Az önkormányzat kéthavonta kiadott ingyenes lapja.
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Márton napi ünneplés
Ismét hangos volt Imrehegy főutcája, ugyanis november 11-én az óvoda és az iskola gyermekeivel
a Márton napi vígasságokat elevenítettük fel. Szülők, pedagógusok kíséretében lámpásokkal vonultunk a templomba, ahol Papp Józsefné vezetésével
az iskola tanulói eljátszották a szent életű püspök
legendáját. Ezt követően, mindenki izgatottan
sietett a tornaterembe, ahol libazsíros kenyér és
sok finom sütemény várt minden érdeklődőt. Hagyományoknak megfelelően a kedves vendégek
teát és forralt bort fogyaszthattak.

tetszett a csoportnak, ezért a tavaszi hónapok
valamelyikében újabb kiruccanást tervezünk
valamely kiváló előadásra.

Köszönjük a szülők és a munkaközösség tagjainak a szervezésben nyújtott segítségét. Azt,
hogy az idén sem hagytuk feledésbe merülni hazánk eme kedves népszokását.
.

Karácsonyi készülődés

A Budapesti Nemzeti Színházban
voltunk
Október 25-én, 18 fős csoporttal a Budapesti
Nemzeti Színházban megnéztük Töröcsik Mari
színésznő 80 éves születésnapja alkalmából műsorra tűzött Sarkadi-Fábri-Nádasy-Vincze: Körhinta című előadást. A csoportból többen látták a
díjnyertes filmet, ami még inkább motiválta őket
arra, hogy a színpadi változatot is megnézzék.
E kis kirándulás, színházlátogatás, az előadás

Köszönjük neked, édes Jézus,
A helyi
általános
és az óvodáHogy
szívediskolás
minketdiákok
így szeret,
sok együtt
fel a falu
karácsonyfáját.
S azdíszítették
angyalok dalával
együtt
Dicsőítjük ma szent neved!
A Télapó az ügyeskedő gyermekeket és a pedagógusokat
szaloncukorral
jutalmazta.
S ha elmúlik
majd a karácsony,
Te akkor is maradj velünk,
Imrehegy
Önkormányzata
MígKözség
élünk, ezt
a kis családot Képviselőtestülete kellemes karácsonyi ünnepeket
Istenünk!
ésSzeresd,
boldogóújédes
esztendőt
kíván!
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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.

4. VÁLTOZÁS!!!
2016. január 1-jétől
Családsegítő- és
Gyermekjóléti Szolgálat

Rendel: Dr. Suhajda János
Tel.: 78/420-963
Mobil: 06-70/338-5409

Imrehegy Község
Önkormányzatánál. Fogadó óra:
minden héten csütörtökön 8.3014.30 óráig

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.

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.

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.

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: 06-30/298-5148
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

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: 2016.01.07-én (csütörtök) 10.00 órától
Dr. Percs Ágnes gyermekgyógyász, házi gyermekorvos 12. 07én és 2016. 01.04-én (hétfő)
11.00 órától
6. Terhes- és nővédelmi tanácsadás:
Dr. Horváth Attila, szülésznőgyógyász
12.17-én és 2016. 01.14-én (csütörtök) 13.00 órától
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Önkormányzati Hírek
1./A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás jogcímen Imrehegy Község Önkormányzata sikeresen pályázott. Az elnyert pályázati összeg 568.960,-Ft. A
támogatásban elnyert összegből 32 fő részesült szociális tűzifában.
2./Imrehegy Község Önkormányzata hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási pályázat keretében 2015. november 03 - 2016. június 30-ig 11 fő tud foglalkoztatni. Elnyert támogatás összege 7.680.332,-Ft bérköltség
és 1.008.371,-Ft anyagköltség.
3./ Pályázat: Az állattenyésztési ágazat fejlesztése trágyatárolók építése. A felhívás kódszáma: VP54.1.1.6-15 Magyarország Kormányának felhívása az
állattenyésztési ágazatok trágyatárolóinak építése érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban
célul tűzte ki a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő

trágyatárolók megépítését az üvegházhatású gázkibocsájtás csökkentése végett. A cél elérését a Kormány a
mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi
megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja,
hogy:
 a benyújtott támogatási kérelmeket 30 napon belül
elbírálja;
 a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket egyéni
beruházás esetén maximum 50 millió Ft, kollektív
beruházás esetén maximum 100 millió Ft vissza nem
térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló
forrás erejéig;
 az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő
támogatott projekteknek megítélt támogatási összeg
maximum 50%-ának megfelelő előleget biztosít. A
támogatási kérelmet benyújtók az együttműködés keretében vállalják, hogy:
 projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt környezetvédelmi célok eléréséhez;;  a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

Köszönet a Véradóknak!
November 4-én önkéntes véradásra volt lehetőség az
IKSZT Könyvtár Közösségi Helységében. Délután
14.30 és 16.00 óra között érkezett a 7 véradó, akik a
vérükkel segítettek beteg embereken. Köszönet a
Véradók önzetlen segítségéért!

Hirdetés ideje: 2015. november 30.

Szilveszteri Bál
Az Imrehegy Község Önkormányzata jótékonysági Szilveszteri Bált szervez. A bevételét
az önkormányzat informatikai eszközök beszerzésére fordítja.

Aktuális állásinformációk
Acélszerkezet szerelés
Szerkezetszerelésben jártas szakembereket keresünk
magyarországi munkára Bács megyéből. Gépkezelői
jogosítvány, hegesztő képesítés előnyt jelent.
Szállást, utazást térítjük. Tel: 06-20/596-5507

Vendéglő, konyhai munka
Kiskunhalasi Vendéglő, konyhai munkàra munkatàrsat
keres! Tel:+36-30//239-5001,E-mail:
gerkilo@gmail.com. Hirdetés ideje: 2015. nov. 30.

Takarító/takarítónőt keresek
Havi 1 alkalommal takarító/takarítónőt keresek. T:+3670/358-1882, Kiskunhalas, Hirdetés ideje: 2015. november 30.

Gyermekfelügyelet
Kiskunhalason 1 és 4 éves gyermekem mellé, megbízható, tapasztalt, türelmes hölgyet keresek állandó felügyeletre. Bővebb információ telefonon majd személyesen. T: +36-70/379-1707, karolyirozsa@freemail.hu
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Jelentkezni lehet:
Gyóni Mónika: +36-70/459-6597
Földes Zoltán: +36-70/388-4556
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KÖNYVTÁRMOZI
Elkezdődtek a KÖNYVTÁRMOZI vetítések. November hónapban Rideg Sándor: Indul a bakterház című
filmet vetítettük. Résztvevők száma: 11 fő.
Legközelebbi vetítések:
December 29.(kedd) 18 órakor: Hahó, Öcsi!
Január 30. (szombat)18 órakor: Csinibaba
ANYAKÖNYVI HÍREK
Született: Faddi Vanda 2015. november 14. Szülei: Héja Leila és Faddi Péter
Meghaltak:
Lavati András (45 éves)

Márkus András (54 éves) Nyugodjanak békében!

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


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



Családi ház eladó. Imrehegy, Petőfi Sándor u. 5. Érdeklődni: 06-70/638-6205



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: 78/420-812 Megjelenik kéthavonta
Készült: az Önkormányzat hivatalának fénymásolójával 300 példányban.
Felelős szerkesztő: Szőke Menyhértné 06-70/334-2282
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