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FALUNAP -2018
Az Imrehegy Község Önkormányzat
Képviselő-testülete által szervezett idei falunap
nagyon hangulatos és szórakoztató volt. A programok között mindenki talált kedvére valót. A
falunapi program a polgármester köszöntőjével
kezdődött. Köszöntötte a meghívott vendégeket,
a testvér településről érkezett küldöttséget és az
egybegyűlt lakosságot.
A lakosok benevezhettek a bográcsos kakaspörkölt főző versenybe. Imrehegyiek, akik csak a
rendezvényre látogattak ki, őket is az önkormányzat vendégül látta és biztosította részükre is
az ebédet.
Az ebéd ideje alatt a Jó ebédhez szól a nóta
program keretében Kothencz Lajos szórakoztatta
a falunapon résztvevőket.
A lakosság és a meghívott vendégek zenés, vidám órákat tölthettek együtt. A zenés, táncos
produkciók mellett a különböző korosztályúak
ügyességi, mókás játékokon vettek részt. A
gyermekek részére délelőtt, a párok részére délután voltak szórakoztató, ügyességi feladatok.
A helyi óvodások és iskolások az idén is készültek a falunapra, a nézőket táncos műsorukkal
megörvendeztették.
A falunapon résztvevők hangulatát fokozta Bunyós Pityu műsora. A falunapi programok között
a Keceli Exotic Tánccsoport Egyesület modern
táncbemutatóját a közönség nagy tapssal jutalmazta.

A gyerekek kedvük szerint az ugrálóvárban tölthették az időt, de lehetőségük volt arcfestést kérni vagy játékokban részt venni.
A falunapi program az esti falubállal zárult, amelyen Vancsura Csaba zenész szolgáltatta a talpalávaló muzsikát.
A Falunap támogatói voltak:
Kalmár Pékség Kiskunhalas
Szilágyi Ferenc Imrehegy
Béla Borászati Kft. Imrehegy
Lajkó András Kecel
Életház Alapítvány
ASTRON Óra-Ékszer Üzlet Kecel
Bi Design Kecel
Csengőd Község Önkormányzata
Csúzi Miklós Imrehegy
Paplanos László Imrehegy
Haszilló Antal Imrehegy
Haszilló István Imrehegy
Kókusz Club & Cafe Kecel
Csanádi Pincészet
Fürtös Vendéglő Kecel
Fejes Ferencné Imrehegy
Turó János Imrehegy
Tálas Benjámin Imrehegy
Köszönjük szépen ezúton is a támogatók felajánlásait! Valamint köszönjük mindazok munkáját,
akik a Falunap előkészítésében, valamint a rendezvény kivitelezésében részt vettek!

Szőke Menyhértné

Tisztelt Lakosok!
Az idei évben a helyi adók II. félévi befizetésének határideje szeptember 17. napja lesz.
Kérjük a határidő figyelembevételét, és annak betartását.
Köszönettel:
Imrehegy Község Önkormányzata
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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:
Kiskunsági Vízközmű
Ügyfélszolgálat és hibabejelentés elérhetősége: 06-77/421622 és 06-78/312-077
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
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:
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1. Védőnői szolgáltatások:
Védőnő: Németh Katalin 6238
Imrehegy, Kossuth tér 6. Tel.:
06-70/3798217 E-mail:
egeszseghaz.imrehegy@dunaw
eb.hu
Ügyfélfogadás ideje
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

9:00 – 10:00
10:00 – 12:00
10:00 – 14:00
9:00 – 10:00
9:00 – 10:00

Önálló védőnői tanácsadások
ideje:
Nővédelmi- és várandós anyák
részére tartott tanácsadás: Kedd:
10.00 – 12.00 óráig
Csecsemő- és kisgyermek
tanácsadás
Szerda: 10.00 – 12.00 óráig
Ifjúsági-és iskola védőnői
tanácsadás
Szerda: 12.00 – 14.00 óráig
Gyermekorvos:
Dr. Zsember Katalin
gyermekgyógyász, házi
gyermekorvos, Rendel:
2018.10.04. (csütörtök) 10.00
órától.
Dr. Percs Ágnes gyermekgyógyász, házi gyermekorvos
2018.09.10.
2018.10.01.(hétfő) 11.00 órától.
Terhes- és nővédelmi tanácsadás: Dr. Horváth Attila, szülész-nőgyógyász
2018.09.20. 13.00 órától.
2018.10.18. 13.00 órától
11. Állatorvos
Dr. Beke József
Elérhetőség: 06-20/971-8180
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Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Imrehegy Község Önkormányzata idén is csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához.
Az „A” típusú pályázatra azok az Imrehegy területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú,
illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A „B” típusú pályázatra azok az Imrehegy területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
fiatalok jelentkezhetnek, akik
a) a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizettek
és a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt
venni.
A pályázat benyújtási határideje: 2018. október 8. - 2018. november 6.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPERBursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a
meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva Imrehegy Község
Önkormányzata (6238 Imrehegy, Kossuth Lajos tér 11.) 3. számú irodájában, Villányi József igazgatási
ügyintézőnél egy példányban – a pályázati kiírásban meghatározott kötelező mellékletekkel együtt - kell
benyújtani. A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket,hogy a 2018. szeptember 19- én szerdán13.00 órától 14.00 óráig tartandó települési ügysegédi szolgálat ügyfélfogadási ideje módosul, így - a mobil kormányablak érkezésével egy időben - 09.00 órától 12.00 óráig várja ügyfeleit.
Megértésüket köszönjük!
BKMKH Kiskőrösi Járási Hivatal
LAKITELEKEN SZENT IMRE TÁBORBAN VOLTUNK…
Felejthetetlen élményt jelent számunkra az a 4 nap, amit (7 tanulóval) a Lakiteleken a Szent Imre
táborban töltöttünk augusztus 6-10-ig. A felső tagozatosok részére szervezett táborban nyolc Szent Imre
település diákjai vettek részt. Szent Imre herceggel kapcsolatos előadáson új ismeretekre tettek szert a
gyerekek. A Hungarikumokkal kapcsolatos 3 részből álló vetélkedőn a gyerekek nagy lelkesedéssel válaszoltak a kérdésekre. Részt vettünk különböző kézműves foglalkozásokon (gyöngyfűzés, nemezelés,
agyagozás, origami). Új népi játékokat ismerhettünk meg. Az egyik délutánt a Népfőiskola uszodájában
töltöttük. A közös népdaltanulás és a táncházas program jó hangulatot teremtett. Szabad programként
ellátogattunk
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az Emigrációs gyűjtemény és könyvtárba, két Szent Imre település (Soltszentimre és Csíkszentimre) diákjai és nevelői csatlakoztak hozzánk. A gyerekek nagyon jól érezték magukat!
Szőke Menyhértné
ANYATEJ NAP

AZ IKSZT KÖNYVTÁRBAN TERVEZETT PROGRAMOK SZEPTEMBERBEN:


8-án, szombaton 15.00 órai indulással Kerékpártúra Soltvadkertre. Úticél: Vadkerti-tó és a Kiss
Ernő utcai BIANCO NERO fagyizó. Gyülekező: 14.50 órakor a Könyvtárnál.
 14-én, pénteken 16.30 órától a FILMKLUBBA érkezők a Könyvtármozi filmkínálatából A tizedes és
a többiek című magyar filmvígjátékot láthatják.
 25-én, kedden 10.00 órától A Könyvtármozi kínálatából a Magyar népmesék sorozatból Előbb a tánc
azután a lakoma című népmese, majd annak feldolgozása Könyvtári óra keretében.
 26-án, szerdán 17.00 órától a Digitális Jólét Pályázat keretében – A mobiltelefonok alapfunkciói,
rendszere és használata (prezentációs előadás)
 27-én, csütörtökön 10.00 órától A Könyvtármozi kínálatából a Magyar népmesék sorozatból A tű, a
kutya, a rák, a tojás és a kokas vándorútja című mesét nézhetik meg a óvodások
 28-én, péntek 10.00 órától A Könyvtármozi kínálatából a Magyar népmesék sorozatából A szegény
ember kilenc tyúkja és kakasa című népmese, majd annak feldolgozása lesz Könyvtári óra keretében. 16.30 órától a FILMKLUBBA érkezők a Könyvtármozi filmkínálatából Talpalatnyi föld magyar film láthatják.
Mindenkit szeretettel várunk a programjainkra!
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A MOBILTELEFONOK ALAPFUNKCIÓI, RENDSZERE ÉS HASZNÁLATA

HAGYOMÁNYŐRZŐ TŰZOLTÓVERSENY VOLT A KÖZSÉGBEN
Az Imrehegy Község Önkormányzata és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hagyományőrző
kocsifecskendő szerelő versenyt rendezett 2018. augusztus 18-án, a szabadidőparkban. A versenyen részt
vettek a megye hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltó csapatai. Ezen kívül külföldi csapatok is
érkeztek a versenyre. A verseny 10 órakor a polgármester megnyitó beszédével kezdődött, majd dr.
Farkasinszki Lóránt tűzoltó ezredes, Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
mondott beszédet. A verseny két részből állt, egy ügyességi (présösszeszerelő) és egy kocsifecskendő
szerelésből állt. A csapatok öt kategóriában mérték össze tudásukat. Az Imrehegyi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület csapatai felnőtt férfi, nemzetközi és az ifjúsági kategóriában indultak.
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Molnár Ferenc tűzoltószázados, az imrehegyi egyesület elnöke, mint a versenyben résztvevők között a legidősebb,
különdíjat kapott. A verseny sportszerűen és jó hangulatban zajlott, a megyei igazgató elismerő szavakkal zárta.
Köszönet az önkormányzatnak a támogatásért, a csapattagoknak a felkészülésért és a versenyen való részvételéért!
Az egyesületünk meghívást kapott a XI. Nemzetközi a IV. Kárpát-Haza és a II. Visegrádi Négyek Hagyományőrző
Tűzoltóversenyre, amelyet örömmel el is fogadtunk. A megmérettetés 2018.szeptember 30-án lesz Budapesten.
Kollár Zoltán hadnagy
tűzoltóparancsnok

ANYAKÖNYVI HÍREK
Született:
Opóczki Szófia 2018. augusztus 13. Szülei: Szalai Vivien és Opóczki Ádám

Elhunytak:
Riegler Istvánné 91 éves
Pilhoffer Csaba György 66 éves

Nyugodjanak békében!

APRÓHIRDETÉSEK
Zöldség-és gyümölcs-árusítás a könyvtár melletti helyiségben a következő időpontokban:
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
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
Montain bike kerékpár és GREEN/EVS típusú elektromos motor van eladó. Érdeklődni: Tel: 0620/934-7516
Csalogány Presszó
A rendes nyitva tartás mellett vállaljuk zártkörű és kitelepüléses rendezvények lebonyolítását.
Várjuk kedves vendégeinket! Tel: 06/30 628-1158

Komplett szobabútor (szekrénysor, ágyak, fotelek stb.) és 1 női kerékpár eladó. Érdeklődni: 06-70/5616233
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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