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Az önkormányzat kéthavonta kiadott ingyenes lapja.      2021. május - 13. évf. 3. sz. 

 

TELEPÜLÉSFÁSÍTÁS 

Az elmúlt évben az Agrárminisztérium kezdeményezésében országos Településfásítási Program indult, 

melyre a 10.000 lakos alatti települések pályázhattak. Imrehegy Község Önkormányzatának benyújtott 

pályázata sikeres volt, mely által 10 db keskenylevelű kőrissel és 10 db amerikai hárssal gazdagodhatott 

településünk a Kormány által. Ezen fák, valamint a 2019. évben megrendezett szilveszteri bál bevételéből 

megvásárolt 10 db tuja, 3 db gömb szivarfa, 3 db gömb csepleszmeggy, illetve két helyi lakos által 

felajánlott 3 db különleges fenyő elültetésére az idén március 26-án került sor. A fákat az orvosi 

rendelőnél, az iskolánál, az óvodánál, az egészségháznál, illetve a könyvtárnál lévő üres területen ültettük 

el. Összességében 39 új fa szépíti a továbbiakban községünket. Felemelő érzés, hiszen a jövő nemzedék 

számára teremtünk értéket, mivel az elültetett fák hosszú évek során fognak megnőni, gyermekeinknek, 

unokáinknak árnyékot biztosítani. 

Egy régi bölcsesség szerint, „aki fát ültet, az bízik a jövőben”, vagy másképp: „aki fát ültet, a jövőt építi”. 

Hálásan köszönöm mindazoknak, akik ezen munkálatokban részt vettek, illetve adományukkal, 

hozzájárulásukkal támogatták e nemes kezdeményezést. Azt kívánom, hogy a későbbiekben mind 

szélesebb körben csatlakozzanak lakosaink kis falunk környezetének szebbé tételéhez. 

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: Veszélyhelyzet alatt 

szünetel. 
 

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: 

Jelenleg szünetel 

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 

 

12. Tanyagondnok 

Elérhetősége: 06-70/514-81-70 

13. Egészségházban ellátandó 

szolgáltatások: 

1. Védőnői szolgáltatások: 

Védőnő: Bíró Katalin 

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:  

Hétfő: 10.00 – 12.00  

 

Csecsemő- és kisgyermek 

tanácsadás, 

Ifjúsági-és iskola védőnői 

tanácsadás 

Péntek: 10.00 – 12.00  

 

 

Gyermekorvos:  

Dr. Zsember Katalin 

gyermekgyógyász, házi 

gyermekorvos,  

Rendel: 2021.06.03 

2021.07.01 (csütörtök)  

11.00 órától. 

 

Dr. Percs Ágnes 

gyermekgyógyász, házi 

gyermekorvos 2021.06.07 

2021.07.05 (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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POSTA NYITVATARTÁS: hétfő – péntek 8-11:00; 13:00 – 14:00 

 

1% 

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

 

INGYEN ELVIHETŐ KÖNYVEK! 

 
Fogd, vidd és olvasd! Ingyen elvihető könyvek, újságok a könyvtár teraszán amíg a készlet tart. A 

könyveket a könyvtári nyitva tartás ideje alatt tudják elvinni. Az elvitt könyveket nem kell visszahozni.  

 

ÚJ FODRÁSZ 

 
Koródi Éva Izabella női, férfi, gyermek fodrász, hajgyógyász kezdett dolgozni a könyvtár melletti 

helyiségben. Telefonos bejelentkezés szükséges a 06-20/254-0832 számon. 

 

KÖNYVTÁRI FELHÍVÁS! 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 2021. 

május 3-tól könyvtárunk szolgáltatásait ismét személyesen igénybe vehetik a védettségi igazolvánnyal 

rendelkezők és a felügyeletük alatt álló 18 év alatti olvasóink. 

A védettségi igazolvánnyal nem rendelkezők továbbra is leadhatják dokumentumokra vonatkozó 

igényüket az alábbi elérhetőségeken: 

Telefon: 78/423-754; E-mail: konyvtar@imrehegy.hu;   

Facebook: https://www.facebook.com/imrehegy.ikszt 

A kért dokumentumokat a könyvtár bejáratánál tudják átvenni.  

Természetesen a COVID-19 koronavírussal kapcsolatos járványügyi védekezésre a továbbiakban is 

fokozott figyelemmel kell lennünk, a könyvtárhasználók és a könyvtárban dolgozók érdekében egyaránt.  

Kérjük az általános szabályok betartását: szájmaszk viselése, kézfertőtlenítés, távolság megtartása. 

KÖNYVTÁRI NYITVATARTÁS: 

 

Hétfő …………… 12:30 – 17 óra 

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

Szombat………… 8 – 12 óra 
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Nem megfelelő időjárás esetén a program 

másik időpontban lesz megtartva. 
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ISMÉT KINYITHATOTT AZ ÓVODA! 

Pandémia harmadik hulláma következtében ismét csak ügyeleti rendszerben működhetett az óvoda 2021. 

március 08-tól. Ez idő alatt mindkét csoport pedagógusai a hét aktuális tematikájának megfelelően 

küldtek anyagot a gyermekeknek. Tizenhárom gyermek igényelte az étkezést, amíg nem jöhettek az 

óvodába, a gyermekek ellátását a fenntartó, Kalocsa –Kecskemét Főegyházmegye finanszírozta és 

Imrehegy Község Önkormányzata szállította ki a gyermekek számára. 

 Az április 19-ig ügyeletben működő óvodát a dajka nénik kitakarították, a játékokat lefertőtlenítették, az 

épület minden helyiségében alapos takarítást végeztek. A játszóudvar is megszépült, fákat nyeste meg, 

tereprendezést hajtott végre az óvoda karbantartója. Az óvónénik a pedagógus önértékelést végezték el, 

mely oktatási hivatal felületére került feltöltésre, valamint online képzéseken vettek részt. Az óvoda 

bezárása előtt gyümölcslé és gyümölcs kóstolón vehettek részt a gyermekek a Fresh Fruit TÉSZ 

jóvoltából. 

Április 19-én nyitott az óvoda, ezen a héten ünnepeltük a Föld napját, többféle programon vehettek részt a 

gyermekek. Azon a héten az óvodába látogatott könyvtárosunk a témánkhoz kapcsolódó mesét hozott a 

gyermekeknek, majd ellátogattak a gyerekek Rumli országba, ahol szelektív hulladékgyűjtést végeztek. 

Az óvoda udvarán virágoskertet alakítottunk ki a gyerekekkel, lelkesen vettek részt a munkában, ültettek, 

öntöztek. Miután végeztünk az óvoda udvarán, kimentünk a szorgalmas kertészekkel és az óvoda előtt is 

elültettünk két orgonabokrot. Bízunk benne, hogy a gyermekek vigyáznak az elültetett növényekre, 

szeretettel, odafigyeléssel fogják gondozni őket! 

Közelgő anyák napjára készülődve minden kisgyermek lelkesen tanulja a verset anyukájának, amit online 

tudnak megnézni az anyukák. 

A könyvtár részéről Molnár Ferenc könyvtáros anyák napi megemlékezéssel készült az imrehegyi 

édesanyáknak, a műsorban részt vett az óvoda mindkét csoportjából két kisgyerek, akik verseket 

szavaltak. 

A nevelési év végén tartandó évzárót, valamint a gyermeknapot még nem tudjuk, milyen keretek között 

tudjuk megtartani a járványügyi helyzetre való tekintettel.  

 

Óvodai beiratkozás időpontja: 2021.05.03-04. 8-16 óráig. A beiratkozást megtehetik a szülők e-

mailben (janospal.imrehegy.ovi@gmail.com), illetve előzetes időpont egyeztetést követően személyesen, 

az óvoda telefonos elérhetősége: 06 30 576 2780. A beiratkozáshoz szükséges szándéknyilatkozatokat az 

óvoda bejáratánál megtalálják az érintett szülők. Tájékoztatjuk a kedves leendő óvodásaink szüleit, azon 

gyermekek, akik 2021. december 31-ig betöltik a 2,5 életévüket szabad hely esetén fel tudjuk venni 

óvodánkba.  

Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat! 

          

      -Az óvoda dolgozói- 
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EZ TÖRTÉNT AZ ONLINE OKTATÁS IDEJÉN 

Március 8-ától iskolánk tanulói és dolgozói is otthonmaradásra kényszerültek. A megelőző héten a 

nevelők már készültek a ZOOM internetes felület megismerésére és használatára. A szülők nagyon 

ügyesen letöltötték a programot és gyermekeikkel együtt csatlakoztak fel. Hétvégén már kisebb 

csoportbeszélgetések is kialakultak a megadott időpontokban interneten keresztül, így várakozással, de 

nyugodtabban kezdtük meg az online oktatást. A tanulók szinte mindegyike pontosan „jelent meg az 

órákon”, s hamar megtapasztaltuk milyen lehetőségeink vannak az eredményes együtt tanuláshoz. 

Láthattuk, hallhattuk egymást. A könyveket, munkafüzeteket kivetítettük, videókat, oktatást segítő 

anyagokat osztottunk meg és online játékokat tudtunk így játszani. Hat hétig tartott ez az időszak, mely 

eredményes volt, de mégsem olyan, mint a jelenléti oktatás. Szeretnénk megköszönni a szülők 

igyekezetét, hogy figyelemmel kísérték az oktatást, segítettek gyermekeiknek, ha kellett. Azóta már 

visszatértünk az iskolába és a védőintézkedések betartása mellett örülünk, hogy együtt lehetünk és 

tanulhatunk. Még másfél hónapunk van, hogy az elmaradásokat behozzuk és kezdődik a nyári pihenés.  

A gyerekek örömmel vették birtokba a karácsonyra kapott trambulint és fészekhintát. Újra 

gyermekzsivajjal telt meg az iskolaudvar és a település, aminek mindenki örül. A hagyományos, 

betervezett programjainkat folyamatosan megtartjuk, kicsit más formában, mint a megszokott. 

A héten a FÖLD NAPJA projekt zajlott, ahol minden napra jutott izgalmas tevékenység. Interaktív 

előadás, kerékpártúra a tavaszi héricshez és eperfához, aszfaltrajzolás, szemétszedés, faöntözés. A 

gyerekek örömmel, motiváltan vettek részt a személyiségformáló, érzékenyítő tevékenységekben. A 

következő egy hónapban is kihasználjuk a környezetünk által adott lehetőségeket, nem feledkezünk meg 

az édesanyák köszöntéséről és a gyermeknapról sem. E mellett szorgalmas tanulásra biztatjuk tanulóinkat, 

hisz hamarosan lezárjuk a tanévet.  

A következő év tervezése is folyamatban van, megtörtént a leendő első osztályosok beiratkozása és a 

tankönyveket, oktatást, nevelést segítő eszközöket, játékokat is megrendeltük. Eredményes tanulmányi 

munkát jó egészséget kívánok mindenkinek! 

 

Vancsura Lászlóné  

tagintézmény-vezető 

 

 

TŰZGYÚJTÁS SZABÁLYAI 
 

Az Imrehegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a lakosság 

figyelmét a kerti hulladék égetés és a külterületi tűzgyújtás szabályaira! 

Kerti hulladék égetés szabályai: 

Az illetékes tűzoltósághoz telefonon (06-70/339-2733) be kell jelenteni az égetés tényét, idejét és annak 

befejezését. Csakis kizárólag kerti hulladék égethető (háztartási, műanyag, illetve veszélyes hulladék 

égetése TILOS). Külterületi égetés tilos. 

Az égetés hétfőtől – szombatig 10 – 16 óra között végezhető, a veszélyhelyzet feloldásának idejéig, ezt 

követően a kerti hulladék égetése is tilos. 

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük az egyesület vezetősége nevében. 

 

        Kollár Zoltán 

      hadnagy, 

tűzoltóparancsnok 
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ILLEGÁLIS SZEMÉTLERAKÁS JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL 

 

 A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében tilos a hulladékot elhagyni, – a gyűjtés, 

begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon – felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között 

elhelyezni, kezelni. 

 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. 

évi II. törvény (Szabstv.) 187. § (1) bekezdés b) pontja szerint természeti területen – beleértve a védett 

természeti, Natura 2000 területet is – aki a természetvédelmi célokkal össze nem egyeztethető 

tevékenységet folytat, szemetel, a területet más módon szennyezi, természetvédelmi szabálysértést követ 

el. A Szabstv. 196. § (2) bekezdése értelmében, aki települési hulladékot a közterületen engedély nélkül 

lerak, elhelyez, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, köztisztasági szabálysértést követ 

el. 

E szabálysértések jogkövetkezménye lehet a szabálysértési hatóság által kiszabott 150.000 Ft-ig terjedő 

szabálysértési bírság. 

Az illegális hulladéklerakás bűncselekményi kategóriát is kimeríthet, amely esetben a cselekmény akár 

szabadságvesztéssel is büntethető. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 248. § (1) 

bekezdés a) pontja értelmében, aki arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot 

elhelyez, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés egy évtől öt évig 

terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt veszélyes hulladékra követik el.  

Kérjük a falu Lakosait, hogy ezen szabályokat tartsák be.  

 

Tisztelt Lakosok! 

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy az Iskola utca végén, az erdő mellé valaki/valakik engedély nélkül 

kihelyezték az otthon levágott gallyaikat, ezen viselkedés nem elfogadható és nem megengedett. Kérjük, 

hogy a továbbiakban a helyes elv alapján szíveskedjenek eljárni, a Hulladékgazdálkodási Kft. 

tájékoztatója szerint összekötegelve, havonta kikészítve a „zöldjárat” idején a házuk elé! 

Együttműködésüket köszönjük! 

 

Trabantgyár       

- Hányan dolgoznak egy trabantgyárban?  

  - ???        

- Ketten: egyik hajtogatja, másik ragasztja.            

Hófehérke és a magasfeszültség 

- Mi lesz Hófehérkéből, ha megfogja a magasfeszültségű 

áramvezetéket? 

- ???  

- Hamupipőke. 

                   Hóesés 

Pistike kérdezi a tanárnőtől: 

- Tanárnő, hogyan esik a hó visszafelé? 

- Sehogy, miért kérdezel ilyen hülyeségeket? 

- Mert anya azt mondta, hogy vigyek magammal kabátot, mert lehet, hogy visszafelé esni fog a hó! 
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JÁTÉK! 

 

 

A Sudoku egy 9 × 9 cellából 

álló rács. A rács kilenc 

kisebb, 3 × 3-as blokkra 

oszlik, amelyben elszórva 

néhány 1-től 9-ig terjedő 

számot találunk. Az üresen 

maradt cellákat a játékos 

tölti ki saját (ugyancsak 1-től 

9-ig terjedő) számaival úgy, 

hogy minden vízszintes 

sorban, függőleges 

oszlopban, és 3 × 3-as 

blokkban az 1-től 9-ig 

terjedő számok pontosan 

egyszer szerepeljenek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRÓHIRDETÉSEK 

 

 
• Jó állapotú használt üveges ajtót (2m) és ablakokat (150cm x120cm) vennék.  

Telefon: 06-70/561-62-33 

• Kecel Öreghegyen egymáshoz közel összesen 4,8 hektár, 6-8 éves, jó termő, moser-művelésű 

kékfrankos, cserszegi, aletta, generosa szőlőterület, erős fa és fém támoszlopokkal, AKG-val 

(2017-2021) ELADÓ. Tel: 20/253-4111 

• 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  

 

 

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/

