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Imrehegyi Szóvivő

Az önkormányzat kéthavonta kiadott ingyenes lapja.

2022. március - 14. évf. 2. sz.

LÓCA EGYÜTTES
Február 19-én szombaton délelőtt 10 órai kezdettel került megrendezésre könyvtárunkban
a Táncot jár a hegedű, perdül már a dob című farsangi mulatságunk a Lóca együttes
jóvoltából.
A rendezvény a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár jóvoltából valósulhatott
meg, amely főként az óvodás korosztálynak kedvezett.
A rendezvényen nagyon jól érezték magukat a gyerekek, hiszen az együttes végig
interaktív műsort tartott, együtt énekelt és táncolt a gyermekekkel, őket folyamatosan
mozgásra, táncra és énekre ösztönözve.
Remélhetőleg az idei évben még egy hasonló ingyenes rendezvénnyel várjuk majd az
érdeklődőket.
Bízunk benne, hogy a mostani szép számú részvételhez még többen csatlakoznak majd
településünkről.
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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 Imrehegyen:
Március 16. (szerda)
13:00 – 14:00

13. Egészségházban ellátandó
szolgáltatások:
1. Védőnői szolgáltatások:
Védőnő: Pecznyik Patrícia
6238 Imrehegy, Kossuth tér 6.
Tel.: 06-70/379-8217
E-mail:
egeszseghaz.imrehegy@dunaweb.hu

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

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

Gyermekorvos:
Dr. Zsember Katalin
gyermekgyógyász, házi
9. Falugazdász:
gyermekorvos,
Kis Zsoltné ügyfélfogadási ideje:
Rendel: 2022.04.07
Páros hetek péntekén 8-12 óra
2022.05.05 (csütörtök)
között
11.00 órától.
Elérhetősége: 06-70/436-1392
10. Hegyközségi ügyintézés:
Keceli Hegyközségnél
Elérhetősége: 06-78/421-308
11. Állatorvos
Dr. Beke József
Elérhetőség: 06-20/971-8180
12. Tanyagondnok
Elérhetősége: 06-70/514-81-70
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Dr. Percs Ágnes
gyermekgyógyász, házi
gyermekorvos 2022.04.04
2022.05.02 (hétfő)
11.30 órától.
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.

KÖRMÖS
Szabó Győzőné Mariann műkörmös, callux lábápolás, pedikűr végzettséggel dolgozik a könyvtár melletti
helyiségben. Időpont egyeztetés szükséges a 06-20/368-6655 számon.

ESÉLYTEREMTŐ CSOMAGOT KAPOTT A KÖZSÉG
Január végén esélyteremtő csomagot juttatott el a Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes
Ház Imrehegy részére. A csomag tartalma 80 db digitális lázmérő, 4 db textil pelenka és 6 db bababody.
Az iskola és az óvoda számára 2-2 db digitális lázmérőt tudtam átadni, valamint a védőnői gondozás alatt
álló családok részére ezek szétosztása folyamatban van. Akinek szüksége van lázmérőre, kérem, hogy
jelezze a lenti telefonszámon és előzetes megbeszélés után a Védőnői Szolgálatnál át tudja venni.
Pecznyik Patrícia
védőnő
06-70/ 379- 8217

KÖNYVTÁRI FELHÍVÁS
Az idei évben tíz éve, hogy felújításra került településünk könyvtára. Szeretném kérni a lakosokat, hogy
aki rendelkezik bármilyen fényképpel régebbi könyvtári eseményekről, könyvtárainkról, hozza be a
könyvtárba. Ezeket a fotók digitalizálásra kerülnek és azonnal vissza is kerül a tulajdonosához. Ezekből a
fotókból szeretnénk egy állandó digitális kiállítást a könyvtárba az évforduló alkalmából.
További információ, tájékoztatás kérhető a könyvtárban nyitvatartási időben, telefonon: 06-78/423-754-es
számon, vagy facebook-on (Imrehegy IKSZT oldalon).
Köszönettel: Molnár Ferenc
könyvtáros

HÍREK AZ ÓVODA ÉLETÉBŐL
Az újév első hetén, január 5-én óvodánkat megszentelte Tóth Tibor atya és Hirling Attila tiszteletes. Ezt
követően szintén ezen a napon Pap Emese hitoktató a templomban fogadott minket a gyerekekkel, ahol
megnézhettük a Betlehemet, s közben beszélgetett a gyerekekkel Jézus születésének történetéről.
Január 6-án Vízkereszt napi szentmisén vettünk részt. Ezzel lezárult a karácsonyi időszak, az óvodában is
ezen a napon került sor a karácsonyfa lebontására.
Január 31-én egy újabb örökbefogadó felajánlást kapott intézményünk. A Help For Fun csapatának
köszönhetően 16 család kapott ruhaneműt. Emellett még csoportszobai és udvari játékkal is
megörvendeztették a gyerekeket. Ezúton is köszönjük az adományokat.
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Február 2-án a Gyertyaszentelő szentmisén a gyerekek Balázs áldásban is részesültek és mindenki vihetett
haza a megszentelt gyertyákból és a Szent Balázs püspököt ábrázoló szentképből.
Megfigyeltük a gyerekekkel, hogy a „Maci napon” (február 2-án) a medve felébredve téli álmából hogyan
viselkedik az aktuális időjárást látva. Kint marad-e vagy újra visszabújik a barlangjába? Várhatjuk e már
a tavaszt vagy hosszú lesz a tél?
Február 15-én intézményünk megkapta a „Biztonságos Óvoda” címet igazoló plakettet, melyet a BácsKiskun Megyei Rendőr-Főkapitányság címzetes zászlós rendőre, Baltás Adrienn adott át nekünk
személyesen. Óvodánk 2021 őszén csatlakozott a „Biztonságos Óvoda” programhoz az ORFK –
Balesetmegelőzési Bizottság szervezésében. A gyerekekkel megbeszéltük, hogy hogyan kell
biztonságosan közlekedni. Kinti és benti, csoportos és egyéni játékos tevékenységeket végeztünk.
Felmértük egy úgynevezett „monitoring” kérdőívvel a gyerekek előzetes tudását a közlekedéssel
kapcsolatban, melyet a program lezárásaként újra megismételtünk. A programban kitűzött feladatok
elvégzése után sikeresen elnyertük a „Biztonságos Óvoda” címet.
Február 19-én, szombaton az imrehegyi könyvtárban farsangi mulatságot rendezett a Lóca együttes
Molnár Ferenc könyvtáros jóvoltából. Bárki kedve szerint részt vehetett az ingyenes programon. Az
együttes jó hangulatot teremtett, a jelenlévő gyerekek jól érezték magukat és aktívan részt vettek a
műsorban.
Február 24-én tartottuk az óvodánk farsangi bálját. A gyerekek műsorát online tekinthették meg a
pandémiás helyzetre való tekintettel a szülők. A gyermekek sok finomságot ehettek (fánk, palacsinta,
pogácsa, gyümölcs) a farsangi bál alkalmával a szülőknek köszönhetően, melyet hálásan köszönünk! A
gyerekek műsorát követően kezdetét vette a táncos, játékos mulatság, mindenki nagyon jól érezte magát.
A farsangi bált megelőző két hétben lehetőségük nyílt a szülőknek tombola és zsákbamacska vásárlására.
Köszönjük a kedves szülőknek, hogy óvodánkat támogatták a tombolák megvásárlásával, melynek
bevételét a gyermekekre szeretnénk fordítani.
Farsang utolsó napján, március -1én a gyerekekkel közösen csörögefánkot készítettünk, mindenki
örömére.
Március 2-án, Hamvazószerdán a szentmise alkalmával közös hamvazáson vettek részt a gyerekek. Ezzel
a nappal lezárult a farsangi időszak és kezdetét vette a 40 napos Nagyböjt, mely idő alatt testileg és
lelkileg felkészülhetünk a húsvétra.
Közelgő eseményeink:
Nagyböjt időszaka: március 2-április 14.
-Március 15-én az 1848-as forradalom és szabadságharcra emlékezünk.
-A víz világnapja (március 22.)
-A Föld világnapja (április 22.)
-Április 10. Virágvasárnap,
Óvodai beiratkozás időpontja: 2022. május 2-3-án, 8-16 óráig.
Helyszín: Imrehegy, Kossuth L. u. 17

Sendula Erika
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ISKOLAI ESEMÉNYEK
Iskolánkban az elmúlt időszakban is sok programban vehettek részt a tanulók, melyek rengeteg élménnyel
gazdagították őket.
Az ünnepek után Tibor atya január 5-én megszentelte iskolánkat, 6-án pedig iskolai szentmisén vettünk
rész Vízkereszt alkalmából.
Január 12-én iskolai szentmise volt Kukac bábbal, aki mindig valamilyen tanító mesével történettel lep
meg minket. A szentmiséken a gyerekek kivetítéssel képi megerősítést is kapnak az aznapi útravalóról és
Csiszér László gitáros zenei szolgálata is nagyon nagy élmény mindannyiunknak, ami támogatja a
közösség összetartó erejét.
Február 2-án Gyertyaszentelés volt a templomban, minden diák vihetett haza megszentelt gyertyát, majd
Balázs áldásban részesültek a gyerekek, mely egy gyertyával adott áldás, torokbetegség és minden más
baj ellen. Balázs püspököt a torokbaj ellen védő szentként tisztelték. A gyerekek kis mese formájában
ismerhették meg a szent életét.
Január 21-én lezárult a 2021/2022-es tanév első féléve, a tanulók kézbe vehették félévi értékeléseiket.
Február hónapban három osztályunk vehetett részt az oktatási hivatal által meghirdetett Lázár Ervin
programban. A tanulók buszokkal utaztak Kiskőrösre és Kecskemétre. A 2. osztályosok egy
bűvészkedéssel egybe kötött hangszeres előadáson vettek részt, a 3. osztály Kecskemétre látogatott a
Katona József Színházba ahol egy mesedarabot nézhettek meg, a 4. osztály pedig egy fúvós hangszeres
előadást hallhatott, ami szent Erzsébet legendáját dolgozta fel. Első osztályunk sajnos egy pár napos
karantén miatt maradt ki ebből a programsorozatból.
Iskolánkban február 25-én farsangi mulatságot tartottunk. A gyerekek egy egész délutánon keresztül
szórakozhattak, jelmezekbe öltöztek, ügyességi feladatokat, játékokat játszhattak majd rengeteg tombola
ajándékot nyerhettek. A szülőknek köszönhetően finomságokban sem volt hiány, a gyerekek jó étvággyal
fogyasztották el a sok süteményt. A délután zárásaként táncoltak a kispajtások. A farsangi programot
Szabadiné Kiss Erzsébet szervezte.
Február utolsó hetében iskolánk összes pedagógusa a Magyar Kormány jóvoltából digitális eszközöket
vehetett
át.
Ezek
a
notebook-ok
segítik,
a
digitális
kompetencia
fejlesztését
a mindennapi oktatási gyakorlatban. Segítik hétköznapi munkánkat, a szakmai és módszertani
megújulást. Az online oktatás illetve online előadások képzések elengedhetetlen eszközei.
Március 2-án Hamvazó szerdai szentmisén voltak a gyerekek. A farsangi időszakot lezáró mise, a böjti
időszak kezdete. A gyermekek hamvazkodtak, Tibor atya az előző évi barka hamujával keresztet rajzolt a
homlokukra, mely a bűnbánat jelképe.
Tavasszal számtalan tanórán kívüli program kerül majd megrendezésre, ezek közül a legközelebbi
nemzeti ünnepünk, 1848. március 15-i megemlékezés.
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Kaktuszmezőn
Két lufi száll a mexikói kaktuszmezőn.
Ahogy a szél viszi őket, pont mindig balra-jobbra kerülgetik a
kaktuszokat, épphogy mellettük elsuhanva.
Egyszercsak megkérdezi az egyik lufi a másikat:
- Te, tulajdonképpen hova is megyünk?
- Nem tudom, de majdcsak kilyukadunk valahol!
Produkció

A cirkuszba jelentkezik egy fakír, aki üvegcserepeket eszik és szöges ágyon fekszik. Az igazgatónak
tetszik a produkció, le is kívánja szerződtetni a fickót.
- És mennyi lenne a fizetésem? - kérdi a fakír.
- Nos, fizetni nem tudunk, de ágyat és ennivalót biztosítunk.
Osztás

Molylepke

Mit énekel a molylepke a szekrényben? .
???
Eddablúzt…

Matekórán a törteket tanulják a diákok
A tanárnő egy adott pillanatban
megkérdezi Mórickát:
-Móricka! Mit csinál nagymamád,
ha 4 almát 7 felé kell osztania?
-Befőttet.

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.

ANYAKÖNYVI HÍREK
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Elhunytak:

Palásti Gábor (76 éves)
Nyugodjanak
békében.

APRÓHIRDETÉSEK
• 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
• Villanyszerelést vállalok. Régi elavult vezetékek cseréje, hiba javítás, új szerelés, bővítés,
villanybojler javítása, vízkőtelenítése.
ifj. Loósz József +36205476978
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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