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Szeretném megköszönni az
Imrehegyi Választópolgárok
nak, hogy nagyszámú szava
zatukkal támogattak a 2014.
október 12i önkormányzati
választáson és így Imrehegy
Község Polgármestere lehetek.
Mielőtt a felelősségteljes mun
kát
elkezdeném,
engedjék
meg, hogy néhány gondolatot
elmondjak Önöknek. A meg
kapott bizalmat arra kívánom
felhasználni, hogy a progra
momban
kitűzött
céljaim
megvalósításra kerüljenek, a
község
javát
kívánom
szolgálni
legjobb
tudásom
szerint.
Céljaim elérésében kérem a

képviselőtestület tagjait, a
dolgozók és a lakosság segítő
együttműködését az elkövet
kezendő időkben, hiszen csak
közösen tudunk előre lépni. A
képviselőtestület
tagjaival
kölcsönös bizalmon alapuló
kapcsolat kialakítására törek
szem, szeretném, ha együtt
dolgoznánk a település fejlő
déséért, mert így tudjuk a
működést elősegíteni, és to
vábbi fejlesztéseket megvaló
sítani
a
községben.
A közös munkához minden
kinek kívánok sok erőt, ki
tartást és jó egészséget!
Túriné Czeglédi Edit

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS EREDMÉNYEI  IMREHEGY
Polgármester
1. Túriné Czeglédi Edit
2. Gyenizse Lajosné

Jelölő csoport
független jelölt
független jelölt

225
178

A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma
Szavazóként megjelent választópolgárok száma
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma
Érvényes szavazólapok száma

55,83 %
44,17 %
589
409
0
408
5
403

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZETÉTELE
A jelölt neve
Jelölő szervezet
Szilágyi Ferenc
Trényi Mária
ifj. Molnár Ferenc
Sebestyén István
Molnár Ferenc
Vörösváczki József
Márkus András
Béleczkiné Halász Erika

független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt

A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma
Szavazóként megjelent választópolgárok száma
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma
Érvényes szavazólapok száma

262
198
194
172
134
127
81
71
589
409
0
409
14
395

Megalakult ImrehegyKözség Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 27én.
Polgármester:
Túriné Czeglédi Edit
Alpolgármester: Szilágyi Ferenc
Képviselők:
Szilágyi Ferenc
Trényi Mária
ifj. Molnár Ferenc
Sebestyén István
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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.: 78/420963
Mobil: 0670/3385409
2. Orvosi ügyelet:
Kiskőrösi Központi Orvosi
Ügyelet látja el.
6200 Kiskőrös, Kossuth u.6.
Telefon: 78/311260.
Hétköznapon:
16.00 órától másnap reggel
8.00 óráig.
Hétvégén és ünnepnapon:
8 órától másnap reggel 8 óráig.
Súlyos esetben a fenti tele
fonszámról ügyeletes orvos
a helyszínre hívható, egyéb
esetben a fenti címen lévő
orvosi ügyeleten történik a
betegek ellátása.

4. Családsegítő szolgálat

Imrehegy Község Önkormányza
tánál
Budzisz Rácz Barbara
családsegítő
Fogadó óra: minden héten
csütörtökön 13.3015.30 óráig
5. Vízműkezelői közlemény:
Vízidíjbeszedés
december
hónapban lesz: Petróczi István
keceli lakos fogja beszedni a
díjakat. Munkaidőben imrehegyi
vizes
problémával
Nemes
György
üzemvezetőt
lehet
keresni:
0620/9248349.
Az
alábbi
telefonszámon
munkaidőn
túl
a
központi
hibabejelentőt
lehet
hívni:
0678/313077.
6. Polgárőrség központi
mobilszáma:
0670/5103131
Vezetője: Sebestyén István
Elérhetősége:
0670/3139954

3. Fogorvosi ellátás:
Dr. Kárpáti Zsolt fogorvos
Tel.: 06/78/420744
7. A keceli rendőrőrs Ügyeletese
6237 Kecel, Fő tér 3. (emelet)
az alábbi mobilszámon érhető el:
Rendelési idő:
0670/3740375
Hétfő:14.30 19.00 óra
8. Falugazdász:
Kedd: 8.0012.00 Iskola
Kollerné Vámosi Zsuzsanna
fogászat
ügyfélfogadási ideje: IKSZT
Szerda:
14.30 19.00
(Könyvtár) kedd: 8.00 12.00
Csütörtök:14.3019.00
óráig
Péntek:
8.3013.30
Elérhetősége: 0630/817 5025
Időpont egyeztetés szükséges,
Decemberi ügyfélfogadás
de fájdalom esetén sürgősségi
szünetel!
ellátás vehető igénybe.
Rendelési idő vége előtt fél
9. Hegyközségi ügyintézés:
órával új pácienst nem fogad!
Ferro Csaba hegybíró
Iskolafogászati rendelés esetén is minden nap: 8.0012.00 óráig
érvényes a sürgősségi ellátás.
Elérhetősége:
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Egészségházban ellátandó
szolgáltatások:
1. Védőnői szolgáltatás:
naponta: 8.00 –14.00 óráig
Védőnő: Ürmös Noémi

2. Védőnői tanácsadások:

Nővédelmi  és várandós
anyák részére tartott taná
csadás: Kedd:8.00 10.00
óráig

3. Csecsemő tanácsadás:

Péntek: 8.0010.00 óráig.
4.Iskolai védőnői ellátás
Szerda: 12.00 14.00 óráig.
5. Gyermekorvos:
Dr. Zsember Katalin
gyermekgyógyász, házi gyer
mekorvos, Rendel:
2015.január 8. (csütörtök)
Rendel: 10.30 órától.
Dr. Percs Ágnes
gyermekgyógyász, házi
gyermekorvos Rendel:
2015. január 5. (hétfő) 12
órától.
6. Terhes és nővédelmi
tanácsadás:
Dr. Horváth Attila, szülész
nőgyógyász Rendel: 2014.
dec. 18. 13.00 órától
7. Gyermekjóléti
szolgálat:
Vancsik Nóra fogadó óra:
Kedd: 12.3016.30 óra
Szerda: 8.3013.00 óra
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Tűzoltó Egyesület újabb versenyeiről
Meghívásos versenyen vettünk
részt Tabdin 2014.07.19én 2
csapattal. 2. helyezést ért el
felnőtt női csapatunk, valamint 1.
helyezést ért el gyermek fiú
csapatunk.
Az
imrehegyi

2014. 07.05én
Ballószögön
meghívásos
Polyák
Zoltán
emlékversenyen vettünk részt.
Ezen a versenyen 2 felnőtt
csapat.szerepelt.
A felnőtt női és a felnőtt férfi
csapat 1. helyezést ért el.

Egyesület felhívja a tisztelt
lakosság figyelmét a fűtő és
tüzelőberendezések
elle
nőrzöttségére.
Kollár Zoltán
Tűzoltóparancsnok

Az idén ötödik éve, hogy ismét
imrehegyi csapat hozta el a
vándorserleget.
A
megnyitó
ünnepség keretében megemlé
keztünk 2014. június 25én
elhunyt Faddi Mihályról, a
Tűzoltó Főtörzsőrmesterről.

Kápolna átadás 2014. október 19én

Imrehegyi kápolna létrehozá
sának gondolata egy álmom
során került felszínre. Ál
mommal azonos stílusban és
a helyszínt illetően, Szarkás
129 alatt lévő ingatlanomon
építgettem
naprólnapra.
Publikussá nem tettem, csak
egyedül raktam a falat és
elérkezett egy neves nap, a
születésnapom,
amikor
a
nyilvánosság elé tártam. A
kápolna szentelésre vár, az
ügyintézése folyamatban van.
A kápolnában lévő kegy

tárgyak egy része adomány,
valamint saját tulajdon. Ezú
ton köszönöm a kapott ado
mányokat,akápolnát díszítő
virágokat, amelyek a kápolnát

ékesítik.
A
kápolnához
minden érdeklődőt szere
tettel és tisztelettel várok.
Turó János

Hirdetmény régiségek gyűjtéséről

Turó János régi tárgyak (tégla, mindenféle régi pénz (papír fém) szenvedélyes gyűjtője. Egy
nemes cél érdekében gyűjt régi iratokat, képeslapokat, fotókat. Akinek van ilyen tárgya és
megválna tőle, ő szívesen elfogadja vagy megvásárolja. Telefonszám: 06/20 2409381
Portrék, karikatúrák, tájképek, csendélet rajzolása

Szeretnétek színt vinni a hétköznapok szürkeségébe vagy valakit szeretnétek meglepni kará
csonyra vagy csak magatoknak? Itt az alkalom!! Vállalom portrék, karikatúrák, tájképek,
csendélet rajzolását illetve szabaddekorációk festését akár fényképről akár saját elképzelés
alapján.Keressetekbátran!Elérhetőségeim: mr.cartoon0720@hotmail.com.Facebook:
MrCartoon Art&Tattoo, Telefon: 0620/9653938
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Dobogós helyezéseink a fogathajtó versenyeken

Ebben az évben több versenyen
is részt vettünk: Géderlak,
május 31., Uszód, június 28.,
Dunaszentbenedek, július 26.,
Szeliditó,
augusztus20.

Ez a baráti dunamenti ver
senysorozat már évek óta tart.
Vajda Pál vezetésével BETAVÉD
Kupa címen szerepel. Évekkel
ezelőtt mi is csak nézőként
vettünk részt rajta. Mivel sok
lovas barátunk tudta, hogy
nekünk is vannak lovaink, az ő
biztatásukra neveztünk be.
2013 augusztusban a verseny
sorozat
utolsó
helyszínén
kezdtük a megmérettetést, ahol
kezdő lovakkal és rutinnal
indultunk.
Mini
fogatunk
mindenkinek nagyon tetszett.
Vadorzó és Vörösördög nevű
lovainkkal indultunk neki az
akadályoknak.
Mivel lónak és hajtónak is ez
volt
az
első
versenye,
mondogattuk lehet, hogy nem
tudunk a pályán végigmenni.
A sok biztatásra, drukkolásra
megtört a jég. Profi módon
dolgoztak együtt a lovak és
szuperidőtfutottak.

Alig vártuk a 2014es évet, hogy
elkezdődjenek a fogathajtó ver
senyek.
Géderlakon
a
versenyben
különböző akadályokat kellett
megoldani: a lerakott bójákat
ne borítsuk fel, és a rájuk
rakott teniszlabda is a helyén
maradjon.

Meghatározott időn belül kellett
teljesíteni a feladatokat. A pálya
volt amikor egyszerű volt, de
gyakran a hajtónak és a se
gédhajtónak is feladta a leckét.
Hibapontnak
számított
egy
rossz ráfordulás az akadályra.
Géderlakon
az első helyezést
értükel.
Az Úszódi
Fogathajtó ver
senyen már volt rutin, ügyesen
végigszáguldott a kisfogat a
pályán.
Eredményünk:
első
helyezés, a kupát mi hoztuk el.
Dunaszentbenedeki
versenyre
nem a megszokott párossal
mentünk, Vadorzó nevű pacink
megsérült. A harmadik helyen
végeztünk, sokan gratuláltak.
Szeliditón zárult a dunamenti
fogathajtó verseny. A megszo
kott páros fogattal álltunk rajt
hoz. Ezen a versenyen is dobo
gós helyen végeztünk, első
helyezést értünk el.
5

Elsők lettünk.
Innentől kezdve nem volt meg
állás.
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Az összesítésben a 2014 évi
versenyeket illetően dobogós 2.
hely lett a mienk. Érdekes volt a
Szeliditón és Géderlakon
a
plussz
versenyszám,
az
élményhajtás:
kancsikával

üveget borigatni, oszlophoz
kötözött kerékpárt körbetolni,
míg
a
kötél
fel
nem tekeredik. Zsákhordás,
pad alatt átbújás, versenyivá
szat és még sok más mókás
dolog. Mivel segédhajtóink is
jól teljesítettek, elhoztuk az
élményhajtásban is mindkét
kupát.
Rózsa Zsolt és Családja

Gratuláció!

A versenyeken elért szép e
redményekért gratulálunk a
családnak.
Bizonyára sok munka van 11
versenyre való felkészülésben,
amelyben a családnak nagy
kitartása van. Ez mutatkozik
meg a fogathajtó versenyeken
elért eredményekben. További
sikeres szerepléseket kívá
nunk a jövő évi dunamenti
versenysorozaton a BETA
VÉD
Kupa
elnyerésért.
Imrehegyi Szóvivő
Szerkesztősége
Newsletter Header

Őstermelői igazolványokkal kapcsolatos

2014. január 1től a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara  NAK
 végzi a mezőgazdasági
őstermelői igazolványok kia
dását, érvényesítését, cseréjét.

A NAK felhívja a figyelmét
azoknak az őstermelőknek,
akik
2009.
január
1jét
követően váltották ki az
őstermelői igazolványukat (ez
volt a zöld színű, régi típusú
igazolvány)
és
azt
még 2013ban, vagy 2014ben
nem cserélték le az új típusú
barna
színű
igazolványra,
hogy 2014. december 31ig
kérelmezzék az új igazolvány
kiállítását. Az igazolvánnyal
kapcsolatos eljárás a kamara
tagjai számára ingyenes. A
cserére azért van szük

ség, mert a mezőgazdasági
őstermelői
igazolványról
szóló 228/1996. (XII.26.)
Korm. rendelet 13. § (1)
bekezdése értelmében a
2009. január 1. és 2012.
december 31. között kivál
tott igazolványok 2014.
december 31ig hatályosak.
Vagyis ezek az igazolvá
nyok 2015. január 1től
nem használhatók, végleg
kikerülnek a rendszerből.

Kérjük mindazokat az ős
termelőket, akik még nem
éltek az igazolvány cserével,
hogy
a
tevékenységük
szabályszerű végzése érde
kében 2014. december 31ig
váltsák ki az új őstermelői
igazolványukat. Az igazol
vány kiadására az őstermelő
állandó lakóhelye szerint
illetékes kamarai falugaz
dász.jogosult.
Forrás: www.nak.hu

Azért fontos, hogy az új
igazolványok
kiváltására
még 2015. január elsejét
megelőzően sor kerüljön,
hogy
az
őstermelői
tevékenység jogszerű foly
tatása
ne
sérüljön.

December
hónapban
a
NAK
Irodájában:
Kiskunhalas, Eötvös u. 4
szám
alatt
van
ügyfélfogadás.
Hétfő, Kedd, Szerda: 8.00
12.00 óráig és 12.3016.30
óráig.

Megalakult az Imrehegyi barangolók és kerekezők klubja
Évszaktól függetlenül, szép
napsütésben , enyhe szélben,
szomorkás
időben…"ki
a
szabadba"
jelmondattal
megalakult
Az
imrehegyi
barangolók
és
kerekezők
klubja. Célunk, az egészséges
életmód és mozgás, minél
többen, és minél többet kint
a szabadban. Nem régóta
működünk, de már soksok
kilométer van mögöttünk!
Voltunk kerékpárral már:
Imrehegy –KecelSoltvadkert
és vissza, ez 42 km, majd egy
másik alkalommal Imrehegy
–Kiskunhalas Pirtó Soltvad
kert Kecel Imrehegy.
Ez
alkalommal 56kmt tettünk
meg négyen. A hűvösebb idő
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beálltával rövidebb távolsá
gokat teszünk meg,
ez
napi 1015 kmt jelent.
Nem
mindig
megyünk
hosszabb távra, voltunk
már rövidebb úton is
például
megnéztük
a
Keceli
horgásztavat!
Szeretnénk,
ha
minél
többen velünk tartanának,

tanák az egészséges élet
módot!
Jöjjenek, gyertek velünk
gyalogolni,
futni,
vagy
bringázni!
Több információt a Face
book Imrehegyi barangolók
és kerekezők csoportjában
találni vagy a könyvtárban!
Balaton Edit
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Szent Imre herceg I. Ist
ván király és Gizella ki
rályné fia. 1007ben szü
letett, és 24évesen, 1031
ben halt meg. Nevelésére
különös gondot fordítottak
szülei.
1015ben
Imre
herceg oktatását átvette
Gellért püspök, és hét
éven át tanította, egyebek
mellett
latin
nyelvre.
Tizenöt éves korától atyja
mellett nevelkedett, ahol
az
államirányítás
tudományát,
a
hadvezérséget,
a
dip
lomáciát sajátította el.
I. István Imre herceg
nevelését annak huszon
három éves korában fejez
te.be.
Halálának pontos helye
nem ismert, valószínűleg
a bihari Igfonerdőben,
vadászat közben történt.
A szentmisét Burányi Ro
land plébános celebrálta.
Ez volt egyben a novem
beri kötelező mise óvodá
sok és az iskolások szá

Szent Imre nap
Örömmel láttuk, hogy a gye
rekek valamint szüleik és
nagyszüleik többsége részt
vettamisén.
A szertartást a keceli Szent
Cecília kórus és kántor úr
énekei
emelték
színvona
lasabbá. Közreműködésüket
tisztelettel köszönjük. A szer
tartás körmenettel és az
imrehegyi hívek áldozatkész

Iskolai szentmise Szent II. János Pál pápa
tiszteletére

Iskolánk névadója 1920. május
18án született a lengyelországi
Wadowicében, Karol Józef Woj
tyła néven. II. János Pált 1978.
október 16án választották pá
pává.
Pápai
tevékenységét
végigkísérte a népek és vallások
közti egyetértés elősegítése, en
nek jegyében bocsánatot kért az
egyház múltbéli bűneiért. Több
mint 100 utazást tett külföldre,
nagyobb utat járt be, mint az
összes addigi pápa. 1338 embert
avatott boldoggá és 482t szent
té. Boldoggá avatta többek között

Márton napi délutáni programunk

Az esemény hagyománnyá vált már az iskolában és az óvodában is.
A két intézmény szülői munkaközösségének, nevelőinek részvételé
vel valósult meg a program. Csúziné Sebestyén Edit tanító koordi
nálta a szervezési feladatokat. Az ünnepség 2014. november 14én
fél ötkor kezdődött: az iskolások az óvodához igyekeztek, hogy on
nan vonuljanak a templomba. Itt Bobek Tamás káplán köszöntötte
a szülőket, segítőket és a gyermekeket. Pap Józsefné hitoktató gon
doskodott a gyermekek által előadott jelenetről, mely Márton püs
pökké választásának körülményeit idézte fel. Az ügyes szereplés u
tán mindannyian az iskola udvarára vonultak, ahol a hangulatos
tüzi megvilágítás mellett a kedves szülők, konyhai dolgozók által
készített finomságokat fogyasztották kedvükre a gyerekek. Finom
libazsíros kenyeret, teát és házi süteményeket fogyasztottak el
együtt

....

segítségével, fáradozásával
agapéval zárult.

Teréz anyát 2003ban; a magyar
szentek közül ő avatta szentté
Kingát, IV. Béla király egyik
lányát
1999ben,
valamint
Hedviget, Nagy Lajos leányát.
Rómában, 2005. április 2án halt
meg. Szentté avatására 2014.
április 27én került sor.Az őszi
szünet előtti utolsó tanítási
napon, a keceli sportcsarnokban
emlékeztünk rá. A nevelők és a
diákok
ünneplő
öltözékben
jelentek meg, a szentmisét dr.
Bábel Balázs, a KalocsaKecs
keméti Főegyházmegye érseke
celebrálta Bobek Tamás káplán
és Pap József diakónus segít
ségével. Az emlékmise szépségét
Csiszér László gitármuzsikája és
éneke, valamint a keceli iskola
egyházi énekkarának közremű
ködése emelte. A szentleckét a
keceli iskola igazgatóságának
tagjai olvasták fel. Az imrehegyi
óvodásokat és iskolásokat Velker
József falugondnok, illetve a
szülők és nevelők utaztatták az
esemény színhelyére, amiért kö
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Anyakönyvi hírek
Születtek:

Katzenberger Alex

201 4.07.04.
Szülei: Garas Szilvia és
Katzenberger Zsolt

Opóczki Csilla

201 4.07.1 3.
Szülei: Opóczki Éva és
Hanák Arnold

Huszár Krisztián 201 4.08.02.
Szülei: Rajcsányi Éva és
Huszár László
Mezei Dorina 201 4.08.1 4.
Szülei: Poroszkai Ibolya és
Mezei László

Elhalálozott:

Faddi Mihály Lajos (69 éves)

Apróhírdetések
- Számítógép tartozékokkal
(monitor, billentyűzet, egér)
együtt eladó. Érdeklődni:
0670/4170796

 Motorkerékpárok, robogók
teljes körű szervizelése,
javítása, felújítása, karbantar
tása. Állapotfelmérés, alkatrész
beszerzés, adásvétel. Érdeklőd
ni: Kovács Krisztián
(0630/4579791,
k.krisz03@gmail.com,
www.kovacsmotorszerviz.hu)

 Zöldségés gyümölcsárusítás

a könyvtár melletti helyiségben a
következő időpontokban:
A nyitva tartás: Hétfő, Kedd,
szerda, csütörtök, péntek szom
bat délelőtt: 6.0012.00 órakor a
következő napokon délután is
nyitva van: kedd, szerda,
csütörtök és péntek:15.00 –
18.00 óráig
A zöldségboltban tejtermék, ke

Szilassi Tamás László
201 4. 09.08.
Szülei: Palásti Ilona és
Szilassi László

Serfőző Balázs Dávid

201 4. 11 . 27.
Szülei: Bolla Adrienn Anikó
és Serfőző Balázs

Nyugodjon békében!
nyér és pékárú, csomagolt
húskészítmények is kapha
tók. Hűtést nem igénylő cuk
rászati sütemények is rendel
hetők:
Újabb lehetőség nyílt a
zöldségboltban: Élelmiszer
Utalványokat is elfogadunk!
Tisztelettel várjuk
vásárlóinkat! Cégtulajdonos:
Borbényi László Sándor
 Árpa van eladó napi áron.
Szállítás megoldható.
Gyenizse Lajos
Tel: 0620/4431399
Rózsafüzér Társulatba a
tagok bővítéséhez várunk
jelentkezőket, akik keresztény
hitükkel elkötelezettek tudnak
lenni Jelentkezni lehet:

.

eladók 150 Ft/db.
Tel.szám: 0620/5420032

-Akácfa fűrészpor van eladó. Erdei
Ferenc u. 3. 06-30/384-9232

 SZABOLCS TAKARMÁNY – ÉS

GÁZCSERETELEPEN mindenféle
indító és nevelőtáp valamit PB
palack csere a legjobb árban 24
órán belüli házhoz szállítással
kapható. Nyitva tartás: csütörtö
kön: 16.0018.00 óráig. A többi
napokon (hétvégén is) előre egyez
tetett időpontban. A rendelésfel
vétel a következő telefonszámon:
0620/2999858, amely ingyene
sen hívható (visszahívással)

.

Eladó egy angolmagyar és egy
magyarangol kéziszótár, egy
MTZ 550es főtengely, egy MTZ
kardántengely (első hajtáshoz), két
MTZ olajteknő és. Érdeklődni:
Villányi József, telefon:
0630/4739136

Vinklárik Istvánné 06-78/423-781
id.Gubik Józsefné 06-78/423-770
.
Használt téli ruházat és
egyéb ruhák
Kiadja: Imrehegy Község Önkormányzata
6238 Imrehegy, Kossuth tér 11 . Tel: 420-81 2
Készült: az Önkormányzat hivatalának fénymásolójával 300 példányban. Megjelenik kéthavonta.
Felelős szerkesztő: Szőke Menyhértné Tel: 06-70/334-2282
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