktak le. A szülők közül többen, és a dolgozók egy szombat 

délelőttjüket a gyermekek biztonságosabb környezetben való játékok kialakításáért ajánlotta fel, mindenki 

tevőlegesen kivette a részét a munkából erejének és tehetségének megfelelően lelkesen dolgozott. Jó 

érzéssel töltött el minket mikor láttuk munkánk végeztével az eredményt: áthelyeztünk több játékot 

előírásnak megfelelően lettek rögzítve, fa játékok lefestésre kerültek, a homokozó csiszolás után új festést 

kapott, a kisház is új festést kapott, az udvar talaj egyenetlenségeit kijavítottuk. 

Valamennyi rossz, játék felújításra került, vagy szükség szerint cserélve lett, ill. a fenntartónak 

köszönhetően újakat tudtunk felszerelni. 

 

A nagyon szépen megújult játszóudvarral, a kitakarított, óvodával vártuk a gyerekeket szeptember 

másodikán. A nagycsoportosok terme, új festést kapott, aminek örültek a gyerekek. A nevelési évet a 

kiscsoportban az új gyermekek folyamatos beszoktatásával kezdtük. A nagycsoportban ismerkednek a 

régi Maci csoportos gyermekek és a Katica csoportból érkezett társak, a csoport szokásrendjével, 

szabályaival. 
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A 2019/2020-as nevelési évet a Katica csoport 14, Maci csoport 16 kisgyermekkel kezdte. Fontosnak 

tartjuk, hogy ebben a nevelési évben is minél több, tapasztalati úton megszerzett ismerettel bővítsük a 

gyermekek tájékozottságát a világról. Arra törekszünk, hogy a hitre, keresztény erkölcsre való nevelésünk 

az egész napot, az óvodai életet átható folyamat legyen. 

  

Szeptember másodikán a tanévnyitó szentmisén közösen vettünk részt az iskolásokkal, örömmel töltött el 

minket több szülő részvétele. 

Ledenyák Klára 

tagintézmény-vezető 

 

Újra itt a szeptember 

Elmúlt a nyár, a vakáció, a kánikula. Szeptember beköszöntével itt az iskolakezdés. Ilyenkor a gyermekek 

már készülődnek a suliba, vágynak a barátaikhoz, s egy darabig izgatja őket a sok szép iskolai holmi. 

Színes füzetek, tolltartó, radír, hegyező, irka-firka lap és minden mi szem szájnak ingere.  Az idén is 

ünnepélyes tanévnyitó hangolta a résztvevőket az iskolakezdésre. A Veni Sancte (tanévnyitó) szentmisén 

Péter atya az óvodásokat, iskolásokat és a nevelőket is megáldotta, hogy eredményes legyen az év és a 

nehézségeken is felül tudjanak majd emelkedni. 

 

A legnagyobb változás az első osztályosok életében következik be. Megkezdődnek számukra a kisiskolás 

évek. A nevelők és minden iskolai dolgozónk azon igyekszik, hogy jól érezze magát nálunk minden 

gyermek. Ehhez a családias légkör, a szép, nyugodt iskolai környezet is hozzájárul.  

 

Az idei őszön harmincegy tanuló, közülük hét első osztályos kezdi meg a tanévet.  Két összevont 

osztályban, s délután két napközis csoportban sajátítják el az új ismereteket. Az órákon, foglalkozásokon 

lehet egyénileg vagy csoportban dolgozni, digitális táblán játékos és gondolkodtató feladatokat 

megoldani, kézműveskedni, bábozni, mozogni, sportolni. Sokféle tanórán kívüli tevékenységet, 

szabadidős programot, ünnepet is szervezünk majd, melybe a szülőket, hozzátartozókat is szívesen vonjuk 

be.  

  

Fontosnak tartjuk az alapvető emberi értékek megismertetését, átadását, a hitélet eseményeinek közös 

megélését, az egészséges életmódra és táplálkozásra szoktatást, a környezettudatos életmód gyakorlását, 

az empátia fejlesztését.  

  

Továbbra is jó kapcsolatot ápolunk majd partner intézményeinkkel, a szülőkkel, civil szervezetekkel.  

Köszönetet mondunk a helyi Önkormányzatnak, és a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyének az 

intézmény működési feltételének biztosításáért.  

 

Kívánok minden gyermeknek és kollégámnak eredményes, élményekben, eseményekben gazdag, vidám 

tanévet! 

 

                                                                                            Vancsura Lászlóné 

                                                                                           tagintézmény-vezető 
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ANYAKÖNYVI HÍREK  
 
Született: 
 
Lavati Vivien 2019. augusztus 20. Szülei: Csatai Anikó és Lavati Sándor 

 

 

Házasságot kötöttek: 
 
Tompai Roxána és Flaisz Ákos 

 

Márkus Csilla és Szőke Zoltán 

 
 

Elhunytak: 
 
Fejes Ferencné (szn: Weitz Erzsébet Mária) – 65 éves 

 

Orcsik Csaba - 55 éves 

 

 

Nyugodjanak békében. 

 

Köszönet 
 
Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik Fejes Ferencné,Weitz 

Erzsébet temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak. 

 

A gyászoló család 

 

 
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 

 

 

Állás lehetőség 

Bővítés miatt három főt kacsatömésre felveszek. Átlagon felüli bérezés. Első héten napi kettő, második 

héten napi három tömés. Érd.: Loósz Józsefné 06-30/637-3385 
 

 
 

 
 

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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