
 
Az önkormányzat kéthavonta kiadott ingyenes lapja.                                        2016.  április  8. évf. 2. szám 

 

HELYI ÉRTÉKTÁR MEGKEZDTE MUNKÁJÁT 

Az IKSZT könyvtár közösségi termében 

2016. március 31-én volt a nyitónapja annak a 

rendezvénysorozatnak, amely a „Szentimrei lili-

omos kincskeresők” című sikeres pályázat révén 

került megrendezésre. A rendezvényen a 

Hungarikum Bizottság Értéktár Koordinációs 

megbízottja dr. Horváth Zsolt, a minisztérium 

részéről Mihály Margit, a Hungarikum Bizottság 

tagja is részt vett.  

Az értékek rendszeréről, az értéktár előké-

szítéséről dr. Horváth Zsolt tartott előadást, vala-

mint javaslatokat adott a helyi értékek felvételé-

vel kapcsolatban. A lakosság köréből gazdálko-

dók, őstermelők érdeklődve hallgatták a helyi 

értékekről szóló információkat.  

 

Nemzeti érték bemutató előadást hallhattunk a 

Béres Kft. megbízottja prezentációjában a Béres 

Csepp termékekről, azok gyártásáról, és fogyasz-

tási javallataikról.  

 

 

 

A diákokat értékgyűjtő versenyre hívtuk meg, 

melynek keretén belül a hungarikumokról szóló 

feladatokat oldottak meg. A versenyen résztvevők 

értékes ajándékokkal térhettek haza.  

A múlt megőrzésére, az emlékek ápolására 

irányuló versenyfelhívásokat tettünk közé, a 

pályaművek beadási határideje 2016. május 

15.  

Mire vagyok büszke Imrehegyen? rajzverseny 

került meghirdetésre az óvodásoknak és az általá-

nos iskolásoknak. A középiskolások a településen 

lévő értékek kutatására és bemutatására prezentá-

ció készítésével pályázhatnak. Mindkét pályáza-

ton a legsikeresebb résztvevők értékes tárgy- és 

pénzjutalomban részesülnek. 

 

Pályázat a lakosság részére 

Az Imrehegyi Települési Értéktár  ennek remé-

nyében pályázatot ír ki, melynek célja, hogy a 

település lakói személyesen nyújtsanak be javas-

latot az értékekre. 

Az értékek a következő kategóriákba sorolha-

tók: 

• agrár- és élelmiszergazdaság (például mezőgaz-

dasági termékek, élelmiszerek, italok) 

• egészség és életmód (például népi gyógyászat) 

• épített környezet (például mesterségesen épített, 

közösségi létet szolgáló épület) 

 

• ipari és műszaki megoldások (például kézmű-

vesség szellemi termékei és tárgyi javai) 

• kulturális örökség (például kulturális örökség 

szellemi és tárgyi javai, kézműves termékek és 

alkotóik, irodalom, népdal, film) 

• sport (például sportolói életművek és csúcstelje-

sítmények) 

• természeti környezet (például természeti tájak, 

geológiai képződmények) 

 

• turizmus és vendéglátás (például turisztikai att-

rakciók, étel- és italkészítési eljárások) 
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Értékeink és az értéktár gondos megbecsülése 

kiemelten segíti a turizmus erősödését. Legfőkép-

pen most, hogy jelentősen megnőtt a környékére 

érkező turisták és érdeklődők száma. A faluinkra 

jellemző termékek megismertetésével, honlapun-

kon való megjelenítésével, a forgalmas csomó-

pontokban tájékoztató és interaktív táblák kihe-

lyezésével céltudatosabbá tehetjük magunkat és a 

hozzánk érkezőket.  

Ehhez pedig elengedhetetlen a megelőző közös 

gyűjtőmunka. Az összegyűjtött információk, me-

lyek a honlapunkon is elérhetőek lesznek, lehető-

vé teszik egy könyv kiadását is, mindezt a polgá-

rok közreműködésével (pld. a sajátos imrehegyi 

receptekkel, történetekkel, képekkel, kihalóban 

lévő  

 

mesterségek bemutatásával). Jelenleg még nem 

teljes az értéktárunk, de bízunk abban, hogy az 

Önök közreműködésével közösen megtöltődik és 

kiegészül.  

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

• A javaslatot benyújtó személy, intézmény, szer-

vezet adatait és elérhetőségeit. 

• Az érték megnevezését. 

• Kategóriába sorolását (fent leírt nyolc kategóri-

ából). 

• A települési érték rövid, szöveges bemutatását, 

egyedi jellemzőinek és történetének leírását, ha 

lehet fotóval kiegészítve. 

• Az érték fellelhetőségének helyét. 

• Indokolását az értéktárba történő felvétel mel-

lett. 

 

A legjobb ajánlások és pályamunkák bekerülnek 

az értéktárunkba. 

Az első öt legötletesebb ajánló, a témához kötődő 

értékes ajándékcsomag díjazásban részesül 

 

Versünnep a könyvtárban 

2016 április 13-án délelőtt az óvodások és 

az iskolások izgalommal gyülekeztek a helyi 

könyvtárban. A már hagyománnyá vált tavaszi 

ünnepünkre, József Attila születésnapja, a Költé-

szet napja adta az alkalmat. A  rendezvényen részt 

vettek az óvodások,  az iskolások, a nevelők és  

hitoktatónk is. 

A programot a kicsik csoportos versmondása ve-

zette be, a nagycsoportosok egyenként is meg-

idézték a tavasz szépségeit. 

Az iskolások tavaszi virágokként mutatkoztak be. 

(ibolya, búzavirág, pitypang..) 

A verseket mesejáték követte : A szívtelen csiga-

biga történetében, sok kis szereplő mutathatta 

meg ügyességét és szép jelmezét.  

Az ünnepet közös éneklés, szép zeneszámok szí-

nesítették. A verseket, a mesét az osztályfőnökök, 

óvónénik tanították be. 

Végül Némethné Macu óvónéni szavalta el Petőfi 

Sándor: Arany Lacinak című verses meséjét egy 

igazi, pajkos Lackóval az ölében.  

Szép délelőttöt töltöttünk együtt a versek ünne-

pén. 

Vancsura Lászlóné (tagintézmény vezető) 
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK1.  

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:  

Keceli Orvosi  

Ügyelet látja el.  

6237 Kecel, Főtér 2.  

Telefon: 78/421-000   

Hétköznapon: 

17.00 órától másnap reggel  

7.00 óráig.  

Hétvégén és ünnepnapon: 

egész nap másnap reggel 7 

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 Iskolafogá-

szat 

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 ellá-

tás. 

Járási Hivatal ügyfél fogadá-

sa: Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Kiskőrösi 

Járási Hivatala kéthetente (pá-

ros héten) hétfőn du. 14.30-

15.30-ig ügyfélfogadást tart. 
 

4. Változás!!! 

2016. január 1-jétől 

Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 

Imrehegy Község 

Önkormányzatánál  

Fogadó óra: minden héten 

csütörtökön 8.30-12.30 óráig 
 

5.Vízműkezelői közlemény: 
Munkaidőben imrehegyi vizes 

problémával Nemes György 

üzemvezetőt lehet keresni:  

06-20/924-8349.  

Az alábbi telefonszámon 

munkaidőn túl a központi 

hiba-bejelentőt lehet hívni: 

06-78/313-077. 
 

6. Polgárőrség központi 

mobilszáma:  

06-70/250-3881  

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 ellátandó 

szolgáltatások: 
 

1. Védőnői szolgáltatás:   
naponta: Védőnő: Ürmös 

Noémi  

6238 Imrehegy, Kossuth L. tér 

6. Tel.szám: 06/70/624-2235 

E-mail: 

egeszseghaz.imrehegy@duna

web.hu 

 

 

 

 

 

 
Önálló védőnői tanácsadások:  

Nővédelmi- és várandós anyák 

részére tartott tanácsadás:  

Hétfő: 8.00 – 10.00 óráig 

 

Csecsemő- és kisgyermek ta-

nácsadás:  

Hétfő: 10.00 – 12.00 óráig                                                        

 

Ifjúsági-és iskola védőnői ta-

nácsadás: 

Szerda: 12.00 – 14.00 óráig 

 

5. Gyermekorvos:  

 Dr. Zsember Katalin gyermek-

gyógyász, házi gyermekorvos, 

Rendel: 05.05.. (csütörtök) 10.00 

órától  

Dr. Percs Ágnes gyermekgyó-

gyász, házi gyermekorvos 05.02. 

(hétfő) 11.00 órától  

6. Terhes- és nővédelmi tanács-

adás:  Dr. Horváth Attila, szü-

lész-nőgyógyász 

05.17. (csütörtök) 13.00 órától  

  

Hétfő 8.00 – 9.00 

Kedd 8.00 – 9.00 

Szerda 13.00 – 14.00 

Csütörtök 8.00 – 9.00 

Péntek 8.00 – 9.00 
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KERÉKPÁRTÚRA  

Április 18-án hétfőn szép tavaszi nap volt, melyen kerékpártúrát tettünk kb 28 iskolás, egy szülő , 

nagyszülő és a nevelők részvételével. Az imrehegyi borpincét elhagyva településünk védett növényét, a 

tavaszi hérics szépségét tekintettük meg. A növény sárga színével szinte hívogatja a látogatókat. Sétát tet-

tünk még a különböző fafajtákkal, virágzó, illatos bokrokkal teli dimbes-dombos területen. Élményekkel 

teli érkeztünk vissza kis túránkról. 

Vancsura Lászlóné (tagintézmény vezető) 

ZÖLD IKSZT ORSZÁGOS VERSENYEN VETTÜNK RÉSZT 

Herman Ottó Intézet 2016. március 30-án 

a Zöld IKSZT elnevezésű versenyfelhívást tett 

közzé az ország IKSZT Könyvtárai körében. A 

két hétig tartó játékba jelentkezett az imrehegyi 

IKSZT Könyvtár csapata is, Imrehegyi hérics 

néven. A feladatok szórakoztatóak, izgalmasak 

voltak és ismét összekovácsoltak egy csoportot, 

amelynek tagjai lelkesen vettek részt a feladatok 

teljesítésében. 

 

Volt babcsíráztatás, helyi érték megóvása, tájséta, 

hulladékokból kreatív tárgyak készítése és tesztek 

kitöltése. A 2,5 – 3 órás tájsétánk során a telepü-

lés helyi értékeit látogattuk meg, majd az egyik 

feladat teljesítéseként egy választott helyi érték  

megóvására (rendbe tételére) került sor. Hulladé-

kok felhasználásával készült el a könyvtár előtt 

álló virágtartó,  

valamint 50 db kiselejtezett CD-ből lámpaernyőt 

alkottunk. 

A játék végén Szépségversenyt hirdettek a ver-

seny kiírói, a Herman Ottó Intézet munkatársai. A 

Szépségversenyre nem a csoporttagok nevezhet-

tek be, hanem a kicsírázott babnövendékek. 

Milyen helyezés lett az eredmény? 

Az Imrehegyi IKSZT Könyvtár Imrehegyi hérics 

csapata az 57 csapat közül 86,5 ponttal országo-

san a 6. helyezett lett, megyei szinten viszont 1. 

helyen végeztünk. 

 

Köszönöm a csapattagok lelkes részvételét! 

Szőke Menyhértné 
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Imrehegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázatot nyújtott be 

Az Imrehegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázatot nyújtott be a gyakorlóruha, hagyományőrző és védő-

ruhára, valamint különböző felszerelések beszerzésére. A megpályázott összeg közel 500 e Ft. 

Az egyesület szeretné megköszönni mindazoknak, akik az előző évben is az adójuk 1 %-ával támogatták a 

Tűzoltó Egyesületet. Ebben az évben is szívesen fogadja az egyesület a felajánlásokat. 

Egyesület adószáma: 18216066-1-03                                                        Kollár Zoltán (tűzoltóparancsnok)         

 

TeSzedd!-Önkéntesen 
 

a tiszta Magyarországért akció keretén belül Imrehegy Község Önkormányzata az idei évben is csat-

lakozik a szemétgyűjtési akcióhoz. 

Községünkben a szemét gyűjtés időpontja 2016. április 29. 

Ha szeretne részt venni az akcióban az Önkormányzatnál lehet felvilágosítást kérni. 

 

 

MAJÁLIS (Május 1-jén) 

a futballpályán 

 

Programok: 

9.00 Zenés ébresztő 

9. 00 Májusfadíszítés, állítás 

10.00 Futóverseny 

10.30 Főzőhelyek elfoglalása 

11.00 Ügyességi versenyek iskolásoknak(szlalomozás labdával, lufi kígyó, bonbonvadászat, célba do-

bás, keksztorony) 

12.00 Ebéd 

14.00 Erdőjáró túra 

15.30 Szabadtéri játékok (labdajátékok, tollaslabda stb.) 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

IKSZT KÖNYVTÁR PROGRAMJAI MÁJUS HÓNAPBAN 

 

Május 17-én, 15.00 órakor Értékes könyvek Magyarország történetéről és templomairól 

Május 20-án, 17.00 órakor Internet adta lehetőségekről felnőtteknek – hogyan jutunk fontos információk-

hoz 

Május 20–án, 18.00 órakor Mozogjunk egyre többet! – kicsik és nagyok részére kint a szabadban mozgásos 

feladatok 

Június 4-én, 16.00 órakor Idénymunka, nyári munka – ismertető a nyári diákmunkákról 
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ÉLETHÁZ ALAPÍTVÁNY BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 
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ANYAKÖNYVI HÍREK  

Született: 

Gyóni Bence 2016. március 7. Szülei: Lavati Eszter és Gyóni Norbert  

Kisa Erik 2016. március 10. Szülei: Bolemányi Anikó és Kisa János 

Meghalt: 

Turcsik Ferenc - 68 éves 

 

APRÓHÍRDETÉSEK 
 

 Motorkerékpárok, robogók teljes körű szervizelése, javítása, felújítása, karbantartása. Álla-

potfelmérés, 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 május 1-től: Hétfő, Kedd, szerda, csütörtök, péntek szombat délelőtt: 5.30-12.00 

órakor a következő napokon délután is nyitva van: kedd, szerda, csütörtök és péntek:15.00 – 19.00 

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 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 

 Vízórán belüli elfolyások, csapcserék javítását továbbra is vállalom. Tel: 06-70/228-9399 

 Ház eladó Imrehegyen, a Petőfi u. 5 szám alatt Tel.: 06-70/638-6205 

 Ház eladó Imrehegy külterületén, kövesút mellett központi fűtéssel ellátott ház eladó, amely 3 

szoba, fürdőszoba, főzőkonyha és folyosó helyiségekből áll. Nagy kert, udvar és gyümölcsös tar-

tozik hozzá. Irányár: megegyezés szerint. Érdeklődni: 06-30/735-4525 

 Munkalehetőség Imrehegyen! Kacsatömésre 1 fő munkaerőt keresek Imrehegyre fő- vagy rész-

munkaidőre. Érdeklődni: Loósz József, Tel. szám: 06-30/637-3385 

 

 

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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