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Az önkormányzat kéthavonta kiadott ingyenes lapja.      2020. január - 12. évf. 1. sz. 

 

ÚJÉVI POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ 

   „Az év első napjaiban csendesedjünk el, és vegyük számba a feladatainkat, 

    fogalmazzuk meg álmainkat, készítsünk terveket, 

   dolgozzuk ki azokat részletesen, 

   és álljunk neki kitartó akaraterővel azt jó végre vinni!” 

         (Böjte Csaba testvér) 

Tisztelt Imrehegyiek! 

Ismét egy év elejéhez érkeztünk, a naptár a tavalyi végét, és egyben az idei kezdetét jelzi. 

Végére érve valaminek, erős késztetést érzünk, hogy visszatekintsünk a magunk mögött hagyott 

időszakra. Nézzünk most mi is vissza együtt egy kicsit, először is „hagyományaink tükrében” az elmúlt 

időszakra. 

Karácsonykor a hagyományok szerint sok otthonban a családi vacsoránál alma, dió, méz és fokhagyma is 

kerül az asztalra. Az almát a családfő annyi felé vágja, ahány tagja van a családnak – az egész alma a 

család összetartozását jelképezi –. Ahogy az almagerezdek összeillenek, úgy tartoznak együvé a család 

tagjai is. A szétosztott gyümölcs azt is jelenti, hogy ha eltévedünk a világban, mindig hazataláljunk 

szeretteinkhez. A családfő mindenkinek ad egy egész diót is. Megtörik, s amilyen a dió belseje, olyan lesz 

az illető egészsége a következő évben. Arra az esetre, ha a dió nem lenne egészséges, a népi bölcsesség a 

mézes fokhagyma elfogyasztásával „biztosítja”, hogy az eljövendő évben minden betegségtől mentesek 

legyünk. 

Sokan saját ünnepeikre, élő családi hagyományaikra ismerhetnek a fenti népszokásokban. Szerencsésnek 

érzem magam, hogy polgármesterként szolgálhatom Imrehegyet, s büszkén mondhatom, hogy községünk 

is valódi, élő hagyományokat ápol a téli ünnepkör kapcsán. Ahogy minden évben, 2019 adventjében is 

feldíszítettük a község karácsonyfáját, megtartottuk a „Mindenki Karácsonya” rendezvényünket, idén 

először felállítottuk betlehemünket is. A négy adventi vasárnapon közös gyertyagyújtással együtt vártuk 

karácsony eljöttét. Köszönöm mindenkinek, aki munkájával, részvételével hozzájárult mindehhez! 

Polgármesterként hagyományaink ápolása mellett a településünk által bejárt utat is értékelnem kell. Ha 

visszatekintek a 2019-es évre, ugyanez a jó érzés, elégedettség kerít hatalmába. Fejlesztettünk, átadtunk, 

befejeztünk, elkezdtünk, folytattuk a megkezdett munkát.  

Új év, új pályázatok, új kilátások és ezekkel együtt, természetesen újabb feladatok állnak előttünk. 

A település működését illetően a fokozott stabilitást irányoztuk elő, mellőzni kívánjuk az eladósodást 

előidéző gazdasági cselekményeket. Jelenlegi feladatainkat legalább a mostani szinten továbbra is el 

kívánjuk látni.  

Mindezt a teljes Képviselő- testülettel összefogva, egy irányba, Imrehegy fejlődésének irányába haladva. 

Ahhoz azonban, hogy minden a terveknek megfelelően haladhasson Imrehegyen, az Önök segítségét 

kérem néhány fontos kérdésben, amely kihatással lehet saját, családjaink és egész községünk jövőjére 

nézve. Kérem, ne csak szemlélői legyenek Imrehegy fejlődésének, hanem résztvevői, aktív részesei is, 

mert minden jól végzett közös munkának nagyobb az értéke, az öröme és az összetartó ereje is! Személy 

szerint én ezt várom 2020-tól! Remélem, Imrehegy képzeletbeli almáját 2020 karácsonyán még több felé 

vághatjuk, s a megtört dió belsejében is mindannyian egészséget lelünk! 

Sikeres, élményekben, eredményekben gazdag és boldog új esztendőt kívánok minden imrehegyi 

polgárnak! Isten éltesse Önöket, Isten éltessen bennünket! 

Lavati Gabriella, polgármester 
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK 

1. Háziorvosi rendelési idő: 

Hétfő : 14.00 – 17.00  

Szerda: 8.00 – 10.00  

Csütörtök: 14.00 – 17.00  

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 tele-

fonszámról 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  

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. 

4. Járási Hivatal ügyfél 

fogadása: Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Kiskőrösi Járási 

Hivatala Január 22.,  

Febr. 19. (szerda) 13-14 óráig 

ügyfélfogadást tart. 
 

5. Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 

Imrehegy Község 

Önkormányzatánál  

Fogadó óra: minden héten 

csütörtökön 8.30-12.30 óráig 
 

6. Vízmű kezelői közlemény: 
Kiskunsági Vízközmű 

Ügyfélszolgálat és hiba 

bejelentés elérhetősége:  

06-20/942-16-22 
 

7. Polgárőrség központi 

mobilszáma:  

06-70/250-3881  

Vezetője: Sebestyén István 

Elérhetősége: 06-70/313-9954  
 

8. A keceli rendőrőrs 

Ügyeletese az alábbi 

mobilszámon érhető el:  

06-70/374-0375  

 

9. Falugazdász:  

Kis Zsoltné ügyfélfogadási ideje: 

IKSZT (Könyvtár) minden 

páratlan héten pénteken: 8.00 -

12.00 óráig 

Elérhetősége: 06-70/436-1392 

 

10. Hegyközségi ügyintézés: 

Ferro Csaba hegybíró 

mindennap: 8.00-12.00  

Elérhetősége: 06-78/420-421 

11. Állatorvos 

Dr. Beke József 

Elérhetőség: 06-20/971-8180 

11. Egészségházban ellátandó 

szolgáltatások: 

1. Védőnői szolgáltatások: 
Védőnő: Dr. Gubikné Németh 

Katalin Mária  

6238 Imrehegy, Kossuth tér 6. 

Tel.: 06-70/379-8217  

E-mail: 
egeszseghaz.imrehegy@dunaweb.hu 

Ügyfélfogadás ideje 

 

Önálló védőnői tanácsadások 

ideje: 

Nővédelmi- és várandós anyák 

részére tartott tanácsadás:  

Kedd: 10.00 – 12.00  

 

Csecsemő- és kisgyermek 

tanácsadás 

Szerda: 10.00 – 12.00  

 

Ifjúsági-és iskola védőnői 

tanácsadás 

Szerda: 12.00 – 14.00  

 

Gyermekorvos:  

Dr. Zsember Katalin 
gyermekgyógyász, házi 

gyermekorvos, Rendel: 

2020.02.13  

2020.03.05 (csütörtök) 

11.00 órától. 

 

Dr. Percs Ágnes 
gyermekgyógyász, házi 

gyermekorvos 2020.02.03  

2020.03.02 (hétfő)  

11.30 órától. 
 

Terhes- és nővédelmi 

tanácsadás: Dr. Horváth Attila, 

szülész-nőgyógyász 

Kecelen csütörtökönként 

13.00 órától.  

Hétfő 9:00 – 10:00 

Kedd 10:00 – 12:00 

Szerda 10:00 – 14:00 

Csütörtök 9:00 – 10:00 

Péntek 9:00 – 10:00 

mailto:egeszseghaz.imrehegy@dunaweb.hu
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MINDENKI KARÁCSONYA IMREHEGYEN 

 

Imrehegy lakói közül, aki elfogadta a meghívást, egy szívmelengető karácsonyi ünnepségen vehetett részt 

december 21-én. Az önkormányzat, a képviselő-testületi tagok és magánszemélyek felajánlásából, 

továbbá a szervezők gondos munkája által minden korosztály osztozhatott az ünnepvárás örömében. 

Lavati Gabriella polgármester köszöntőjében meleg szavakkal beszélt a szeretet ünnepéről, az 

összetartozásról és az egymással való törődés fontosságáról. 

Az ünnepi műsor szereplői voltak többek közt az óvodások, akik az „Állatok Karácsonya” című 

mesejátékot mutatták be, a keceli Szent Cecília Kórus és zenei kísérőjük, Kiss Mihály kántor, Fehér 

Tamás az Életház Alapítvány nevében köszöntötte a jelenlévőket, négy fiatal pedig ünnepi dalokat 

énekelt. Felléptek továbbá a Csátaljai Székely Népdalkör előadói, akik alkalomhoz illő dalokat és 

verseket adtak elő, végül a helyi iskolások vidám, zenés-táncos műsora következett. A karácsonyi kalács, 

pizza, tea, forralt bor, csoki és apró ajándékok mind hozzájárultak a családias hangulathoz. Az italokat 

ünnepi díszítésű bögrékbe mérték, melyeket mindenki haza is vihetett emlékbe.  

Cikk és fotó: Varga Eszter 
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TISZTELT LAKOSOK! 

Közeleg a helyi adók I. félévi befizetésének határideje, az idei évben is március 16. napja lesz. Kérjük, 

hogy figyeljenek a határidőben történő befizetésre. Késedelmes fizetés esetén az esedékesség napjától 

kezdődően késedelmi pótlékot számolunk fel. 

Köszönettel: Imrehegy Község Önkormányzata 

 

FELHÍVÁS!! 

Az őstermelői igazolványokat már lehet érvényesíteni a falugazdásznál. Az érvényesítéshez szükséges az 

őstermelői igazolvány. A határidő 2020. március 20.! 

FODRÁSZ 

Pasinszky Jánosné női – férfifodrász kezdi meg munkáját januárban a könyvtár melletti helységben 

(zöldségbolt helyén).  

Nyitva tartás: 

Szerda: 8-12 óra 

Péntek: 8-12 óra 

Bejelentkezés telefonos egyeztetés alapján: 06-20/88-68-688. 

1% 

Idén is várjuk a felajánlásokat, adójuk 1%-át.  
A Gyermekekért Alapítvány adószáma: 18345502-1-03.  

Az Imrehegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület adószáma: 18216066-1-03                                                               

Tájékoztató a fenyőfagyűjtés rendjéről 

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. január 

hónapban 2 alkalmas díjmentes fenyőfa begyűjtést szervez. A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre 

szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési napon reggel 6 óráig és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt 

kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel 

mozgatható legyen. 

Fenyőfabegyűjtés időpontjai: 

Település Időpont 

 
Imrehegy 

2020. január 13. 

 2020. január 27. 

  

TAKARÉKBANK (Rónasági Takarékszövetkezet) NYITVATARTÁSI IDEJE 

2020. január 1-jétől 

 
Hétfő:  7:30 – 17:30 

Kedd – Csütörtök:  7:30 – 15:30 

Péntek:  7:30 – 13:30 

Hely: Kecel Fő tér 8. 

Takarékbank call center: 06-1/311-31-10 

 

Minden vasárnap 11 órától szentmise!  

Várunk mindenkit szeretettel! 

Bátyai Gyöngyi sekrestyés  

Elérhetősége: 06-30/969-98-67 
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TANÚSÁGTÉTEL ROLAND ATYÁVAL 

2019. december 14-én 

fogadtuk Burányi Roland 

atyát a község könyvtárában, 

ahol az Atya tartott egy kis 

élménybeszámolót eddigi 

életéről. Ezt követően 

válaszolt a kíváncsi 

érdeklődők kérdéseire. Ezt a 

jó hangulatú beszámolót 

követően minden gyermek és 

felnőtt látogató válogathatott 

a témához illő, számára 

megfelelő könyvajánlóból, 

amit hangulatos délutáni 

beszélgetés és 

szeretetvendégség követett. 

 

 

 

MIKULÁS 

A Mikulás 

mindenki jótevője 

és a gyerekek 

kedvence, hiszen a 

csöppségek már az 

első sötét és hideg 

este után elkezdik 

visszaszámolni a 

napokat addig, amíg 

ki nem rakhatják 

csizmáikat az 

ablakba. Idén se 

volt ez másként. A 

gyerekek nagy 

örömére az idei 

évben is 

megérkezett a mikulás az óvodába és az iskolába egyaránt, valamint felajánlásokból és szülői 

csomagokkal kiegészítve a házhoz járó Mikulással is találkozhattak a gyerekek. 
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ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS 

Az advent az előkészület ideje, 

rákészülés a karácsonyra. Eljött a 

december és ismét felállításra került a 

falu adventi koszorúja, melynek 

gyertyáit a négy adventi vasárnapon 

ünnepélyes keretek között gyújtottuk 

meg. Az időjárás nem kedvezett, de ez 

nem tántorította el a résztvevőket a 

rendezvénytől. Az első alkalommal a 

Római Katolikus Egyház 

képviseletében Burányi Roland atya 

tett eleget ennek a kötelességnek. A 

második alkalommal a II. János Pál 

Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

Imrehegyi Tagintézményének vezetői gyújtották meg a gyertyát és közben az adventhez kapcsolódó 

műsort hallhattunk a pedagógusok és a gyerekek jóvoltából. Harmadik vasárnapon a Magyar Pünkösdi 

Egyház Életház Gyülekezete képviseletében Fehér Tamás lobbantotta lángra a harmadik gyertyát. Az 

utolsó gyertya meggyújtása Imrehegy Község Önkormányzata Képviselő-testületére várt. Minden 

alkalommal Lavati Gabriella polgármester tette érdekessé egy rövid beszéddel a gyertyagyújtásokat, az 

éppen aktuális adventi vasárnapokhoz köthető rövid történetekkel. Az adventi ünnepségek minden 

alkalommal a könyvtárban tartott szeretetvendégséggel zárultak. 

 

TŰZOLTÓ EGYESÜLET PÁLYÁZATI EREDMÉNYE 

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

által kiírt pályázatra egyesületünk a 2019-es 

évben is pályázott és nyertes pályázatot tudhat 

magáénak. A pályázati pénzt ezúttal is 

eszközbeszerzésre fordítottuk, amelyek a 

következők: légzőkészülék álarccal, palackkal; 

munkavédelmi védőkesztyű (6 db); tűzoltó 

védőkámzsa (4 db); tűzoltó védőkesztyű (4 db); 

nyomótömlő „B” 20 m-es (3 db); nyomótömlő 

„C” 20 m-es (4 db); szívótömlő „A” 2 m-es 

(1db). Az egyesületből négy fő 40 órás 

alaptanfolyamon vesz részt Kiskunhalas – 

Kiskőrös Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságán. Az egyesület megköszöni a tagok pozitív hozzáállását és 

munkáját és köszönet azoknak, akik adójuk 1%-val támogatták az egyesületet a 2019-es évre. 

Segítségükre, együttműködésükre számítunk a továbbiakban is! Idén is örülnénk, ha az Ön 1%-át az 

egyesületünk kaphatná meg! Az Imrehegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület adószáma: 18216066-1-03. 

                                                                         Kollár Zoltán hadnagy  

 tűzoltóparancsnok 
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Belügyminisztérium 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

Gazdasági Ellátó Központ 

Kéményseprő-ipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi Szervezet 

H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314.  

Tel.: 1818 (9.1-es menüpont) e-mail: kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu 

 

Tájékoztató 

a kéményseprő-ipari szolgáltatás lakossági igényléséről 
 

IDŐPONTRA LEHET HÍVNI A KÉMÉNYSEPRŐKET A CSALÁDI HÁZAKHOZ! 
 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. január 1-től a családi házban (egylakásos ingatlanban) élők a 

nekik alkalmas időpontra kérhetik a kéményseprést, illetve az ellenőrzési munkát. A szolgáltatás ezzel 

együtt átkerült a „megrendelésre kötelező” kéményseprési kategóriába!  

 

Figyelem! 

 

Az ingyenes kéményseprő-ipari sormunka igénylése időpontfoglalással történik, amelyre interneten, 

telefonon vagy személyesen van lehetőség. 

 

Fontos tudnivalók: 

 

A gyors és egyszerű ügyintézés érdekében korszerű internetes felületen is lehet időpontot foglalni 

kéményseprésre! 

Internet: http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat linken. 

E-mailben: levelét a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre küldve. 

Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül: a 06-70/641-83-36 munkaidőben valamint a 1818-as hívószám 

tárcsázása után a 9-es, majd az 1-es nyomógombot megnyomva, a jelentkező ügyintézőnél. 

Személyesen: ügyfélfogadási időben várja a Bács-Kiskun megyei ellátási csoport, Kiskunfélegyházán a 

Kossuth u. 15. szám alatt. 

 

Kirendeltségeinkben: Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 10. (szerdánként 8-12 óráig) 

 Kalocsa, Szent István király utca 34. (szerdánként 8-12 óráig) 

 Kiskunhalas, Bem utca 2. (szerdánként 8-12 óráig) 

 

Ezeken a felületeken az egylakásos ingatlan (zömmel családi házak) tulajdonosa egyeztethet időpontot 

az ingyenes kéményseprői sormunka elvégzésére. 

 

A kéményseprő-ipari szolgáltatás a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokon és a katasztrófavédelmi 

kirendeltségen keresztül nem intézhető! Kérjük, megkereséseiket kizárólag a fenti elérhetőségeken 

tegyék meg! 

   

BM OKF GEK Bács – Kiskun Megyei Kéményseprő Ellátási Csoport 

06-70/641-83-36 

mailto:kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat
mailto:kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu
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Vízszentelés 

A vízszentelés a víz kiemelése a mindennapos használatból külön 

áldással. A lélekben való tisztulás utáni vágyat jelképezi. Hatékonynak 

tartották az ártó hatalmak, a rossz szellemek, és a vihar elűzésére is. A 

víz szentelésénél a vízbe sót kevernek, amely a bölcsességnek és a 

bűntől való tisztaságnak a jelképe. A vízkereszt elnevezés Krisztus 

megkeresztelkedésére utal. Ennek emlékére a templomokban vizet 

szentelnek, s e szentelményből a hívek igyekeznek hazavinni 

valamennyit. A vízszentelés mellett ilyenkor a házakat is 

megszentelték. Házszentelésre van lehetőség, februárig lehet kérni a 

házszentelést a templomban. 

 

 

ÓVODAI ÉLETKÉPEK DECEMBERBŐL  

December eseményekben bővelkedett, gazdag programoknak lehettek részesei az óvodánk gyermekei és 

dolgozói. 

December elején az óvoda gyermekei pályázati munkát készítettek és adtak le a Kecel város által 

meghirdetett Flóra Kiskertépítő versenyre.  

 

A könyvtárban Molnár Ferenc papírszínház segítségével mesélte el a Gólya és róka című mesét, ami még 

élvezetesebbé tette a mese befogadását a gyermekek számára. 

 

Nagyon várták a gyermekek a Mikulást, hatodikán meg is érkezett és mindenkit megajándékozott, aznap 

dupla Mikulás csomaggal térhettek haza a gyermekek, egy keceli felajánlásnak köszönhetően. 

 

Adventi kreatív nyílt napunkon minden kisgyermek nagyon aktívan vette ki részét a munkából, a délelőtt 

folyamán a szebbnél-szebb asztaldíszek elkészítésében Hunyadi Kira óvodásunk édesanyja volt a 

segítségünkre, amit ezúton is nagyon köszönünk neki! 

Adventi készülődésünk fontos eseménye volt a lelki nap, reggel az óvoda gyermekeivel a templomba 

mentünk és Papp József diakónus Igeliturgiát mutatott be. Majd a lelki nap során Emese néni az óvoda 

hitoktatója, Jézus születéstörténetét mesélte el a gyermekeknek. A délelőtt folyamán még Tóth Jánoska 

óvódásunk szülei gyermekközpontú, gyermekeket magával ragadó vallásos témájú dalokat tanítottak meg 

nekünk, melyeket Tóth Péter gitárral kísért, valamint felesége Marika vezetésével a mozgást sajátíthattuk 

el hozzá. A lelki nap fokozta az ünnep hangulatát, a gyermekek ünnepre való ráhangolódását segítette.  

 

A rákövetkező napon nagy munkába fogtunk, mézeskalácsot sütöttünk, a gyermekek a munka minden 

fázisában aktívan részt vettek. Kimértük a hozzávalókat, alaposan megfigyelték az alkotókat, mindenki 

dagasztotta, majd szaggatás után díszítették, ebéd után alig várták a kóstolót. 

Pénteken 13-án Szent Luca történetével ismerkedtek meg a gyerekek, felidéztük a Luca naphoz 

kapcsolódó népszokásokat, hagyományokat, a csoportok elültették a Luca búzát, majd naponta 

megfigyeltük fejlődését, gondosan öntözték a gyermekek. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADzkereszt
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 A keceli pünkösdi gyülekezet jóvoltából a Palánta misszió báb csoportjának előadását nézhették meg a 

gyermekek, az előadás után minden gyermeket egy karitatív csomaggal leptek meg, nagy örömet szerezve 

ezzel nekik. 

Az óvodás karácsonyi ünnepségen gyermekkel feldíszítettük a fenyőfát és tízórai elfogyasztása közben 

meghallottuk, hogy megérkezett az angyalka. A gyermekek az ünnepség után nagy izgalommal 

bontogatták, csodálták a sok szép ajándékot. A Karácsonyfa alatt a sok meglepetés köszönhető a Koronás 

cukor ovi nyereményünknek, mely 50.000 forint játékvásárlási utalványt jelentett, valamint köszönetet 

mondunk az imrehegyi Gyermekekért Alapítvány támogatásának. Ezek a források tették lehetővé, hogy a 

fa alá minőségi, fejlesztő játékok, valamint régóta tervezett, ám anyagi források híján eddig nélkülözött 

eszközök beszerzése megvalósulhatott.  Az Adventi időszakban szerepelni is voltunk gyermekeinkkel. A 

Könyvtár előtti adventi koszorú II. gyertyagyújtásán a Katica csoport középsős korú gyermekei versekkel, 

énekekkel emelték az ünnepi hangulatot. 

A Mindenki Karácsonya falurendezvényén a Maci csoport gyermekei készültek dramatizálással, Bajzáth 

Mária - Probojcsevity Iván: Az állatok karácsonya című mesét adták elő, illetve verset, karácsonyi 

dalokat énekeltek. 

 

Tervezett rendezvényeink:  

 A Gyertyaszentelő napjához kapcsolódva, a tavaly nagyon jól sikerült mézes napot idén is 

szeretnénk megszervezni, melyet február első hetére tervezünk.  

 Az óvodás farsangi bálunkat az iskola tornatermében rendezzük meg, időpontja 2020. február 21. 

péntek.   

A bálunkra minden érdeklődőt szeretettel várunk, mellyen a gyermekek kis műsorral 

kedveskednek a jelenlévőknek, és vendég előadó művész is színesíteni fogja a délutáni 

mulatságot. A sikeres megrendezéshez kérjük a szülők támogatását, reméljük, hogy minél többen 

jól fogják érezni magukat rendezvényünkön. 

      

             Óvoda dolgozói 

                                        

TÉLI ESEMÉNYEK AZ ISKOLÁBAN 

November végén az Adventi időszakot megelőzően megrendeztük a már hagyománnyá vált Szülők-

nevelők Jótékonysági bálját. A bál hangulatát a színvonalas műsor is emelte. Tanulóink gyermek 

lakodalmast mutattak be nagy sikerrel, Csúziné Sebestyén Edit felkészítésével. Csúzi Fanni és Veréb 

Andor vérpezsdítő latin táncokat adott elő. Záró műsorszámként a szülők fergeteges produkcióját 

láthattuk. A rendezvényt telt házzal, szülői, nevelői, települési segítők összefogásával  valósítottuk meg.  

Támogatóink köre is nagyon népes volt, imrehegyi, keceli vállalkozók tombolatárgyakkal, a helyi 

önkormányzat természetbeni segítséggel járultak hozzá a rendezvényhez. Az óvodával közösen rendezett 

bál jó hangulatban telt, eredményes volt.  

Mindenki önzetlen segítségét hálásan köszönjük! 

December 6-án Szent Miklós napján, Mikulás ünnepet tartottunk a gyermekek számára.  

Tanulóink mindegyike nevelői kísérettel szervezett formában vehetett részt a keceli Virágkiállításon. 

Többen a Kiskert építők eredményhirdetésén és a gyermek koncerten is ott lehettek.  A kiállítás látnivalói, 

a kézműveskedés feledhetetlen élmény volt számukra.  

Decemberben elindult az Adventi előkészület.  
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December 7-én nevelőink Adventi lelki napon vettek részt Kecskeméten. Az ünnepi szentmisét a 

Nagytemplomban, az előadásokat a Hírös Agora Kulturális központban hallgattuk meg.   

Mindkettőt dr. Bábel Balász Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye vezetője, érsek metropolita, iskolánk 

fenntartója tartotta nagy örömünkre.  

11-én Lelki napunkon, igeliturgia, tanító jellegű történetek, lelki beszélgetés hangolta gyermekeinket a 

közelgő ünnepre, melyet a szülők által vezetett kb. 3 órás kézműves foglakozás követett, ahol 4-5 féle 

hazavihető karácsonyi díszt, ajándékot készíthettek a gyerekek a nevelők és szülők segítségével. 

Köszönjük szépen a lelkes szülői hozzáállást, a jövőben is szívesen várunk benneteket! 

Karácsony az iskolában: a gyermekek a keceli Életház Alapítvány, Fehér Tamás képviselő támogatásával, 

a szeretet lángját közvetítő bábelőadást láthattak. Az előadás végén, minden gyermek életkorának 

megfelelő „cipős doboz” ajándékot kapott. Melyet ezúton is köszönünk. 

A gyermekek Itt az iskolában hangulatos karácsonyi „ünnepen” vettek részt, ami után az iskola és a 

Gyermekekért Alapítvány támogatásából vásárolt játékoknak örülhettek a szépen feldíszített fenyőfa alatt. 

Az idén sem maradt el a hagyományos mézeskalácssütés, melyet jóízűen fogyasztottak el a finom 

szaloncukrokkal együtt.  

Tanulóink szép Hópehely tánccal örvendeztették meg a település lakosait a Mindenki karácsonya 

ünnepségen. Felkészítőjük: Barna Judit tanítónő volt.  

Januárban a legfontosabb feladatunk a témazárók, félévi értékelő dolgozatok jó eredménnyel való 

megírása, hiszen január 24-én lezárul a félév. A tanulók január 31-ig kapnak értékelést a munkájukról.  

Mindenkinek eredményes munkát, képességeinek megfelelő, jó bizonyítványt kívánok!  

Idén is várjuk a felajánlásokat, adójuk 1%-át.  
A Gyermekekért Alapítvány adószáma: 18345502-1-03.  

 

                                       Vancsura Lászlóné  

                                      tagintézmény vezető 

 

 

TÁMOGATÓK AZ ADVENTI IDŐSZAKBAN 

 

Köszönjük mindenkinek, aki valamilyen formában támogatta rendezvényeinket! 

 
Lukács Tiborné, Lavati Sándorné, Kónya Lászlóné, Kupszáné Kardos Anna, Bátyai Gyöngyi és Tóth 

Tamás, Petróczi – Kis Péter és Péterné, Dr. Gubikné Németh Katalin Mária és Dr. Gubik Márton, Faddi 

Mihály Lajosné, Márkus Richárd, Tóth Elizabet és Faddi Gábor, Flaiszné Megyes Ágnes, Molnár Ferenc 

és Molnárné Morvai Viktória, Sebestyén István, Szilágyi Ferenc, Lavati Gabriella, Flaisz Jozin Éva és 

Flaisz Péter, Balázs Veronika és Kupsza Krisztián, Vancsura Lászlóné, Szőke Menyhértné, Hunyadiné 

Hugyecz Henriett, Csengődi István, Magyar Pünkösdi Egyház Életház Gyülekezetének tagjai. 

 

Valamint köszönjük mindenkinek, aki a szilveszteri bálon részt vett, hozzájárulva ahhoz, hogy az orvosi 

rendelőnél 115.000 ,- Ft értékben fásítani tudjunk. 
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PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK: 

 
 Pályázati Felhívás! 

Január 15. és 28. között igényelhető az úgynevezett szerkezetátalakítási, vagyis a szőlőültetvények 

modernizálását megcélzó támogatást – mondta a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára 

hétfő reggel az M1 aktuális csatornán. 

Brazsil Dávid hangsúlyozta: az igényeket már csak online lehet benyújtani; az elektronikus 

ügyintézést segíthetik a hegybírók, akiket felkészítenek a pontos eljárásra. 

Hozzátette, hogy a támogatás megszerzésére már most érdemes felkészülni és január első 

napjaiban felkeresni a hegybírókat. Minden támogatás feltétele egy úgynevezett újratelepítési 

engedély, amelyet szintén a hegybírók állítanak ki – hívta fel a figyelmet. 

Forrás: MTI  

 Erdősítés támogatás 

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp5-811-16-erdsts-tmogatsa 

 Pályázat gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulóknak, külföldi nyelvtanulási tanulmányúton 

részvételre 

További információ: https://palyazatmenedzser.hu/palyazat-gimnaziumi-es-szakgimnaziumi-

tanuloknak-kulfoldi-nyelvtanulasi-tanulmanyuton-reszvetelre/ 

 Pályázat felsőoktatási hallgatók számára, Stipendium Hungaricum megállapodások keretében 

megvalósuló külföldi részképzésre 

További információ: https://palyazatmenedzser.hu/palyazat-felsooktatasi-hallgatok-szamara-

stipendium-hungaricum-megallapodasok-kereteben-megvalosulo-kulfoldi-reszkepzesre/ 

 Zenemanó – rajzpályázat 

A Cziffra György Fesztivál rajzpályázati felhívása óvodás és alsó tagozatos gyerekek számára 

zenei dallamok alapján készült alkotások beküldésére. 

További információ: https://palyazatmenedzser.hu/zenemano-rajzpalyazat/  

 

ÁLLÁSAJÁNLATOK: 

 

 EUROVID TRADING Kft.(Kecel) keres  

Lakatos,  

Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 

Forgácsoló, 

Fémmegmunkáló, 

Targoncavezető munkakörökbe. 

 Érdeklődni: 06-30/160-31-96 

 

 GALIGNUM Bt. (Kiskőrös) 

CNC maróst keres. 

Érdeklődni: Kiskőrös  

Sárkány József u. 9 

 

 TUTI-CIGI Bt. (Kecel) keres 

Bolti eladó munkakörbe alkalmazottat. 

Érdeklődni: 06-30/461-26-76 

 

 MERKBAU Kft. (Kiskunhalas) 

Villanyszerelő munkakörbe. 

Érdeklődni: 06-77/521-300 

 

 Bolti dolgozó LIDL (Kiskőrös) 

 Védőnői állás (Imrehegy) 

További információ:  

www.imrehegy.hu 

 SZATMÁRI MALOM Kft. 

(Kiskunhalas) 

Búzasilós gépkezelő, 

Kereskedelmi ügyintéző. 

Érdeklődni: 06-77/422-622 

 

 Festéküzemi kimérő (Bócsa) 

Érdeklődni: 06-70/390-76-86 

 

 BÁRDI AUTÓ Zrt. (Kiskunhalas) 

Értékesítő munkatársat keres. 

Érdeklődni: 06-77/814-060 

 

https://www.palyazat.gov.hu/vp5-811-16-erdsts-tmogatsa
https://palyazatmenedzser.hu/palyazat-gimnaziumi-es-szakgimnaziumi-tanuloknak-kulfoldi-nyelvtanulasi-tanulmanyuton-reszvetelre/
https://palyazatmenedzser.hu/palyazat-gimnaziumi-es-szakgimnaziumi-tanuloknak-kulfoldi-nyelvtanulasi-tanulmanyuton-reszvetelre/
https://palyazatmenedzser.hu/palyazat-felsooktatasi-hallgatok-szamara-stipendium-hungaricum-megallapodasok-kereteben-megvalosulo-kulfoldi-reszkepzesre/
https://palyazatmenedzser.hu/palyazat-felsooktatasi-hallgatok-szamara-stipendium-hungaricum-megallapodasok-kereteben-megvalosulo-kulfoldi-reszkepzesre/
https://palyazatmenedzser.hu/zenemano-rajzpalyazat/
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PROGRAMAJÁNLÓ: 

 
 Hírös Agóra Kecskemét 

2020. február 11., kedd 18 óra 

A NŐ MISZTÉRIUMA – Müller Péter előadása 

Jegyár: 1.800 Ft 

 2020.02.18 kedd 18:00 Kiskunhalas - Halasi Mozi 

MEGYÜNK A LEVESBE - Hadházi László önálló estje, műsorvezető: Musimbe Dennis 

3900 Ft-tól 

 Kiskőrös Fröccs bisztró 

2020. január 25. Blahalouisiana koncert  

érdeklődni: +36302794869 

 KECEL VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMAJÁNLÓJA: 

- Lovas bál 

Ideje: január 18. szombat 

- Újévi operett és musical gála 

Ideje: január 19. vasárnap 18.00 óra 

Jegyek válthatók a keceli könyvtár olvasószolgálatában. 

- Polgárőrbál 

Ideje: január 25. szombat 

- Szülők-nevelők bálja 

Ideje: február 1. szombat 

- Vadász-borász bál 

Ideje: február 8. szombat 

- Alsó tagozat farsangi bálja 

Ideje: február 15. szombat 

- Nyírjesi Óvoda bálja 

Ideje: február 15. szombat 

- Központi Óvoda bálja 

Ideje: február 22. szombat 

- Kolera a Vackor csoportban  – Bödőcs Tibor önálló estje 

Ideje: február 28. péntek 18.00 

Jegyek válthatók a könyvtár olvasószolgálatában és a www.tixa.hu internetes oldalon. 

Érdeklődni a programokról a keceli könyvtárban: tel.: 78/420-344 

 Kiskunhalasi Mozi aktuális műsorkínálata: www.halasimozi.hu 

 Kecskemét Katona József Színház aktuális műsorkínálata: www.kecskemetinemzeti.hu 

 Kiskőrösi jégpálya nyitva tartás: minden szombat és vasárnap 18-20 óráig 

Elérhetőség: 06-20/222-66-69 

 

Kiskunhalasi vásárnaptár 

 
2020. február 02.  országos,  kirakodó,  autó,  termény,  állat és kutya vásár 

 

2020. február 09. zsibvásár 

 

2020. március 01. országos,  kirakodó,  autó,  termény,  állat és kutya vásár 

 

2020. március 08. zsibvásár 

  

https://dumaszinhaz.hu/eloadasok/megyunk-a-levesbe-hadhazi-laszlo-onallo-estje-musorvezeto-musimbe-dennis-Kiskunhalas-20200218-1800
http://www.tixa.hu/
http://www.kecskemetinemzeti.hu/
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AZ IKSZT KÖNYVTÁRBAN TERVEZETT PROGRAMOK JANUÁR - FEBRUÁR:  

 Minden páratlan pénteken 8.00-12.00 óráig falugazdász ügyfélfogadása 

 Mindenki Klubja január 17. 15 óra 

 Könyvtármozi: Égig érő fű január 18. 10 óra 

 Magyar Kultúra Napja január 22.  

 Kézműves szakkör (Minden korosztálynak) január 25. (szombat) 9:30 

 Kézműves szakkör (Minden korosztálynak) február 14. (péntek) 16:00 

 Milyen volt Imrehegy? Beszélgetés Juhász Istvánnal. Az időpont még nem tisztázott. 

 

 

KÖNYVTÁRI NYITVA TARTÁS 2020. JANUÁR 1-TŐL: 

 

Hétfő ………………………………………………………………………… 12:30 – 17 óra 

Kedd – Péntek ………………………………………………………………. 9-12; 12:30 – 17 óra 

Szombat……………………………………………………………………… 8 – 12 óra 

 

 

 

 

 

 

- Milyen a nyugodt cipzár? 

- Nem lehet felhúzni. 

 

- Milyen a makacs origami? 

- Hajthatatlan. 

 

Zsiráfpörkölt 

Egy étterem ablakában ez a reklámtábla áll: 

"Ha olyat rendel, amit nem tudunk teljesíteni, fizetünk 5000 

forintot!" Egy vendég kipróbálja, bemegy és friss zsiráfpörköltet 

rendel. Aztán megdöbbenve látja, hogy bevezetnek a konyhába egy 

zsiráfot.  

Eltelik fél óra, majd kijön egy pincér és szó nélkül letesz egy ötezrest az asztalra. 

- De miért, mi történt? Hiszen az előbb vezették be a zsiráfot a konyhába. 

- Igen, zsiráfunk az van, de sajnos a krumpli elfogyott... 

 

Buszszerelő 

 

- Apu, Apu! A Nagymama ért a belsőégésű motorokhoz? 

- Nem hinném. 

- És a hidraulikus fékrendszerekhez? 

- Azokhoz sem. 

- De a tengelykapcsolókhoz biztosan ért?! 

- Neeem, fiam, de miért kérdezed? 

- Mert ott fekszik a busz alatt. 

(Várjuk a kreatív lakosok saját készítésű vicceit, amiket megjelentetünk az újságban) 
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ANYAKÖNYVI HÍREK  

 
Született: 

 

Lajkó Gábor  

2019.12.05 

Édesanya: Lajkóné Antóni Dóra 

Édesapa: Lajkó Gábor 

 

Elhunytak: 

Vinklárik Istvánné (szn.: Lajkó Mária Magdolna) 72 éves 

Szempék Klára (86 éves) 

Steimecz Józsefné (szn.: Rém Ilona)  80 éves 

Trényi Istvánné (szn.: Gyóni Mária) 84 éves 

 

 

Nyugodjanak békében. 

 

 

APRÓHIRDETÉSEK 

 

 
 Csalogány Presszó 

A rendes nyitva tartás mellett  vállaljuk zártkörű és kitelepüléses rendezvények lebonyolítását.  

Új szolgáltatásként kapható hot-dog, hamburger, gyros, sültburgonya, szendvicsek. 

Várjuk kedves vendégeinket! Tel: 06-30/628-1158 

 Keres: Kétütemű 1984-es évjáratú Wartburg 353 gépkocsit vásárolnék tulajdonostól világosbarna-

világossárga színben, jó állapotban saját használatra. Tel.: 06-70-564-7358 

 Kövesút mellett Szarkás tanyák 138. szám alatti ház központival, vízzel, villannyal ellátva 3 szoba 

(fürdőszoba, főzőkonyha), nagy kert, gyümölcsös. Méhészetre alkalmas. Érdeklődni telefonon: 

06-70/561-62-33 

 Asztalos munkákat vállalok! További információ: tel.: 06-30/78-03-956 

 Kertgondozást (fűnyírás, kaszálás, takarítás stb.) vállalunk. 

Elérhetőség: www.tothgarden.hu 

                   tel.: 06-70/334-69-95  

 Eladó őrölt fűszerpaprika;  

2x1 ha szántó;  

2x0,5 ha szőlő (3éves);  

4 ha bekerített szántó 

érdeklődni: 06-70/326-21-70. 

 

 

 

 

 

 

 

Kiadja: Imrehegy Község Önkormányzata 

6238 Imrehegy, Kossuth tér 11. Tel: 06-78/420-812 Megjelenik kéthavonta 

Készült: az Önkormányzat hivatalának fénymásolójával 300 példányban. 

Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc 06-78/423-754 

http://www.tothgarden.hu/

