14. évfolyam 3. szám

Imrehegyi Szóvivő

Az önkormányzat kéthavonta kiadott ingyenes lapja.

2022. május- 14. évf. 3. sz.

I. HÉRICS TÚRA IMREHEGYEN
Imrehegy
külterületén
található egy hérics mező. A
tavaszi hérics védett növény
és március végétől május
elejéig virágzik.
Erre a szép természeti
kincsünkre
alapozva
szerveztünk túrát 2022. április
9-én, amelynek célja az volt,
hogy a
helyiek
és
a
környékbeli emberek is
megismerjék ezt a szép
vidéket, hiszen sokan nem is
gondolnák,
hogy
ilyen
természeti
kincsek
és
látványos
helyek vannak
ebben a térségben.
Imrehegy
Község
Önkormányzata,
IKSZT
Könyvtár Imrehegy, Keceli
Gasztro és Bor Egyesület,
Imrehegyi Polgárőr Egyesület,
Káptalani
Majori
Pince,
valamint önkéntes segítők és
adományozók
segítségével
sikerült
megszerveznünk
ingyenes
rendezvényünket,
amelyen megközelítőleg 70-80
túrázó vett részt, annak ellenére, hogy a fele távtól végig esőben kellett sétálni. A teljes táv 10 km volt,
minden korosztály képviselte magát a túrán.
A rendezvény sikerességének tekintetében jövőre újra megrendezzük a túrát, amelyre természetesen
várjuk majd az érdeklődőket.
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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:
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:
06-70/353-5100
Vezetője: Sebestyén István
Elérhetősége: 06-70/313-9954
8. A keceli rendőrőrs
Ügyeletese az alábbi
mobilszámon érhető el:
06-20/539-8371
vagy a 112-es központi számon.
9. Falugazdász:
Ba Andor ügyfélfogadási ideje:
Páros hetek péntekén 8-12 óra
között
Elérhetősége: 06-70/436-1378
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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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

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
gyermekorvos,
Rendel: 2022.06.02
2022.07.07 (csütörtök)
11.00 órától.
Dr. Percs Ágnes
gyermekgyógyász, házi
gyermekorvos 2022.06.13
2022.07.04 (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
KÖRMÖS
Szabó Győzőné Mariann műkörmös, callux lábápolás, pedikűr végzettséggel dolgozik a könyvtár melletti
helyiségben. Időpont egyeztetés szükséges a 06-20/368-6655 számon.

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

RAJZVERSENY
Az idei évben ünnepeljük településünk önállóvá válásának 70. évfordulóját. Ebből a jeles alkalomból
hirdetünk rajzversenyt, melynek témája településünk nevezetességei, eseményei, személyes élmények
lerajzolása, festése. Részletes információért telefonon: 78/423-754, vagy személyesen a könyvtárban kell
keresni Molnár Ferenc könyvtárost. Minden korosztályból várjuk a jelentkezőket!

PETŐFI 200 EMLÉKÉV
Az idei évben kezdetét vette a Petőfi emlékév, amelyhez településünk is csatlakozik egy online sorozattal,
ahol Petőfi verseket fogunk felolvasni. Ezek a könyvtár Facebook oldalán lesznek megtekinthetőek.
Várjuk a jelentkezésüket azoknak, akik szeretnének részt venni a sorozatban.

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

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
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HÍREK AZ ÓVODA ÉLETÉBŐL
Március 3-án az Imrehegyi Könyvtár szervezésében egészséges életmóddal kapcsolatos játékos
tevékenységben vehettek részt a helyi óvodások. Molnár Ferenc könyvtáros a mozgás fontosságára hívta
fel a gyerekek figyelmét és közös tornára invitálta őket. Ezután gyümölcsökről szóló mesét
hallgathattunk, melyhez játékos feladat is társult, így aktívan részesei lehettek a mesének az óvodások. A
március 15-ei Nemzeti ünnepünk alkalmából megemlékeztünk az 1848-as forradalom és
szabadságharcról. Nemzeti színű tulipánokat készítettünk a gyerekekkel, melyeket elhelyeztünk a
templomkertben lévő emléktáblánál.
A Víz Világnapján (március 22.) az óvoda udvarán vízzel kapcsolatos játékokat játszottunk. A gyerekek
játék halakat pecázhattak, célba dobhattak, egy lavór vízben szívószállal buborékot fújhattak kedvükre,
színes kupakokat („halacskákat”) válogathattak szín szerint, kis vödörrel vízhordó versenyben vehettek
részt. Nagyon jól szórakozott mindenki ezen a szép napsütéses napon.
Március 25-én, Gyümölcsoltó boldogasszony napján (Jézus fogantatása- ezen a napon jelent meg az
angyal Szűz Máriának), mikortól kezdetét veszik a kerti munkák, az óvoda udvarán lévő magaságyásba
vörös- és lilahagymát ültettünk a gyerekekkel, melynek növekedését azóta is figyelemmel követjük és
gondosan öntözzük.
Április 9-én lelki napon vettünk részt Kecskeméten. A Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegyéhez tartozó
katolikus iskolákból és óvodákból érkeztek ide a pedagógusok, dajkák. Az ünnepi Szentmisét Bábel
Balázs érsek atya celebrálta. Az ezt követő előadások témája a megbocsátás és a kiengesztelődésről
szóltak a böjti időszakhoz kapcsolódva. Tartalmas és érdekes előadásokat hallhattunk.
A Költészet Napja alkalmából április 11-én versmondó délelőttöt szervezett a kiskunhalasi Szent József
Katolikus Általános Iskola és Óvoda Lomb Utcai Tagintézménye, melyen az Kalocsa- Kecskeméti
Főegyházmegye 9 óvodájából 33 kisgyermek vett részt. Közülük Imrehegyet 3 nagycsoportos óvodás
képviselte intézményünkből. Faddi Vanda, Kisa Hanna és Kisa Erik, akiket Radics Kármen
óvodapedagógus készített fel. Az idei év mottója a „Madarak és virágok”, a tavaszvárás öröme volt.
Mindhárman lelkesen készültek erre a napra egy-egy kedves kis versikével. A versmondók emléklapot,
könyvjelzőt és az óvoda jelképévé vált lombos fa alakú nyakláncot kaptak a szervezőktől. Ezúton is
gratulálunk az óvodásainknak a versmondó ünnepségen nyújtott sikeres szereplésükért.
Április 12-én a Könyvtár udvarán húsvéti tojás keresésben volt részük az óvodásoknak, ezt követően
pedig játékos vetélkedő vette kezdetét, mely aszfaltrajzolással záródott a könyvtár teraszán.
Április 13-án tartottuk óvodai Nagyböjti lelkinapunkat, ennek keretén barkaszentelő Szentmisén vettek
részt az óvodások és az iskolások, ahol ismét találkozhattak Kukacbábbal.
A Föld Világnapját (április 22.) virág- és szamóca palántaültetéssel ünnepeltük meg és megbeszéltük,
hogy miért és mennyire fontos, hogy óvjuk a Földünket.
Közelgő eseményeink:
- Madarak és Fák Napja
- Gyereknap
- Óvodai évzáró ünnepségek
Sendula Erika
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MOZGALMAS MÁRCIUS, MEGHITT ÁPRILIS AZ ISKOLÁBAN
A farsang és a húsvét közötti választónap, a keresztény vallásban a húsvét előtti nagyböjt kezdete,
hamvazószerdán az egyház a híveket az élet mulandóságára emlékezteti és bűnbánatra szólítja fel őket.
Intézményünk szentmisével, illetve a hamvazás szertartásával kezdte meg a húsvéti készület negyven
napját, a nagyböjtöt.
A nagyhét szerdáján, „A vihar lecsendesítése” címmel lelki napot tartottunk az iskolában. A tanulóink
aktívan, figyelmesen és lelkesen vettek részt a nagyon izgalmas interaktív foglalkozáson. A programot
reggel 8 órakor gyermek szentmisével kezdtük, melyen az óvodásokkal együtt vettünk részt. A zenei
szolgálatot Csiszér László biztosította.
Pedagógusaink a húsvéti népi hagyományokról sem feledkeztek meg, így az osztályok tojást festettek,
rajzoltak, valamint a szünet előtti utolsó tanítási napon a fiúk illatos kölnivel meglocsolhatták a
kislányokat és nevelőiket.
A Víz Világnapja alkalmából (márc.22.) rövid kisfilmet néztünk a gyerekekkel, mely felhívta figyelmüket
a víz fontosságára. Ezt követően csoportmunkában szebbnél-szebb plakátokat készítettünk, melyeket
jelenleg is megnézhetnek iskolánk folyosóján. Március 30-án sétatúrán vettünk részt a szennyvíztisztító
telepre, ahol Haszilló Zsolt telepvezető pontos és érdekes bemutatót tartott a hely működéséről. Végül
még halakat is etethettek a gyerekek.
A Magyar Költészet Napján (ápr.11.) szeretettel emlékeztünk József Attila költőnkre. Osztályonként egyegy verset hallgathattunk meg tanulóinktól.
Végül a hónap utolsó napjaiban beiratkozhattak iskolánk jövendő elsősei (9 fő), akiket ezt megelőzően
izgalmas kézműves foglalkozással várt leendő tanítójuk, a szülők pedig az igazgató nőtől kaptak
bepillantást az iskolai élet mindennapjaiba. Szeptembertől nagy szeretettel várjuk őket!
A következő időszak programjai:
- Anyák napi ünnepség, édesanyák, nagymamák köszöntése.
- Madarak és Fák Napja
- Szent II. János Pál pápa ünnepség
- Gyermeknap
- Tanévzárás
Csúziné Sebestyén Edit
tanító

AKIKNEK KÖSZÖNETTEL TARTOZUNK AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN
Önkormányzatunk köszönetét fejezi ki az alábbi személyeknek és szervezeteknek az elmúlt időszakban
nyújtott bármilyen jellegű támogatásáért, segítségéért:
-

Csúzi Miklósné
- Lukács Tiborné
- Antóni Andrásné - Barna Györgyné
Haszilló Gábor
- Hunyadiné Hugyecz Henriett - Lavati Sándorné - Sebestyén István
Flaiszné Megyes Ágnes
- Molnár Ferenc
- Serfőző Balázs
- Morvai Miklós
Morvai Miklósné
- Lavati Gabriella
- Kökény Pál
- Velker József
Béla Borászati KFT.
- Császárker KFT.
- Káptalani Majori Pince
Keceli Gasztro és Bor Egyesület
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Villamosra várva

A fiatal házaspár vesz egy új szekrényt.
A férj hajnalban elmegy dolgozni és amikor reggel az első villamos
elmegy a ház előtt, a szekrényajtó magától kinyílik.
A feleség becsukja, de a következő villamosnál megint kinyílik.
Ez így megy egész nap, mire a feleség megunja és felhív egy
asztalost, hogy szerelje meg.
Áll a szerelő meg a feleség a szekrényajtó előtt, és amikor a
villamos jön, az mindig kinyílik.
- Hát sajnos innen nem látok semmit, lehet, hogy belül van a baj, én
beállok a szekrénybe, csukja rám az ajtót, hátha belülről látom, mi a
hiba. - mondja a szerelő.
Amikor a szerelő beáll a szekrénybe, a feleség rácsukja a szekrényajtót, pont megérkezik a férj, veszi le a
kabátját, és be akarja akasztani a szekrénybe, amikor meglátja bent a szerelőt.
- Maga mit csinál itt? - kérdi.
- Mondja, elhiszi nekem, ha most azt mondom, hogy a villamosra várok?
Tévedés

Tűzoltó kutya

Egyik ember a másiknak a tóparton:
- Bocsánat uram, itt nem szabad fürödni!
A másik:
- Én nem fürdök, hanem fuldoklok!
Egyik:
- Ja, elnézést, akkor nem zavarok!

- Miért gyújtja fel minden évben a
tűzoltó a kutyáját?
- Mert a törzskönyvébe az van írva,
hogy évente kötelező oltás.

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.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Született:
Szarvas Letti
Született: 2022. 04. 14.
Édesanya: Juszt Anita
Édesapa: Szarvas István
László Daniella
Született: 2022. 03. 28.
Édesanya: Pulger Bernadett
Édesapa: László Zoltán

Elhunyt:
Simon Imre – 89 éves
Nyugodjon békében.

APRÓHIRDETÉSEK
• 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
• Eladó önkormányzati ingatlanok kizárólag építési célra:
1. Imrehegy belterület 81/12 hrsz. – kivett beépítetlen terület – 1452 m2 – ár: 300000 Ft
2. Imrehegy belterület 134/6 hrsz. – kivett beépítetlen terület – 1282 m2 – vezetékes víz bekötve –
ár: 450000 Ft
Érdeklődni telefonon:
06-78/420-812
06-70/933-2042

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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