Az önkormányzat kéthavonta kiadott ingyenes lapja.
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NÉPMESE NAPJA 2015
Hagyományőrző programként rendezzük meg
minden évben a Népmese Napját a HUNRA, Magyar
Olvasástársaság országos felhívásához csatlakozva.
Október 1-jén Benedek Elekre, a nagy meseíróra és
gyűjtőre emlékeztünk színes programunkkal az Imrehegyi IKSZT Közösségi és Információs Hely könyvtárhelyiségében. Az emberek mesékkel telt tarisznyával érkeztek a könyvtárba, hogy méltóan ünnepeljék
Elek apó születésének évfordulóját.
A mesék világából válogatva évről-évre változatossá
tesszük minden korosztály számára ezt a programot.
Ebben az évben is az iskola és az óvoda csoportosan
vett részt a rendezvényen. Az iskolások meséket hoztak, néhányan 1-1 mesét olvastak fel.
Mesék között barangolva, meseszereplőkkel kapcsolatos kérdésekből játékos vetélkedőt szervezett a könyv-

tár az óvodás és az iskolás gyermekek számára. Klaszszikus mesék birodalmából az ovisok kaptak feladatokat, Benedek Elek meséiből az iskolások készültek erre
a napra. Meseillusztrációkat készítettek, a legügyesebbek díjazásban részesültek. A vetélkedő játékosságát
jelentették a lufikban elrejtett meseszereplők, valamint
a mesefigurákkal ékesített mesefák.
A program érdekessége volt, hogy az idén nagymamák
és anyukák szerepeltek együtt gyermekükkel, unokájukkal 1-1 mese felolvasásával, énekléssel, meséléssel.
Úgy érezzük, sikerült még közelebb hozni a népmeséket a programon résztvevő gyermekek lelkéhez. Köszönjük a programon résztvevők szereplését,
„A mese gyógyír, a mese játék, a mese csoda, a mese hit, a mese lélek. Mosoly mindenki lelkére.”

Tartalomból előzetes:
FBH-NP Nonprofit KFT, Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató tájékoztatója
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Bursa Hungarica pályázati kiírások -Sírhelyek újraváltása
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Eltelt 25 év - újra itt a könyvtármozi
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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 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.
4. Családsegítő szolgálat

Imrehegy
Község
Önkormányzatánál 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
szolgáltatások:

ellátandó

1. Védőnői szolgáltatás:
naponta: Védőnő: Ürmös Noémi

6238 Imrehegy, Kossuth L. tér
6. Tel.szám: 06/70/624-2235
E-mail:
egeszseghaz.imrehegy@dunaweb.hu
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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:
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 gyermekgyógyász, házi gyermekorvos,
Rendel: 11.05. (csütörtök) 10.00
órától
Dr. Percs Ágnes gyermekgyógyász, házi gyermekorvos 11. 02.
(hétfő) 11.00 órától
6. Terhes- és nővédelmi tanácsadás:
Dr. Horváth Attila, szülésznőgyógyász
11.19. (csütörtök) 13.00 órától
7. Gyermekjóléti szolgálat:
Vancsik Nóra fogadó óra:
Kedd: 12.30-16.30 óra
Szerda: 8.30-13.00 óra
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FBH-NP KözszolgáltatóNonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartó cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cg.: 03-09-126039
Adószám: 24290054-2-03
Székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.

Ügyfélszolgálati irodáink:
6500 Baja, Szabadság út 22.
6521 Vaskút, Külterület 0551/2.
6300 Kalocsa, Érsekkert 4-1.
6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7.
6300 Kiskőrös, Petőfi S.u. 108.

 : 79/420-609
 : 79/524-821 / : 79/572-052
 : 78/ 561-003 / : 78/561-004
 : 77/400-063 / : 77/400-063
 : 78/312-106

:fbhnpkft@fbhnpkft.hu

TISZTELT IMREHEGYI LAKOSOK ÉS KÖZÜLETI
PARTNEREK!
Az FBH-NP Nonprofit KFT, mint a térség hulladékgazdálkodási közszolgáltatója ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot és Közületeket, hogy elindítja a 2 kukás gyűjtési rendszert, annak érdekében, hogy a háztartásokban képződött hulladék mennyisége minél magasabb arányban hasznosuljon, csökkentve ezzel a
lerakóba kerülő hulladékmennyiséget.
Az eddig megszokott módon (1 kukás rendszer) a hulladékgyűjtő edényzetekbe kevert (biológiailag
bomló és csomagolási hulladék) települési hulladék került gyűjtésre, az új rendszerben, ezen hulladékot
a továbbiakban 2 felé szükséges gyűjteni. Így a képződött hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása,
még 1 db edényzet (sárga fedéllel ellátott) ingyenes kiosztásával valósul meg háztartásonként, melybe az
úgynevezett csomagolási hulladék gyűjthető.
Ezen sárga fedéllel ellátott edényzetbe együttesen az alábbi csomagolási hulladékok kerülhetnek:
műanyag (pl.PET palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz, műanyag zacskó, reklám táska, PP,
HDPE jelzésű flakonok),
- papír (pl.újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír),
- fehér és színes üveg (pl. befőttes-, ásványvizes-, boros-, sörösüveg),
- fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz)
Az összegyűjtött csomagolási hulladék ezt követően 2 hetente ürítésre kerülazon napokon, amelyen a
hagyományos edényzet ürítése (hétfő) is történik Imrehegy közigazgatási területén. 2 kukás gyűjtés érdekében, 2 hetente 2 db hulladékgyűjtő gépjárművet indít, 2015. november 16-i héttől a szolgáltató, tehát az
első gyűjtés időpontja: november 16.
-

Természetesen emellett a biológiailag lebomló hulladék gyűjtése a jelenleg is használt edényzetben történik, a bevett gyakorlat szerint, ezen biológiailag lebomló hulladék a csomagolási hulladék gyűjtésére
szolgáló edényzetbe nem keverhető.
A szolgáltatás és a díjfizetés változatlan formában megy tovább. A szerződött partner számára (megbízott átvevő esetén, az átvétel csak meghatalmazással lehetséges) a sárga fedéllel ellátott edényzetek átvehetők ingyenesen, lakcímkártya felmutatásával az alábbi helyen:
Imrehegy lakosságának és közületeinek:
2015. november 5-6. között az Önkormányzat házhoz szállítja.
Segítő együttműködését megköszönve tisztelettel:
Vaskút, 2015. október 13.
Agatics Roland
ügyvezető
FBH-NP Nonprofit KFT
-3-
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BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK (2016. ÉVI FORDULÓ)
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik

Imrehegy Község Önkormányzata csatlakozott
a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához.

a) a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert,
érettségizettek és a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű
(nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak
részt venni.

Az „A” típusú pályázatra azok az Imrehegy területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes
idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy
felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.

A pályázat benyújtási határideje:
2015. november 9.
A pályázattal kapcsolatban további információt Imrehegy Község Önkormányzatánál

A „B” típusú pályázatra azok az Imrehegy területén állandó lakóhellyel rendelkező,

(cím: Imrehegy, Kossuth tér 11., telefon:
78/521-941) kérhet.

SÍRHELYEK ÚJRAVÁLTÁSA
Imrehegy Község Önkormányzata felhívja a
Tisztelt
Hozzátartozók
figyelmét,
hogy
szíveskedjenek megváltani az 1990. év előtt
elhunyt hozzátartozók nyughelyére vonatkozóan a
sírhelyeket!

Amennyiben a Tisztelt Hozzátartozó már
újraváltotta a sírhelyet,
kérjük a befizetéséről szóló bizonylatot
szíveskedjen a hivatal részére eljuttatni.
A temetési hely feletti rendelkezési jog
időtartamát a 145/1999.(X.1.) Kormányrendelet a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi
XLIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 18. §
(1) - (2) bekezdései határozzák meg.

Imrehegy Község Önkormányzatának Képviselőtestületének a temetőkről és a temetkezésről szóló
12/2000.(X.26.) rendelete értelmében a sírhelyek
25 év lejáratával újraválthatóak.
Sírhely újraváltásának díja:
- egyes sírhely: 5000,-Ft+ÁFA
- kettős sírhely: 10.000,-Ft+ÁFA

A
hivatkozott
jogszabály
értelmében
szíveskedjenek 2015. december 31-ig újraváltani a
sírhelyet. Amennyiben nem történik meg az
újraváltás a sírhely újra temethetővé válik.
(Imrehegy Község Önkormányzata)

Ügyintézés
helye:
Imrehegy
Község
Önkormányzata Telefonszám: 06-78/521-941.
VÉRADÁS IMREHEGYEN

Imrehegyen az IKSZT Könyvtár közösségi helyiségében (Imrehegy, Kossuth tér 1-3.) VÉRADÁS lesz
2015. 11. 04-én, 14.30 -16.00. Akik Kecelen szoktak vért adni, azok el tudnak jönni véradásra helyben.

-4-
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ELŐADÁS AZ ANYATEJ VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL
Az anyai gondoskodás és szeretet legtermészetesebb kifejezési formája az anyatejes táplálás.
Egyre több csecsemő hal meg a világon azért,
mert nem jut anyatejhez. Ezért indította el az
Egészségügyi Világszervezet és az UNICEF átfogó programját a csecsemők egészséges fejlődése,
egészséges táplálása érdekében. A szoptatási kultúra visszaállítása érdekében 1992-től emlékeznek
meg világszerte az ANYATAJES TÁPLÁLÁS
VILÁGNAPjáról.
Az idén tizenegyedik alkalommal került megrendezésre Imrehegyen a Védőnői Szolgálat szervezésében és az Önkormányzat támogatásával az
„Anyatej Világnapja”. Ez alkalomból szervezett
rendezvény legfőbb célja volt, hogy önbizalmat
adjon az édesanyáknak: merjenek szoptatni, higygyenek önmagukban és gyermekük egészséges
fejlődésében.

Az idei évben a rendezvényen elsőként felelevenítettük a csecsemők és az anyák védelmében 100
éve megalakult Országos Stefánia Szövetség és a
Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat múltját,
majd az anyatejes táplálás népszerűsítése mellett a
babahordozás ősi módszerével ismerkedhettek
meg a jelenlévők. Ezt követően az édesanyák
megosztották egymással a szoptatással kapcsolatos ismereteiket, élményeiket.
Az előadások után a várandóssággal és a korszerű
csecsemőgondozással kapcsolatos könyvbemutató, játéksarok és uzsonna várta a jelenlevőket.
A rendezvény végén a résztvevők a támogatók
által felajánlott ajándékcsomagokkal térhettek
haza.
Ürmös Noémi
védőnő

TEKERJ VELEM HETVENET!
Eltájolók Turista és Szabadidősport Egyesület szervezésében a Tekerj velem 70-et/40-et programba
településünk is bekapcsolódott. Szeptember 12-én Imrehegyen is volt ellenőrzőpont külterületi tanyán a kerékpártúra résztvevőinek. Az ideérkezőket zsíros kenyérrel, hagymával és ásványvízzel kínáltuk. Ahogy
megérkeztek a tanyára, baloldalon láthatták a Kápolnát és a Kápolna mellett egy képgyűjteményt arról, ahogyan az álomban megjelent Kápolna felépült. Bringások megtekinthették Túró János gyűjtéséből álló téglakiállítást. A gyűjteményben szerepeltek XIX-XX századi téglák különböző mesterjegyekkel, évszámokkal és
címerekkel. Nevezetes volt a téglák közül az Osztrák-Magyar Monarchia címeres tégla. Ezen kívül figyelmet felkeltő volt a téglagyűjtemény mellett elhelyezett cserépedény, amely méreteiben a megyében egyedülállónak számít. (1.30 méter magas, 90 kg súlyú) Az érdeklődők fotókat is készítettek a kiállított tárgyakról a
rövid itt tartózkodásuk alatt. A program további célja, hogy az egészséges testmozgás mellett, a községek
idegenforgalmi nevezetességeivel is megismerkedhetnek a túrázók.

-5-
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ÚJ ROVAT AZ ÚJSÁGBAN, ÚJ HIRDETMÉNY A KÖNYVTÁRBAN
Aktuális állásinformációk
A könyvtár hirdetőtábláján heti frissítéssel olvashat környékbeli álláslehetőségekről, segítséget kaphat jelentkezéssel kapcsolatban. (önéletrajz készítés, jelentkezéssel kapcsolatos információk)
A meghirdetett állások:
1.

Eladói állás

Hirdető cég: HABI Kft., Elsődleges kategória: Szakmunka - Bolti eladó, Pénztáros, Város: Kiskunhalas
A HABI KFT. műszaki érdeklődésű munkatársat keres megújuló, együttműködő csapatába. Szakmai elvárás: - kereskedelemben eltöltött gyakorlat - (Gépész, autószerelő) középfokú végzettség - Mezőgazdasági
gépalkatrészek ismerete - Számítógép felhasználói szintű ismerete - "B" kategóriás jogosítvány Fényképes
szakmai önéletrajzát, a betölteni kívánt pozíció és telephely feltüntetésével 2015. november 15-ig a
HR.HABI@GMAIL.COM címre kérjük elküldeni. (Bővebb információ a könyvtárban.)
2. Kereskedelmi asszisztens
Kereskedelmi végzettségű munkatárs jelentkezését várjuk, ügyintézés-asszisztencia valamint telefonhívások
kezelésére. Azonnali munkakezdés! Önéletrajzzal jelentkezés a lapon (Munkavégzés helye: Kiskunhalas
Jelentkezni lehet: http://napiallas.hu/lpmsrkmmt_kereskedelmi-asszisztens-kiskunhalas weboldalon
3. Általános irodai adminisztrátor
See You Korlátolt Felelősségű Társaságnál, e-mail cím: konyveles@jjconsulting.hu
(Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat portálján)
Álláskereséssel kapcsolatos tájékoztató rendezvény a könyvtárban 2015. november 12-én lesz Hol dolgozzak? - személyre szabott álláskeresés offline és online lehetőségei címmel.
Programok a közeljövőben az IKSZT Könyvtár, Információs és Közösségi Helyen
Október 21-én, de. 9.30 órakor Almabál (óvodások számára zenés, táncos foglalkozás)
Október 25-én (vasárnap) Körhinta című előadásra színházlátogatás a Nemzeti Színházba Budapestre
Október 30-án, 17 órakor Ügyfélkapu igénylése, online ügyintézés lehetősége
November 05-én, 17 órakor Immunrendszer erősítése (egészségteszt kitöltés, értékelés)
November 06-én Szent Imre nap megünneplése (óvodások számára foglalkozás)
November 11-én Márton napi ünneplés (óvodások számára foglalkozás)

F E L HÍ V Á S!
Felhívjuk a lakosaink figyelmét, hogy az iskola utca végén található kijelölt helyre lehet
lerakni rendezett formában a kertjükben keletkezett gallyakat.
-6-
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ELTELT 25 ÉV …és most …ÚJRA ITT KÖNYVTÁRMOZI!
Új ingyenes szolgáltatás
Bevezetjük új ingyenes szolgáltatásunkat havonta 1 alkalommal , minden hónap utolsó szombatján 18 órakor az IKSZT Könyvtár helyiségében filmvetítés lesz. Az első alkalom kivételesen a hónap 3. szombatja
lesz. A könyvtári hirdetőtáblán közzé tesszük vetítendő film címét.
A filmeket Nemzeti Audovizuális Archivum, MANDA és a Kecskemétifilm kft. gyűjteményéből válogathatunk.
A szolgáltatás könyvtári tagsághoz kötött, a könyvtárba való beiratkozás ingyenes.)
Október 24. 18.00 óra Pacsirta (Szereplők: Tolnay Klári, Töröcsik Mari, Nagy Anna, Latinovits Zoltán,
Bara Margit)
November 28. 18.00 óra Rideg Sándor: Indul a bakterház
(Szereplők: Árgyelán Ádám /Csóka Csaba /Parrag Levente /Sasvári Levente (Bendegúz) Gáspár Sándor
(Bakter) Kubik Anna (Banya),Sághy Tamás (Patás)

A további vetítésekhez a filmválasztáshoz ötleteket fogadunk el.
Mindenkit szeretetettel várunk.
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7. évfolyam 3. szám

Imrehegyi Szóvivő

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot kötöttek:
Kuhl József és Zelei Csenge

Bolla Viktor és Morci Mariana

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!
A hulladék elszállítás költségeinek csökkentése céljából emblémás hulladékgyűjtő zsákokat
árusítunk. Bővebb információ az üzletben! Tisztelettel várjuk vásárlóinkat! 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: 06-30/473-9136



Árpa és tritikale folyamatosan kapható napi áron.
Szállítás megoldható. Gyenizse Lajos 06/20 443-1399



Homoktövis szaporítóanyag kapható. Érd.: 06/70 381-6995



Választási malacok eladók. Érdeklődni: 06/20/456-0310

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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