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Nyugdíjasok bálja 

A Nyugdíjasok mulatságát tartottuk Imrehegyen 

február 14-én, a helyi általános iskola 

tornatermében.  

Az időskorúakkal Túriné Czeglédi Edit 

polgármester osztotta meg köszöntő gondolatait. 

Mint mondta, szükségünk van mindarra a sok 

élettapasztalatra, higgadt bölcsességre, türelemre, 

elfogadásra, amivel csak a szépkorúak 

rendelkeznek, akik tapasztalataikat átadva 

tanítanak, nevelnek bennünket. 

 

A polgármester asszony beszéde végén 

felköszöntötte Stenczel Ferencnét, aki éppen azon 

a napon ünnepelte születésnapját, majd köszönetet 

mondott mindazoknak, akik munkájukkal, és 

adományaikkal, támogatásukkal a nap sikeréhez 

hozzájárultak. Külön kiemelte a finom ebéd 

készítőinek - Fejesné Rózsika, Riglerné Icu, 

Bagó Sándor, Földes Zoltán, Túri Károly – 

munkáját. 

A rendezvényen a Keceli Bogárzó Citerazenekar 

műsorát követően Szilágyi Ferencné Margitka 

 

vezetésével működő Imrehegyi Tánccsoport adott 

elő hagyományőrző táncokat és Lukács Enikő, 

valamint Lukács Ádám örvendeztette meg az 

ünnepelteket szavalatával. 

A programot támogatták: Kecel és Vidéke 

ÁFÉSZ, Palásti Péter, Lajkó András, Fenyvesi 

Zoltán, valamint az imrehegyi asszonyok házi 

süteményeikkel. 

 

 

 

 

Jótékonysági Nőnapi Bál 

2015. március 07-én került megrendezésre az 

Imrehegyi Jótékonysági Nőnapi Bál a helyi 

általános iskola tornatermében. A bál bevétele a 

helyi iskolások és óvodások részére került 

felajánlásra. Már délután a hölgyek egy Smink 

Partin vehettek részt, ahol az AVON munkatársai 

szebbnél szebb sminkeket készítettek számukra. 

A résztvevők között kisorsolásra került egy 

AVONOS ajándékcsomag is, amelyet Kisa Ibolya 

nyert meg. A bálozók száma meghaladta a 100 főt. 

A bálon résztevő hölgyeknek 1-1 szál virággal 

kedveskedtünk. Az estét Alberczki László által írt 

„Nők napja ünnepén” című versével nyitotta meg 

Lukács Ádám. A vacsoráról a Fürtös vendéglő 

gondoskodott. 
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A talpalávalót a Keceli MACI LACI BEND szolgáltatta, akik ingyen ajánlották fel a bál zenei szolgáltatását.  

 

Több, mint 150 tombola felajánlást kaptunk.  

Felajánlóink: Femme Fatale Fehérnemű, Greksa 

Margó, Farkas Betti Virágbolt, Dóri Illatszer, Lipo 

Optika, Műszaki Áruház Kecel, Ferencziné 

Benyeczki Ibolya e. v., Zentai Cukrászda, 

Kornéliusz Cukrászda, Borostyán Cipőbolt, Bűbáj 

Fodrászkellék, Milos Italbolt, Compana Üzletház, 

Dolce Vita Pizzéria és Étterem, Astron Kft., Rideg 

Gáborné Nefelejcs Virágbolt, Ledényi Zoltán, 

e.v., AVON, Kocsiné Miklai Mónika, Hunyadiné 

Miklai Mária, Sendula Pálinka, Levendula 

Gyógynövénybolt, Turi Butik, Nánási  

Annamária, Elegáns Divatáru Kecel, Németh 

Anita, Németh Károlyné, Tusori Ágnes és Tusori 

Jánosné Lakástextil Kecel, OTP Bank, Rónasági 

Takarékszövetkezet, Loósz Józsefné, Loósz 

József, Trényi Gábor, Kincses Hajnalka, Bagó 

Sándor, Sebestyén István, Borbényi László e.v., 

Gyóni Imre, Gyóni Norbert, Lakos Ramóna, 

Szegedi Vadaspark, Szent Erzsébet Mórahalmi 

Gyógyfürdő, KFC Kecskemét, Fortuna Import-

Export Kft., Béla Borászat Kft., Tavirózsa Park 

Soltvadkert, Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató 

Kft. és még sokan mások.  

A bál bevétele átadásra került az iskola vezetője 

100.000,-Ft-ot és az óvoda vezetője is szintén 

100.000 Ft-ot vehetett át. Bízunk benne, hogy 

hagyományt tudunk teremteni és minden évben 

megtartjuk a Jótékonysági Bálunkat.  

Köszönöm minden segítőnek a munkáját, a 

vállalkozóknak a tombola felajánlásokat, és 

természetesen a Maci Laci Bend zenekarnak a 

támogatását, és köszönöm mindazoknak, akik 

részvételükkel támogatták a bál bevételét.  

                                            Túriné Czeglédi Edit 

 

Pályázati hírek 

Imrehegy Község Önkormányzata sikeresen 

nyújtott be pályázatot a Start Közmunka Program 

keretében „Konyhakerti növények termesztése, 

tartósítása” illetve Hosszabb Időtartamú Közfog-

lalkoztatás címmel. 

1./ A Start Közmunka Program keretében elnyert 

összeg bérköltséggel és anyagköltséggel együtt 

24.858.770,- Ft. A támogatás 100%-ban állami 

finanszírozású. 

A program 2015. március 04-től – 2016. február 

29-ig tart. A programban 22 fő vesz részt, 9 fő 

tekintetében a foglalkoztatás 2015. október 31-ig 

tart, 13 fő tekintetében pedig 2016. február 29-ig. 

 

 

 

A programban részt vevő közfoglalkoztatottak a 

helyi konyhára szükséges konyhakerti növényeket 

termesztik illetve dolgozzák fel majd a téli idő-

szakra. 

 

2./ A Hosszabb Időtartamú Közfoglalkoztatás kere-

tében elnyert pályázati összeg 3.345.145,- Ft. A 

program időtartama 2015. március 09-től 2015. 

augusztus 31-ig tart. A programban 6 fő vesz részt. 

A programban részt vevő közfoglalkoztatottak a 

közterületek tisztántartása, fűnyírás, egyéb mező-

gazdasági munkákat látnak el. 
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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:  

Kiskőrösi Központi Orvosi  

Ügyelet látja el.  

6200 Kiskőrös, Kossuth u.6.  

Telefon: 78/311-260.   

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. 
 

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. 

4. Családsegítő szolgálat 

Imrehegy Község Önkormányza-

tánál Budzisz Rácz Barbara 

családsegítő. Fogadó óra: minden 

héten csütörtökön 13.30-15.30 

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:  

06-70/510-3131  

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 Vámosi Zsuzsanna 

ügyfélfogadási ideje: IKSZT 

(Könyvtár) kedd: 8.00 -12.00 

óráig 

Elérhetősége: 06-30/817- 5025  

 

9. Hegyközségi ügyintézés: 

Ferro Csaba hegybíró 

minden nap: 8.00-12.00 óráig  

Elérhetősége: 06/78/420-421 

 

Egészségházban ellátandó 

szolgáltatások: 

 

1. Védőnői szolgáltatás:   

naponta: Védőnő: Ürmös Noémi  

 

 

 

 

 

Önálló védőnői tanácsadások 

ideje 2015. március 1. – 

agusztus 31.-ig 
 

Nővédelmi- és várandós 

anyák részére tartott tanács-

adás:  

Hétfő: 8.00 – 10.00 óráig 
 

Csecsemő- és kisgyermek 

tanácsadás:  

Hétfő: 10.00 – 12.00 óráig                                                        
 

Ifjúsági-és iskola védőnői 

tanácsadás: 

Szerda: 12.00 – 14.00 óráig 
 

5. Gyermekorvos:  

 Dr. Zsember Katalin gyermek-

gyógyász, házi gyermekorvos, 

Rendel: 04.02. (csütörtök) 

10.00 órától 05.07. (csütörtök) 

10.00 órától 

Dr. Percs Ágnes gyermekgyó-

gyász, házi gyermekorvos 04. 13. 

(hétfő) 11.00 órától 05.04. 

(hétfő) 11.00 órától 

6. Terhes- és nővédelmi tanács-

adás:   

Dr. Horváth Attila, szülész-

nőgyógyász 

03.26.(csütörtök) 13.00 órától  

04.16. (csütörtök) 13.00 órától 

7. Gyermekjóléti szolgálat:  

Vancsik Nóra fogadó óra: 

 Kedd: 12.30-16.30 óra  

Szerda: 8.30-13.00 óra  

Hétfő 8.00 – 9.00 

Kedd 15.30 – 16.30 

Szerda 14.30 – 15.30 

Csütörtök 8.00 – 9.00 

Péntek 14.30 – 15.30 
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Új stratégia a daganatos betegségek megelőzésében: 

Közel viszi a szűrővizsgálatot a lakossághoz az ÁNTSZ 

A méh a születendő gyermek fejlődésére szolgáló 

szerv. A méhnyak a méh alsó keskeny része, ami 

a méh üregét köti össze a hüvellyel. A méhnyak 

rosszindulatú daganata a méhnyakrák. 

A legtöbb méhnyakrák megelőzhető lenne. Szű-

rővizsgálattal a méhnyakrákon kívül felismerhe-

tőek a méhnyak olyan elváltozásai is, amelyekből 

évek során kezelés nélkül méhnyakrák fejlődhet 

ki. Az évekig tartó fejlődési folyamat semmilyen 

tünetet nem okoz. A szűrővizsgálatra akkor is 

fontos elmenni, ha nincs panasz, azaz nem észle-

lünk rendellenességet, fájdalmat. 

Magyarországon naponta meghal egy nő 

méhnyakrák következtében, annak ellenére, hogy 

a méhnyak kezdeti elváltozásainak felismerésével 

és kezelésével a betegség gyógyítható. A méh-

nyak rosszindulatú elváltozásait vizsgálva megál-

lapítható, hogy a méhnyak daganatos nők 65%-a 

egyáltalán nem, vagy több mint három éve nem 

volt méhnyakszűrő vizsgálaton. Ezért különösen 

fontos, hogy elmenjenek a nők a szűrésre.  

A rosszindulatú daganatos megbetegedések visz-

szaszorításában kiemelt szerepet játszó szervezett 

lakossági szűrővizsgálatok megújítására indított 

programot az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi 

Hivatala, amelynek keretein belül IMREHE-

GYEN is elérhetővé vált a védőnői 

méhnyakszűrés. A térítésmentes népegészségügyi 

szolgáltatást a meghívólevéllel rendelkező (25-65 

év közötti) nők vehetik igénybe. A szűrésre a 

védőnővel egyeztetett időpontban, lakóhelyük 

közelében kerül sor, így megspórolhatják a szak-

rendelőbe utazást és a várakozást. Erre kínál lehe-

tőséget egy európai uniós projekt (TÁMOP-

6.1.3/A), amit az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

koordinál. Célja a védőnői méhnyakszűrés orszá-

gos kiterjesztése, illetve, hogy javítsa a 

méhnyakszűrés elérhetőségét és hozzáférhetősé-

gét az érintett nők számára. A méhnyakszűrés 

egyszerűen elvégezhető, fájdalommentes és a 

vizsgálat csupán néhány percig tart. 

Amennyiben a védőnő a szűrés során, vagy a la-

bor eredmények ismeretében elváltozást észlel, a 

pácienst nőgyógyászati szakorvosi vizsgálatra 

irányítja. 

A méhnyakszűrés a védőnői tanácsadóban tör-

ténik előzetes időpont egyeztetés után. Jelent-

kezni lehet személyesen a védőnői tanácsadó-

ban (Imrehegy, Kossuth tér 6.), vagy a 06-

70/624-2235 telefonszámon. Kérem amennyi-

ben korábbi vizsgálatának eredménye rendel-

kezésére áll, szíveskedjen magával hozni! 

Egészsége érdekében javaslom, keresse fel ta-

nácsadónkat. Ha kapott meghívólevelet, kérem 

éljen a felkínált ingyenes szűrés lehetőségével! 

Várom Jelentkezését! 

A szűrés életet ment. Tegyen az egészségéért, 

vegyen részt az ingyenes szűrésen, önmagáért, 

családjáért! 

Ürmös Noémi  védőnő 

 

 

Adója 1 %-át az alábbi imrehegyi civil szervezetek részére is felajánlhatja: 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület adószáma: 18216066-1-03 

Gyermekekért Alapítvány adószáma: 18345502-1-03 
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Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

közleménye 

2015. március 5. napjával hatályba lépett az új Országos Tűzvédelmi szabályzat (54/2014.BM rendelet), amely 

rendelkezik a szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés szabályairól is (225.§ - 228.§) E rendelet 225 § (1) bekezdése 

kimondja: ha a jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel 

összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos!!! 

BÁCS-KISKUN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÓ 

A NÖVÉNYI HULLADÉKÉGETÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAIRÓL ÉS A 

 TŰZGYÚJTÁSI TILALOMRÓL 

A növényi hulladék égetése 

belterületen és külterületen 

egyaránt csak egyéb jogsza-

bályok (erdővédelmi, levegő-

tisztasági, környezetvédelmi, 

stb.) betartása és a szükséges 

engedélyek birtokában lehet-

séges! 

Általános szabály Országos 

Tűzvédelmi Szabályzat 

(OTSZ) alapján, hogy a lábon 

álló növényzet, tarló, növény-

termesztéssel összefüggésben  

 

és a belterületi ingatlanok 

használata során keletkezett 

hulladék szabadtéri égetése 

tilos. 

Belterületi ingatlanok vonat-

kozásában azonban az ön-

kormányzat rendeletében 

szabályozhatja, feltételekhez 

kötve megengedheti az avar 

és kerti hulladékok égetését.  

Azonban azokon a települése-

ken, ahol ez nem szabályozott 

ott továbbra is tilos belterüle-

ten égetni. 

 

A külterületi ingatlanok vo-

natkozásában az OTSZ az 

irányított égetést lehetővé te-

szi, de azt előzetesen a tűzvé-

delmi hatóság engedélyéhez 

köti, mely azonban nem men-

tesít az egyéb engedélyek be-

szerzése alól. 

A kérelmet az égetés tervezett 

időpontját megelőző 10. napig 

be kell nyújtani az illetékes 

tűzvédelmi hatósághoz, aki azt 

5 munkanapon belül elbírálja. 

Erős szélben TILOS tarlót vagy növényi hulladékot égetni! 

 
 

 

Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető: 

a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómarad-
ványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett 
tarlót égetni tilos, 
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b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben kö-

rül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasz-

tást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 

6 méteres védősávot kell szántással biztosítani, 

c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése 

után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni, 

d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott sze-

mély jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tar-

tani. 

A tűzvédelmi szabályok megszegése esetén 20.000-10.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírság szabható 

ki. 

A hulladékégetés humán-és környezet-egészségügyi kockázatairól 

Alapvetően a hulladék nyílt téri égetése általános jelleggel Tilos, valamint a tilalom kiterjed a lábon álló 

növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetésére is. 

Ezen főszabály alól ugyanakkor néhány jogszabály enged kivételeket, lehetővé téve a növényi hulladék ége-

tését  

A kivételek: 

 Belterületi ingatlanok esetében a helyi önkormányzat rendeletében szabályozottan lehetővé teheti avar 

és kerti hulladékok égetését. 

 Külterületi ingatlanon az ingatlan tulajdonosa a tűzvédelmi hatóság engedélyével irányított égetést 

hajthat végre. 

 Az erdőterületen található védett növénytársulásokban a teljes talaj-előkészítés és  
 

 a vágásterületen az égetés csak növény-egészségügyi indokból vagy természeti kár megelőzése, illetve 

elhárítása miatt végezhető. 

 Természeti területen a Természetvédelmi Felügyelőség engedélye szükséges a gyep, valamint a nád és 

más vízi növényzet égetéséhez. 

Bővebb információkért keresse fel a www.bacs.katasztrofavedelem.hu honlapunkat, vagy az illetékes 

Katasztrófavédelmi Kirendeltséget az alábbi elérhetőségek egyikén: 

Baja Kvk: Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10; Tel.: 79/521-245; Kecskemét Kvk: Kecskemét, Deák-Ferenc 

tér 4. Tel.: 76/502-810; Kiskunhalas Kvk: Kiskunhalas, Kőrösi út 15; Tel.: 77/520-083 
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Imrehegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2010.(I.28.) rendelete az avar és kerti hulladék égetéséről 

Imrehegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés c) pontjában, valamint a 48.§ (3) bekezdésében, továbbá a szabály-

sértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az avar és kerti 

hulladék égetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 

A rendelet célja és hatálya 

1.§ 
 

(1) Jelen rendelet célja, hogy az avar és a kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok és korlátozások 

megállapításával elősegítse a környezet és a levegő tisztaságának, a lakosság egészségének védelmét. 

(2) A rendelet hatálya Imrehegy község közigazgatási területére terjed ki. 

 

Értelmező rendelkezés 
2.§ 

 

Jelen rendelet alkalmazásában avar, illetve kerti hulladék az ingatlanokon (ide értve a közterületeket is), 

azok tisztántartása, ápolása, gondozása, vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése során keletkezett fű, 

lomb, gyökérmaradvány, szár, levél, kaszálék, nyesedék és egyéb növénymaradvány (a továbbiakban: kerti 

hulladék). 

Az égetés szabályai 

3.§ 
 

(1) A kerti hulladék égetését az év teljes időtartama alatt, vasárnap kivételével a hét bármely napján 10 és 16 

óra között, szélcsendes időben, kellően száraz avar esetén lehet végezni. 

(2) Az égetéshez tüzet rakni csak biztonságos jól kialakított tűzrakó helyen és módon, a lakó- és gazdasági 

épülettől kellő távolságban, állandó felügyelet mellett lehet,  úgy, hogy az az emberi környezetet ne károsít-

sa és az égetés folyományaként keletkező hő kárt ne okozzon.  

(3) Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz 

terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. 

4.§ 

(1) Az égetés csak úgy folytatható, hogy az a környezetet ne zavarja, továbbá a tűz- és a robbanásveszélyt ne 

jelentsen. 

(2) Az égetés céljára szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség 

nincs, azt azonnal el kell oltani. 

(3) Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező, vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható. 

(4) Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kel vizsgálni és a parázslást, izzást meg kell szüntetni. 

Tiltó rendelkezések 
5. § 

(1) Égetéssel a kerti hulladékot megsemmisíteni tilos: 
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a) közterületen, 

b) a szociális-, egészségügyi-, gyermek-, ifjúsági-, nevelési-, oktatási és művelődési intézmények, sportléte-

sítmények, szabadidő-pálya 40 méteres körzetén belül, azok működésének időtartama alatt, 

c) szeles, vagy ködös, erősen párás időben, 

d) vasárnaponként, 

e) vonalas létesítmény (közút, töltés, árok stb.) mentén a létesítmény tengelyétől számított 100 m-en belül, 

f) ha az illetékes szerv tűzgyújtási tilalmat rendelt el. 

(2) A kerti hulladék között más kommunális eredetű, illetve ipari hulladék égetése tilos. 

Szabálysértési rendelkezések 

6.§ 

Aki kerti hulladék égetését az e rendeletben foglaltakról eltérő időben vagy módon végzi, szabálysértést 

követ el, és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

Záró rendelkezés 

7.§ 

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

Imrehegy, 2010. január 28.  

 

Elkezdődött a szociális rendszer megújítása 

A szociális támogatások egy része 2015. március 

1. napjától új helyen igényelhető. 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

rendszere 2015. március 1-jétől jelentős mérték-

ben átalakul. Az állam és az önkormányzat segé-

lyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra 

kerülnek. Az aktív korúak ellátására vonatkozó 

támogatások, vagyis a rendszeres szociális segély 

helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelü-

gyeleti támogatás, valamint a foglalkozást helyet-

tesítő támogatás a jövőben a járásoknál lesz intéz-

hető. 

Az állam által kötelezően nyújtandó szociális ellá-

tásokat 2015. március 1-jétől a járási hivatalok 

állapítják meg. 

 

 

Ezek az ellátások a következők: 

- aktív korúak ellátása, 

- időskorúak járadéka 

- ápolási díj, (alapösszegű, emelt összegű és 

kiemelt ápolási díj),  

- közgyógyellátás (alanyi és normatívfor-

mák), 

- egészségügyi szolgáltatásra való 

jogosultság. 
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A hatáskörváltozás tehát az aktív korúak ellátását 

érinti. 

Az aktív korúak ellátása az aktív korú, nem fog-

lalkoztatott személyeknek nyújtott ellátás. Ezen 

ellátás keretében kétféle támogatás állapítható 

meg, a foglalkozást helyettesítő támogatás, vala-

mint a rendszeres szociális segély helyébe lépő 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támo-

gatás. 

A 2015. március hónapra járó – április 5-ig esedé-

kes- támogatási összegek utalásáról már a fővárosi 

és a megyei kormányhivatalok gondoskodnak 

majd. 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatal dolgozója minden páratlan hét hétfőn 8.30- 

12.30 szociális ügyekben ügyfélfogadást tart az Imrehegyi Önkormányzat épületében. 

A megváltozott jogszabály következtében megalkotta Imrehegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletét a szociális ellátásokról.  

AZ ÉLETHÁZ ALAPÍTVÁNY BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 
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A kézműves szakkör ez évi tervezete 

A kézműves szakkör havonta tartja foglalkozásait, 

a nyári szünidő idején havi kétszer. Ettől az évtől 

úgy módosítottuk a szakkör működését, hogy a 

foglalkozásokon bárki bemutathat egyéni ötletet is 

az évi betervezett alkalmakon kívül. Február 

hónapban kezdtük meg a gyerekekkel az ez évi 

munkát.  

Harisnyából készült hóvirág 

Lányok, fiúk kíváncsian figyelték hogyan is lesz a 

fehér harisnyából és drótból "Hóvirág"  

A foglalkozást ezúttal Petróczi-Kis Péterné 

vezette, és mutatta meg a virágkészítés rejtelmeit. 

Az elkészült hóvirágot készítőik hazavihették. 

 

„Húsvéti dísz készül” március 21-én, szombaton 

17 órakor.  

 

Pilhoffer Zsuzsa április első szombatján, április 

4-én, 16 órakor kezdődő, húsvéti arcfestésre hívja 

a gyermekeket.  

Május hónaptól a szakkör tervezett foglalkozásain 

a következő kis tárgyakat készítjük el: 

 Anyák napjára ajándék készítése - május   

 Kulcstartók készítése –június  

 Szalmakép készítése – július  

 Virágtartó készítése július  

 Gyermekjóléti  Szolgálat szünidei kézműves 

programja - Augusztus  

 Keresztszemes egyszerűbb minta készítése 

Augusztus hónapban  

 Hengeres tolltartó, ceruzatartó- szeptember 

 Madáretető PET palackból – október 

 Halloween Partidekoráció - november  

 Szélforgó készítése színes kartonokból, 

december 

Akik szívesen ügyeskednek és örömmel ké-

szítenek ajándékokat, szeretettel várjunk 

foglalkozásainkra. 

                          Szőke Menyhértné 

Iskolai hírek 

Az iskolában a téli hónapok változatos programokkal teltek. Akikre büszkék vagyunk, Molnár Edvárd és 

Villányi Viktória, Kántor Aletta, Vizhányó Dóra. Edvárd a Kisiskolák Közművelődési Egyesülete által 

szervezett Ifjúsági Ki Mit Tud? versenyen vers kategóriában 2. helyezett lett. Viktória a 2015. évi Logo Or-

szágos Számítástechnikai verseny 1. fordulóján a 3-4. osztályosok között 3. helyezést ért el. A verseny 2. 

megyei fordulóján, korcsoportjában 2. helyezett lett. Mindkettőjük sikerének szívből örülünk. 
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Aletta és Dóri szintén a Kisiskolák Közművelődési Egyesülete által meghirdetett, „Kisnyelvész „ anyanyelvi 

versenyen vettek részt a Lakitelek Népfőiskolán. Eredményüket emléklappal díjazták. 

 
 

Tanórán kívüli programjaink: 

 Január végén egy délután az „Egészség jegyé-

ben” telt nálunk. Tanulóink csoportokban törték a fe-

jüket Apró Mária tanító néni feladványain. Rajzoltak, 

tesztet töltöttek ki „zöldségismeretből”. Minden 

gyermek igyekezettel, lelkesen vett részt a feladat-

megoldásban. Jutalmuk a negyedikesek által elkészí-

tett ízletes zöldségsaláta volt, amit az uzsonnájukhoz 

fogyasztottak el. Jó volt látni, hogy nem csak az édes-

ségek, a zöldséges finomságok is kedvükre valók vol-

tak. Néhány szülő igazi különlegességekkel, sütőtö-

kös, sárgarépás ízesítésű süteményekkel is kedveske-

dett számukra. Köszönjük felajánlásukat! 

 

 Január 27-én a szegedi Mini Színház mulatsá-

gos előadásának örülhettek a gyerekek. A társulat Tál-

tos Jankó történetét hozta el nekünk, amit a tornate-

remben szép díszletekkel megjelenítve nézhettünk 

meg. A belépőjegyek árát az iskola finanszírozta. 

 

 Február 20-án az ovisok farsangi bálján vendé-

geskedtünk. Szűcs László előadóművész bűvészmu-

tatványokkal csalt mosolyt és csodálkozó tekinteteket 

a közönség soraiban ülő kicsik és nagyok arcára.  

 

 A társadalmi szemléletformálás, az empátia, ér-

zékenység fejlesztése érdekében a gyermekekhez egy 

budapesti szervezet,  a NEO Magyar Segítőkutya 

Egyesület sérült tagjai (látás, mozgás) látogattak el . 

Ők mindannyian a segítő négylábúak mellett élik az 

életüket. Kicsit bepillanthattunk azokba a helyzetek-

be, mindennapi tevékenységekbe, ami számunkra , ép 

embereknek oly természetes, de ők a képzett segítő 

kutyák nélkül nem tudnák önállóan megoldani. A 

gyermekek és mindannyiunk számára érdekes, példa-

értékű volt az „érzékenyítő tréning”. 

 

 A pedagógusok IPR pályázati forrásból nevelő-

testületi tréningen vettek részt a helyi könyvtárban. 

 

 

 Dr Pécsi Rita neveléskutató a személyiség ha-

tékony formálása, az érzelmi intelligencia fejlesztése 

témában tartott élményteli, a mindennapokban hasz-

nosítható előadást . Rita nem ismeretlen számunkra, 

több előadásán részt vettünk már. Attraktív előadó-

készségével, lebilincselő mondanivalójával a hallga-

tóság figyelmét és bizalmát mindig magáénak tudja. 

Az előadáson az óvodapedagógusok is jelen voltak. 

 

 Februárban izgalommal készültek diákjaink az 

év egyik legnagyobb ünnepére a Farsangi bálra. A 

résztvevőket a gyermekek által bemutatott történetek:   

Hazudós Jakab és Az elveszett gyermek  meséje szó-

rakoztatta. 

A résztvevők ügyesen, önálló ötleteket is felhasználva 

formálták meg a szerepüket Apró Mária irányításával. 
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A szülők is kivették részüket a készülődésből: jobbnál jobb, ötletes jelmezeket készítettek gyermekeiknek, 

illetve finom süteményekkel, fánkkal kedveskedtek a bál résztvevőinek. 

       

A gyereksereg a tombolasorsolást várta leginkább, 

látva a sok értékes ajándékot. A sorsolás több mint egy 

órahosszat tartott, s örömteli volt, hogy senki nem 

ment haza nyeremény nélkül. Itt szeretnénk megkö-

szönni az SZMK-s szülők (Lukács Anita, Gyóni Mó-

nika, Nemes Mónika és Kocsiné Miklai Mónika) aktív 

segítségét,  akik a helyi és keceli vállalkozókat keres-

tek fel, s nagyon sok felajánlást gyűjtöttek be.  

Minden szülőnek köszönjük a támogatást (tombola 

felajánlást, süteményt, segítséget), amivel hozzájárul-

tak a sikeres rendezvényhez. 

A bevételt a gyermekek iskolai programjaira, kirándu-

lás támogatására, eszközfejlesztésre fordítjuk. 

Támogatóink voltak:  

Levendula Gyógynövényszaküzlet, Ledényi Zoltán 

MOL , Tó Élelmiszer, Szent György Gyógyszertár, 

Zentai Cukrászda, Lottózó Kiss Éva , Rónasági Taka-

rékszövetkezet Imrehegy, Fürtös Vendéglő, Compana, 

Szittyó Presszó, COOP ABC, AVON, Fodrász Kellék, 

Femme Fatale Fehérnemű, Dolcevita Pizzázó Tóbiás 

Zsuzsanna, Trényi Gábor, Életház Alapítvány, 

EXPERT Áruház Kelemen László, Tusori Jánosné 

Méteráru. 

 

Egyházi vonatkozás: 

 

Tanulóink Bobek Tamás káplán, keceli iskola 

lelkész által megismerték a híres 14 szentet, köz-

tük Szent Balász alakját, s névünnepén a közös 

imádkozás után Balázs áldásban részesültek. 

Hamvazószerda beköszöntével, Tamás atya a 

nagyböjti időszak gyerekek által követendő jócse-

lekedeteire hívta fel figyelmüket. 

 

Eszközfejlesztés: 

Az iskola udvarán felállításra került az a „játszótér 

„Csúszdás, mászókás kis torony” kiegészítő ele-

mekkel (háló, rúd, kígyólétra, gyűrű. rámpa), 

melyre már oly régóta vágytunk. 

Ezzel a gyermekek szabadidőben változatosabb 

mozgásformákat gyakorolhatnak, nagymozgásuk, 

egyensúlyérzékük fejlődik. A szabadtéri játéklehe-

tőség bővült. 
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A játszóeszközt nagyrészt IPR pályázati forrásból 

(hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek támogatása) a fenntartó költségvetési 

támogatásából és a helyi Gyermekekért Alapít-

vány segítségével valósítottuk meg. 

A játszótér ütéscsillapító felületének kialakításá-

hoz Loósz István nyújtott segítséget. 

 

Tisztelt Lakosok! 

Ha az elmúlt 25-30 évből rendelkezésükre állnak 

az iskolával kapcsolatos dokumentumok (fényké-

pek az iskola életéből, rendezvényekről, okleve-

lek, emléklap, egyéb….) s azt szívesen rendelke-

zésünkre bocsájtanák, kérjük, hozzák be az intéz-

ménybe! Ez részét képezheti egy iskolatörténeti 

kiállításnak. A dokumentumokat archiválás után 

természetesen visszaadjuk.  

 

Vancsura Lászlóné intézményvezető 

 

Közeledik a Húsvét ünnepe -  
 

 
Településünkön még ma is meglévő népszokások  

 

 Jézus Krisztus feltámadása tiszteletére Húsvét hétfőn mindig van szentmise a templomban. Az idő-

sebb emberek többnyire, a fiatalabbak közül néhányan tartják a nagyböjtöt, különösen a nagypéntek, 

Jézus szenvedéseink és kereszthalálának az emléknapját. 

 Húsvéti sonka, tojás főzés.  

 Locsolkodás és tojásfestés (a locsolkodás kölnivízzel, ám még napjainkban is előfordul, hogy a kabát 

alól szódásszifon kerül elő, és a locsolkodás szódavízzel történik) 

 Locsolóvers tanulás (gyermekek körében a legelterjedtebb manapság, de nagyobbak is akár még po-

énból is mondanak köszöntő versecskét, vagy locsolóverset, hogy ezzel kérjék meg a ház asszonyát, 

leányát, hogy a locsolást megengedje. 

 

Locsolóversek: 

 
Rózsafának tövéből rózsavizet hoztam, 

az lesz ma a legszebb kislány, akit meglocsoltam. 

Drága kislány, gyöngyvirágom, ma van húsvét napja, 

meglocsollak, mosolyogjál, mint egy piros rózsa.  

 

Imrehegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében Kellemes Húsvéti Ün-

nepeket kívánunk Imrehegy minden lakosának.  

 

Patak mellett mentem, azt súgta egy harcsa:  

Van e háznál kislány, hogy az Isten tartsa.  

Meglocsolnám rózsavízzel, hogyha előjönne,  

Akkor az a kicsi lány jaj de nagyot nőne! 
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Egyenlő bánásmód-mindenkit megillet! 

 

 

SINOSZ Bács-Kiskun Megyei Tagszervezet (6000 Kecskemét, Táncsics u. 19. )- 2015. április 1., április 29. 

9:00-13:00 

 

Roma Nemzeti Önkormányzat, (6000 Kecskemét, Battyányi u. 2.) -2015. április 7. 9:00 – 11:00 

Levélcím: 1013  Budapest, Krisztina  krt. 39/B.                           email: ebh@egyenlobanasmod.hu 

Telefon: 795-2975, fax: 795-0760                                               web: www.egyenlobanasmod.hu 
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Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház, (6000 Kecskemét, Reile G.u. 22.) – 2015. 

április 8. 13:00 -15:00 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata, (6000 Kecskemét, Irínyi út.) – 2015. április 

22. 9:00-13:00 

Kiskőrösi Mozgáskorlátozottak Egyesülete (6200 Kiskőrös, Batthyányi u. 4. ) – 2015. április 15. 9:00-13:00 

bejelentkezés telefonon vagy e-mailen:  06-70-5179251        tothedina.mail@gmail.com 

ÁLLAMI KÖZLEKEDÉSI PROGRAM 
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ANYAKÖNYVI HÍREK  

Meghaltak: 

Molnár Ferencné sz. Lőrincz Gabriella Ilona (63 éves) 

Sörös Jánosné sz. Berta Mária 61 éves 
 

Németh János 56 éves 

 

Nagy Jánosné sz. Füle Ilona 85 éves  

 

Haszilló József 30 éves 
 
  

APRÓHÍRDETÉSEK 

 Motorkerékpárok, robogók teljes körű szervizelése, javítása, felújítása, karbantartása. Állapotfelmérés, alkat-

részbeszerzés, adás-vétel. Érdeklődni: Kovács Krisztián (06-30/457-9791, k.krisz03@gmail.com, 

www.kovacsmotorszerviz.hu) 

 Használt ruhák eladók 150 Ft/db.  

Tel.szám: 06-20/542-0032 
 

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

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

A nyitva tartás: Hétfő, Kedd, szerda, csütörtök, péntek szombat délelőtt: 6.00-12.00 órakor a következő 

napokon délután is nyitva van: kedd, szerda, csütörtök és péntek:15.00 – 18.00 óráig. 

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

cukrászati sütemények is rendelhetők: 

Újabb lehetőség nyílt a zöldségboltban: Élelmiszer Utalványokat is elfogadunk! 

Tisztelettel várjuk vásárlóinkat! Cégtulajdonos: Borbényi László Sándor 
 

 Régi pénzt, képeslapokat gyűjtök, aki rendelkezik ilyen tárgyakkal és megválna tőle, szívesen 

elfogadom vagy megvásárolom. Telefonszám: 06/20 240-9381 

 Portrék, karikatúrák, tájképek, csendélet rajzolása 

Szeretnétek színt vinni a hétköznapok szürkeségébe vagy  valakit szeretnétek meglepni vagy csak 

magatoknak? Itt az alkalom!! Vállalom portrék, karikatúrák, tájképek, csendélet rajzolását illetve 

szabaddekorációk festését akár fényképről akár saját elképzelés alapján. -Keressetek-bátran! 

Elérhetőségeim: mr.cartoon0720@hotmail.com.Facebook: MrCartoon Art&Tattoo,  

Telefon: 06-20/965-3938 

 Eladó spaniferek és egy MTZ 550-es főtengely.  

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

Fényképek digitalizálását vállalom (papír alapú fényképek számítógépre, pendrive-ra, DVD-re mentését). 

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

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 

 

„Egy ajtó bezárul itt lenn a földön, 

S egy ajtó kinyílik ott fenn az égben” 

Nyugodjanak békében! 
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