Az önkormányzat kéthavonta kiadott ingyenes lapja.

2018. november - 10. évf. 6. sz.

IDŐSEK NAPJA
Imrehegy Község Önkormányzata ebben az évben is gondolt a szép korúakra és megrendezte az
Idősek Napját. Az általános iskola tornatermében október 27-én az ünnepségre szép számmal gyűltek
össze a nyugdíjas korúak. Túriné Czeglédi Edit polgármester köszöntő beszédében nagy hangsúlyt kapott
az időskorúak iránti tisztelet és szeretet. Az ünnepi beszédet Lukács Enikő verse követte. A rendezvényen
jelenlévők szórakoztatására az önkormányzat színvonalas programot szervezett. A közönségnek egyaránt
tetszett a Kunfehértói Citerazenekar műsora, a Csengődi Dankó Pista Férfikórus nótái és a Csillag
Musical Társulat operett előadásai.
Köszönjük az ebéd elkészítését Lukács Zoltánnak, a dekorációt Kovács-Nánási Annamáriának.
Továbbá köszönjük Szilágyi Ferenc, Borbényi Lászlóné, Palásti Borászat és a Fürtös Vendéglő
felajánlásait és mindazok munkáját, akik segítséget nyújtottak az Idősek Napja rendezvény
megrendezésében.
Szőke Menyhértné

JÓTÉKONYSÁGI SZILVESZTERI BÁL
Imrehegy Község Önkormányzata ismét megrendezi Jótékonysági
szilveszteri bálját 2018. december 31-én 19 órától az általános iskola
tornatermében. A bál bevételéből az imrehegyi orvosi rendelő parkosítását
szeretnénk megvalósítani.
Jelentkezni lehet a 06-70/459-6597 és a 06-70/933-2042 telefonszámokon,
2018. december 14-ig.
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK
1. Háziorvosi rendelési idő:
Hétfő :14.00 – 17.00 óráig
Szerda: 8.00 – 10.00 óráig
Csütörtök: 14.00 – 17.00
óráig
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 óra
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.
Járási Hivatal ügyfél
fogadása: Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kiskőrösi
Járási Hivatala kéthetente
(páros héten) szerdán 13.0014.00-ig ügyfélfogadást tart.
4. Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat
Imrehegy Község
Önkormányzatánál
Fogadó óra: minden héten
csütörtökön 8.30-12.30 óráig
5. Vízműkezelői közlemény:
Kiskunsági Vízközmű
Ügyfélszolgálat és hibabejelentés elérhetősége: 06-77/421622 és 06-78/312-077
6. Polgárőrség központi
mobilszáma:
06-70/250-3881
Vezetője: Sebestyén István
Elérhetősége: 06-70/313-9954
7. A keceli rendőrőrs
Ügyeletese az alábbi
mobilszámon érhető el: 0670/374-0375
8. Falugazdász:
Kollerné Vámos Zsuzsanna
ügyfélfogadási ideje: IKSZT
(Könyvtár) kedd: 8.00 -12.00
óráig
Elérhetősége: 06-30/298-5148
9. Hegyközségi ügyintézés:
Ferro Csaba hegybíró
minden nap: 8.00-12.00 óráig
Elérhetősége: 06-78/420-421
10. Egészségházban ellátandó
szolgáltatások:
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1. Védőnői szolgáltatások:
Védőnő: Németh Katalin 6238
Imrehegy, Kossuth tér 6. Tel.:
06-70/3798217 E-mail:
egeszseghaz.imrehegy@dunaw
eb.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: Kedd:
10.00 – 12.00 óráig
Csecsemő- és kisgyermek
tanácsadás
Szerda: 10.00 – 12.00 óráig
Ifjúsági-és iskola védőnői
tanácsadás
Szerda: 12.00 – 14.00 óráig
Gyermekorvos:
Dr. Zsember Katalin
gyermekgyógyász, házi
gyermekorvos, Rendel:
2018.12.06. (csütörtök)
10.00 órától.
Dr. Percs Ágnes
gyermekgyógyász, házi
gyermekorvos 2018.12.03.
(hétfő) 11.00 órától.
Terhes- és nővédelmi
tanácsadás: Dr. Horváth
Attila, szülész-nőgyógyász
2018.12.20. 13.00 órától.
11. Állatorvos
Dr. Beke József
Elérhetőség: 06-20/971-8180
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Az elmúlt hónapokban Önkormányzatunk több sikeres pályázatot is benyújtott.
Örömmel tájékoztatom a közösséget, az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása”című kiírásra benyújtott pályázatunk támogatásban részesült.
Az elnyert pályázati összeg: 14 895 271 Ft, amelyből a Kossuth Lajos utca mindét oldalán lévő járda
felújítása történhet meg.
Az elnyert támogatásért köszönetemet fejezem ki országgyűlési képviselőnknek Bányai Gábor úrnak, aki
nagyban segítette pályázatunk pozitív elbírálását.
„Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kacsolódóan” benyújtott pályázatunk is pozitív elbírálásban
részesült. Településünk 1 226 820 Ft összegben, 69 erdei köbméter tüzelőanyagot tud szétosztani a
szociálisan rászorultak részére.
A pályázathoz kapcsolódóan 127 000,-Ft önerőt biztosít az önkormányzat.
A kérelmek benyújtására 2018. december 01. napjától - 2018. december 14. napjáig lesz lehetőség a
Keceli Közös Önkormányzati Hivatal Imrehegyi Kirendeltségénél.
„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztésére, közétkeztetés fejlesztése”
pályázatunk keretében elnyert 10 509 075,-Ft pályázati összegből megvételre kerültek az új konyhai
eszközök és székek. 2019. június második felében pedig a konyha belső felújítása történik meg.
Önkormányzatunk a TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00018 számú támogatási szerződése az „Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése Imrehegyen” tárgyában a héten aláírásra került.
A pályázat kapcsán elnyert összeg 87 088 376,-Ft. A projekt magvalósításának végső határideje 2019.
szeptember 30.
A pályázat keretében az orvosi rendelő, egészségház és óvoda energiahatékonyság javítására irányuló
tevékenység valósulhat meg. Az épületek nyílászáróinak cseréje, homlokzatok szigetelése, biomassza
kazán létesítése, egészségháznál akadálymentesítés, valamint az iskola épületére saját villamos energiaigény kielégítését szolgáló napelem rendszer telepítése.
Tisztelt Lakosság!
Az Országgyűlés 2017. évben is módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt
(továbbiakban: Vgtv.), amely módosítás 2018. január 1. napján lépett hatályba. A módosítás értelmében
(Vgtv. 29. § (7) bekezdés) mentesül a vízgazdálkodási bírás megfizetése alól az a létesítő, aki 2018.
január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító
vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az
engedély megadásának feltételei fennállnak.
A jelenleg hatályos jogi szabályázás értelmében tehát minden kút – legyen az akár ásott vagy fúrt kút –
megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Ha a
kút engedély nélkül létesült, vagy esetleg attól eltérően került kialakításra, ebben az esetben szükséges
vízjogi fennmaradási engedélyt kéri.
További információ a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal Építési-beruházási Csoportjánál (6237
Kecel, Fő tér 1., I. emelet 19. iroda), Benedek Gyuláné építési-beruházási ügyintézőnél (telefon:
78/420-211) érhető el.
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IMREHEGY KINCSEI

Imrehegy Község Önkormányzata Szent Imre liliomos herceg tiszteletére november 6-án, 1o órai
kezdettel rendezte meg az emlékünnepséget, az „Imrehegy kincsei” Hungarikum-2018 pályázat záró
programját. A programba főként a gyermekcsoportokat vontunk be, hogy a gyerekekkel is részletesebben
megismertessük értékeinket, elmélyítsük bennük a környezetükben található értékekhez való kötődésüket.
Az Árpádok virága – Szent Imre herceg című műsor keretében a liliomos herceg példaértékű életét
ismerhették meg. Az IKSZT Könyvtárban megtartott rendezvény a Hungarikum pályázat révén a
település értékeivel is kapcsolatos volt, ezért a települési értéktárba felvett értékeinkből kiállítást
rendeztünk. A program Túriné Czeglédi Edit polgármester asszony megnyitó beszédével kezdődött, majd
Soltszentimréről érkező vendégeink bemutatták településük értékeit. Az Imrehegyi értéktárba felvett 18
értékünkről készített „Imrehegy kincsei” című képes prezentációt Vancsura Lászlóné, az értéktár
bizottság elnöke mutatta be. Ezen a rendezvényen került sor, az önkormányzat által meghirdetett
„Imrehegy kincsei” rajzpályázatra beérkezett rajzok díjazására. Az iskolások közül 21 tanuló, az óvodai
csoportokból 7 óvodás készített rajzot a számára legértékesebbnek tartott épületről, tevékenységről,
termékről és természeti kincseinkről. Legjobban sikerült 3-3 rajz került díjazásra.
Az óvodások közül, a nagycsoportból Bolla Fanni és László Bernadett, a középső csoportból Andries
Krisztián, az iskolások közül Haszilló Dzsenifer és Halász Róbert 3. osztályosok és Csontos Nóra 4.
osztályos tanulók emléklapokat és ajándékcsomagokat vehettek át.
Az Értéktár Bizottság tagjai adták át az ajándékokat az ügyes kezű rajzolóknak. Polgármester asszony
megköszönte a pedagógusok felkészítő munkáját, Soltszentimréről meghívott vendégeinknek a
programon való részvételt. A rendezvény vendéglátással és beszélgetéssel zárult.
Szőke Menyhértné
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TEMETŐ PARKOSÍTÁSA
Imrehegy Község Önkormányzata 2017. december 31-én jótékonysági szilveszteri bált szervezett, a
rendezvény bevételét a temető parkosítására hirdette meg. 2018. október közepén megtörtént a növények
beszerzése-kiültetése, padok elhelyezése. Köszönjük azok részvételét és támogatását akik a bálon részt
vettek.
Sajnálattal vettük észre, hogy már hiányzik az elültetett fákból.
Arra szeretnénk kérni a lakosságot, hogy óvják, védjék a kiültetett növényeket és a kihelyezett padokat.
Imrehegy Község Önkormányzata

MINDENKI KARÁCSONYA
Az önkormányzat a Mindenki karácsonya rendezvényét idén december 8-án, szombaton 14 órai kezdettel
rendezi meg az általános iskola tornatermében.

HÁZHOZ JÁRÓ MIKULÁS
Ebben az évben december 6-án, csütörtökön este látogatja meg a
Mikulás a gyermekeket az otthonukban. A névvel ellátott, elkészített
csomagokat december 5-ig, (szerda) 17 óráig lehet leadni az IKSZT
Könyvtárban.
IKSZT Könyvtár

KOPJAFA AVATÁS
Az Imrehegyi Hunyadi Mátyás Vadásztársaság kopjafát állított az
elhunyt vadásztársak emlékére, (Hanolik József 1996; Túri Ferenc 2009;
Rimai László 2014; Erős István 2014; Márkus András 2015; Lukács
Sándor 2017). 2018. október 13-án megtartott Vadász nap keretében
Burányi Roland plébános szentelte meg az emlékművet.
A kopjafát az Imrehegyi vadászház udvarában bárki megtekintheti.
Tóth Imre
a vadásztársaság elnöke
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CSAK HÁLÁBÓL!
Keresztény gyermekként nevelkedtem, eddigi életem során is a hitem segített át sok nehézségen.
Az elmúlt esztendőben úgy éreztem, szeretnék tenni valamit, amivel hálámat kifejezhetném. Ekkor
főnököm, Dr. Suhajda János érdeklődött, nem tudom-e, hol található a Posgay Miklós által épített Mária
kegyhely. Eszembe ötlött évekkel ezelőtt a Dühöngő dűlőben láttam egy elhagyatott emlékhelyet. Az
elhatározás egy évvel utána megérett bennem, hogy az emlékhely rendbetételével kifejezhetem hálámat és
megköszönhetem a sok jót, és hogy a nehéz időkben is megsegített a hit. Az eredeti állapot helyreállítása
volt a cél. A munkálatokat saját kezűleg végeztem. Cindric Erzsébet társadalmi munkájával segített.
Flaisz Tibor a kereszt helyrehozatalával ajándékozta meg az emlékhelyet.
Az volt a célom, amit ebben a néhány soros versben fogalmaztam meg.

Te, vándor, aki erre jársz, lábad itt megáll.
Vess egy keresztet, mondj el egy imát!
Kérd a Szűzanyát, hogy legyen gondja rád.
Imádkozzon érted, ha elhagy a remény
Isten vigyen tenyerén, amíg visszatér.
Flaiszné Megyes Ágnes

IMAHÁZAVATÓ IMREHEGYEN
Október 13-án tartotta a Magyar Pünkösdi Egyház Életház Gyülekezete az imaházavató
ünnepségét. A rendezvényen részt vett Pataky Albert, a Magyar Pünkösdi Egyház elnöke, Túriné
Czeglédi Edit, Imrehegy polgármestere, Burányi Roland, városunk plébánosa, Városi Ferenc, a
keceli gyülekezet lelkipásztora, illetve Rémán Dániel ifjúsági pásztor, aki gitárjátékával és énekével
tette még bensőségesebbé az alkalmat.
Az Erdei Ferenc utca 4. szám alatt összegyűlt helyi és vidéki vendégeket Városi Ferenc köszöntötte,
egyben átadta az Élet Ház alapítója, Novák Zsolt üdvözletét, majd beszélt az eddig megtett útról.
„Életház – a hely, melyet Isten akart!” - idézte az alapító szavait. A munka 2004 őszén egy alapítvány
létrehozásával kezdődött. A háttérben imádkozó, áldozatkész férfiak és nők, akiknek égett a szívük Isten
ügyéért. Legyen egy olyan hely, ahol az Istent kereső emberek találkozhatnak egymással és Istennel. Egy
olyan hely, ahol kicsi és nagy, szegény és gazdag, erős és gyenge, egyszerű és nagyszerű, félénk és bátor,
idős és fiatal kényszerek nélkül tud együtt időt tölteni Isten jelenlétében.
„Az épületet közel 3 éve vásárolta a gyülekezet. Nagyon örülünk az imaházunknak. Célunk, hogy
együttműködve a település más egyházaival, felekezetivel és a község vezetőivel a lakosság javát
szolgáljuk.” – tudtuk meg Fehér Tamástól, a gyülekezet vezetőjétől.
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Pataky Albert templomszentelő beszédét követően Túriné Czeglédi Edit vidám hangvételű köszöntése
következett, majd Burányi Roland baráti szavai és áldáskívánása után a népes gyülekezet együtt énekelte
a záró dalt:

„Legyen e hajlék az Istennek otthona,
Legyél te benne a Szentlélek temploma!
Ha betér ide egy testvér vagy idegen,
Ne menjen el üresen egy szív sem!”
Fehér Tamás
gyülekezet vezetője
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MÁRTON NAPI MEGEMLÉKEZÉS
Szeretettel várjuk a lakosságot és az érdeklődőket Márton napi ünnepségünkre 2018. november 12-én
hétfőn kora este.
Gyülekezés 16.45- órakor az óvodánál.
Program:
- lámpás felvonulás
- iskolások műsora a templomban
- vendéglátás az iskolában
- tábortűz
Az iskola és az óvoda nevelőtestülete
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TISZTELT LAKOSOK!
Kérjük a lakosok segítségét a hulladékgyűjtéshez, amely lehet
- papír
- műanyagflakon
- sörös
- alumínium doboz
Az összegyűjtött hulladékot november 23-ig lehet behozni az óvodába.
Köszönettel:
II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Imrehegyi Tagintézmény Tagóvodája
AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYESÜLET ÚJABB EREDMÉNYEI
Budapest XIII. kerületi ÖTE (Önkéntes Tűzoltóegyesület) meghívására 2018. szeptember 30-án
részt vettünk a XI. Nemzetközi a IV. Kárpát Haza és a II. Visegrádi Négyek Hagyományőrző
Tűzoltóversenyén.
Három, felnőtt férfi, senior és nemzetközi kategóriában indultunk. A felnőtt férfi kategóriában a 18 csapat
közül 2. helyezést értünk el. Senior korosztályban a 9 csapat közül a 4., a nemzetközi kategóriában a 12
csapat közül pedig elhoztuk a dobogós 1. helyezést.
A csapattagoknak köszönöm a felkészülést és a versenyen való részvételt. Továbbá köszönöm az
önkormányzatnak és a Velker Józsefnek a segítő közreműködést a versenyre való eljutásban.
Kollár Zoltán hadnagy
tűzoltóparancsnok
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AZ IKSZT KÖNYVTÁRBAN TERVEZETT PROGRAMOK NOVEMBERBEN:




Minden kedden 8.00-12.00 óráig falugazdász ügyfélfogadása
Minden pénteken a Könyvtármozi kínálatából vetítést tartunk 16.30 órai kezdettel. Filmklubba
érkezőknek. (A filmválasztásba bevonjuk az érdeklődőket is.)
november 16-án, pénteken 17.00 órától a Digitális Jólét Pályázat keretében – Magyarország
Kormányzati Portál – www.magyarorszag.hu oldal bemutatása (prezentációs előadás)

2018. december 1. napjától Gyóni Mónika látja el a könyvtárosi feladatokat.
Mindenkit szeretettel várunk a programjainkra!

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot kötöttek:
Vancsik Nóra és Dr. Kiss Dániel
Korsós Adrienn és Béleczki Márton

Elhunytak:
Balog Zoltánné 50 éves
Papp József Lászlóné 84 éves
Nyugodjanak békében!

APRÓHIRDETÉSEK
Zöldség-és gyümölcs-árusítás a könyvtár melletti helyiségben a következő időpontokban:
A zöldségboltban tejtermék, kenyér és pékáru, csomagolt húskészítmények is kaphatók. Hűtést nem
igénylő cukrászati sütemények is rendelhetők. Élelmiszer utalványokat továbbra is elfogadunk!
Új nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: de. 6.00 -10.00 du. 14.30-18.30 –ig.
Bankkártyával való fizetési lehetőség van! Tisztelettel várjuk vásárlóinkat! Borbényi László Sándor
Eladó egy hibátlan egy személyes összecsukható ágy. Méretei, összecsukva: 100x80 cm, kinyitva 200x80
cm. Ára: 15.000.- Ft. Nem alku tárgya és csere nem érdekel. Érdeklődni: Ady Endre utcában az utolsó
ház. Kántor Károly, Tel: 06-30/398-6124
Csalogány Presszó
A rendes nyitva tartás mellett vállaljuk zártkörű és kitelepüléses rendezvények lebonyolítását.
Várjuk kedves vendégeinket! Tel: 06/30 628-1158

Komplett szobabútor (szekrénysor, ágyak, fotelek stb.) és 1 női kerékpár eladó. Érdeklődni: 06-70/5616233
Kiadja: Imrehegy Község Önkormányzata
6238 Imrehegy, Kossuth tér 11. Tel: 420-812 Megjelenik kéthavonta
Készült: az Önkormányzat hivatalának fénymásolójával 300 példányban.
Felelős szerkesztő: Szőke Menyhértné 06-70/3342282
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