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Családias hangulatú majális 

Hangulatos majális résztvevői lehettek a község 

lakosai május 1-jén a szabadidőparkban. A 

szervezők gondoskodtak a változatos programokról, 

a jó hangulatról. A zenés ébresztő reggel 8 órától 

várta a parkba érkezőket, a zenét Velker József 

szolgáltatta. 

 

Alig fél óra elteltével gyülekeztek a májusfát díszítő 

gyermekek. A májusfa felállítását követően az 

ügyességi, szórakoztató versenyek kezdődtek az 

alsó- és felső tagozatos tanulók számára. A 

tanítókkal közösen változatos versenyszámokat 

állítottunk össze a gyermekek számára.  

 

A tanulók nagy létszámmal játszottak, és nagyon jól 

érezték magukat a különböző játékokban.  

 

A vállalkozó kedvű felnőttek főzőversenyre 

nevezhettek be, az eredményhirdetéskor a főzők 

szimbolikus díjazásban részesültek. 

A délutáni programban lányok-asszonyok és fiúk –

férfiak futball-mérkőzése zajlott. 

A felnőttek részére vidám vetélkedőket állított 

össze ifj. Molnár Ferenc képviselő, a játékok 

levezetéséről is ő gondoskodott. A játékban 

résztvevők és a drukkolók hangos nevetése töltötte 

be az erdőt. Mindenkinek nagyon tetszett ez az első 

családias hangulatú majális! 
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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 

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 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 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: 07.02. 

(csütörtök) 10.00 órától  

Dr. Percs Ágnes 

gyermekgyógyász, házi 

gyermekorvos 07. 06. (hétfő) 

11.00 órától  

6. Terhes- és nővédelmi 

tanácsadás:   

Dr. Horváth Attila, szülész-

nőgyógyász 

07.16. (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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Pályázati eredmények, pályázati lehetőségek lakosoknak 

2015. évi nyári gyermekétkeztetés támogatása 

Imrehegy Község Önkormányzata „A Gyermekszegénység elleni program keretében” nyári étkeztetés 

biztosítása jogcímen vissza nem térítendő támogatásban részesül, amely szerint 40 gyermek részére 

774.400.- Ft összegben, 2015. június 16- tól–2015. augusztus 14-ig minden hétköznap egyszeri meleg ételt 

tud biztosítani. 

Informatika a közszolgálatban 2015  

Az Imrehegy Község Önkormányzata „Informatika a közszolgálatban 2015” címmel az Országos 

Informatikai Programirodához beadott pályázaton, Antivírus programmal is ellátott 4 db számítógép 

konfigurációt nyert. 

Mosógép csere program! (lakosoknak) 
 

Az Otthon Melege Program ötödik alprogramja új, magas energiahatékonyságú mosógépek beszerzéséhez 

nyújt vissza nem térítendő állami támogatást a magyarországi lakóhellyel rendelkező magánszemélyek 

számára. 

A vissza nem térítendő támogatás mértéke minden esetben a berendezés vételárának 50 százaléka, de 

maximális értéke A+ kategóriájú gépek esetén 25 ezer forint, A++ kategóriájú gépek esetén 40 ezer forint, 

A+++ kategóriájú gépek esetén pedig 45 ezer forint háztartási gépenként. 

A pályázatok a megjelenést követően, a 2015. július 1. és 2015. szeptember 30. közötti időszakban, illetve a 

támogatáshoz rendelkezésre álló forrás kimerüléséig nyújthatók be, kizárólag elektronikus úton, a pályázati 

portálon keresztül. 

 

A pályázatban a Családsegítő Szolgálat családgondozója nyújt segítséget, csütörtökönként 13:30-tól 15:30-

ig tartó ügyfélfogadási időben az imrehegyi hivatalban (Imrehegy, Kossuth tér 11.). 
 

Kedves áramszolgáltatást igénybe vevők! (lakosoknak) 
Újra pályázhatnak  
a rendszeresen fizető, nehéz szociális helyzetben lévő fogyasztók (pl. lakásfenntartási támogatásban, 
lakhatási támogatásban, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, aktív korúak ellátásában 
részesülők, alacsony nyugdíjjal rendelkezők). 
 

 2015. június 22-ig várjuk a rendszeresen fizető, de nehéz szociális helyzetben lévő fogyasztók és az 
előrefizetős mérővel rendelkező hátralékmentes fogyasztók pályázatát.   
Természetesen folyamatosan lehet pályázni 2015. szeptember 15-ig a hátralékos kategóriában is. 
Jelentkezni lehet a Családsegítő Szolgálat családgondozójánál, Imrehegyen csütörtökönként 13.30-15.30 
óra között. 
Pályázathoz szükség van a legutóbbi villanyszámlára. 

Budzisz-Rácz Barbara 
      családgondozó sk.  

Ifjúgazda pályázat nyertese 
 
Üdvözletem! Opóczki Tibor vagyok. 

A 2014-2019-es Ifjúgazda pályázat nyertese, mellyel 40.000 euronak  megfelelő forintösszeget nyertem el. 

Ebből az összegből gombasátrak felállítását tervezem melyekben minőségi laskagomba termesztést fogok 

folytatni, Imrehegy és a környező települések számára. 
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Kápolna látogatás 

2015. június 3-án az iskola tanulói délutáni 

szabadidős program keretében érkeztek meg a 

Kápolnához Csúziné Sebestyén Edit és Trényi 

Mária tanítónők felügyeletével.  

Turó János gondoskodott a csoport 

vendéglátásáról, a kerti asztalon ízesített üdítő 

italok és sütemények sorakoztak. A gyalogszerrel 

megtett út után jól esett a hűtött italokkal a 

szomjoltás.  

 

Ezt követően Turó János beszélt a kápolna 

építésének történetéről. A gyerekek elé egy 

kedves történet tárult, amely egy személyes álom 

megvalósításáról szólt, és kapcsolatban van a 

régészeti gyűjtőmunkával. A tanulók számára 

nagyon érdekesek voltak a tárgyakról elmondott 

információk. Elsőként beszélt Kápolna 

küszöbének eredetéről, ami egyetlen kő, és egy 

középkori keceli templom kőfalából származik. 

Különös érdeklődést vont magára a Kápolna 

mellett lévő asztalkán üveglappal borítottan egy 

ruhadarab, amelyen a Szent Családról festmény 

volt látható. Igazából ez egy póló volt, amit 

kegytárgyként árusítottak Pannonhalmi Bencés 

Főapátság monostorban és az ott 1991-ben 

látogatást tett II. János Pál pápa megáldott. 

 

Turó János befejezésként beszélt arról, hogy 

további tervei vannak a kápolna környékének 

szépítésére. Hamarosan egy feszület is 

elhelyezésre kerül az építmény mellett. A kápolna 

látogatás közös imádsággal és azt követően 

vendéglátással fejeződött be.                       Szőke 

Menyhértné sk. 

 

Nemzeti Bor Maraton 

Május 29-én a Nemzeti Bor Maraton futóverseny 

útvonala érintette községünket. Templom elől 

indultak a futók, több, mint 40 fő.  

A településre érkező Bor Maraton résztvevői 

Soldvadkert irányába földes úton teljesítették 

maratonváltó futásukat. A futók településünkön 

való áthaladását a polgárőrség segítette. Az 

Önkormányzat a jövő évi országos Nemzeti Bor 

Maraton közösségi rendezvényhez csatlakozni 

kíván.  
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Óvodai évzáró ünnepély 

A gyerekekkel már több héttel (hónappal) ezelőtt 

lázasan készültünk az évzáró ünnepségünkre. 

Lelkesen tanultuk a mondókákat, verseket, dalokat 

és a körjátékokat. Mesét dramatizáltunk, 

néptáncoltunk, hogy aztán egy kerek egésszé 

forrjon össze a kis előadásunk. A sok felkészülés 

meg is hozta a gyümölcsét, mert a gyerekek 

kitettek magukért, kitartóan, ügyesen, bátran 

szerepeltek. A betegségek ellenére, szinte 

hiánytalan létszámmal tudtunk a közönség elé 

állni.  

 

A vendégköszöntő után a műsort a kiscsoportosok 

nyitották meg mondókákkal, versekkel, dalokkal 

és körjátékokkal, majd „A három pillangó” című 

mesedramatizálással zárták kis előadásukat. 

Ezután a középső és a nagycsoportosok verseltek, 

körjátékoztak, énekeltek 

 

a közönségnek, majd eljátszották a „Félig nyúzott 

bakkecse” című mesét. 

 

Ezt követően a két csoport közösen táncra perdült 

a felcsendülő népzenére. Megemlékeztünk az 

édesanyákról és a nagymamákról. Néhány verssel, 

szép dallal és egy kis ajándékkal köszönték meg 

nekik a szerető gondoskodást és a törődést a 

gyerekek. 

Az ünnepség végén elbúcsúztattuk a 

nagycsoportosainkat, akik már kíváncsian várják, 

hogy mit tartogat számukra az iskola. A 

tarisznyába kis útravalót kaptak: bort és pogácsát, 

a hagyományokhoz méltón, az óvoda fényképét, 

hogy mindig emlékezzenek ránk és egy 

rózsafűzért, hogy a Jó Isten kísérje egész útjukon 

őket az életben. 

Kókainé Stenczel Margit - Szabóné Sendula Erika 

Programok a közeljövőben az IKSZT Könyvtár, Információs és Közösségi Helyen 

- Június 17-én, 18 órakor Torna a szabadban kicsik, nagyok és felnőttek részére 

- Június 19-én 18 órakor Mi történik állásinterjún (Hogyan készüljünk állásinterjúra?) 

- Június 24 –én (szerdán) 18 órakor Környezetünk védelme-szelektív hulladékgyűjtés (előadás) 

- Június 25-én 18 órakor Internet adta lehetőségek felhasználása a konyhában – háziasszonyoknak és leendő  

háziasszonyoknak étel- és süteményreceptek gyűjtése  

- Június 20-án 17 órakor Kézműves foglalkozás (kulcstartó készítése) 

- Június 12 –június 27 a könyvtár nyitva tartási idejében Képeslap kiállítás látogatható Turó János gyűjteményéből. 
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Járási tűzoltóversenyen vettünk részt 

2015. május 30-án Járási Tűzoltóversenyen vettünk részt egy csoporttal Császártöltésen. Ifjúsági fiú 

kategóriában indultunk, és az első helyezést értük el. A versenyen részt vettek: Rózsa Rajmond, Futó 

Bence, Kollár Bence, Lukács Gábor, Lukács Ádám, Kocsis Márton, Orcsik Márk, Welker Tamás.  

Köszönöm az ifjúsági csapatnak a felkészülést, a szülőknek a támogatást!                               

 Kollár Zoltán csapatvezető 

                                              

 

Véradás helyszíne volt községünk 

2015. 05.06-án az IKSZT Könyvtár Közösségi és Információs Hely közösségi helyisége volt Imrehegyen a 

véradás helyszíne.  

11 jelentkeztek véradásra, ez a létszám a 2 órás idő intervallumra vonatkoztatva jónak volt értékelhető. Akik 

részt vettek, önzetlenül segítettek embertársaiknak, ez a cselekedet egy olyan gesztus, amely mindenképpen 

megbecsülést érdemel!  

Köszönjük a részvételt! 
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Te szedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért! akció 

2015. május 17-én településünk is bekapcsolódott az országos szemétszedési akcióba. Az akció célja a 

környezetünk megtisztítása az eldobált, elszórt szeméttől, ez mellett az, hogy minél több ember figyeljen 

oda a környezetére, minél kevesebben szemeteljenek. Az akcióban 16-en vettünk részt 30 zsák szemét gyűlt 

össze a többórás munka során. A résztvevők részére Bagó Sándor főzött ízletes vacsorát. Köszönjük! 
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ANYAKÖNYVI HÍREK  

Házasságot kötöttek: Bajer Anna és Zsember Géza 

 

Meghalt: 

Rónai Károly (71 éves)      Nyugodjon 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) 

 

 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 
 

 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 

 

 

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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