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FILMKLUB ALAKULT – A KÖNYVTÁRBAN MOZI VAN
Ebben az évben a Mindenki klubjába
érkezők száma jelentősen csökkent. Azt
gondoltuk, hogy érdemes változtatni azon, ami
már nagyon megszokott, kell valami újat
szolgáltatni az embereknek. Így alakult ki az a
gondolat, hogy Filmklubot alakítunk. A
Filmklub szintén széleskörű igényeket tud
kielégíteni. Ez mellett különböző korosztályú
csoportok képviselői tartoznak a tagjai közé:
nyugdíjas korúak, felnőttek, fiatalok és gyerekek
egyaránt.

könyvtárunk Könyvtármozi emblémával ellátott
8 bögrét kapott ajándékba. A vetítendő filmekről
információ (filmcím, szereplők, a film műfaja)
található a könyvtár bejáratánál elhelyezett
könyvtármozis reklámlapon és a könyvtár
Facebook oldalán.
Mindenkit szeretettel várunk a vetítésekre.

A Filmklub és a Könyvtármozi elválaszthatatlan
egymástól azért, mert a Könyvtármozi közel 600
filmje közül választva nézhetünk meg mozi
minőségben szuper filmeket. A minőséget
biztosítja a hangtechnika és a nagy vetítővászon.
A filmvetítés minden pénteken 16.30 órakor van.
A részvétel ingyenes. Kiváló szórakozást nyújt
1-1 film megnézése, amely elindíthat
beszélgetést a filmnézők körében. Ebben az
évben januártól-júliusig 36 filmet vetítettünk.
Bács-Kiskun megyében azon települések közé
tarozunk, ahol a legtöbb filmvetítés van. Ezért a
TERÜLETI TŰZOLTÓVERSENYT NYERTÜNK…
Az Imrehegyi
Önkéntes
Az imrehegyi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
ifjúsági csapata kategóriájukban 1. helyezést ért el
a 2018. május 19-én, Kiskőrösön megrendezésre
került területi tűzoltóversenyen. A csapattagok
felkészülését és az eredményes részvételt
köszönöm.
Kollár Zoltán
(tűzoltó parancsnok)
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK
1. 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, ha
ez a telefonszám műszaki
hiba esetén nem elérhető, csak
akkor hívja a mobilszámot:
06-30/859-6670
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
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: 8.30-12.00
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)
szerdán 13.00-14.00-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: 0670/374-0375
8. Falugazdász:
Kollerné Vámos Zsuzsanna
ügyfélfogadási ideje: IKSZT
(Könyvtár) kedd: 8.00 -12.00
óráig
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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 szolgáltatások:
Helyettesítő védőnő Árvai
Enikő, Tel. szám: 06-30/3769530
6238 Imrehegy, Kossuth tér 6.
E-mail:
egeszseghaz.imrehegy@duna
web.hu
Gyermekorvos:
Dr. Zsember Katalin
gyermekgyógyász, házi
gyermekorvos, Rendel:
2018.08.02. (csütörtök) 10.00
órától.
Dr. Percs Ágnes
gyermekgyógyász, házi
gyermekorvos 2018.08.06.
(hétfő) 11.00 órától.
Terhes- és nővédelmi
tanácsadás: Dr. Horváth
Attila, szülész-nőgyógyász
2018.07.19. 13.00 órától.
2018.08.16. 13.00 órától
11. Állatorvos
Dr. Beke József
Elérhetőség: 06-20/971-8180
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FELHÍVÁS
A téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok (beleértve Imrehegy Község
Önkormányzatát is) a 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásban részesültek.
A központi költségvetési támogatás pénzügyi felhasználási határideje 2019. március 31., a lakosság
részére a tüzelőanyag kiosztásának határideje 2019. február 15.
A téli rezsicsökkentésre biztosított kiegészítő szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet
megalkotásához, a jogosultsági feltételek megállapításához indokolt felmérni azon imrehegyi lakcímmel
rendelkezők, akik kizárólag fával tüzeltek, valamint nincs bevezetve a lakásba a gázellátás és a téli
rezsicsökkentés keretében nem részesültek a földgázfolyószámlán lakásonként 12.000,- Ft jóváírásban.
Fentiekre tekintettel felhívom azon imrehegyi lakcímmel rendelkezőket, akik kizárólag tűzifával
fűtöttek, így a téli rezsicsökkentés keretében nem részesültek a földgázfolyószámlán lakásonként
12.000,- Ft jóváírásban és kiegészítő szociális tűzifa juttatásban kívánnak részesülni, jelezzék ilyen
irányú igényüket 2018. augusztus 31. napjáig a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal Imrehegyi
Kirendeltségénél a megfelelő űrlap kitöltésével (6238 Imrehegy, Kossuth L. tér 11.).
Imrehegy, 2018. 07. 02.
Túriné Czeglédi Edit sk.
polgármester

AZ IKSZT KÖNYVTÁR KIEMELT PROGRAMJAI JÚLIUSBAN:
6-án, pénteken 16.30 órától a FILMKLUBBA érkezők a Könyvtármozi filmkínálatából a Rákóczi hadnagya című
magyar filmet láthatják.
19-én, csütörtökön 10 órától az óvodások ügyességi vetélkedője lesz.
20-án, pénteken 16.30 órától a FILMKLUBBA érkezők a Könyvtármozi filmkínálatából A nagymama című
filmet láthatják.
25-én, szerdán 17.00 órától A kommunikáció modern eszközei: laptop, tablet és okos telefon
használatának ismertetése felnőtteknek. (prezentációs előadás, az eszközök használatának bemutatása
26-án, csütörtökön 10.00 órától az óvodások részére a Könyvtármozi filmkínálatából, a Magyar Népmesék
sorozatból két mesét A bűbájos lakat , majd A kerek kő című mesét vetítjük.
27-én, pénteken 16.30 órától a FILMKLUBBA érkezők a Könyvtármozi filmkínálatából Szépek és bolondok című
vígjátékot láthatják.
20.30 órakor Telihold túra lesz, várjuk a program iránt érdeklődők jelentkezését. A túránk során az
Érzékek kertjébe, a keceli levendulás kertbe látogatunk el.
Mindenkit szeretettel várunk a programjainkra!

Szőke Menyhértné
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Elhunyt:
Tóth János Györgyné 88 éves

Nyugodjon

békében!

APRÓHIRDETÉSEK
 Zöldség-és gyümölcs-árusítás a könyvtár melletti helyiségben a következő időpontokban:
Kedd, szerda, csütörtök, péntek délelőtt: 5.30-10.00 óráig.
Kedd, szerda, csütörtök és péntek délután:16.00 – 19.00 óráig.
Hétfő és szombat 5.30-10.00 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



Eladó egy hibátlan egy személyes összecsukható ágy. Méretei, összecsukva: 100x80 cm,
kinyitva 200x80 cm. Ára: 15.000.- Ft. Nem alku tárgya és csere nem érdekel.
Érdeklődni: Ady Endre utcában az utolsó ház. Kántor Károly, Tel: 06-30/398-6124



Szőlőterületet vásárolnék Imrehegyen. Érdeklődni: Hunyadi Zsolt, Tel.: 06-20/918-1516.



Montain bike kerékpár és GREEN/EVS típusú elektromos motor van eladó. Érdeklődni:
Tel: 06-20/934-7516



Csalogány Presszó
A rendes nyitva tartás mellett vállaljuk zártkörű és kitelepüléses rendezvények lebonyolítását.
Várjuk kedves vendégeinket!
Tel: 06/30 628-1158

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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