Az önkormányzat kéthavonta kiadott ingyenes lapja.
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Falunap 2017.
Az idei falunapot is változatos programokkal készítette elő az önkormányzat. A szabadidőparkba érkező lakosság és a rendezvényt megtisztelő vendégek színvonalas programok közül válogathattak.
Falunapunkra erdélyi
testvértelepülésünkről,
Krasznáról a küldöttség és a Bokréta Néptánccsoport a rendezvény előtti estén megérkezett.
A szombat reggeli zenés hívogató alkalmával Balázs Ferenc zenés fogata az utcákat végigjárva, a
kocsin ülők magyar nótával hívogatták a lakosságot a falunapi programra.
A legkisebbek szórakozására arcfestést, ingyenes
légvárcsúszdát és trambulint biztosított az önkormányzat. A falunapi műsorözön a község színeibe
(kék-sárga krepp szalagokkal, lufikkal) feldíszített
színpadon zajlott.
A Túriné Czeglédi Edit polgármester köszöntőjét
követően, Bogya Miklós Kraszna polgármestere
köszöntő mondatai és falura vonatkozó jókívánságai hangzottak el.

Bányai Gábor országgyűlési képviselő is részt
vett a rendezvényen, ő szintén köszöntötte a programon résztvevőket.
Az ebéd előtti szabadtéri szentmisét Burányi Roland plébános celebrálta. A misét követően a polgármester virágcsokorral köszöntötte a születésnapjukat ünneplőket. A hagyományoknak megfelelően az óvodások és az iskolások most is készültek műsorral. Pomponos tánckoreográfiával az
iskolások, az ovisok pedig népi tánccal lepték meg
a közönséget. Ezt követően Szabóné Sendula Erika óvónő és Kiss Mihály kántor színvonalas operett műsorát a közönség nagy tapssal jutalmazta.
A színpadra érkező Tóth Éva és Leblanc Győző
művészpáros nosztalgia műsorral szórakoztatta a
közönséget.
Kísérő programként az idén bevezettük a helyi
termelők és környező települések értékbemutatóját, Kecel, Tázlár és a helyi Értéktár értékeivel
ismerkedhettek meg a falunapon részt vevők.

A közönség szórakoztatására tréfás, ügyességi vetélkedőket is kitaláltunk. Népszerű volt a házaspárok
szereplésével lebonyolított talicskatoló verseny. Páros tánc a bokára erősített lufival, valamint bekötött
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szemmel a társ etetése gyümölcsös joghurttal szintén közkedvelt volt.

Bács -Kiskunban című megyei vetélkedő győzelmének emlékére.

A verseny Vecsernyés István és felesége győzelmével zárult.

Záró program volt az éjszakába nyúló tánccal és
mulatással a falubál.

A vidám vetélkedő után Hídvégi Band mulatós
műsora alatt kitűnő hangulat kerekedett. A falunapi programunk színvonalát nagyban emelte a
Krasznai Bokréta Néptánccsoport műsora. A falunapi programok közül látogatható volt még a
Taekwondo bemutató és az íjászat.

A rendezvény megvalósításában nagy segítséget
jelentett Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
800.000 Ft-os támogatása. Köszönjük!

A falunapon vehették át az Imrehegyi Kincskeresők csapat tagjai az Önkormányzat ajándékát, a
fából készült, Imrehegy címerével díszített névre
szóló emlékplakettet, és Emléklapot az Értékőrzők

Továbbá köszönjük a támogatók segítségét, a
falunap szervezésében, és lebonyolításában
résztvevők munkáját.
Szőke Menyhértné

MEGHÍVÓ
Imrehegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. augusztus 16 napján 16 órakor lakossági
fórumot tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom a község lakóit.
A lakossági fórum helye: Imrehegy IKSZT Könyvtár

6238. Imrehegy, Kossuth tér 1-3.

Imrehegy közigazgatási területéről Települési Arculati Kézikönyv (TAK) és Településképi rendelet
(TkR) készül, amelyet az új jogszabályi környezetben minden településnek október elsejéig el kell készítenie.
MIRŐL LESZ SZÓ?
Települési Arculati Kézikönyv (TAK) leírja a település természeti és épített környezete – például középületek, közterületek, lakóházak – által meghatározott arculatát, jellemzőit, védendő értékeit, és ezek alapján
ajánlást tesz arra, hogyan lehet a településképet megőrizni, annak jó építészeti hagyományait a jövőben továbbvinni.
Az önkormányzat a településkép védelmét Településképi rendeletben (TkR) biztosíthatja. Ennek lényege
ugyancsak a település jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének
megőrzése és fejlesztése.
A partnerségi rendeletben meghatározott partnerek és a lakosság javaslatot, véleményt nyilváníthatnak a
lakossági fórumom, valamint az azt követő 8 napon belül az info@archikom.hu elérhetőségen, valamint a
polgármesteri hivatalban. Vegyen részt Ön is a lakossági fórumon, és tegye meg javaslatait! Szóljon
bele, formálja Ön is Imrehegy építészeti arculatát!
Túriné Czeglédi Edit sk.

2017. augusztus 08.
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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
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 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
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
(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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10. Egészségházban
ellátandó szolgáltatások:
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

Önálló védőnői tanácsadások:
Nővédelmi- és várandós
anyák részére tartott tanácsadás:
Kedd: 8.00 – 10.00 óráig
Csecsemő- és kisgyermek
tanácsadás:
Péntek: 8.00 – 10.00 óráig
Ifjúsági-és iskola védőnői
tanácsadás:
Szerda: 12.00 – 14.00 óráig
Gyermekorvos:
Dr. Zsember Katalin gyermekgyógyász, házi gyermekorvos, Rendel: 2017.09.07. és
2017. 10. 05. (csütörtök) 10.00
órától
Dr. Percs Ágnes gyermekgyógyász, házi gyermekorvos
2017.09.07. (hétfő) 11.00 órától 2017.10.02.(hétfő) 11 óra
Terhes- és nővédelmi tanácsadás: Dr. Horváth Attila,
szülész-nőgyógyász
2017.08.17. és 2017.09.
21.(csütörtök) 13.00
11. Állatorvos
Dr. Beke József
Elérhetőség: 06-20/971-8180
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BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉKGYŰJTÉS 2017

ISKOLAI TANÉVKEZDÉS 2017/2018
Az új tanévet a nyári felújítás, karbantartás után szeptember 1-jén, pénteken kezdjük meg. Az iskolában
megújult 2 tanterem és a tornaterem festése, ami szép, barátságos környezettel várja a tanulókat. Az emeleten a központi tér (volt könyvtár) új burkolatot kapott. Folyamatban van a tornaterem parkettájának lakkozása és a tanulók részére öltözőszekrények gyártása, felszerelése.
A tankönyvek kiosztása aug. 28-án, hétfőn várható, értesítést küldünk, illetve rakunk ki. A tanévnyitó szeptember 1-jén, pénteken reggel 8 órakor lesz.
Vancsura Lászlóné tagintézmény-vezető
-4-
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NYÁRI ÓVODAI ÉLET
A II. János Pál Katolikus Általános Iskola
és Óvoda Imrehegyi Tagintézményében a
2016/2017 nevelési év nyári időszakában a dolgozó, munkahelyre járó szülők gyermekei jártak
óvodába. Az átlag létszám 4-8 fő között mozgott.
Változatos programokkal színesítettük a nyári
életet, de a kánikulai időszakok idején a lombos,
hűvöst adó fák alatt, illetve a csoportszobák hűvösében töltöttük az időt.
Most szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik folyamatosan támogatják óvodánkat
felajánlásokkal, ajándékokkal. Szőnyegeink nagy
részét ajándékba kaptuk először az Önkormányzattól, majd Gyóni Mónikától, Takács Tiboréktól,
és még egy kedves felajánlótól. A gyermekek
legtöbb időt a szőnyegen ülve, fekve töltik, ezért
nagyon hálásak vagyunk a szép, tetszetős ajándékokért. Ahhoz, hogy évről-évre megújuljanak,
Fenyvesi Zoltán és családja, Edit áldozatos munkája járul hozzá, akik évek óta felajánlásban tisztítják a szőnyegeket. Köszönet érte!
Gyermeknapunkat június 2-án tartottuk az óvodában. Meglepetésképpen Flaisz Ákos és családja

egy hatalmas légvárat állítottak fel az udvarban,
amit egész nap használhattak, élvezhettek a gyerekek. Köszönjük a nagylelkű felajánlást!
Hálásak vagyunk a Szülőknek minden segítségért
és a Szülői Szervezet példás összefogásáért, ami
által létrejöttek a bálok, a kirándulás és az évközi
ünnepeink, beleértve a Falunapi fellépésünket is.
Gyermeknapon jelentkezett a szép emlékű Juci
néni, Stalter Júlia egykori óvodavezető unokahúga, aki szeretett volna emléket állítani nagynénjének, akire azt hiszem minden imrehegyi szülő,
nagyszülő szeretettel emlékezik. Egy nagy doboz
ajándékot, játékokat, édességet kaptunk. Ezt a
napot Juci néni napnak neveztük el tisztelegve a
nagyszerű óvodapedagógus és Ember előtt!
Az óvodában folyó munkát elismerve a Fenntartó
engedélyezte a nyári felújítási kérelmünket, ami a
csoportszobák festését, a kapubejáró térkövezését
és a bejárati ajtók cseréjét takarja. Várjuk az újításokat és az óvoda szépülését!
Kókainé Stenczel Margit
tagintézmény-vezető

ÉRTÉKTÁRI HÍREK
A Települési Értéktár Bizottság havonta,
másfél havonta ülésezik. A május 30-i ülésén Sebestyén-Kurucz Andrea szénrajzairól beérkezett
javaslatot tárgyalta, majd felvette a helyi értéktárba.
A Települési Értéktárba korábban felvételre került
nemzeti értékeket a következők:
1. Tavaszi hérics,
2. Lurdi barlang,
3. Imrehegyi Nektár kései szüretelésű bor
(Béla Borászati Kft.),
4. Lóvontatású tűzoltó kocsifecskendő,
5. Szent Imre szobor
6. TÖVI Homoktövis Velő (Valach Kft),
7. Termelői Akácméz (Szilágyi Ferenc)
8. Imrehegyi száraztészta
gyi Házitészta Kft. Lóosz József)
-5-

9. Bio Dióolaj (Valach Kft)
10. Sebestyén-Kurucz Andrea szénrajzai
A megyei nyilvántartásba vételt követően a helyi
értékeket a település weblapján is megjelentetjük.
A település értékei közül egy, a Béla Borászati
Kft. Imrehegyi Nektár, kései szüretelésű bora a
bizottság kezdeményezésére a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba is felvételt nyert.
Jelenleg folyamatban van: a Szabadtéri Helytörténeti Kiállítóhely, a Tűzoltó Emlékszoba, a Szent
Imre Katolikus Templom és a Káptalani Majori
Pince helyi értéktárba való felvétele.
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„Javaslat a „[nemzeti érték megnevezése]” [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez” nyomtatványon tehet.

Legfőbb célunk az értékeink felkutatása, megőrzése az utókor számára. Az értéktárba az értékek
felvételére a lakosság tett javaslatot.
Várjuk továbbra is javaslataikat, információikat,
ha környezetükben tudnak sajátos étel vagy italkülönlegességről és annak elkészítéséről. Ha van
tudomásuk népi mesterséghez kapcsolódó tevékenységről. Javaslatot bárki a

A nyomtatvány igényelhető a könyvtárban, vagy
a település weboldaláról letölthető.
http://imrehegy.hu/helyi-ertektar/
Szőke Menyhértné

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születtek:
Flaisz Áron Zsolt 2017. május 31. Szülei: Jozin Éva és Flaisz Péter
Csúzi Péter 2017.június 4. Szülei: Sebestyén Edit és Csúzi Csaba
Meghalt:
Druzsin József

(51 éves)

Nyugodjon békében!

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 pékáru, 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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