Az önkormányzat kéthavonta kiadott ingyenes lapja.

2015. augusztus 7. évf. 3. sz .

SZENT IMRE TESTVÉRTELEPÜLÉSEK TALÁLKOZÓJA - FALUNAP
Idén Imrehegy település tartotta a Szent
Imre herceg nevét viselő települések találkozóját,
amelyet 2006-ban Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke hívott életre. Részt vett a rendezvényen Bányai Gábor országgyűlési képviselő,
valamint Mihály Margit, a Szent Imre Bizottság
titkára is, és itt voltak Csíkszentimre,
Hegyközszentimre, Mátraszentimre, Pestszentimre, Soltszentimre, Tiszaszentimre, valamint Szentimrefalva delegációi.

A rendezvény támogatói voltak: Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat, Babenyecz János, Béla
Borászat, Életház Alapítvány, Fürtös Vendéglő,
Haszilló István, Kalmár Pékség, Lehócz József,
Loósz Józsefné, Loósz István, Modus Kft., Palásti
László, Szabó András, Szilágyi Ferenc, az
imrehegyi asszonyok pedig házi süteménnyel
kedveskedtek a szombati ebédhez.

A találkozó célja az ünneplés mellett, hogy a felnövekvő korosztály bevonásával példaképet emeljünk számukra Szent Imre herceg eszmeiségével.
Ezt a célt szolgálta a szentté avatott, fiatalon elhunyt herceg emlékére összeállított délelőtti emlékműsor és a délután folyamán celebrált szentmise is. A vendégek a nap folyamán megtekintették
a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Emlékszobáját, a Helytörténeti Kiállítóhelyet és az IKSZT
Könyvtárban Turó János képeslapgyűjteményéből
összeállított kiállítást. A rendezvény előtti esti
vendéglátás alkalmával színvonalas műsort adott
az Imrehegyi Tánccsoport.

Augusztus 8 -án a szabadidőpark volt a
színhelye az évente hagyományként megrendezett
falunapnak, amelyen minden korosztály talált kikapcsolódást magának. A rendezvény előtti nap
délután érkeztek meg hozzánk testvértelepülésünk, krasznai delegáció tagjai és a néptáncegyüttes. Régi hagyományok elevenedtek fel ezen a
rendezvényen. A reggeli zenés hívogató alkalmával a falu zenészei lovas kocsikkal az utcákat végigjárva a lakosságot színes falunapi programra
hívogatták. Az idén újra szabadtéri szentmise volt,
a színpadon felállított oltárral – ezzel sokak kívánsága teljesült.

FALUNAP
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A sátrak megteltek helyi lakosokkal, és vendégekkel, miközben 7 bográcsban főtt a finom pörkölt,
melyet Bleszák Gábor keceli lakos ingyenesen
készített el és résztvevők közösen fogyasztották
el. Az ebéd közben a Keceli Bogárzó Citerazenekar műsorát hallhatták. Ezt követően kezdődtek el
a helyi műsorok, majd a Krasznai néptánccsoport
fellépése és a várva várt sztárvendég fellépése.

az idén is nagy sikere volt, többen megnézték és
kipróbálták az íjászat tudományát.
A rendezvény sikeréhez Áfész Kecel, Rónasági
Takarékszövetkezet, Béla Borászat, Csúzi Miklós,
Életház Alapítvány, Greksa Margit, Palásti László,
Lajkó András, Üde-Kunság Vidékfejlesztési
Egyesület Kalmár Pékség, Lajkó Gábor, Pálmai
Ferenc, Császár Ferenc , Fenyvesi Zoltán, Loósz
István, Kókusz Club&Caffe, Városi Óra-Ékszer és
Lehőcz József támogatók nagyban hozzájárultak.

Az óvodások és az iskolások két különböző műfajt
képviselő táncműsorral léptek színpadra. Felkészülésüket, előadásukat a közönség tapssal jutalmazta. A Krasznai Néptáncegyüttes két ízben is
szórakoztatta a jelenlévőket hangulatos műsorukkal. Közben megérkezett a sztárfellépő, Roberto,
aki fergeteges hangulatot varázsolt.

A falunap előkészületeiben és megszervezésében segítők munkáját ezúton is köszönjük!

Anyatej Világnapja

Az anyai gondoskodás és szeretet legtermészetesebb kifejezési formája: az anyatejes táplálás.
Évente több millió csecsemő hal meg, illetve válik
nyomorékká azért, mert nem jut anyatejhez. Az
élet első órájában megkezdett szoptatás és a kizárólagos szoptatás az első hat hónapban gyermekek
millióit mentheti meg a korai haláltól. A szoptatás
a legegészségesebb életkezdetet nyújtja a gyermekek számára.

A hagyományok legnagyobb képviselőjeként az
Imrehegyi Búzavirág Tánccsoport fellépése zárta
a délutáni műsort, a tánccsoport olyan koreográfiát képvisel a magyar néptánc világában, amely
100-200 éves múltra tekint vissza.
Ezért az öltözet, a műfaj egyedisége teszi az erre a
koreográfiára épülő műsort szórakoztatóvá és
kedvelté sokak számára.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az
UNICEF átfogó programot indított el a csecsemők
egészséges fejlődése, egészséges táplálása érdekében. A szoptatási kultúra visszaállítása érdekében
1992-től világszerte megemlékeznek az ANYATEJES TÁPLÁLÁS VILÁGNAPJÁ-ról. A rendezvény legfőbb célja, hogy önbizalmat adjon az
édesanyáknak ahhoz, hogy merjenek szoptatni,

Ez volt jellemző a csoport falunapi táncfellépésére
is. A falunapi programot az esti falubál zárta, az
ropogós csárdásokat és mulatós dalokat hallva az
újra benépesült a színpad és környéke. A gyermekek örömét szolgálta az egész nap folyamán
igénybe vehető ugrálóvár és az arcfestés lehetősége, amely ingyenes volt. Az íjászati bemutatónak
-3-2-

7. évfolyam 3. szám

Imrehegyi Szóvivó

higgyenek önmagukban és gyermekük egészséges
fejlődésében.

13 óráig tartó Anyatej Világnapja rendezvényre.
A rendezvény helyszíne: Könyvtár, Információs
és Közösségi Hely Imrehegy, Kossuth Lajos tér
1-3.

Szeretettel várok minden várandós és kisgyermekes
édesanyát, kis- és nagycsaládot, édesapát, nagymamát és nagypapát, rokont a

Megjelenésére feltétlenül számítok!

2015. szeptember 11-én (pénteken) 10 órától kb.

Ürmös Noémi védőnő

A JUHÁSZ (PRÓZAVERS)

Délvidék, erdők, mezők vadvirágos táján, fut
egy juhász a nyáj után, kutyáját elhagyatva, árván.

A Bodri is a száját nyalja, és a fülét megharapja.
„Ébredj gazdi, gazdi ébredj gyorsan, mert a nyáj
szétszalad most nyomban”

Bodri, a puli szabadságon van éppen, és most pihenget a fák hűvös tövében.

Kezdődik a délutáni hajsza, a juhász a birkákat hajtja. Kezében bot, üvölt mindhiába, az izzadság
gyöngyözik a homlokára. A Bodri vigyorogva kíséri
és tisztes távolságból figyeli. Végre közelednek az
esti órák, a birkák a juhászt megszánják. Már nem
szaladnak, pihenni térnek, de előtte egy kis abrakot
kérnek.

Néha felnéz, lábaira teszi a fejét, és nézi hogyan
szalad a nyáj szerteszét.
Lohol már a juhász, szalad a két lába, a puli meg
mosolyog magába. A hogy a nap felfelé megy az
égen, egyre melegebb lesz az erdőn, mezőn és réten.
A birkák a fák alá bemennek, mert ott hűvöst remélnek. A juhász is követi őket. Egy tarisznyából
borosüveg kerül elő, azt meghúzza, majd fejét álomra hajtja. Addig Bodri a tarisznya tartalmát kifosztja, de a kenyeret meghagyja.

Fáradt már a pásztor, lefekszik az ágyra, holnaptól a
Bodri vigyáz majd a nyájra!

id. Alberczki László

Telnek az órák, a juhász álomvölgyön járva, a kedvesét látja az álmába, aki éppen csókot adna szájára.

Programok a közeljövőben az IKSZT Könyvtár, Információs és Közösségi Helyen
Szeptember 9-én, de. 9.30 órakor Barátkozzunk a könyvekkel - új könyvekkel - foglalkozás óvodásoknak
Szeptember 11-én, du. 17 órakor Miről lehet szó állásinterjún? (képzettség, referencia, szakmai tudás)
Szeptember 23-án, de. 9.30 órakor Őszi kép színes falevelekből – foglalkozás óvodásoknak
Szeptember 19-én (szombaton) 14 órakor Erdei túra –ifjúság számára
Szeptember 29-én Mire jó az Internet? Az internet széleskörű használatáról tájékoztatás.
Szeptember 30-án Népmese Napja (Benedek Elek népmeseíró- gyűjtőre emlékezünk)
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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
JánosTel.: 78/420-963
Mobil: 06-70/338-5409
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.

zatánál 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:06-78/313077.

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
ideje 2015. szeptember 1. –
szeptember 30.-ig
Nővédelmi- és várandós anyák
részére tartott tanácsadás:
Kedd: 8.00 – 10.00 óráig
Csecsemő- és kisgyermek tanácsadás: Péntek:10.00–12.00
óra

6.Polgárőrség központi mobilszáma: 06-70/510-3131
Vezetője:
Sebestyén
István
Elérhetősége: 06-70/313-9954

Ifjúsági-és iskola védőnői tanácsadás:
Szerda: 12.00 – 14.00 óráig

7.A keceli rendőrőrs Ügyeletese
az alábbi mobilszámon érhető el:
06-70/374-0375

. Gyermekorvos:
Dr. Zsember Katalin gyermekgyógyász, házi gyermekorvos,
Rendel: 09.03. (csütörtök) 10.00
órától

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.

8.
Falugazdász:
Kollerné
Vámosi Zsuzsanna ügyfélfogadási ideje: IKSZT (Könyvtár) kedd: 8.00 -12.00 óráig.
Elérhetősége: 06-30/817- 5025

Dr. Percs Ágnes gyermekgyógyász, házi gyermekorvos 09. 07.
(hétfő) 11.00 órától

4. Családsegítő szolgálat
Imrehegy Község Önkormány-

egeszseghaz.imrehegy@dunaweb.hu

Súlyos esetben a fenti telefonszámról ügyeletes orvos
a helyszínre hívható, egyéb
esetben a fenti címen lévő
orvosi ügyeleten történik a
betegek ellátása.

9. Hegyközségi ügyintézés:
Ferro Csaba hegybíró
minden nap: 8.00-12.00 óráig
Elérhetősége: 06/78/420-421

6. Terhes- és nővédelmi tanácsadás: Dr. Horváth Attila, szülész-nőgyógyász 09.17. (csütörtök) 13.00 órától

Egészségházban ellátandó
szolgáltatások:
1.Védőnői szolgáltatás:
naponta: Védőnő: Ürmös Noémi

7. Gyermekjóléti szolgálat:
Vancsik Nóra fogadó óra:

6238 Imrehegy, Kossuth Lajos
tér 6. Tel.: 06-70/624-2235
E-mail:

8. BKM Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala minden páratlan héten hétfőn de. 8.00-11.00 óra
között tart ügyfélfogadást. Ügyintéző: Paskáné Szvetnyik Ilona.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Meghaltak:

„Egy ajtó bezárul itt lenn a földön,

Apró Lajos (85 éves)

Nyugodjon békében!

S egy ajtó kinyílik ott fenn az égben”

APRÓHÍRDETÉSEK


Motorkerékpárok, robogók teljes körű szervizelése, javítása, felújítása, karbantartása. Állapotfelmérés, alkatrészbeszerzés, adás-vétel. Érdeklődni: Kovács Krisztián (06-30/457-9791,
k.krisz03@gmail.com, www.kovacsmotorszerviz.hu)

 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



Eladó spaniferek és egy MTZ 550-es főtengely. Fényképek digitalizálását vállalom (papír alapú
fényképek számítógépre, pendrive-ra, DVD-re mentését). Érdeklődni: Villányi József, telefon: 0630/473-9136



Árpa és tritikale folyamatosan kapható napi áron.
Szállítás megoldható. Gyenizse Lajos 06/20 4431399



Homoktövis Szedd Magad! akció előzetes telefonegyeztetéssel (750 Ft/kg). Érd.: 06/70 3816995



Imrehegyen 022/88 hrsz-ú 0,6 ha szántó van eladó. Érdeklődni: 06/70 3816995

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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