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Az önkormányzat kéthavonta kiadott ingyenes lapja.      2022. december- 14. évf. 6. sz. 

 

SZENT IMRE NAPI BÚCSÚ A TEMPLOMBAN 

Szent Imre napi szentmise és búcsú került 

megrendezésre az imrehegyi Szent Imre 

templomban. Már hagyományként számolhatunk be 

róla, hogy az Imre naphoz legközelebb eső 

vasárnapon megemlékezünk településünk és 

templomunk névadójáról. E jeles alkalomból 

gyűltünk össze egészen a kisóvodásoktól a 

pedagógusokon, önkormányzati dolgozókon 

keresztül egészen a szépkorú lakosokkal bezáróan, 

hogy megemlékezzünk településünk 70 éves 

fennállásáról. A misét Fekete Szabolcs atya 

egyházközösségért, a jelenlévőkért, elhunytaikért, azokért, akik a múltban és a jelenben dolgoznak a 

településért, és végezetül a település gyermekeinek ajánlotta fel és örömét fejezte ki, hogy e jeles napon 

együtt ünnepel településünk apraja-nagyja. Először a legkisebbek adtak elő egy Szent Imre köszöntő 

műsort, amelyben először az ovisok szavaltak és énekeltek Szent Imréhez kapcsolódóan, majd ezt 

követően kisiskolások verseit hallgathatták az egybegyűltek. A továbbiakban plébánosunk Szent Imre 

herceg, mint az ifjúság védőszentje beszélt 

az oktatás és nevelés fontosságáról. E 

kapcsán köszönetét fejezte ki a nevelők 

munkásságáért. A szentmise következő 

részében debütált Rozika a báb, aki 

Szabolcs atyával beszélgetve tanító 

jelleggel kérdez és beszél az aktuális 

témákról. Ez alkalommal a búcsú 

ünnepéről és Szent Imréről beszélgettek és 

az ehhez kapcsolódó ismeretlen fogalmakat 

és szavakat tárgyalták meg. A beszélgetés 

végén tisztelendő úr közös imádságra hívta 

a híveket, és ösztönözte a gyermekeket is, 

akik nagyon szépen mondták a közös imát.  

A mise záró áldását követően a templom előtti Szent Imre szobor koszorúzása következett. A Himnuszt 

követően az első koszorút a katolikus egyház képviselői, őket követően önkormányzatunk képviseletében 

polgármesterünk, katolikus iskola és óvoda képviseletében azok intézményvezetői helyezték el és 

végezetül egy-egy liliommal az óvodások tették tiszteletüket a szobor előtt. A koszorúzás után Fekete 

Szabolcs atya megkérte a híveket, hogy senki se siessen haza, hiszen agapéval vártak mindenkit, aki a 

misén megjelent. 
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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: 2023.01.05. 

 (csütörtök)  

11.00 órától. 

 

Dr. Percs Ágnes 

gyermekgyógyász, házi 

gyermekorvos 2023.01.02. 

 (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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MÁRTON NAP 

Az idei évben is 

hagyomány szerint 

megrendezésre 

került az iskola és 

az óvoda 

szervezésében a 

Szent Márton nap. 

2022. november 

10.-én Szent-

Márton napon az 

óvodától az 

iskolások és 

óvodások, valamint 

szülők pedagógusok 

és még sok 

meghívott vendég a 

gyerekek által 

készített lámpással a 

kezében elsétált a Szent Imre Templomba, ahol a helyi alsótagozatosok készültek és adtak elő Szent 

Márton életéből egy darabot. Ezt követően szeretetvendégség és tábortűz várta az egybegyűlteket zsíros 

kenyérrel, teával és sok süteménnyel. Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek a támogatást és a 

finomságokat, amiket hoztak! 

A FALU KARÁCSONYFÁJA 

Az idei évben a falu karácsonyfáját Pecznyik Lajos és 

felesége felajánlásának köszönhetjük, amely a megszokott 

helyen került elhelyezésre (könyvtár melletti park). Az iskola 

és az óvoda gyermekei és pedagógusai, valamint az 

önkormányzat dolgozói segítségével saját készítésű díszekkel 

feldíszítésre került a falu karácsonyfája.  

Ezúton is köszönjük a felajánlóknak a fenyőfát, az iskolának 

és az óvodának a díszítésben való közreműködést. 

ABLAKNYITOGATÓ 

Szinte minden este felvillannak a fények egy-egy ablakban 

szerte a falunkban. Újra életre kelt ablaknyitogató sorozatunk, 

amelyre továbbra is várjuk a csatlakozni vágyókat. Amelyik 

napon „nyílik az ablak” egy térkép kerül fel az Ikszt Imrehegy 

facebook oldalára, hogy hol kell keresni az aznapi ablakot. 

Ezeknél az ablakoknál minden alkalommal szeretettel várják 

egy kis süteménnyel, meleg teával az érdeklődőket. Az ablaknyitogatós napokon 17:50-kor találkozunk 

azokkal a könyvtárnál, akik közösen szeretnék megkeresni az aznapi ablakot. Semmi feltétele nincs a 

csatlakozásnak! Várunk mindenkit szeretettel! Hangolódjunk együtt a karácsonyra!! 
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MOZGÓPOSTA  

November 11-től országosan 366 helyen ideiglenesen szünetel a postai szolgáltatás. Ez azt jelenti, hogy 

az érintett helyek november 12-én már nem nyitottak ki, az intézkedés oka pedig, hogy a postára is 

vonatkozik a 25 százalékos kormányzati megtakarítás, ez pedig csak spórolási intézkedésekkel 

biztosítható. Az intézkedések csak olyan postákat érintenek, ahol tipikusan alacsony a forgalom. A döntés 

740 munkavállalót érint, őket mind átirányították más településekre. (Forrás: hvg.hu) 

Sajnálatos módon az imrehegyi posta is beleesett ebbe, hogy ideiglenesen bezárják, viszont a kézbesítés 

ugyanúgy megy, mint eddig és minden délután hétfőtől-péntekig 13:15 és 13:45 között mozgóposta 

szolgálja ki a lakosokat a posta előtti téren. 

 

KÖRMÖS 

Szabó Győzőné Mariann műkörmös, callux lábápolás, pedikűr végzettséggel dolgozik a könyvtár melletti 

helyiségben. Időpont egyeztetés szükséges a 06-20/368-6655 számon. 

 

 

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. 

 

 

 

Kegyes hazugság 

 

A nyolcvan éves férfi felhívja távol élő fiát: 

- Fiam! Anyád és én úgy döntöttünk, hogy elválunk. Arra kérnélek, 

hogy hívd fel a nővéredet, és kíméletesen közöld vele a hírt. 

A fia azonnal telefonál a nővérének, és közli vele a rossz hírt. A 

nővére azonnal intézkedni kezd. 

- Azonnal csomagolunk, hazautazunk, és rendbe rakjuk a dolgokat. 

Majd felhívja az apját is: 

- Azonnal hazautazunk, addig ne csináljatok semmit! 

Az apja: 

- Jó, akkor várunk. 

Majd odafordul a feleségéhez: 

- Nos, a gyerekek nálunk töltik a karácsonyt. Csak azt tudnám, 

húsvétra mit fogunk kitalálni... 

 

Alma evés 

A rénszarvas mászik fel a szilvafára. Látja ezt a medve és megkérdezi: 

- Te rénszarvas, minek mész oda? 

- Almát enni. 

- De hiszen ez szilvafa. 

- Nem baj, hoztam magammal. 

 

https://hvg.hu/kkv/20221028_bezar_366_posta
mailto:kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu
https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/dokumentumok/formanyomtatvanyok
https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/dokumentumok/formanyomtatvanyok
https://fun24.hu/a-renszarvas-maszik-fel-a-szilvafara-latja-ezt-a


14. évfolyam 6. szám     Imrehegyi Szóvivő 

 

- 7 - 
 

Fagylaltárus 

Ki jön november vége körül, közvetlenül a Mikulás előtt? 

Hát az alacsony fagylaltárus! 

Ha megfigyeltétek a rádió is mindig bemondja: 

"Itt-ott előfordulhat a talajmenti fagyis..." 

 

Csecsemő osztályon         Petőfi 

Két újszülött haverkodik a csecsemő osztályon:  - Milyen ásványtani kérdést tett fel Petőfi a  

- Te fiú vagy, vagy lány?       baromfiudvarban? 

- Hát... én... nem tudom, miért? Te?    - ???????? 

- Én fiú vagyok, várj, megnézem, hogy te mi vagy!  - Ej, mi a kő tyúkanyó? 

Hirtelen lehúzza a másikról a takarót, és felkiált: 

- Á, te lány vagy! 

- Igen? Köszi szépen, de honnan tudod? 

- Rózsaszín zokni van rajtad! 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fun24.hu/ki-jon-november-vege-korul-kozvetlenul-a-mikulas
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ANYAKÖNYVI HÍREK  

 
Született: 

 

Knapig Nimród Attila   

Született: 2022. 11. 23. 

Édesanya: Kardos Brigitta 

Édesapa: Knapig Attila 

 

 

 

 

 

 

 

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

