Az önkormányzat kéthavonta kiadott ingyenes lapja.

2018. február - 10. évf. 1. sz.

Falukarácsony
A hagyományokhoz híven december 16-án
meghitt karácsonyi ünnepségen vettek részt a településünk lakosai. A színvonalas programot a község önkormányzata rendezte. A szépen feldíszített teremben bensőséges karácsonyi hangulat teremtődött. Az ünnepség a polgármester köszöntőjével kezdődött.
Beszéde az ünnep meghittségéről, az emberek
egymás közötti szeretetéről, valamint az összefogásról, az együttműködésről szólt, hiszen ezek
segítségével tud a község fejlődni, szép eredményeket elérni.
Megköszönte Turó János településért tett munkáját és anyagi támogatását.
A Falukarácsony ünnepségre műsorral készültek
az óvodások és az iskolások, Betlehemes játékukat
a közönség szeretettel fogadta. Az Életház Alapítvány tagjai hangszeres kísérettel karácsonyi énekeket adtak elő, amit a közönség tapsviharral köszönt meg. A gyertyalángnál énekelt Csendes éj az
ünnepség meghittségét tovább fokozta. Kecelről a

Szent Cecília Kórus és Tázlárról a Rozmaring
Asszonykórus érkezett hozzánk. Ők is karácsonyi
énekekkel kedveskedtek az ünnepségre egybegyűlteknek. Nagy szeretettel fogadtuk őket, műsorukat nagy tapssal jutalmaztuk.
A családias program zárásaként a résztvevőket
kaláccsal és teával vendégelte meg az önkormányzat. A helyi rendezvényeket rendszeresen támogató egyik kedves lakosunk több, mint száz díszes
mézeskalács szívet készített, amit a jelenlévők
kaptak ajándékba. Az Életház Alapítvány a gyermekeket ajándékozta meg.
Köszönjük!
Továbbá köszönjük a fellépő vendégeink szereplését, az óvodások, iskolások műsorát, valamint mindazok munkáját, akik hozzájárultak
a rendezvény ünnepi hangulatához és sikeréhez.
Szőke Menyhértné
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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
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: 8.30-13.30
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) hétfőn du. 14.30-15.30-ig
ügyfélfogadást tart.
4.Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat
Imrehegy Község Önkormányzatánál
Fogadó óra: minden héten
csütörtökön 8.30-12.30 óráig
5. Vízműkezelői közlemény:
Munkaidőben imrehegyi vizes
problémával Nemes György
üzemvezetőt lehet keresni:
06-20/924-8349.
Az alábbi telefonszámon
munkaidőn túl a központi hibabejelentőt lehet hívni:
06-78/313-077.
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: 06-70/374-0375
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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Gyermekorvos:
Dr. Zsember Katalin gyermekgyógyász, házi gyermekorvos, Rendel: 2018.03.01.
(csütörtök) 10.00 órától.
Dr. Percs Ágnes gyermekgyógyász, házi gyermekorvos
2018.03.05. (hétfő) 11.00 órától.
Terhes- és nővédelmi tanácsadás: Dr. Horváth Attila,
szülész-nőgyógyász
2018.01.15. (csütörtök) 13.00
11. Állatorvos
Dr. Beke József
Elérhetőség: 06-20/971-8180
KÖNYVTÁRMOZI:
Butaságom története- 2018.
02.16 –án, 16,30 órakor
(pénteken)
Régi magyar romantikus
vígjáték Ruttkai Éva főszereplésével.
További népszerű szereplők:
Mensáros László, Básti Lajos,
Kiss Manyi, Várkonyi Zoltán
és Sulyok Mária.
Mici néni két élete -2018. 03.
23-án (pénteken) 16.30
órakor.
Régi magyar vígjáték Kiss
Manyi, Páger Antal, Szokolay
Ottó, Tóth Judit, Mezei Mária,
Sulyok Mária, Fónay Márta,
Ladomerszky Margit, Somogyi
Nusi, Szendrő József, Györffy
György szereplésével.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Nyertes pályázatok az imrehegyi karácsonyfa alatt.
Imrehegy Község Önkormányzata 87 088 376 Ft-ot nyert az Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítésére az orvosi rendelő, egészségház, óvoda épületeire, valamint az iskolaépületére napelem
elhelyezésére.
További 1 250 000,- Ft-ot nyertünk a temetőben új urnafal létesítésére és a ravatalozó nyílászáróinak
cseréjére, valamint rendkívüli települési támogatás pályázatunk 1.328.443,- Ft összegben támogatást nyert.
Összességében megállapíthatjuk, hogy Imrehegy Község Önkormányzata sikeres pályázati évet tudhat
magáénak, és bízom benne, hogy az idei évben is jelentős pályázati támogatás fog érkezni a településre.

Veszélyes fák kivágása
Imrehegy Község Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy a Kossuth utcában, az orvosi rendelő előtt lévő
veszélyes fák kivágását február hónapban megkezdjük. Kérjük a lakosság türelmét és megértését a
munkavégzés kapcsán felmerülő útfennakadások miatt.
Természetesen az Önkormányzat a kivágott fák helyére tervezi új fák ültetését.

Könyvtár új nyitvatartási időpontja:
Hétfő:
Szünnap
Kedd:
8.00-12.00
Szerda:
8.00-12.00
Csütörtök: 8.00-12.00
Péntek:
8.00-12.00
Szombat: 8.00-12.00
Vasárnap: Szünnap

13.00-18.00
13.00-18.00
13.00-18.00
13.00-18.00

Változás a védőnői szolgáltatásban:
2018. február 01. napjától a településen lévő védőnői feladatokat a Keceli Védőnők fogják ellátni.
egeszseghaz.imrehegy@dunaweb.hu
Az új rendelési idő az egészségház hirdetőtábláján kifüggesztésre kerül.

Jótékonysági Szilveszteri Bál
Imrehegy Község Önkormányzata megszervezte hagyományos jótékonysági szilveszteri bálját 2017. 12. 31én az általános iskola tornatermében. A talpalávalót ismét a Maci Laci Band húzta, a finom vacsoráról Barna
Margit, Túri Károly és a Kókusz Club & Caffee gondoskodott. Köszönjük mindazok munkáját, akik segítségükkel még színvonalasabbá tették ezt a rendezvényt. A bál bevétele 300.000 Ft volt, amit az önkormányzat
a temető fásítására tervezi fordítani.
Támogatóink: Imrehegyi Hunyadi Mátyás Vadásztársaság, Fókusztakarék, Béla Zoltán, Trényi Gábor, Gyóni
Norbert, Borbényi Lászlóné, Turi Butik, Margaréta Gyermek és Tini Divat, Bednárik Ibolya, Csinosító
Kozmetika, Compana Papírbolt, Király Ilonka, Family Frost, Portéka Family Kft., Szegedi Vadaspark, Pécsi
Állatkert, Kelemen László, Nefelejcs Virágbolt, Giuseppe Pizzéria, Erika Virágbolt, Anita Optika, Doszpod
Miklós, Sipi-Ker Bt., Fett Kft., Topán Cipőbolt, Lipo Optika, Dóri Illatszer, Milos Italbolt, Malom Mozi
Kecskemét, Kiskunvíz Kft., Kecskeméti Vadaskert, Mórahalom Városi Önkormányzat, SKY Fitness, Keceli
Zöldségbolt, Elegáns Divat és még sokan mások. Köszönjük!
-3-
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Változás kéményseprői tevékenységben!
Időpontokra lehet hívni a kéményseprőket a családi házakhoz!
2018. Januártól a családi házban élők a nekik alkalmas időpontra kérhetik a kéményseprést, illetve az
ellenőrzési munkát.
A jövőben az egylakásos ingatlanokban lakók nem kapnak papíralapú értesítést arról, hogy a kéményseprők
mikor érkeznek. A változás az, hogy januártól a lakók interneten (http://kemenysepres.katasztrofavedelm.hu/ugyfelszolgalat), telefonon a (1818 9.1.1.menüpontban) vagy személyes
ügyfélszolgálatokon (http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat/megyei) keresztül”előre
fixálhatják” a nekik alkalmas időpontot kéményseprési munkákra.
Az időpont foglalási rendszer bevezetése mellett megmarad a kéményseprési munkák, ingyenessége is, a
tüzelőberendezés típusa alapján meghatározott időközönként. A téma részleteiről tájékozódhat
a
(http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/tevekenysegek).

MEGHÍVÓ
Imrehegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete falugyűlést tart 2018. február
22-én (csütörtök) délután 17 órakor az IKSZT Könyvtár épületében.
Napirend:
1./ Tájékoztató a Képviselő-testület 2017. évi tevékenységéről.
Előadó: Túriné Czeglédi Edit polgármester

3./ Tájékoztató az önkormányzat 2018. évi pénzügyi terveiről.
Előadó: Túriné Czeglédi Edit polgármester

4./ Beszámoló a tanyagondnok 2017. évben végzett tevékenységéről.
Előadó: Velker József tanyagondnok

5./ Egyéb közérdekű kérdések, javaslatok.
Tisztelettel kérem a lakosságot, hogy a fórumon megjelenni szíveskedjenek.
Imrehegy, 2018. február 02.

Túriné Czeglédi Edit sk.
polgármester

Tisztelt Lakosok!
Az idei évben a helyi adók I. félévi befizetésének határideje március 19. napja lesz.
Kérjük a határidő figyelembevételét, és annak betartását.
Köszönettel: Imrehegy Község Önkormányzata
-4-
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AZ IMREHEGYI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET NYERTES
PÁLYÁZATAI
Az Imrehegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület két
beadott pályázata volt sikeres. Az Országos katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiírt pályázat
révén, az egyesület szereléshez használható eszközöket (1 db osztó, 1db gyűjtő, 2 db áttéti, 1 db
sugárcső, 4 db tömlő, 1 db biztonsági öv vágó),
valamint pénztámogatást kapott a működési költségek finanszírozására.

Az egyesület vezetősége felhívja a tagok figyelmét az éves tagdíj március 31-ig történő befizetésére.
Adója 1 %-át az alábbi imrehegyi civil szervezet
részére is felajánlhatja: az Imrehegyi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület adószáma: 18216066-1-03

A Megyei Tűzoltó Szövetséghez benyújtott sikeres pályázat révén a Mercedes Gyár Létesítményi
Tűzoltósága az egyesület számára védőfelszerelést
ajánlott fel. (2 db Bristol bevetési védőruhát, 3 pár
tűzoltó védőcsizmát, 2 db védősisakot, 2 pár védőkesztyűt, 2 db kámzsát és 1 zsák olajitató anyagot.)
Az elmúlt év második felében a keceli Önkormányzat Tűzoltósági Parancsnoksága szervezett
tűzoltósági gyakorlatot, amelyen 4 fővel vett részt
az Imrehegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A pályázaton nyert védőfelszerelést itt az imrehegyi
tűzoltók már használhatták.

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET JÓTÉKONYSÁGI BÁLJA
Az imrehegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület jótékonysági Nőnapi bált szervez
2018. március 10-én az imrehegyi általános iskola tornatermében.
Jelentkezni lehet: az egyesület vezetőségénél az alábbi telefonszámok
valamelyikén: 06 70/387-2943 és a 06 70/459-6597. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

ÉLETHÁZ KURATURIUMÁNAK NEVÉBEN…
Köszönjük mindenkinek, aki a 2017-es esztendőben támogatta az Életház Alapítvány munkáját: fizikai
munkával, imájával, adományával. Több munkafolyamatban is benne vagyunk, hogy a tábort még korszerűbbé tegyük. Ebben az évben is minden segítségre szükségünk lesz.
Alapítványunk jogosult a személyi jövedelemadó 1%-ának felhasználására. Kérjük, ha tehetik, támogassák
munkánkat.
Adószámunk: 18367674-1-03 Bankszámlaszámunk: 52500082-11036052
Köszönettel a kuratórium nevében: Fehér Tamás János
Tel: 06 70/331-7153
-5-
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ISKOLAI HÍREK
A Gyermekekért Alapítvány és az adójuk 1 %-át felajánlók jóvoltából, tanulóink részére játékokat tudtunk
vásárolni az iskolai karácsonyfa alá. A játékok, LEGO, többféle fejlesztő játék, társasjátékok a reggeli gyülekező alatt és szabadidőben nagyon kedveltek tanulóink körében. Fejleszti tudásukat, együttműködési készségüket, logikus gondolkodásukat. A lehetőséget köszönjük!
Idén is várjuk a felajánlásokat, adójuk 1 %-át, az alapítvány adószáma: 18345502-1-03
Farsangi bálunkat február 9-én pénteken 1/2 2-kor tartjuk az iskola tornatermében. A rendezvényen
tombolatárgyakkal és meglepetés műsorral várjuk a gyerekeket és az érdeklődőket, melyet a szülők
jótékonysági bálján befolyó bevételből finanszírozunk.
Vancsura Lászóné
tagintézmény vezető

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születtek: Dóra Matild 2017. december 29. Szülei: Turó Tímea és Dóra Ádám.
Elhunytak:
Fejes József (88 éves)
Loósz Istvánné (születési név: Kecskés Julianna, 85 éves)

APRÓHÍRDETÉSEK
 Zöldség-és gyümölcs-árusítás a könyvtár melletti helyiségben a következő időpontokban:
Hétfő, Kedd, szerda, csütörtök, péntek szombat délelőtt: 5.30-12.00 órakor. A következő napokon
délután is nyitva van: kedd, szerda, csütörtök és péntek:15.00 – 19.00 óráig.
A zöldségboltban tejtermék, kenyér és pékáru, csomagolt húskészítmények is kaphatók. Hűtést nem
igénylő cukrászati sütemények is rendelhetők. Élelmiszer utalványokat továbbra is elfogadunk!
Bankkártyával való fizetési lehetőség van!
Tisztelettel várjuk vásárlóinkat! Borbényi László Sándor


Árpa és tritikale folyamatosan kapható napi áron.
Szállítás megoldható. Gyenizse Lajos 06-20/443-1399



Vízórán belüli elfolyások, csapcserék javítását továbbra is vállalom.
Tel: 06-70/606-1944



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
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

-6-

