Az önkormányzat kéthavonta kiadott ingyenes lapja.
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LILIOMOS KINCSEK IMREHEGYEN
A Hungarikum 2017. pályázati felhívás
keretében Szent Imre herceg születésének 1010.
évfordulója alkalmából 2017. november 4-én ismereti vetélkedőt rendeztünk a könyvtár kölcsönző termében.

dések voltak, amelyek megválaszolásával lehetett
tovább jutni a játékmezőn lévő akadályokon.

A programon résztvevők különböző korosztályúak voltak. Az érkező családok és egyéni jelentkezők 4 csoportot alakítottak ki. A rendezvényen
Szent Imrére, a liliomos hercegre emlékeztünk.

polgármesterétől. Az értékes nyeremények BácsKiskun megye Hungarikumairól, értékeiről elkészített kártyacsomagot tartalmaztak, amelyekben 3
imrehegyi érték is szerepel. Ezen kívül a
Hungarikumokról könyveket és Lezsák Sándor
verses könyvét is, és egyéb Hungarikum címkével
ellátott tárgyakat.

Az ünneplés Vajda János: Imre herceg című versének szavalatával kezdődött, majd zenés, képes
előadás hangzott el Szent Imre életéről. A verset
Lenzsér Vivien mondta el.
Az előadást követően Szent Imre életéről játékos,
ismereti vetélkedőn vettek részt a programot megtisztelők. A játék tartalmazott 13+1 kérdésből álló
totót, képkirakót és egy óriás társasjátékot. A társasjátékhoz szintén Szent Imrére emlékeztető kér-

A családias hangulatú vetélkedőn résztvevők a
játék végén ajándékcsomagot vettek át a község

A kártyák, valamint az ajándékok összeállításáért
köszönettel tartozunk Mihály Margitnak.
A programon résztvevők nagyon jól érezték magukat. Köszönjük a részvételt!
Szőke Menyhértné
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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
Munkanapokon:
16.00 órától másnap reggel
8.00 óráig.
Heti pihenőnapokon, munkaszüneti napokon és ünnepnapokon: 8.00-tól 8.00-ig.
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
-2- Fő tér 3. (emelet)
6237 Kecel,
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.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 Vámos 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
-2-

10. Egészségházban
ellátandó szolgáltatások:
Védőnői szolgáltatás:
naponta: Védőnő: Árvai Enikő
6238 Imrehegy, Kossuth L. tér
6. Tel.szám: 06-30/376-9530
E-mail:
egeszseghaz.imrehegy@duna
web.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
Gyermekorvos:
Dr. Zsember Katalin gyermekgyógyász, házi gyermekorvos, Rendel: 2018.01.04.
(csütörtök) 10.00 órától.
Dr. Percs Ágnes gyermekgyógyász, házi gyermekorvos
2018.10.08. (hétfő) 11.00 órától.
Terhes- és nővédelmi tanácsadás: Dr. Horváth Attila,
szülész-nőgyógyász
2018.01.18. (csütörtök) 13.00
11. Állatorvos
Dr. Beke József
Elérhetőség: 06-20/971-8180
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Imrehegy Község Önkormányzata sikeresen pályázott a „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű
fejlesztéseinek támogatására.” A Belügyminisztérium 1.250.000,-Ft összegű vissza nem térítendő
központi támogatásban részesíti Önkormányzatunkat. A megítélt támogatásból a köztemetőben lévő
ravatalozó épület nyílászáróinak cseréjét és urnahelyek építését valósítjuk meg.
A Belügyminisztérium pályázatán önkormányzatunk 1.422.400,-Ft vissza nem térítendő támogatást kapott
80 erdei köbméter keménylombos tűzifa vásárlására. A tüzelőanyag megvásárlásához Önkormányzatunk
saját költségvetéséből 355.560.- Ft önerőt biztosított, és gondoskodtunk a tüzelő térítésmentes
kiszállításáról.
Az
arra
jogosultak
háztartásonként
1
köbméter
tűzifát
kapnak.
Bízunk abban, hogy a Belügyminisztérium támogatásával és önkormányzatunk közreműködésével segíteni
tudunk a téli időszakban mindazokon, akik szociálisan rászorultak.
Földművelésügyi Minisztériumhoz benyújtott „Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének
népszerűsítésére” benyújtott pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. A minisztérium 1.996.580,-Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesítette Önkormányzatunkat.
Közmeghallgatás
Imrehegy Község Önkormányzata
KÖZMEGHALLGATÁST tart.

Képviselő-testülete

2017.

12.14-én

15

órai

kezdettel

Házhoz járó Mikulás
Szociális alapon az önkormányzat és 5 fő lakossági felajánlásnak köszönhetően 29 gyermeket ajándékozott
meg otthonában a Házhoz járó Mikulás. A Télapó idén is eleget tett egyéni kéréseknek. 16 család várta
otthonába a Mikulás érkezését.
Ivóvízminőség javítás
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a Tanyafejlesztési Program keretében ivóvízminőség javítására nyert
támogatást a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében. Ennek
keretében lehetőség nyílik az ásott kutak vízminőségének vizsgálatára. A vizek minőségének felmérését az
Ön településén is szeretnénk megkezdeni.
A pályázat előírásai alapján a vizsgálatban a megyénkből összesen 35 tanya vehet részt. A tanyák
kiválasztása önkéntes jelentkezést követően, azok beérkezésének sorrendjében történik.
Mindannyiunk közös érdeke, hogy a megye tanyáin javuljon a kutak vizének minősége, s ezzel az ott élők
életszínvonala is emelkedjen.
Rideg László
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnöke
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ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKBEGYŰJTŐ AKCIÓ

--
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A KÖZSÉG FELDÍSZÍTETT KARÁCSONYFÁJÁNÁL
A község feldíszített fenyőfájánál december 6-án Mikulás várta az óvodásokat és az iskolásokat. A gyerekeknek és a pedagógusoknak szaloncukrot osztogatott a nagyszakállú Télapó.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születtek:
Ilie Alex 2017. november 11. Szülei: Márkus Renáta és Ilie Adrian Ioan,
Flaisz Botond 2017.december 3. Szülei: Tompai Roxana és Flaisz Ákos,

APRÓHÍRDETÉSEK
 Zöldség-és gyümölcs-árusítás a könyvtár melletti helyiségben a következő időpontokban:
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 pékáru, csomagolt húskészítmények is kaphatók. Hűtést nem
igénylő cukrászati sütemények is rendelhetők. Élelmiszer utalványokat továbbra is elfogadunk!
Bankkártyával való fizetési lehetőség van!
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: 06-70/606-1944



Eladó egy nagy L alakú ülőgarnitúra. Érdeklődni: Palásti Gábor, Imrehegy, Szarkás tanyák 1.
Tel.: 06-70/267-9929 Ár megegyezés szerint.
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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