Az önkormányzat kéthavonta kiadott ingyenes lapja.

Anyatej Világnapja 2016
Világszerte 1992-től, hazánkban 1993 óta
ünneplik az Anyatejes táplálás Világnapját vagy
más néven a Szoptatás Világnapját. Ebből az alkalomból az IKSZT Könyvtárban Anyatej-napi esemény került megrendezésre. Gyermeküket váró és
kisgyermekes anyukák vettek részt elsősorban a
rendezvényen.

2016. október 8. évf. 5. sz.

egyben, hiszen olyan ellenanyagokat tartalmaz,
amik védik a gyermekeket a fertőzéstől, továbbá
olyan aminosavakat is, amelyek elengedhetetlenek
az idegrendszer fejlődéséhez.
De nemcsak az anyatejes táplálásról volt szó, hanem az azt követő táplálási időszakról is. A rendezvényt tovább színesítette vendégelőadónk is.
Gyermán Vivien csengelei védőnő a hozzátáplálásról, és annak szabályairól számolt be az édesanyáknak.
Ezek után az óvodás korú gyermekek egészségképének, személyi higiéniájuknak alakulásáról
volt szó. A rendezvény alatt, míg az édesanyák
figyelték az előadásokat, addig a gyerekek a játszósarokban tölthették kellemesen az időt. Köszönettel tartozom Gyermán Viviennek, Árvai Zoltánné Bóna Évának, és legfőképp a könyvtár dolgozóinak, hogy megrendezésre kerülhetett Imrehegyen ez az esemény.
Árvai Enikő
védőnő

A megjelent anyukáknak, a köszöntőt követően
az anyatejes táplálás és szoptatás fontosságára,
jelentőségére hívtam fel a figyelmet. Ma már tudjuk a szoptatás nem csak biológiailag fontos, de
lelkileg is sokkal szorosabb baba- mama kapcsolat
alakul ki szoptatás során.
Az anyatej higiénikus, tiszta, megfelelő hőmérsékletű, mindig rendelkezésre álló táplálék a csecsemő számára és ráadásul ingyenes. Az anyatej a
baba számára a legoptimálisabb összetételben
tartalmaz fehérjét, zsírt, tejcukrot, vitaminokat,
ásványi anyagokat, sőt az emésztéshez elengedhetetlen enzimeket is.
Az anyatej a lehető legjobban hasznosítható, jól
emészthető táplálék, amely a csecsemő fél éves
koráig egyedülálló módon teljes mértékben biztosítja a baba fejlődését. Némi túlzással védőoltás is

BABA-MAMA KLUB AZ IKSZT
KÖNYVTÁRBAN
A megnyitó foglalkozás november 25-én, (pénteken) de. 10.00-12.00 óráig tart, amelyre szeretettel
várjuk az édesanyákat és a gyermekeiket.
Az első alkalommal a szájápolás, fogápolás, fogzás folyamatáról beszélgetünk, ezzel kapcsolatos
tanácsok és praktikák hangzanak el.
A gyermekek szórakoztatására játszósarkot alakítunk ki.
Babák részére ringató dalocskákat, játékokat tanulhatnak az anyukák.
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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 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.

Járási Hivatal ügyfél fogadása: Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kiskőrösi
Járási Hivatala kéthetente (páros héten) hétfőn du. 14.3015.30-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 hibabejelentőt 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
-2-

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
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:
Kedd: 8.00 – 10.00 óráig
Csecsemő- és kisgyermek tanácsadás:
Péntek: 8.00 – 10.00 óráig
Ifjúsági-és iskola védőnői tanácsadás:
Szerda: 12.00 – 14.00 óráig
5. Gyermekorvos:
Dr. Zsember Katalin gyermekgyógyász, házi gyermekorvos,
Rendel: 11.03. (csütörtök) 10.00
órától
Dr. Percs Ágnes gyermekgyógyász, házi gyermekorvos 11.07.
(hétfő) 11.00 órától
6. Terhes- és nővédelmi tanácsadás: Dr. Horváth Attila, szülész-nőgyógyász
11.17. (csütörtök) 13.00 órától

11. Állatorvos
Dr. Beke József
Elérhetőség: 06-20/971-8180
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK - Augusztus-szeptember hónapban benyújtott pályázatok:
1./ Imrehegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján részt vesz a Nemzeti
Szabadidős – Egészség Sportpark Programban. Ennek érdekében pályázatot nyújtott be 90 m2
alapterületű sportpark létrehozására. A benyújtott pályázat jelenleg elbírálás alatt van.
2./ Imrehegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. augusztus 31. napján megtartott
ülésén úgy határozott, hogy ismételten benyújtja a „helyi önkormányzatok rendkívüli támogatására
vonatkozó igényét”.
A pályázat benyújtása folyamatban van,
Valamint
Pályázatot nyújt be a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás
elnyerése céljából. A pályázat elnyerése esetén az Önkormányzat 147.320,-Ft önrészt biztosítását
vállalta.
A benyújtott pályázat jelenleg elbírálás alatt van.
3./ Imrehegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 29. napján megtartott
ülésén döntött, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjrendszer 2017. évi
fordulójához.
Elnyert pályázat:
Imrehegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 26. napján megtartott ülésén úgy
határozott, hogy benyújtja a „helyi önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó igényét”. A
benyújtott pályázat eredménye 2016. október 25-én került kihirdetésre. Az Önkormányzat által
elnyert támogatás összege 1.149.092,-Ft.

Tájékoztató
Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy elindult a VP6-7.2.1.4-16 „ A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése – Tanyák háztartási léptékű villamos
energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” című felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése!
A pályázati kiírás célja a tanyás településeken a tanyákon megvalósuló háztartási léptékű villamos energia,
és vízellátás, valamint a szennyvízkezelési fejlesztések támogathatók.
Értékelési határnapok:
2017. december 15.
2017. január 16.
2017.február 16.
2018. március 14.
2017. március 16.
2018. június 15.
2017. június 16.
2018. szeptember 14.
2017. szeptember 18.
2018. december 14.
Forráskimerülés esetén, már nem lesz lehetőség a támogatási kérelem benyújtására, ezért a felhívás megjelenését követően mindenképpen érdemes minél hamarabb benyújtania pályázatot!
Keressen bennünket és mi hozzá segítjük egy sikeres, hozzáadott értéket teremtő beruházás megvalósításához!
SZÁMOLJON VELÜNK, MEGTÉRÜLÜNK ÖNNEK!!!!

HFB Hungaricum Kft. , 6000 Kecskemét, Vacsi köz 8/A, tel.: 76/545-664 www.hbfhungaricum.hu
-3-

8. évfolyam 5. szám

Imrehegyi Szóvivő

SÍRHELYEK MEGVÁLTÁSA - Felhívás
Imrehegy Község Önkormányzata felhívja a Tisztelt Hozzátartozók figyelmét, hogy szíveskedjenek megváltani az 1991. év előtt elhunyt hozzátartozók nyughelyére vonatkozóan a sírhelyeket!
Imrehegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló
12/2000.(X.26.) rendelete értelmében a sírhelyek 25 év lejártával újraválthatóak.
Sírhely újraváltásának díja:
- egyes sírhely: 5.000,-Ft+ÁFA
- kettős sírhely: 10.000,-Ft+ÁFA
Ügyintézés helye: Imrehegy Község Önkormányzata
Telefonszám: 06-78/521-941
Amennyiben a Tisztelt Hozzátartozó már újraváltotta a sírhelyet, kérjük a befizetéséről szóló bizonylatot
szíveskedjen a hivatal részére eljuttatni.
A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamát a 145/1999.(X.1.) Kormányrendelet, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 18. § (1) – (2) bekezdései
határozzák meg.
A hivatkozott jogszabály értelmében szíveskedjenek 2016. december 31-ig újraváltani a sírhelyet. Amenynyiben nem történik meg az újraváltás a sírhely újra temethetővé válik.
Imrehegy Község Önkormányzata

A NÉPMESE NAPJA 2016
Szeptember 30-án, az IKSZT Könyvtárban
megrendezésre került a Népmese Napja - Benedek
Elekre, a nagy meseíróra és gyűjtőre emlékeztünk.

Az ünneplés mindenki megajándékozásával zárult.
Köszönjük a részvevőknek a közös ünneplést és
a felkészülést!

Több éves hagyományt elevenítünk fel évente az
óvodával és az iskolával közösen Benedek Elek, a
híres meseíró és gyűjtő születésének 157. évfordulója alkalmából.
Ezen a napon országszerte rendeztek ünnepséget a
könyvtárak és az iskolák, országos felhívást tett
közzé a HUNRA Magyar Olvasástársaság. Ennek
a felhívásnak tettünk eleget azzal, hogy összeállított programmal vártuk a népmeséket szerető gyerekeket és felnőtteket.
A terem dekorációjához a tanulók meseillusztrációkat készítettek Benedek Elek meséiből és más
népmesékből. Ez mellett a világhírű meseíró és
gyűjtő művei is kiállításra kerülnek.

Szőke Menyhértné

A gyermekek örömére az óvónők és a dajkák A
három kismalac című mesét bábozták el.
Márton napi ünneplés

Az iskolások mesét mondtak. A könyvtár játékokat állított össze, amelyek népmesékkel és Benedek Elek mesékkel voltak kapcsolatosak.
Népszerűek voltak az idén is a „meselufik”, amelyek 1-1 mese szereplőit rejtették magukban.

A Márton napi ünnepségre november 11-én kerül
sor. A lampionos felvonulás 16.30 órakor indul az
óvodától. Szívesen látjuk a lakosokat is, akik csatlakozni szeretnének!

A mesedoboz meseszereplők képeit tartalmazta, a
játszani akaró óvodások, iskolások a képekről
nemcsak a mesehősöket, a meséket is felismerték.
A szokásos betűrejtvény is szórakoztató volt számukra a népmesékből összeállított feladatokkal.

A felvonuláson részt venni kívánó felnőttek részére mécsesek készülnek a Mindenki klubjában és a
Kézműves szakkörön.
-4-
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ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 2016 – AZ IKSZT KÖNYVTÁRBAN
Az október 3- 9 között időszakban az Országos Könyvtári Napok keretében rendeztük meg
könyvtári programjainkat. Mivel minden korosztályt szerettünk volna bevonni a Nagy Könyves
Beavatás cím alatt is futó programsorozatba, igyekeztünk változatos programtervet összeállítani.

a 33 diából álló zenés Múltidézőt láthatták az érdeklődők a könyvtár életéből és szolgáltatásaiból
4 és 29 év távlatában.

A nyitó programként a „Kincskeresés a
Hulladékhegyen Kuka Manóval” című, a szelektív
hulladékgyűjtésről szóló oktatófilmet nézték meg
az iskolások.
Az óvodások részére „Mesedobozból kihúzunk egy mesét” című programot készítettük
elő, amely mesepuzzle-t, mesefilmet és meseszereplőkről képeket tartalmazott.
A Fedezzük fel az erdő szépségeit! című
programon a növények és állatok (rovarok, bogarak) nevét próbálták meghatározni a gyerekek az
ismeretterjesztő könyvek segítségével.
Átöleltük a könyvtárat a könyvtárat és szolgáltatásait szerető olvasókkal.
A viszonylag rövid ideig tartó eseményt kiegészítettük egy másik programmal,

Bekapcsolódott könyvtárunk a NAGY KÖNYVES BEAVATÁS játékba, amelyben a 3 főből
álló Könyvmolyok csapata vesz részt. A 14-21 év
közötti fiatalok az 5 hónapig tartó 7 fordulós játékban 7 könyvet olvasnak el, amelyekhez különböző kreatív feladatokat kell megoldaniuk.
Szőke Menyhértné

SZENT IMRE NAPI BÚCSÚ ÉS KÖRMENET
Szent Imre napi búcsú és körmenet lesz 2016. november 6-án, 11 órakor kezdődően szentmise keretében az
imrehegyi Szet Imre Katolikus Templomban. Szent Imre ünnepét az iskolások és az óvodások a szentmisén
és a körmeneten való részvételükkel tisztelik meg. A lelkileg megerősítő alkalomra mindenkit szeretettel
várunk!
ISKOLAI HÍREK
Kiállításon voltunk
A tanévnyitó után tanulóink a nevelők és szülők részvételével megnézték a Polgármesteri Hivatal dísztermében
berendezett Borbényi Éva és Filus Attila Keresztút című
kiállítását. A szakrális gyűjtemény nagy hatással volt a
gyermekek számára a hit formálásában.
Szüreteltünk
Szeptember második felében hagyományos szőlőszüreten
vehettek részt tanulóink, Paplanos László helyi termelő
szőlőjében. A gyermekek örömmel dolgoztak, az ügyes
kis kezek hamar megpakolták oportóval a számukra készített szüretelő edényeket. Az is lelkesítette őket, hogy
a közelben szüretelőkombájn dolgozott. A kézi szüret
után megnézhették közelebbről a gépet szedés és tartály
ürítés
közben is.
TELEPÜLÉSI
ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG
-5-

Köszönjük a lehetőséget a gazdának, hogy új
élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodhattak
a tanulóink! Nevelőtestület
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TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MUNKÁJA
A Települési Értéktár Bizottság október
21-én 5. alkalommal ült össze, hogy az aktuális
feladatokat megbeszélje. A Bizottság megalakulása óta folyamatosan érkeznek javaslatok a településen fellelhető értékek Helyi Értéktárba való felvételére.

háttéranyagok egy része már Értéktárunkhoz megérkezett, szakértői javaslat bekérését, megérkezését követően a Bács-Kiskun Megyei Értéktár elnökéhez a mellékletekkel felszerelt javaslatunkat
eljuttatjuk.
A Települési Értéktár Bizottsága a településen
található értékekről továbbra is várja a javaslatokat, melyeket bárki „Javaslat a „[nemzeti érték
megnevezése][települési/tájegységi/megyei/külhoni
magyarság] értéktárba történő felvételéhez”
nyomtatványon tehet. A nyomtatvány igényelhető
a könyvtárban, vagy internetről, a község weboldaláról www.imrehegy.hu letölthető.

Eddig a Települési Értéktárba felvételre került a
Tavaszi hérics, a Lurdi barlang, Béla Borászati
Kft. Nektár, kései szüretelésű édes fehér bora,
Szent Imre szobor, a Lóvontatású tűzoltókocsi
fecskendő, Valach Land Kft. Tövi homoktövis
velő terméke, Szilágyi Ferenc Termelői akácméze.
A Helyi Értéktár Bizottság a lakosság közreműködésével valósítja meg a helyi értékek felkutatását,
a Helyi Értéktárba való felvételét. Az Értéktár
Bizottság kezdeményezésére a Nektár, késői szüretelésű édes, fehér bor Megyei Értéktárba való
bekerülése van folyamatban. Az ehhez szükséges

Szőke Menyhértné
bizottsági tag

SZÁMÍTÓGÉPES OKTATÁS INGYENESEN
November 24 –étől az IKSZT Könyvtárban 5 alkalommal csütörtöki napokon ingyenes számítógépes
oktatást tartunk személyreszabott igények alapján, heti egy alkalommal, pénteki napokon 2 órás
időintervallumban. A részvétel jelentkezéshez kötött, a határidő november 23. Az oktatáson az alapoktól
kezdődően a programletöltésig, valamint az online világban való tájékozódást, információkeresést foglalja
magában.

NOVEMBERI –DECEMBERI PROGRAMOK AZ IKSZT KÖNYVTÁRBAN
November
4-én, pénteken 17 órától, Mécses készítés kézműves szakkörön
8-án, kedden Márton napi felvonulásra mécses készítés 15.00 órától
10 én, Márton napi ünneplés dalocskák, versek, mesék, körjáték
11-én, pénteken 17 órakor Környezettudatosság - Hulladékból kreatívat!
24-től csütörtöki napokon, személyre szabott ingyenes számítógépes oktatás 17.00-19.00 óráig

December:
6 –án, kedden délelőtt Érkezik a Mikulás
10-én, szombaton 17 órakor Internetezés veszélyei
14-én,szerdán, 18.órakor Ünnepi receptkeresés az interneten - információk
15-én, csütörtökön, 10.00 órakor Fenyőfa díszítése ragasztással – óvodásoknak foglakozás
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SZÜLŐK - NEVELŐK JÓTÉKONYSÁGI BÁLJA
A II. János Pál Katolikus Általános Iskola és
Óvoda Imrehegyi Tagintézményei szervezésében az iskola tornatermében 2016. november
26-án 18,30 órakor kezdődő, vacsorával egybekötött

HÁZHOZ JÁRÓ MIKULÁS

JÓTÉKONYSÁGI BÁLRA
sok szeretettel várjuk a kikapcsolódni vágyókat.
Ebben az évben december 6-án este látogatja meg a Mikulás a gyermekeket az
otthonukban.
Ezt igényelni lehet november 25-ig,
(péntek) 19 óráig a könyvtárban. Ugyanitt a névvel ellátott elkészített csomagokat december 4-ig, (szombat) 19 óráig
lehet leadni.

A belépőjegy 2500,- Ft lesz, a zenét Vancsura
Csaba szolgáltatja. A szülői munkaközösség
tagjai tombola felajánlásokat szívesen fogadnak. Az italról mindenki maga gondoskodik.
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Jelentkezni lehet az iskolában és az óvodában.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot kötöttek: 2016. augusztus 27. Loósz Nelli és Bolla Tamás
Születtek: Gál Dórián Attila 2016.szeptember 5. Szülei: Tóth Martina és Gál József
Meghalt:
Kupsza Mihály:- 51 éves

Nyugodjanak békében!

Palotai János: 70 éves
Simon Vince: 47 éves

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 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
 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
 Egy búvárszivattyú, valamint háromfázisú terménydaráló eladó. Érdeklődni: Fejes József, Imrehegy, Erdei Ferenc u. 19.


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 tartozik 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
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