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KÖZSÉGI FALUNAP 

A hagyományként megrendezett augusztus 

elejei falunap az idén is színes programokat tarto-

gatott a lakosok, és a vendégeink számára. 

A testvértelepülésünkről, Krasznáról és 

Nyárádszentimréről a vendégek a rendezvény 

előtti napon érkeztek meg. 

A délelőtti tartós eső ellenére az emberek a sza-

badidő parkba látogattak a délben kezdődő prog-

ramokra, amelyek szórakoztató és játé-

kos kikapcsolódást biztosítottak. A csaknem délig 

tartó eső senkit nem riasztott el, sátor alá vitt 

nagybogrács alá gyújtott a szakács és az ízletes 

babgulyás elkészült a lakosság megérkezéséig. Az 

idei falunap nyitórendezvénye volt a Polgármeste-

ri Hivatalban Borbényi Éva és Filus Attila „Ke-

resztút” című kiállításának valamint az IKSZT 

Könyvtár közösségi termében  Imrehegy és 

Nyárádszentimre települések értékeinek megnyi-

tója. 

A Keresztút kiállítás gyűjteménye különleges fe-

születeket tartalmazott, Jeruzsálemből származót 

is, vannak fából, rézből és vasból készítettek, va-

lamint szenteltvíz tartók és imakönyvek.   

Az IKSZT könyvtár közösségi termében Imrehegy 

és Nyárádszentimre települések helyi értékei vol-

tak kiállítva. Nyárádszentimre helyi értékeit fotó-

kon szemlélhették meg a látogatók. Településün-

kön értéket képviselő helyi termékek (méz, Tövi 

Homoktövis velő,  Bio Diómag Olaj, riseliő kézi-

munkát készítő régi varrógép és  riselt terítők) 

kiállítása és ezzel egybekötött borkóstoló a Béla 

Borászat boraiból és többféle sajtból kóstoló, ame-

lyet szintén helyi  lakosok Dóra Ádám és Túró 

Tímea  készítenek. 

Délelőtt a Szent Imre Katolikus Templomban az 

ünnepi Szentmisét Burányi Roland celebrálta, a 

Szent Cecília kórus énekelt. A Szabadidő Park-

ban a délutáni programok  közös ebéddel kezdőd-

tek. A jó ebédhez szólt a nóta a keceli Bogárzó 

Citera Zenekar citeramuzsikájának köszönhetően. 

Ebben az évben is készültek műsorral az óvodások 

és az iskolások is. Az alsó tagozatos gyerekek 

rock and roll zenére táncoltak, az óvodások énekes 

körjátékokat adtak elő. Nagyon hangulatos műso-

ruk volt az idén is. Nagy élményt nyújtott a sze-

replés gyermekeknek, szülőknek egyaránt. A 

gyermekeknek nagy meglepetés volt az újabb já-

ték, a légvár csúszdán kívül még a felállított me-

dencében vizigolyóba is bebújhattak és csónakba 

ülhettek. Az ifjúság és felnőttek kikapcsolódását 

egyaránt szolgálta a Airsoft lövészet bemutató és 

az íjászat. 

 

 Sokak örömére a színpadon ismét hangzottak el 

operettslágerek, Kiss Mihály kántor előadásában.  

Rendszeres fellépő a helyi rendezvényeken az Imrehe-

gyi Búzavirág Tánccsoport is, a falunapon  boszorkány-

tánccal szórakoztatta  a közönséget. A csoport műso-

rát követően Kothencz Lajos énekes lépett fel, egyórás 

műsora alatt fergeteges hangulat alakult ki.  
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A délutáni programok az Imrehegyi Felnőtt Színjátszó Csoport műsorával folytatódtak. Ezúttal a felnőtt 

színjátszók a Viszket a hátam című vidám előadással léptek színpadra.  

 

Ezt követően tartalmas bemutatkozó műsort adott 

Balogh Tamás zenész és a Szélkiáltó Együttes.  

Az esti falubálon nagyszerű hangulat kerekedett 

Maci Laci Band zene szolgáltatásával. Az idei 

falunap zárásaként tűzijátékban gyönyörködhettek 

a lakosok.   

Ezúton is köszönjük a rendezvény támogatói-

nak a felajánlásokat!  

Továbbá a falunapi készülődésben és szerve-

zésben, valamint a rendezvény lebonyolításá-

ban résztvevők segítségét is köszönjük! 

 

IMREHEGY ÉS NYÁRÁDSZENTIMRE ÉRTÉKEINEK KIÁLLÍTÁSA 

Az IKSZT Könyvtár Közösségi termében 

rendeztük meg a nemzeti értékek és 

hungarikumok gyűjtésének kutatásának, népszerű-

sítésének, megismertetésének, megőrzésének és 

gondozásának támogatására kiírt HUNG- 2015 

sikeres pályázat kötelezettségeként Imrehegy és 

Nyárádszentimre települések értékeinek kiállítá-

sát. A pályázat keretében a helyi értékbizottság 

tagjaiból, valamint a pályázattal kapcsolatos fela-

datokban résztvevőkből álló delegáció  utazott 

július 8-án Nyárádszentimrére, a Imreheggyel  

közösen pályázó településre. A kiutazásunk célja 

az erdélyi település és környékének helyi értékei-

nek megismerése.  

Nyárádszentimrén július 8-10-ig tartó való tartóz-

kodásunk alatt nagyon sok élménnyel és tapaszta-

lattal gazdagodtunk, amelyet az értékgyűjtés és a 

feltárás során is fel tudunk használni. 

Nyárádszentimre helyi értékeit láthattuk abban a 

múzeumban, amelyet egy helyi származású peda-

gógus hozott létre.  

Ezt követően egy borkóstolón vettünk részt. A 

kirándulásunk alkalmával ismertük meg a kör-

nyékbeli falvakat és azok értékeit, a víz alá teme-

tett falu emlékére állított Bözödi emlékhelyet és 

siratófalat. Erdőszentgyörgyön a Rédey Kastély-

múzeumot néztük meg. 

A kőrispataki Szalmakalap Múzeumban látott 

gyűjtemény az ottani nép tevékenységét, pénzke-

reseti lehetőségét mutatta be, szalmából készített 

kalapok, dísz- és használati tárgyakon keresztül. 

Kirándulásról visszatérve Nyárádszentimrén, a 

helyi kultúrházban a nyárádszeredai Kisbekecs és 

a Bekecs Néptáncegyüttes fergeteges műsorában 

helyi táncokat mutatott be. 

Hazautazásunk délelőttjén nyárádszentimre szak-

rális értékének számító református templomában, 

az ünnepi istentisztelet után a helyi kórus egyházi 

énekeket adott elő. Ezt követte a nyárádszentimrei 

gyermekek és fiatalok értékpályázatainak díjazása. 

Nyárádszentimreiek vendégszeretetét viszonozva 

láttuk vendégül őket és mutattuk be a községünk 

értékeit. Megérkezésük napján a Tűzoltó Egyesü-

let Emlékszobáját, és többnyire a lakosok régi 

használati tárgyait, eszközeit tartalmazó Helyis-

mereti Gyűjteményt. 

Nyárádszentimrei vendégeink településünk helyi 

értékeit a kiállítás keretében ismerték meg. 
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A június eleji rendezvénysorozat keretében zsűri-

zett alkotásokat kiállítottuk, amelyeket az óvodá-

sok, általános iskolások készítettek. A középisko-

lások közül Kupsza Tamás „ Mire vagyok büszke 

Imrehegyen” című díjnyertes prezentációja hang-

zott el, amely nagyszerűen szemléltette értékein-

ket. 

A vendégekkel hazautazásuk napján Kiskunhalas-

ra kirándultunk, a nemzetközi jelentőségű halasi 

csipke készítését láthattuk és a Csipkemúzeumot 

tekintettük meg.  

 

TANÉVKEZDÉS AZ ISKOLÁBAN 

Az új tanév szeptember 1-én kezdődik meg a 

kisdiákok számára. Az idén 34 tanulóval, két össze-

vont tanulócsoportban és két napközis csoporttal mű-

ködik az intézmény. Bejáró gyermekeink utaztatását 

továbbra is Imrehegy Község Önkormányzatának kö-

szönhetjük.  

Tárgyi feltételeink az előző évekhez hasonlóan, jól 

kielégítik igényeinket. Az elmúlt tanév végén udvari 

játszóeszközökkel bővült iskolaudvarunk, melyet most 

vesznek birtokba gyermekeink. 

Szeptembertől személyi változások lesznek a tantestü-

letben. Apró Mária és Trényi Mária kolléganők a to-

vábbiakban más területén folytatják mindennapjaikat. 

Így két pedagógus álláshely betöltésére van szükség. 

Örömteli, hogy Kiss Erzsébet helyi tanító néni, aki 

korábban vidéken dolgozott osztályfőnökként  erősíti a 

pedagógus közösséget. Ezen kívül egy napközis állás-

hely betöltése indokolt. A pedagógusok munkáját óra-

adók is kiegészítik majd. 

Célkitűzéseink:2016/ 2017-es tanévben 

 az új kollégák beilleszkedésének segítése, jól 

működő „csapat „ kialakítása 

 a szülők bizalmának megtartása, partneri igé-

nyeknek való megfelelés 

 képességfejlesztés, az SNI tanulók hatékony 

oktatása 

 környezeti adottságok kihasználása a szabad-

idős programokban 

 hitre nevelés,  hitéleti programokon való rész-

vétel növelése 

Eredményes, vidám tanévet kívánok minden tanuló-

nak, nevelőnek, dolgozónak! 

Vancsura Lászlóné 

tagintézmény -vezető 

ÓVODAI ÉVKEZDÉS 

2016/ 2017-es nevelési évben két óvodai csoport indul, kis középső (Katica csoport) és a középső nagycsoport (Na-

pocska csoport), jelenleg 27 gyermek van beíratva. A nevelési munka keretében a hitre nevelésre nagyobb figyelmet 

szeretnénk fordítani. Tervezzük bevezetni a nagycsoportosok számára a népi tánc és játékos német foglalkozásokat. 

Kókainé Stenczel Margit vezető óvónő 
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK  

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: 06-78/421-000  

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: Árvai Enikő 

6238 Imrehegy, Kossuth L. tér 

6. Tel.szám: 06-30/376-9530 

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: 09.01. (csütörtök) 10.00 

órától  

Dr. Percs Ágnes gyermekgyó-

gyász, házi gyermekorvos 09.05. 

(hétfő) 11.00 órától  

6. Terhes- és nővédelmi tanács-

adás: Dr. Horváth Attila, szü-

lész-nőgyógyász 

09.15. (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 SZÁMLÁK KÉZBESÍTÉSE 
 

              FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit  Korlátolt Felelősségű Társaság 
Nyilvántartó cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cg.: 03-09-126039 

Adószám: 24290054-2-03  Székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz. 

                                      Ügyfélszolgálati irodáink: 
6521 Vaskút, Külterület 0551/2.   : 79/524-821  / : 79/572-052 

6300 Kalocsa, 021/30. hrsz.  : 78/ 561-003 / : 78/561-004 

6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7. : 77/400-063 / : 77/951-761 

6300 Kiskőrös, Petőfi S.u. 108.  : 78/312-106: fbhnpkft@fbhnpkft.hu  

 

Tisztelt Önkormányzat! 

Mint az Önök előtt is bizonyára ismert a hulladék-

ról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítá-

sával folytatódott a hulladékgazdálkodási köz-

szolgáltatás átszervezése. Legfontosabb lépésként 

meghatározásra került az állami hulladékgazdál-

kodási közfeladat és ennek következtében elkez-

dődött az állam szerepvállalása a tevékenységek 

megszervezésében. Megalapításra került a Nemze-

ti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyon-

kezelő Zrt. (NHKV Zrt.) mely feladatául az állami 

szerepkör gyakorlati végrehajtását kapta, így a 

közszolgáltatási díjak beszedését, kintlévőségek 

kezelését is. 

Az átszervezés során a hosszas egyezetések után 

újonnan felállított rendszerben került sor a szám-

lázásra. A 2016. 2. negyedévi számlák elkészítése 

és megküldése a korábban megszokottól később 

történik meg a napokban.  

Ezúton tájékoztatni kívánjuk Önöket, hogy a 

2016.04.01.-.2016.06.30. időszakra kiállított  

számlákat a lakosság a fizetési határidő lejártát 

követően fogja megkapni az új rendszer felállítá-

sából eredő technikai problémákból kifolyólag. 

Ezáltal a számlák fizetési határideje a kézhez-

vételtől számított 15 nap, függetlenül a számlán 

feltüntetett fizetési határidőtől. 

A fenti okok miatt késedelmi kamat, illetőleg 

járulékos költségek felszámítására a módosított 

fizetési határidőt kell figyelembe venni. 

Egyben tájékoztatjuk, hogy az érintett ingatlan-

használók az elérhető helyi médiákon keresztül is 

tájékoztatást kapnak a fizetési határidőt érintő 

módosulásról. 

Az okozott kellemetlenségekért elnézésüket kér-

jük. 

Vaskút, 2016. augusztus 18. 

Tisztelettel:  

Agatics Roland 

ügyvezető igazgató 

 

TISZTELT LAKOSOK, ADÓZÓK! 

Felhívjuk figyelmüket, hogy közeleg a helyi adók befizetésének határideje, az idei évben is szeptember 

15-ig lehet késedelmi pótlék mentesen megtenni az II. félévi adók befizetését. A határidőn túl teljesített 

befizetések után késedelmi pótlékot számolunk fel. Kérjük a határidő figyelembevételét és annak betartását! 

Köszönettel:   Imrehegy Község Önkormányzata 

KÖNYVÁRUSÍTÁS  

A leselejtezett könyvek árusítása szimbolikus áron az IKSZT Könyvtár nyitva tartási idejében. Hétköznap:   

8.00-12.00 óráig, szombaton: 14.00 órától. 

-5- 

mailto:fbhnpkft@fbhnpkft.hu


8. évfolyam 4. szám        Imrehegyi  Szóvivő

ANYAKÖNYVI HÍREK  

Meghalt: 

 

Juhász Jánosné (születési név: Sándor Aranka) - 63 éves 

Bakos István - 62 éves  

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
Köszönet a falu népének, hogy elkísérték Juhász Jánosné (Arit) utolsó útjára. (Borbély József) 

 
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 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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