
 
 

Az önkormányzat kéthavonta kiadott ingyenes lapja.                                        2016. június 8. évf. 3. sz. 

 

 

MIRE VAGYOK BÜSZKE IMREHEGYEN?  

Az Imrehegy település Önkormányzata a 

Hungarikum Bizottság által a határokon túli ma-

gyar településekkel együttműködésben megvaló-

suló nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésé-

nek népszerűsítésére és megismertetésére kiírt 

pályázaton a „Szentimre liliomos kincskeresők” c. 

programja keretében hirdette meg a 

Mire vagyok büszke Imrehegyen? című rajzpá-

lyázatot. 

 

 

A helyi értékekről szóló legjobban sikerült alkotá-

sok díjazása a gyermeknap programjaként június 

3-án volt az általános iskola tornatermében. Sok 

szép rajzzal vettek részt az óvodások, iskolások, a 

középiskolások pedig prezentációt készítettek a 

település értékeiről. 

Az óvodások részére meghirdetett rajzpályázatra 

17 alkotás érkezett. A következő rajzok kerültek 

díjazásra: 

1. Andries Paula, Imrehegy temploma (5 éves) 

2. Halász Krisztina, Imrehegy temploma (5 éves) 

3. Halász Róbert, Az én óvodám (7 éves) 

Az alsó tagozatosok részére meghirdetett rajzpá-

lyázatra 26 pályázat érkezett. Az alsó tagozatosok 

rajzai között a díjazottak:  

1. Bódi Mónika Suzanna, 2. oszt. Imrehegyi címer  

2. Szabó Bence 3. oszt. Múzeum 

3. Bódi Miklós 2. oszt. Szent Imre Templom 

    Szabó Dávid 4. oszt. Tavaszi hérics 

A felső tagozatosok részére meghirdetett rajzpá-

lyázatra 5 pályázat érkezett. 

1. Csertő Fanni 8. oszt. Szent Imre Templom  

2. Kutyka Lívia 7. oszt. Szent Imre szobor 

3. Villányi Viktória 5. oszt. A százéves fa 

A középiskolások részére meghirdetett pályázatra 

2 prezentáció érkezett. 

1. Kupsza Tamás (18 éves) 

2. Vancsura Gréta Lilla (17 éves) 

 

  

A rajzpályázat díjazottjai értékes ajándékokat, a 

prezentáció pályázat nyertesei vásárlási utalványt 

is kaptak. Gratulálunk!:-) 
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A rajzpályázat értékelését és díjazását követően a 

program egyik résztvevője volt a világhírű Heren-

di Porcelánmanufaktúra Zrt. A porcelánmanufak-

túra két munkatársa az előadásukat követően kéz-

műves foglalkozást tartott az óvodásoknak és is-

kolásoknak. Herendi rózsát készítettek a gyerekek.
 

PRÓBÁLD KI - NE HAGYD KI!  

A Nemzeti Tehetség Program keretében 

sikeresen elnyert pályázatnak köszönhetően a Nők 

a Nemzet Jövőjéért Egyesület és a fenntartásában 

működő Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyterem-

tési és Önkéntes Ház programsorozatot tartott 

könyvtárunkban.  

 

A PRÓBÁLD KI, NE HAGYD KI! programban 

résztvevőknek módjuk volt új, a hagyományos 

iskolai keretek között kevesebb figyelmet kapó 

területeken kipróbálni magukat, és új erősségeket, 

érdeklődési területeket fölfedezni magukban. A 

három kiválasztott terület: a zene és a tánc, a kép-

zőművészet és a mesterségek, valamint a sport 

volt.  

A bemutatóval egybekötött különböző ügyességi 

feladatokban vehettek részt a gyerekek.  

AKIK NEM HAGYTÁK KI - azok számára sok 

örömet jelentett valamennyi kipróbált interaktív 

foglalkozás: 

 az egyedi sokszínű technikával történő alkotás 

élménye, kézműves foglalkozások keretében, 

 interaktív közös játék hangszerekkel, 

 logikai készségfejlesztés táblás játékokkal, 

sakkal. 

Akik eljöttek, nagyon jól érezték magukat, és él-

ménnyel térhettek haza, az elkészített alkotásokat 

hazavihették, és ajándékot is kaptak.  

 

   

 

Majális  

Hagyományunkhoz híven rendeztük meg a 

majálist. Az idei évben kevesebben vettek részt a 

programon, mivel Kecelen, a Megyei Tűzoltónap 

volt, így az ifjúság zöme és a felnőttek közül is 

sokan a keceli programot választották. 

Zenés majálisunk a májusfa díszítésével és felállí-

tásával kezdődött. Ezen inkább az alsó tagozato-

sok vettek részt, de néhány szülő is kilátogatott a 

szabadidőparkba a kora délelőtti órákban. Az 

ügyességi játékokon minden gyermek részt vett. 

Legnépszerűbbek voltak az új feladatok, 

csokievőverseny, lufikígyó, és a keksztorony. A 

gyermekek örömére a délelőtti program futball 

versennyel zárult. 

A délutáni órákat labdajátékokkal töltöttük el, a 

megérkező felnőttek szórakoztatására ügyességi 

páros táncversenyt hirdettünk. A délután esős idő-

járás nemcsak megzavarta a majálisozók jókedvét, 

de be is kellett fejezni a játékokat. A majálison 

résztvevők szórakoztatására a zenét Szvatlovszki 

József szolgáltatta. Köszönjük! 

Szőke Menyhértné 
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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.  

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 

10. 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@dunaw

eb.hu 

 

 

 

 

 

 
Önálló védőnői tanácsadások:  

Nővédelmi- és várandós anyák 

részére tartott tanácsadás:  

Kedd: 8.00 – 10.00 óráig 

 

Csecsemő- és kisgyermek ta-

nácsadás:  

Péntek: 8.00 – 10.00 óráig               

 

Ifjúsági-és iskola védőnői ta-

nácsadás: 

Szerda: 12.00 – 14.00 óráig 

 

5. Gyermekorvos:  

 Dr. Zsember Katalin gyermek-

gyógyász, házi gyermekorvos, 

Rendel: 07.07. (csütörtök) 10.00 

órától  

Dr. Percs Ágnes gyermekgyó-

gyász, házi gyermekorvos 07.04. 

(hétfő) 11.00 órától  

6. Terhes- és nővédelmi tanács-

adás: Dr. Horváth Attila, szü-

lész-nőgyógyász 

07.21. (csütörtök) 13.00 órától  

11. Állatorvos 

Dr. Beke József 

Elérhetőség: 06-20/971-8180  

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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TÁJÉKOZTATÓ A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS RENDJÉRŐL 

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kíván-

ja felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 

házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés keretein 

belül lehetőség van a sárga fedelű 

gyűjtőedényzetet meghaladó mennyiségű szelek-

tív hulladék díjmentes elszállítására az alábbi 

feltételek mellett:  

 

A keletkező többlet szelektív hulladékot, a meg-

szokott ürítési napon (reggel 6 órától az ürítés 

időpontjáig) a sárga fedéllel ellátott edényzet mel-

lé kérjük kihelyezni, papír, karton hulladék eseté-

ben lapra hajtogatva, összekötözve, vagy egyéb 

szelektív hulladék esetében átlátszó zsákban, 

hogy az ürítést végző gépjármű személyzete meg 

tudja állapítani, hogy az valóban szelektív hulla-

dékot tartalmaz.  

 

A sárga fedelű edényzetbe és a mellé helyezett 

átlátszó zsákba az alábbi hulladékok kerülhetnek: 

 műanyag (pl. PET palack, műanyag zacskó, 

reklám táska, mosószeres, mosogatószeres, koz-

metikai szeres flakonok (tusfürdős, samponos), 

tejfölös-, joghurtos-, vajas, stb, dobozok, tejes-, 

gyümölcslés stb. Tetra Pack dobozok (italos kar-

ton), csomagolófólia, fólia, műanyag szék, mű-

anyag eszközök, műanyag játékok, hungarocell) 
 papír (pl. újságpapír, szórólap, füzetek, köny-

vek, irodai papírhulladék, csomagolópapír, hul-

lámpapír, kartondoboz) 
 fém (alumíniumos sörös, üdítős doboz, alufó-

lia, fém konzerves doboz, háztartási fémhulladé-

kok (pl. evőeszközök, kotyogós kávéfőző, fém 

főzőedény) 
 

A többlet szelektív hulladékot tartalmazó átlátszó 

zsákba kérjük elsősorban PET palackot helyezze-

nek.  

A műanyag flakonokat és a papírdobozokat lapít-

va kérjük a kukába helyezni, hogy minél kevesebb 

helyet foglaljanak el. 

Kérjük a fehér- és színes üveget lehetőség szerint 

a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken helyezzék 

el. 

 

PROGRAMDÚS GYERMEKNAP 

Az idei gyermeknap felhőtlen kikapcsoló-

dást jelentett az óvodás és iskolás gyermekeknek. 

A reggelizés után az iskola előtt rendezett aszfalt-

rajz versenyen elkészített színes krétarajzok iga-

zolták a gyermekek jókedvét, vidámságát. A rajz-

verseny témája a nyári vakáció volt. A szabadidő-

park ezen a gyermeknapon is hangos volt a gye-

rekzajtól, a sorversenyek izgalmai örömteli játék-

ban nyilvánultak meg. Az önfeledt versenyzés 

után a gyerekek örömmel fogadták a kiskunhalasi 

Kaméleon Társulat zenés-táncos műsorát. A mű-

soruk nagyon interaktív volt, a résztvevő gyerekek 

is bekapcsolódhattak 1-1 zenés játékba.  

Ezt követte a Mire vagyok büszke Imrehegyen? 

című rajzpályázat eredményhirdetése, amit már az 

óvodások és iskolások egyaránt nagyon vártak. A 

különböző korcsoportokban az első három helye-

zett értékes ajándékokat kapott.  

A gyermeknap záró programja volt a Herendi Por-

celánmanufaktúra Zrt. bemutatója. 

 

 

Előadás a világhírű Herendi porcelánról, majd 

Herendi Porcelánmanufaktúra tartott kézműves 

foglalkozást az óvodásoknak és az alsó tagozato-

soknak. A gyermekek herendi rózsát készítettek. 

A nemzeti értéket bemutató előadáson szülők is 

részt vettek. 

Szőke Menyhértné 
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Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület eseményeiről, versenyeiről 

Az Imrehegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

a 2016-os évre az Országos Tűzoltószövetség által 

kiírt pályázaton vett részt. A nyertes pályázatnak 

köszönhetően az egyesület 286.000 Ft-t nyert fel-

szerelések bővítésére, a működési költségek finan-

szírozására pedig 180.000 Ft-ot. 

Az egyesület a Kiskunhalasi Szent József Általá-

nos Iskola 8. b. osztályát vendégül látta és egész 

napos programot rendezett számukra. A tanulók 

megnézték a Tűzoltók Emlékszobáját, a Múzeum-

szobát, majd a szabadidőparkban kismotorfecs-

kendő-szerelést. kocsifecskendő-szerelést mutat-

tak be, ezt követően  a tűzoltói felszerelések be-

mutatója volt. A diákok maguk is kipróbálhatták a 

szerelési gyakorlatokat. Nagy élményt jelentett 

számukra ez a program. 

2016. május 1-jén, Kecelen megrendezésre került 

a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szerve-

zésében a Megyei Tűzoltónap. Ez alkalomból ha-

gyományőrző versenyen vettünk részt egy felnőtt 

és egy ifjúsági csapattal. Az ifjúsági csoport ezen 

a megmérettetésen kimagasló eredményével az 

első helyre került. 

A csapatok két versenyszámban mérték össze tu-

dásukat versenytársaikkal –volt ügyességi hordó-

gurítás és kocsifecskendő-szerelés. Az utóbbi ver-

senyszámban 3. helyezést ért el a felnőtt csapat, 

azonban az összesített eredmények között a 2. 

helyen áll. 

  Kollár Zoltán 

tűzoltóparancsnok 
 

    

 

AZ IKSZT KÖNYVTÁR JÚLIUSI PROGRAMJAI: 

 
Július 5. 12 Falugazdász fogadóórája (a július 19-i és 26-i fogadóra szabadság miatt elmarad) 

Július 7. A kék ló - játsszunk papírszínházat, foglalkozás óvodásoknak. (9.30-10.30)  

Július 14. Ügyességi feladatok óvodásoknak (9.30-10.30) 

Július 14. Elektronikus adóbevallásról tájékoztató jelleggel előadás. 

Július 15. Védjük a természetet! Előadás a természettudatosságról. (18 órakor) 

Július 16. Hulladékból virágtartó készítése ifjúság részére. (17 órakor) 

Július 21. Papírforgó készítése, foglalkozás óvodásoknak (9.30-10.30) 

Július 28. Disney mesék filmen – Micimackó színezése. Foglalkozás óvodásoknak (9.30-10.30) 

 
 

5 



 8. évfolyam 3. szám   Imrehegyi Szóvivő 

ANYAKÖNYVI HÍREK  

Született: 

Kisa Hanna 2016. május 22. Szülei: Gyalus Julianna és Kisa Csaba 

Meghalt: 

Tompai Zoltán – 55 éves 

Fejes József (Tüskös tanyák 33.) – 82 éves                             

Szempék Imréné – 81 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 

 Vízórán belüli elfolyások, csapcserék javítását továbbra is vállalom. Tel: 06-70/228-9389 

 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 tarto-

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

 

 

 

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 

 

 

 

Nyugodjanak békében!
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