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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. 
 

 

5. Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 

Imrehegy Község 

Önkormányzatánál  

Fogadó óra: minden héten 

csütörtökön 8.30-12.30 óráig 
 

6. Vízműkezelői 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:  

Kis Zsoltné ügyfélfogadási ideje: 

okt.27-től 2hetente csütörtökön 

8-12 óra között 

Elérhetősége: 06-70/436-1372 
 

10. Hegyközségi ügyintézés: 

Nyitvatartás hétfő, kedd, 

csütörtök 8-12 óra között. 

Elérhetősége: 06-78/420-421 

11. Állatorvos 

Dr. Beke József 

Elérhetőség: 06-20/971-8180 

 

12. Tanyagondnok 

Elérhetősége: 06-70/514-81-70 

 

13. Imrehegy Önkormányzat e-

mail cím változás: 

onkormanyzat@imrehegy.hu 

 

14. Egészségházban ellátandó 

szolgáltatások: 

1. Védőnői szolgáltatások: 

Védőnő: Mészáros-Pecznyik 

Patrícia 

6238 Imrehegy, Kossuth tér 6. 

Tel.: 06-70/379-8217  

E-mail: imrehegyvedono@gmail.com 

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 

Szerda: 12.00 – 14.30  

 

Gyermekorvos:  

Dr. Zsember Katalin 

gyermekgyógyász, házi 

gyermekorvos,  

Rendel: 2022.09.01 

2022.10.06 (csütörtök)  

11.00 órától. 

 

Dr. Percs Ágnes 

gyermekgyógyász, házi 

gyermekorvos 2022.09.05 

2022.10.03 (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 12:00 – 14:30 

Csütörtök 9:00 – 10:00 

Péntek 9:00 – 10:00 

mailto:onkormanyzat@imrehegy.hu
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HÍREK AZ ÓVODA ÉLETÉBŐL 

Óvodánkban a nyár folyamán kisebb-nagyobb beruházások valósultak meg: tetőfelújításra került sor az 

épület belső, udvar felöli részén, új polcos szekrénnyel gazdagodott mindkét csoport, mosogatógép 

beszerelése a konyhába, mely nagy segítségül fog szolgálni a dajka nénik munkájában.  

A 2022/23-as nevelési évet szeptember 1-jén tanévnyitó szentmisével kezdtük meg. A Katica és a Maci 

csoport egyaránt 17 fős gyermeklétszámmal indult, 9 új gyermekkel gyarapodott a kiscsoport. Új 

kolléganővel bővült kollektívánk, Bozó Andreával, aki a Maci csoportban foglalkozik a gyermekekkel.  

Az ősz folyamán számos programban volt részünk. Szeptemberben szüreteltünk egy helyi szőlősgazdánál. 

A gyermekek kis vödrökbe szedték a szőlőt, amiből mindenki aztán haza is vihetett kostolót. A többit 

lebogyózták a gyermekek és préseléssel mustot készítettünk belőle, amit jóízűen elfogyasztottunk.  

A keceli piacra is ellátogattunk a nagyobb gyermekekkel busszal, ahol friss zöldségeket vásároltak, 

melyeket az óvodában közösen fogyasztottunk el. 

Részt vettünk könyvtári foglalkozáson, ahol mesét hallhattak a gyerekek, és ahhoz kapcsolódóan kicsit 

játékosan mozoghattak, majd könyveket nézegethettek kedvükre. Ez jó alkalom volt arra, hogy az új 

gyerekek is megismerkedjenek a könyvtárral.  

Az idei nevelési évtől kezdve a közös havi szentmisék mellett a gyermekek Emese néni és Szabolcs atya 

vezetésével havi áhítatokon vehetnek részt az óvodában.  

A Népmese napja alkalmából szeptember 30-án az Aranyszőrű bárány című mesét nézhették meg a 

gyerekek Kecelen a Művelődési Házban.  

Az ezt követő héten, pedig a Buta kisegér című bábelőadást láthatták az imrehegyi könyvtárban az 

óvodások a Liliom bábcsoport (imrehegyi óvoda dolgozói és Molnár Ferenc könyvtáros) előadásában. 

Október 4-én az Állatok világnapja alkalmából a Ruca várba, a Kiskunhalasi Díszmadár és Kisállatparkba 

látogattunk el a gyerekekkel és néhány szállításban segítő szülővel, amit hálásan köszönünk nekik.  

A kiránduláson az ovisok sok különleges szárnyas és négylábú állattal találkozhattak, sőt meg is 

etethették őket, azután kedvükre játszhattak a park területén lévő játszótéren hazaindulásig. 

Az október 9-ei szentmisén Pecsmán Viktor káplán megáldotta a szülök által felajánlott őszi terményeket, 

melyeket ezúton is köszönünk mindenkinek. 

Október 11-én tartottuk meg az idei Terménybálunkat, melyen mindkét csoport kis műsorral kedveskedett 

a vendégeknek, majd Németh Mihályné nyugdíjas óvó néni táncos mulatságra hívta a gyermekeket és a 

jelenlévő szülőket. Minden részvevő megkóstolhatta az óvodások által készített gyümölcssalátát és a sült 

krumplit, amit a dajka nénik sütöttek nekünk. Ezt követően különféle terményekkel (dió, gesztenye, 

kukorica) ügyességi játékokat játszhattak a gyermekek. Jó hangulatban telt ez a nap, mindenki jól érezte 

magát.  

Október 14-én pedig segítettünk a gyerekekkel közösen Marcsi dajka néni kertjében leszedni a szép kerek 

tököket. Minden óvodás lelkesen dolgozott, örömmel segített a termény betakarításban. 

Közelgő eseményeink:  

- Mindenszentek 

-  Szent Imre nap (november 5.) imrehegyi templomunk búcsúja. November 6-án ünnepi szentmisén való 

megemlékezés Szent Imre hercegről. 

- Márton napi ünnepségünk –közös szervezésben az iskolával- november 10-én 

- Megemlékezés Szent Erzsébetről a november 20-ai szentmisén. Ez alkalomból tervezzük a gyerekekkel 

a közös cipósütést. 

- Adventi készülődés (koszorúkészítés, vásár, ablaknyitogató) november 28-án. 
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Ez úton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak a 

gyerekek örömteli programjainak megvalósulásához. 

Sendula Erika 

IMREHEGYI KOMÉDIÁSOK FELLÉPÉSE 

 

Szeptember 10-én került megrendezésre az Imrehegyi Komédiások szervezésében egy előadás, amely 4 

rövid bohózatot foglalt magában. A műsort nagy érdeklődéssel várta a közönség és az előadás végeztével 

mindenki mosollyal az arcán távozott.Az előadáson szerepeltek: Antóni Andrásné, Szvetnyik Gábor, 

Szvetnyik Ákos, Morvai Andrea és Molnár Ferenc. A következő fellépés előreláthatólag az utolsó 

Adventi Gyertyagyújtásnál lesz a könyvtárban. 

 

ANYATEJES NAP ÉS BÁBELŐADÁS 

 

Október 7-én került megrendezésre az Anyatejes világnap, amelyen Mészáros-Pecznyik Patrícia védőnő 

tartott előadást a megjelent 

anyukáknak. Beszélt az szoptatás 

fontosságáról, változásairól, 

hatásáról. Az előadást követően 

emléklapot ajándékozott minden 

anyukának, aki hat hónapnál tovább 

szoptatott, ezzel is felhívva a 

figyelmet annak fontosságára. A 

program zárásaként a Buta kisegér 

című bábelőadást láthatták a Liliom 

bábcsoport (imrehegyi óvoda 

dolgozói és Molnár Ferenc 

könyvtáros) előadásában. 

 

 

KÉMÉNYSEPRŐIPARI TEVÉKENYSÉG 

 

Ügyeinek intézése érdekében forduljon hozzánk: 

• e-mailben, levelét a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre küldve 

• postai úton a BM OKF GEK részére címzetten, 1903 Budapest, Pf.: 314. címre küldve (letölthető 

iratminták) 

• telefonon a 1818-as ingyenesen hívható központi telefonszámon jelentkező ügyintézőnél. 

 

TISZTELT LAKOSOK! 

 

Imrehegy Község Önkormányzata sikeresen pályázott a 2022. évi szociális célú tüzelőanyag támogatásra, 

így a szociálisan rászoruló, fával fűtő imrehegyi lakosoknak lehetősége van tűzifa támogatást igényelni. 

A kérelmeket Imrehegy Község Önkormányzatánál (6238 Imrehegy, Kossuth Lajos tér 11.) lehet 

benyújtani 2022. november 14-től 2022. november 30-ig, a kérelem benyújtása előzetes telefonos 

egyeztetés után lehetséges (telefon: 78/521-941 - Villányi József). 

         Lavati Gabriella 

           polgármester 

mailto:kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu
https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/dokumentumok/formanyomtatvanyok
https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/dokumentumok/formanyomtatvanyok
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                                               Erős altató 

Egy fickó elmegy az orvoshoz, és elkezd panaszkodni: 

- Doktor úr, segítsen rajtam, egyszerűen nem bírok aludni! Olyan 

környéken lakom, ahol egy csomó kutya lakik. Amikor lefeküdnék 

aludni, valamelyik mindig rázendít, aztán az egész falka ott ugat az 

ablakom alatt egész éjjel. 

Az orvos kivesz a szekrényből egy fiolát. 

- Szerencséje van. Most kaptam ezt a szuper erős altatót, meglátja, 

ettől nyugodt lesz az éjszakája. 

Két hét múlva visszajön a páciens, ha lehet, még fáradtabbnak tűnik. 

- Na mi van, nem használt az altató? - kérdezi az orvos 

meghökkenve. 

- Szörnyű, doktor úr. Mire végre elkapom az összes kutyát, és letuszkolom a torkukon, vége van az 

éjszakának... 

 

          Villanyírógép           Szomjas űrhajós 

- Mire jó a villanyírógép?                    - Mit csinál a szomjas űrhajós? 

- ???            - ??? 

- Semmire. Ki látott már szőrös villát?       - Űrkutatás. 

 

Diplomamunka 

Nyuszika ül az erdő szélén és gépel a számítógépén. Arra megy a Róka és megkérdi: 

- Mit csinálsz Nyuszika? 

- Írom a diplomamunkámat. 

- Na és miből írod? 

- Hát, hogy hogyan védekezzenek a kis állatok a ragadozókkal szemben. 

- Ne hülyéskedj Nyuszika! De te ehhez mit sem értesz! 

- Ha nem hiszed Róka, gyere be velem a bokorba, mindjárt megmutatom. 

Be is mennek a bokorba. Nagy csatazaj, a Róka kirepül a bozótból és fejvesztve elrohan. Nyuszika előjön 

és folytatja az írást. Arra megy a Farkas: 

- Mit csinálsz Nyuszika? 

- Írom a diplomamunkámat. 

- És miből? 

- Hogyan védekezzenek a kis állatok a ragadozókkal szemben. 

- Na ne nevettess, te ehhez nem értesz! 

- Ha nem hiszed, gyere velem a bokorba, majd megmutatom! 

Be is mennek a bokorba. Nagy zajjal kirepül a Farkas és elrohan. Nyuszika folytatja a gépelést. 

Kisvártatva jön a Medve: 

- Mit gépelsz Nyuszika? 

- Írom a diplomamunkámat. 

- És milyen témából? 

- Hát, hogy hogyan védekezzenek a kis állatok a ragadozókkal szemben. 

- Jaj, ne röhögtess! Te ehhez nem érthetsz! 

- Ha nem hiszed, gyere be velem a bokorba, megmutatom, milyen profi vagyok. 

Be is mennek. Nagy csihi-puhi, kirepül a Medve a bozótból s elszalad. Kilép a Nyuszika a bokorból, 

utána előjön az Oroszlán: 

- Látod Nyuszika, nem megmondtam! Nem az a lényeg, hogy miből írod a diplomamunkádat, hanem, 

hogy ki a konzulensed! 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK  
 

Elhunyt: 

 

Molnár Ferenc – 73 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 

• Fűkaszálást vállalok Imrehegy területén. Ár megegyezés szerint. Érdeklődni telefonon: 06-70/516-

7698-as számon. 

• Számítástechnika szervíz Kecelen. 

Laptopok, asztali számítógépek javítása, karbantartása, eszközök beszerzése, szaktanácsadás. 

Cím: Kecel, Fehérvári utca 1. Telefon: +36704208078 

Simon László 

Facebook/Oldalak/Retro Pc Számítástechnika szervíz 

 

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/
tel:+36704208078

