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ÖRÖKSÉGÜNK ÉRTÉKE, ÉRTÉKÜNK AZ ÖRÖKSÉGÜNK!
Az érték éppen attól érték, mert örök. Az érték egy települések életében lehet örökölt és születhet napjainkban, valami
olyan, amely ismertető jelet hordoz, legfőképp a helyiek számára. Minden ember szeret büszke lenni, így jó dolog az, ha
valamire büszkén mondhatjuk, hogy ez a miénk… és minden
annyit ér számunkra, amennyire értékeljük.
A 2012. évi, XXX. tv. megteremtette annak a lehetőségét,
hogy minden település méltóan kezelje a saját értékeit, érték teremtőit, értékeinek megbecsülőit, tudja közhírré tenni azokat a dolgokat, amelyekkel büszkélkedhet. Imrehegy
község a Szentimrés településeink legkisebbike, ők azok,
akik talán egyedülállóan e közösségben, társasjátékra feldolgozták a település névadójának, Szent Imrének életét és játékra hívták a falu apraja- nagyját, hogy mindenkit gazdagabbá tegyenek.
Az Imrehegyiek munkája ezen a területen engem büszkeséggel tölt el, mert látom, hogy
a településen belül megbecsüléssel fordulnak az értékeikhez, legyen ez akár évezredes
hagyaték vagy egy mai alkotás. Az értékgyűjtés útjára lépve a leghatékonyabb módszert
választották és a fiatal nemzedéket bevonva, velük is megismertetve az érték feltérképezés és érték megbecsülés önkéntes hivatástudatát, ennek a mozgalomnak a lehetőségét és
felelősségét. Mert az értékeik leltárba vételével elindultak a hungarikum mozgalom útján,
amely út során elsősorban a maguk ismereteit bővítik, felismerni a csendben alkotott érték
valódi értékét. Azt az értéket, amelyre teremtésekor az alkotó a szívével figyel és az alkotás
csendjében hozzá adja a lelkét, az ilyenekről nem szólnak a reklámok, az újságok is csak ritkán írnak, de Imrehegyieknek jelentheti a legtöbbet, mert az övék, hiszen az övéik alkották.
Mert az alkotás öröm, az alkotó ember gazdag, szíve tele van szeretettel, amelyből örömmel
tud adakozni.
Az országosan elindult Hungarikum-mozgalom sikertörténet, köszönöm Túriné
Czeglédi Edit polgármester asszonynak, hogy irányításával bekapcsolódtak ebbe a
mozgalomba. Azt kívánom Önöknek, hogy legyenek büszkék az örök értékeikre, hogy
egy példát hozzak: a település névadója Imre herceg, 1007-ben született, ezer év múlva
2007-ben az ő emlékére szobrot állítottunk a falu központjában… kívánom, hogy 3007ben ott a központban és még sok helyen faluszerte sok emlékjel legyen, amelyek az arra
járót megállítják… és emlékezésre késztetik,megszólítják a lelkét.
Tisztelettel köszöntöm minden Imrehegyen élő értékteremtő és értékgyűjtő barátomat,

Mihály Margit
a Szent Imre Millenniumi Emlékbizottság
titkára
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		 IMREHEGY
		
TÖRTÉNETE DIÓHÉJBAN
Imrehegy község Bács-Kiskun Megye legfiatalabb települése 1952-ben alakult
Kecel és Kiskunhalas középpontjától távol eső tanyavilágából. Ezt a Kecelhez tartozó
pusztaságot Szentimrehegy néven emlegették. Keceltől 8 km, Kiskunhalastól pedig 16
km távolságra van. A község a kiskőrösi járásban helyezkedik el és közvetlen határai:
Kiskunhalas, Pirtó, Soltvadkert, Kecel és Császártöltés. A község mai belterülete 73
ha, külterülete 7034 ha. Népessége: 695 fő.
Az önállósodást megelőzően az 570 szétszórt tanyarendszerben a Keceltől örökölt terület volt Tüskös, Polgárdi, Szarkás és Bánegyháza, Kiskunhalastól pedig az
önállóvá vált község megkapta Felsőkistelek és Debeák területét. Akkoriban a lélekszám 2100 fő volt. Az itt élő embereknek a megalakulás előtti időkben és azt követően a mezőgazdaság, a növénytermesztés és állattenyészés jelentette és jelenti
ma is a megélhetési lehetőséget.
A települést a megalakulás előtti években helytörténeti források szerint „Szentimrehegy tanyaközpontként említették.
Imrehegy története a Kalocsai Érsekséggel és az 1903-ben épült Káptalani pincének
megépítésével kezdődött. Ma az épület műemlék jellegű. Imrehegyről először 1898-ban
tesznek említést a Kalocsai Érsekségnél vezetett dokumentumok, ügyiratok.
A falu infrastruktúrájának kialakítását követően a vezetőség a belterület fejlesztésére fordított hangsúlyt. Az évről-évre gyarapodó település központjában megtalálható a
főzőkonyhával ellátott négy tantermes általános iskola, beltéri katolikus templom, Fókusz Takarékszövetkezet és az IKSZT Könyvtár, Információs és Közösségi Hely épülete.
Falugondnoki szolgálat működik az időskorú lakosok életkörülményeinek javítása érdekében. A községben Mini Market élelmiszer és háztartási vegyi áru üzlet és
két további kisebb élelmiszerbolt, Nemzeti Dohánybolt és egy Presszó található.
Forrás: Bács Kiskun megye weblapja - www.bacskiskun.hu/telepulesek/imrehegy
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SZENT IMRE
KATOLIKUS TEMPLOM
A belterületi imrehegyi Szent Imre Katolikus Templom 1990-ben épült fel Gubik
Mihály keceli plébános kezdeményezésére. A templom Szent Imre nevét viseli, az
oltárkép Szent Imre herceget ábrázolja a
fehér liliommal, amely a testi és lelki tisztaságot jelképezi.
Szent Imre herceg járt ezen a területen, kötődése is volt ide. A terület Vadkert-Szarvaskúttal határos, s „Szentimrehegyen” történt Imre herceg nevezetes
„vadászbalesete” A község kezdeti elnevezése Szentimre hegy volt, ez kapcsolatos lehet azzal is, hogy A Szent Imre név
összefüggött Prokopp Péter festőművész
oltárképével, amit a szarkási iskola kápolnáiba festett. Sajnos ezt a gyönyörű
alkotást az imrehegyi nép veszteségére
lemeszelték, de az oltárkép sugallta a
környék Szent Imréről való elnevezését.
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TEMPLOMKERT
A rendszeresen gondozott templomkertben található a Lurdi barlang, a Szent
Imre szobor, és Szentimrés Települések
Emlékparkja.

EMLÉKPARK - SZENT IMRE
TELEPÜLÉSEK EMLÉKTÁBLÁJA
Ezen a helyen elhelyezésre került egy
emléktábla, amelyen Trianon előtti Magyarország térképének körvonalai ábrázolódnak és a Szent Imre Települések neve
olvasható. A Millenniumi találkozó emlékét
őrzi a települések küldöttsége által ültetett fák. Itt gyökerezik és növekszik barátságunk jeleként, akár a lakósaink közötti
baráti szeretet a Csíkszentimre, Imrehegy, Soltszentimre, Pestszentimre, Görgényszentimre, Mátraszentimre, Tiszaszentimre, Székelyudvarhely-Imrefalva, Nyárádszentimre és Hegyközszentimre fája.

SZENT IMRE SZOBOR
A szobor, Lantos Györgyi alkotása, a lakiteleki Népfőiskola és a Polgári Magyarországért
Alapítvány ajándéka. 2007-ben Szent Imre
születésének 1000. évfordulóján a lakiteleki
Népfőiskolán Emlékbizottságot hoztak létre,
hogy az Imre herceg nevét viselő településeken egységesen tisztelegjenek a szentnek és
egy-egy Szent Imre szobrot állítsanak.
Szent Imre szobor Helyi Értéktárba való
felvételét alátámasztja szakrális jelentősége,
valamint helyi identitása, hogy a községünk
Szentimre néven alakult meg 1952-ben. Örök
példakép marad az ifjúság előtt, és a mai kor
embere előtt Imre herceg példaértékű élete
és magatartása.
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VILÁGHÁBORÚS
EMLÉKMÛ
A II. világháború áldozatainak emlékére emeltette az MDF
Imrehegyi Szervezete.

LURDI BARLANG
Szakrális értékű a borostyánnal befuttatott Lurdi barlang, amelyet 1997-ben Gubik
Árpád, helyi származású kőműves épített a hívek segítségével.
A barlangban lévő Mária és
Bernadett szobrot a hívek Fallóskút kegyhelyről hozták. A Szűzanya tiszteletére létrehozott szakrális építményt sokan látogatják.
A település Lurdi barlangja nemcsak a település tájértékét növeli, hanem lehetővé teszi, hogy a Máriához forduló hívek a barlangnál elmondják imáikat, fohászaikat.
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TAVASZI HÉRICS
Természetvédelmi területeink
is értékesek, hiszen egy-egy védelembe vett területen 150 féle növény is megtalálható. Az ősborókás
nagy részén a tavaszi hérics, árvalányhaj, báránypirosító és egyéb
homoki növények fordulnak elő.
Imrehegy település központjától
3–4 km-re Kiskunhalas felé vezető kövesútról a borpince irányába
haladva, majd a pincét elhagyva kb.
1–2 km-en belül már látható a sárga színekben pompázó növénytársulásban a tavaszi hérics.
Ez az egyik legszebb védett növényünk, boglárka félék családjába tartozó kis bokrokat alkotó
sztyeppnövény, amely márciustól
május közepéig virágzik. Évről-évre több és több jelenik meg. A lelőhelyhez közel lakók megfigyelése
alapján a növény megjelenése közel 50 évre visszamenőleg tehető.
Tavaszi héricsünk, mint nemzeti
értékként a védetté nyilvánított növények listáján szereplő településünk táji szépségét emeli és egyben értékét is.
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SZABADTÉRI
TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÓHELY
A Helytörténeti Kiállítóhely 2014-ben került átadásra, amely a lakosság adományaiból jöhetett létre. A kiállított tárgyak között
a 100—150 évvel ezelőtt használt háztartási
eszközök, szerszámok, a korra jellemző ruházat és egyéb kellékek láthatók.

ÖNKÉNTES TÛZOLTÓK
EMLÉKSZOBÁJA
A Tűzoltóság épületében emlékszoba került kialakításra. Az Emlékszobában található
a közelmúltban felújított a települési értéktárba nemzeti értékként is felvett Lóvontatású
tűzoltó kocsifecskendő. Ezen kívül vitrinben
az Önkéntes Tűzoltó Egyesület versenyeken
elért kimagasló eredményeiért kapott serlegek, díjak, oklevelek sorakoznak.
A Helytörténeti Kiállítóhely 2014-ben került
átadásra, amely a lakosság adományaiból jött
létre. A kiállított tárgyak között a 100—150 évvel ezelőtt használt háztartási eszközök, szerszámok, a korra jellemző ruházat és egyéb
kellékek láthatók. A járási, megyei tűzoltó versenyeken nyert oklevelek, és serlegek tanúsítják az önkéntes tűzoltók munkájának.
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KÁPTALANI
MAJORI PINCE
A település legrégebben épített műemlék jellegű épülete. 1903-ban épült.
Az akkori szabályoknak megfelelően
2 évi termés elhelyezésére elegendő
hordó készlettel szerelték fel, vagyis
3000 hl bor eltárolására volt alkalmas.
A szőlőfeldolgozásra alkalmas helyiségeket alakítottak ki, így présházat,
darálót és tároló részt, ahol a hordók
sorakoznak. Az épület stílusjegyei a
századforduló építészeti formáit, az
ívelt formákat hordozza magán.

IMREHEGYI
TEREBÉLYES EPER
A száznegyves éves fa egy különösen terebélyes vastag törzsű eperfa,
ami községünknél is sokkal idősebb.
Tudni érdemes, hogy a II. világháború idején katonai tábori konyhát alakítottak ki
alatta. Ma viszont kis kikapcsolódásra alkalmas pihenő-hely van, környezetét egy
tavacska szépíti.
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INTÉZMÉNYEK ÉS CIVIL SZERVEZETEK:
Polgármesteri Hivatal
6238 Imrehegy, Kossuth Lajos tér 11.
Házi orvosi rendelő
6238 Kossuth Lajos tér 13.
II. János Pál Katolikus Általános Iskola Imrehegyi Tagintézménye
6238 Imrehegy, Iskola u. 1.
II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Imrehegyi Tagintézménye
6238 Imrehegy, Kossuth Lajos utca 17.
IKSZT Könyvtár Információs és Közösségi Hely
6238 Imrehegy, Kossuth Lajos tér 1-3.
Fókusz Takarékszövetkezet
6238 Imrehegy, Kossuth Lajos tér 2.
Egészségház
6238 Imrehegy, Kossuth Lajos tér 6.
Posta
6238 Imrehegy, Kossuth Lajos tér 9.
Hegyközség
6238 Imrehegy, Kossuth Lajos u. 37.
Gyermekekért Alapítvány
6238 Imrehegy, Kossuth Lajos tér 11.
Hunyadi Mátyás Vadásztársaság
6238 Imrehegy, Tüskös 159.
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
6238 Imrehegy, Petőfi S. u. 1.
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Imrehegy Község Önkormányzata
6238 Imrehegy,
Kossuth tér 11.
Telefon: +36 78 521-940, +36 78 521-941
Fax: +36 78 521-941
www.imrehegy.hu
Polgármester:
Túriné Czeglédi Edit
Telefon: +36 78 420-812
polgarmester@imrehegy.hu
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