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Az önkormányzat kéthavonta kiadott ingyenes lapja.
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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 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
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

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
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:
Hétfő: 10.00 – 12.00
Csecsemő- és kisgyermek
tanácsadás,
Ifjúsági-és iskola védőnői
tanácsadás
Péntek: 10.00 – 12.00

9. Falugazdász:
Kis Zsoltné ügyfélfogadási ideje: Gyermekorvos:
Jelenleg szünetel
Dr. Zsember Katalin
Elérhetősége: 06-70/436-1392
gyermekgyógyász, házi
gyermekorvos,
10. Hegyközségi ügyintézés:
Rendel: 2021.08.05
Ferro Csaba hegybíró
2021.09.02 (csütörtök)
mindennap: 8.00-12.00
11.00 órától.
Elérhetősége: 06-78/420-421
Dr. Percs Ágnes
11. Állatorvos
gyermekgyógyász, házi
Dr. Beke József
gyermekorvos 2021.08.02
Elérhetőség: 06-20/971-8180
2021.09.06 (hétfő)
11.30 órától.
12. Tanyagondnok
Elérhetősége: 06-70/514-81-70
Terhes- és nővédelmi
tanácsadás: Dr. Horváth Attila,
szülész-nőgyógyász
Kecelen csütörtökönként
13.00 órától.
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POSTA NYITVATARTÁS: hétfő – péntek 8-11:00; 13:00 – 14:00

FODRÁSZ
Koródi Éva Izabella női, férfi, gyermek fodrász, hajgyógyász kezdett dolgozni a könyvtár melletti
helyiségben. Telefonos bejelentkezés szükséges a 06-20/254-0832 számon.

EGYHÁZI FELHÍVÁS
Augusztus 20-án az Államalapítás Ünnepe alkalmából 11 órai kezdettel szentmise lesz a templomban,
hazánkért, népünkért, nemzetünkért.

FOTÓKIÁLLÍTÁS
Az augusztus 28-án megtartandó fotókiállításhoz a meglévő fényképeinkhez várunk még fotókat a
lakosságtól, amennyiben szeretnék, hogy a kiállításon bemutatásra kerüljenek. Arra kérjük a lakosságot,
hogy lehetőleg 2000-es évek előtti fényképet (akár közösségi, akár családi) szíveskedjen leadni a
könyvtárban. Kérjük Önöket, a kiállításra szánt képek hátuljára a nevüket ceruzával írják rá, hogy vissza
tudjuk juttatni! A fotók leadási határideje: 2021. 08. 23 (hétfő)
Köszönjük.
ELNYERT PÁLYÁZATAINK AZ IDEI ÉVBEN
- Járási startmunka mintaprogram keretében 12.819.529,-Ft,
- Nyári diákmunka keretében: 125.550,- Ft.
- Magyar Falu Program keretében benyújtott „Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény építése /felújítása
" című pályázat által: 10.502.353,-Ft támogatást ítéltek meg az önkormányzat részére.

EBOLTÁS
Tájékoztatjuk a kutyatartókat, hogy a 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet alapján a veszettség elleni
védőoltás és az ebek féregtelenítése minden 3 hónaposnál idősebb kutyánál évente kötelező.
A korábban megszokott összevezetéses eboltás a továbbiakban már nem kerül megrendezésre. A
veszettség elleni védőoltást az állatorvosok a saját rendelőjükben adják be előzetes, telefonon történ
időpontegyeztetést követően, hogy a felesleges várakozási idő elkerülhető legyen. Lehetőség van a
védőoltás beadására az állat tartási helyén is, ez esetben az oltási díj változatlan, de kiszállási költség
kerül felszámításra. Az új, vagy elveszett Kisállat Egészségügyi Könyv kiállítása/pótlása +500 Ft/db.
2013. január 1-től a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM
rendelet 4. § (7) bekezdése szerint: „Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel (chippel)
megjelölt eb oltható.” Felhívjuk a kutyatartók figyelmét arra, hogy az oltás megtörténtét
településünk jegyzője folyamatosan ellenőrzi, az oltatlan ebek befogásra kerülhetnek, ezeket a
kutyákat (a tulajdonos költségére) a gyepmesteri telepre szállítják hatósági megfigyelés céljából.
Állatorvosok elérhetőségei:
dr. Almási Zsolt állatorvos: 06-20/262-2255
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dr. Beke József állatorvos: 06-20/971-8180
dr. Flaisz Csilla állatorvos: 06-70/702-5394

NEVELÉSI ÉV ÉVVÉGI PROGRAMOK AZ ÓVODÁBAN
A mögöttünk hagyott két hónap eseménydús volt, bővelkedett a programokban.
Ünnepi műsorral köszöntöttük az édesanyákat, amelyet a pandémia miatt online tartottuk meg. A
műsorban versekkel, dalokkal kedveskedtek a gyermekek, amit élő közvetítésen keresztül követhettek az
érdeklődők.
Madarak és fák napját ünnepeltük az óvodásokkal. A Kiskunsági Nemzeti Park munkatársa Agócs Péter
ezen alkalomból madárgyűrűzést mutatott be a közeli erdőben és sok hasznos ismerettel lettünk
gazdagabbak.
A méhek világnapja kapcsán mézkóstolóban volt részünk a könyvtárnál, a gyermekek nagyon szívesen
kóstolták a különféle mézeket Sebestyén István jóvoltából, vele beszélgetve gyarapodott tudásunk a
méhekről és a méhészkedésről.
A járvány helyzet kedvező alakulása lehetővé tette, hogy az udvaron megtarthattuk a Katica csoport
évzáró és a Maci csoport évzáró-ballagási műsorait. Büszkék vagyunk mindkét csoport gyermekeire, akik
ügyesen, magabiztosan szerepeltek.
A gyermekek nagy örömére gyermeknapot is tartottunk az óvodában, nagyon sokféle programban volt
részük. Ellátogatott az óvodába a rendőrség, tűzoltóság, arcfestés során minden gyermek választása
szerint ki lett festve. Az óvoda dolgozóiból álló bábcsoport előadásában megnézhették a gyermekek a
Vajaspánkó című mesét. Nagyon érdekes lufihajtogatást láthattunk Lakatos Norberttől (a vaklufistól), a
kívánságukra hajtogatott figurát mindenki hazavihette.
Kirándulni voltunk Soltvadkerten a Kalandparkban. A programot szülői segítséggel tudtuk megvalósítani,
valamint az önkormányzat által felajánlott kisbusszal való szállítással. Köszönjük a szülőknek, hogy
elvitték a gyermekeket autóikkal, ránk szántánk az időt és nem utolsó sorban az önkormányzat
támogatását.
Nyári élet az alábbiak szerint szerveződik: az óvodások jelentős része igényli a nyári óvodai ellátást.
Törekszünk arra, hogy élményekben gazdag, érdekes programokat szervezzünk a gyermekeknek. Reggel
az udvaron gyülekezünk, játszanak a gyermekek, tízórai után a hűvöst biztosító csoportszobában
tartózkodunk, az óvónéni mesél, sokat beszélgetünk, asztali játékokkal játszanak a gyermekek. Nyári élet
idején voltunk Vancsura Lászlóné felajánlásának köszönhetően meggyet szedni, közösen kimagoztuk a
gyermekekkel a meggyet és finom meggyes lepényt készítettünk belőle, amit jóízűen fogyasztottak el. A
könyvtárban is jártunk, ahol a nyári élet veszélyeire figyelmeztetett a látott film és az azt követő,
interaktív beszélgetés Molnár Ferenccel.
Terveink között szerepel, hogy Kecelre utazunk az Érzékek kertjébe, a megvalósításban segítségünkre
lesz az önkormányzat a gyermekek szállításában.
Óvodánk regisztrált az országos Örökbe Fogadok egy Ovit Mozgalom honlapján, melynek köszönhetően
óvodánk is bekerült az örökbe fogadottak sorába. Örökbefogadóink, két Budapesti nagymama Kolláth
Adél és Szűcs Zsuzsanna, akik 2021. június 3-án látogattak el óvodánkba és hozták el nekünk az általuk
összegyűjtött ruhákat, cipőket, játékokat, mesekönyveket, számtalan hasznos eszközt, amiknek nagy
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hasznát veszik a gyermekek. A felajánlásuk egy része családokhoz (10 családhoz) került, másik része a
két csoport között lett elosztva.
A nyárra mindenkinek jó pihenést, tartalmas kikapcsolódást kívánunk!

-Az óvoda dolgozói-

ESEMÉNYEK AZ ISKOLÁBAN
Az óvodások meghívására érdekes programon, madárgyűrűzésen vettünk részt a Szabadidőparkban. A
Kiskunsági Nemzeti Park Természetvédelmi őre több kék cinegét, vörösbegyet és egy rigót fogott be
speciális hálójával. A „kis foglyokat” a gyermekek közelebbről is szemügyre vehették, néhányan meg is
simogatták, majd a gyűrűzést figyelhették meg és hallhattak róla érdekes tudnivalókat. Később a
kismadarak gyűrűikkel mind elrepültek, nem esett bajuk. A foglalkozás végén lehetőség volt távcsővel
figyelni az erdő élővilágát.
Május elején rendhagyó módon köszöntöttük az édesanyákat és a nagymamákat. A gyerekek, saját
készítésű ajándékot és virágot vihettek haza, a műsort pedig felvételről nézhették meg az édesanyák és
nagymamák otthonaikban. Köszönjük a technikai segítséget Molnár Ferencnek és Velker Józsefnek.
A madarak és fák napja apropóján Molnár Ferenc szervezett programot a tanulóknak.
A tanulmányi munka és témazáró dolgozatok befejezése után, június elején tartottuk meg a
Gyermeknapot, amikor a helyi Szabadidőparkba mentünk. A gyermekeket meglepetés várta, ugráló
várban játszhattak a délelőtt folyamán. Volt nagy öröm és sorban állás. Fáradhatatlanok voltak. Az
ugrálóvár kitelepülését Flaisz Roxána és családja biztosította, melyet ezúton is köszönünk. A nap
folyamán nagyon népszerű volt az arcfestés, a kézműves foglalkozás és mellette mozgásos játékok,
kötélhúzás várta a gyermekeket. Az ebédet a fák hűvösében, a pokrócokon ülve fogyasztották el. A nap
végén volt minden finomság, hűsítő jégkrém. Vidám napot töltöttünk el együtt.
Az év utolsó eseménye a tanévzáró volt. A tanévzárót már szülőkkel, vendégekkel együtt tarthattuk meg.
A szülők nem vették igénybe a nyári ügyeletet. Kiemelkedő tanulóink jutalomkönyvvel, oklevéllel
térhettek haza szorgalmuk, jó magaviseletük és tanulmányi eredményük miatt. Minden gyermek és
pedagógus Bibliát vehetett át, melyet a keceli Magyar Pünkösdi Egyház pályázatkeretében kapott és
ajándékozott iskolánknak.
A nyáron folyamatos az előkészület az új tanévre, szeptemberben várhatóan 39 kisdiák tanul majd
iskolánkban. Jó pihenést, tartalmas időtöltést kívánok minden gyermeknek és pedagógusnak!

Vancsura Lászlóné
tagintézmény-vezető
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A két teknős

Két teknős megy a sivatagban, de megszomjaznak, így megállnak
egy bárnál sörözni. Isznak, iszogatnak, közben eltelik 1 év, 2 év, 3
év, 4 év, ... 10 év.
Az egyik teknős megszólal:
- Van még pénzed?
- Nincs. És neked?
- Nincs. De otthon van a pénztárcámban.
- Elmész érte?
- Persze! Mindjárt jövök!
Elindul a teknős hazafele. Eltelik 1 év, 2 év, 3 év...
Gondolja a teknős, aki ottmaradt: "Hát, ez már lehet, hogy nem is
jön vissza, legalább megiszom a sörét!" Nyúl a sörért, amikor hirtelen előugrik egy bokorból a másik
teknős:
- Hé, ha csalsz, akkor el sem indulok!
Anyós a kútban
Az anyós nem bízik vejéiben, ezért úgy gondolja, próbára teszi őket.
Először megy a legnagyobbhoz, beleveti magát a kútba, a vej gondolkodás nélkül kimenti.
Holnap reggel a férfi ablaka alatt ott áll egy vadonatúj Suzuki, rajta egy kis cédulával:
"Sok szeretettel, Anyósod".
Most megy az anyós a második vejéhez, beleveti magyát a kútba. A férfi kimenti, de előtte azért tétovázik
kicsit.
Holnap reggel a férfi ablaka alatt ott áll egy használt Trabant, rajta a cédula:
"Szeretettel, anyósod".
Aztán megy az anyós a harmadik, és egyben legkisebb vejéhez.
Beveti magát e kútba, de a veje nem menti meg, ezért belefullad.
Holnap reggel a férfi ablaka előtt ott ál egy vadonatúj Porsche, rajta a címzés:
"Köszönettel, szerető apósod."
Elveszett rágógumi

Apuka nyakába veszi kislányát, de amikor a gyerek már jó ideje az apja haját húzogatja, az
rászól:
- Kislányom, hagyd már abba, fáj, ha húzod a hajam.
Mire a gyerek duzzogva:
- Jó, akkor nem keresem tovább a rágógumimat.
Kit hívnak?

- Kit hívnak, ha a vak beleesik a kútba?
- ???
- A vakmerőt.
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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 1től 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.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Született:
Tóth Dániel
Született: 2021. 05. 25.
Édesanya: Tóthné Lőz Mária
Édesapa: Tóth Péter

Lajkó Bende
Született: 2021. 07.23
Édesanya: Lajkóné Antóni Dóra
Édesapa: Lajkó Gábor

Zsólyomi-Tóth Bella
Született: 2021. 07. 23.
Édesanya: Tóth Elizabet
Édesapa: Zsólyomi Attila

Elhunytak:
Flaisz Józsefné (szn: Pásztor Gizella) - 83 éves
Lavati Andrásné (szn: Kántor Terézia) – 73 éves

Nyugodjanak békében.

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
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