Imrehegyi Szóvivő

12. évfolyam 6. szám

Az önkormányzat kéthavonta kiadott ingyenes lapja.

2020. november - 12. évf. 6. sz.

ESEMÉNYDÚS OKTÓBER AZ ÓVODÁBAN
A hónap elején a gyermekekkel a Világ Gyalogló (HÓ)Nap mozgalomhoz csatlakozva túráztunk, a
Káptalani Pince érintésével, elgyalogoltunk a Terebélyes eperfához. Nagyon ügyesek voltak az óvodások,
a szülők, a lelkes imrehegyi természetet kedvelő csatlakozók, mindenki kitartóan teljesítette a kitűzött
útvonalat. Úti célunkhoz érve a FreshFruit TÉSZ felajánlásából olthatták szomjukat a gyerekek 100%-os
gyümölcslével.
Októberben több alakommal részt vettek az óvodások a könyvtári programokon.
A helyi könyvtárban papírszínház előadást nézhettek a gyermekek, és a Zene Világnapja alkalmából
részt vettünk Tengeri Attila,vendég előadó interaktív műsorán, melybe élvezettel kapcsolódott be
mindenki. A Megyei Könyvtár Naptárpályázatára több alkotással pályáztunk, kiscsoportosok és
nagycsoportosok egyaránt rajzoltak.
A vasárnapi családi szentmisén megáldotta Szabolcs atya a szülők által felajánlott terményeket,
melyekből sok-sok egészséges finomságot készítettünk. Mindenki kivette részét a munkából, a
nagycsoportosok tisztították a burgonyát, kiscsoportosok feldarabolták a gyümölcsöket.
Terménybálunkon vendégeink voltak a szülők, nyugdíjas óvó nénik, nagy örömünkre Polgármester
Asszony is megtisztelte rendezvényünket, a hűvös idő ellenére nagyon jó hangulatban telt el a délelőtt.
Mindkét csoport őszi mondókákkal körjátékokkal szerepelt. A bálon Macu óvó néni megmozgatott
mindenkit, táncra perdültek kicsik és nagyok. Az óvó nénik, dajka nénik, Bábcsoportja az Alma című
mesével örvendeztette meg a gyermekeket.
Az Állatok Világnapja alkalmából az Akasztói JuMa Kutyaiskola játékos bemutatóján, hasznos
ismeretekre tettek szert a gyermekek, hogy hogyan közelítsenek az állatokhoz. A gyermekek örömmel
végezték az ügyességi mozgásos tevékenységeket, a kutyusoknak nagy sikere volt az óvodások körében.
Óvodánkba hívtuk Farkasné Gombár Ildikó hitoktatót, aki a Kett módszerrel ismertetett meg mindenkit.
A módszer leglátványosabb eleme a foglalkozások során elkészülő padlókép, amely a közös alkotás
örömére, a közösen választott célra irányítja a figyelmet. A látottak lenyűgözték a gyermekeket,
figyelmüket lekötötte a tevékenység.
Újításkén, hagyományteremtő szándékkal az óvodai szentmisét havonta egyszer, minden hónap
harmadik szerdáján celebrálja Tibor atya. Október 21-én volt az első alkalom, Tibor atya az interaktív
mise keretében, folyamatosan ébren tartotta a gyermekek figyelmét, szentírás magyarázata a gyermekek
számára érthető, számukra is értelmezhető módon hangzott el. Következő ovis mise időpontja 2020.
november 18-án szerda 1030, minden kedves érdeklődőt szeretettel látunk.
Ezúton is szeretnénk mindenkinek megköszönni, aki bármilyen formában hozzájárult ahhoz, hogy ennyi
programban és élményben lehetett részük a gyermekeknek ebben a hónapban!
-Az óvoda dolgozói-
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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: Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kiskőrösi Járási
Hivatala november 18.,
december 16. (szerda) 13-14
óráig ügyfélfogadást tart.

11. Egészségházban ellátandó
szolgáltatások:
1. Védőnői szolgáltatások:
Védőnő: Bíró Katalin
6238 Imrehegy, Kossuth tér 6.
Tel.: 06-70/379-8217
E-mail:

5. Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat
Imrehegy Község
Önkormányzatánál
Fogadó óra: minden héten
csütörtökön 8.30-12.30 óráig

egeszseghaz.imrehegy@dunaweb.hu

6. Vízmű kezelői közlemény:
Kiskunsági Vízközmű
Ügyfélszolgálat és hiba
bejelentés elérhetősége:
06-20/942-16-22
7. Polgárőrség központi
mobilszáma:
06-70/250-3881
Vezetője: Sebestyén István
Elérhetősége: 06-70/313-9954
8. A keceli rendőrőrs
Ügyeletese az alábbi
mobilszámon érhető el:
06-70/374-0375

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
9. Falugazdász:
gyermekgyógyász, házi
Kis Zsoltné ügyfélfogadási ideje: gyermekorvos,
IKSZT (Könyvtár) minden páros Rendel: 2020.12.03
héten pénteken:
2021.01.07 (csütörtök)
8.00 -12.00 óráig
11.00 órától.
Elérhetősége: 06-70/436-1392
Dr. Percs Ágnes
10. Hegyközségi ügyintézés:
gyermekgyógyász, házi
Ferro Csaba hegybíró
gyermekorvos 2020.12.07
mindennap: 8.00-12.00
2021.01.04 (hétfő)
Elérhetősége: 06-78/420-421
11.30 órától.
11. Állatorvos
Terhes- és nővédelmi
Dr. Beke József
tanácsadás: Dr. Horváth Attila,
Elérhetőség: 06-20/971-8180
szülész-nőgyógyász
Kecelen csütörtökönként
13.00 órától.
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FODRÁSZ
Pasinszky Jánosné női – férfifodrász a könyvtár melletti helységben (zöldségbolt helyén)
várja vendégeit.
Nyitvatartás:
Szerda: 08:00 – 12:00
Bejelentkezés telefonos egyeztetés alapján: 06-20/88-68-686.
KÖNYVTÁRI NYITVATARTÁS 2020. JANUÁR 1-TŐL:
Hétfő …………… 12:30 – 17 óra
Kedd – Péntek …. 9-12; 12:30 – 17 óra
Szombat………… 8 – 12 óra

CSALOGÁNY PRESSZÓ
Várja vendégeit a megújult Csalogány Presszó!
Menürendelés az üzemeltetőtől a 06-70/630-7009 telefonszámon.
A rendelést legkésőbb előtte nap 14:00 óráig lehet leadni.

SZÍNHÁZ
Kedves színházkedvelő Imrehegyeik! Aki érdeklődik a színházi előadások iránt, az jelentkezni tud a
könyvtárban. Egyelőre csak felírásra kerül a neve és ha kiválasztunk egy színdarabot, akkor a
jelentkezőket értesítjük és leszervezzük az utazást a színházi előadásra. A jelentkezési határidő nincs,
folyamatosan lehet jelentkezni személyesen (a könyvtárban), telefonon vagy facebook-on is.
Ebből adódóan a következő ilyen közös színházi előadás Kiskőrösön lesz 2020. november 26-án. A
színdarab az Isten pénze musical lesz, ami Charles Dickens – Karácsonyi Ének című műve alapján
készült. Jelentkezni a könyvtárban lehet. Jelentkezési határidő: november 12. (csütörtök). További
részletek kérhetőek a könyvtárban vagy a 78/423-754-es telefonszámon.

ÉV FÁJA VERSENY
Az Ökotárs Alapítvány idén is meghirdette az Év Fája versenyt, mellyel a környezetünkben élő fákra, a
természet fontosságára, mindennapi életünkben betöltött szerepére hívta fel a figyelmet.A versenybe bárki
nevezhetett az adott fával kapcsolatos történet kíséretében, mellyel kifejezte, hogy az adott fa miért fontos
az őt nevező közösségnek. A fa kora, szépsége és mérete nem volt fontos, előnyt jelentett azonban, ha
őshonos, közterületen áll, vagy a története egy környezetvédelmi ügyhöz kapcsolódik. Az idei évben 38
fát neveztek az Év Fája versenybe az ország különböző pontjairól. A zsűri 10 fát juttatott a döntőbe,
melyek közül közönségszavazáson dőlt el, közülük melyik kapja az Év Fája elismerést. Ezen a
megmérettetésen idén is részt vett az imrehegyi Terebélyes Eperfa, ami 503 szavazattal a 8. helyezést érte
el. Köszönjük mindenkinek, aki szavazott!

SZENT – IMRE ZARÁNDOKLAT
2020. november 8-án (vasárnap) Kecelről a beltéri templomtól 7 órakor indul a zarándoklat. 10 órától
koszorúzás, utána előadások az imrehegyi Szent – Imre templomban gyermekek verse és éneke az óvoda,
iskola előadásában és egy rövid színdarab – jelenet a helyi lakosok közreműködésével. Ezt követően
10:30-tól ünnepi szentmise és utána szerény állófogadással várnak minden látogatót az egyház képviselői.
Szeretetettel várunk minden kedves érdeklődőt!
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TISZTELT LAKOSOK!
Imrehegy Község Önkormányzata sikeresen pályázott a 2020. 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 2020. november 1-től 2020. november 16-ig, a vírushelyzetre való tekintettel a kérelem
benyújtása kizárólag előzetes telefonos egyeztetés után lehetséges (telefon: 78/521-941).

Lavati Gabriella
polgármester

KÖZLEMÉNY

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a koronavírus járvány második hullámának terjedése
miatt a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal Imrehegyi Kirendeltségénél 2020. november 2. napjától
visszavonásig a személyes ügyfélfogadás szünetel.
Az ügyfelek részéről személyes bejelentkezésre, új időpont kérésére csak kivételesen indokolt esetben (pl.
házasságkötési szándék bejelentése, apai elismerő nyilatkozat tétele, anyakönyvi ügyek) van lehetőség.
Levelezési címünk: 6238 Imrehegy, Kossuth Lajos tér 11.
Az önkormányzat telefonos elérhetőségei az alábbiak:
06-78/521-941, 06-78/521-940
Elektronikus elérhetőségek:
imrehegy@anet.hu
polgarmester@imrehegy.hu
Ügyfeleinknek lehetősége nyílik arra is, hogy a Hivatal bejárata előtt elhelyezett gyűjtődobozban
elhelyezzék beadványaikat, melyen szerepeltetik a pontos telefonos elérhetőségüket, hogy felkereshessük
Önöket.
A jelen intézkedés célja a koronavírus terjedésének megelőzése.
Kérjük, és előre is köszönjük a Lakosság megértését és együttműködését.

IMREHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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ŐSZ AZ ISKOLÁBAN
A tanévkezdést követően az iskolai élet a járványhelyzet okozta változtatásokkal, de visszatért a
megszokotthoz. A tanulók, dolgozók, pedagógusok zárt közösséget alkotnak. A szülők és egyéb
személyek csak nagyon indokolt esetben jöhetnek be az iskolába. Beteg, tüneteket mutató gyermek vagy
felnőtt nem látogathatja az intézményt. Bevezetésre került a kézfertőtlenítés és reggel a testhőmérséklet
mérése. Az érintettek jól alkalmazkodnak az adott helyzethez.
Az osztályok és tanulócsoportok szépen összeszoktak, elsőosztályosaink beilleszkedtek a közösségbe.
Eseményeink voltak:
Őszi séta, levelek, termények gyűjtése.
Őszi munkák: kukorica szedés, konyhakert látogatás, répa szedés.
IKSZT könyvtár nyári rajzpályázatának eredményhirdetése.
Népmese napjának megünneplése.
Zene világnapjának ünneplése.
Állatok világnapja, kutyás érzékenyítés.
Őszi termények gyűjtése, részvétel a Terményáldási szentmisén.
Mozi látogatás Soltvadkerten, 24 gyermek részvételével, Ifjúsági bérlettel. Film címe: Kémesítve.
Gyermek szentmisén vettünk részt Tóth Tibor atya vezetésével.
Ősz, projektnap: terményfestés, kukoricamorzsolás, gyümölcssaláta készítés, vidám gyermektáncok.
Köszönjük az események szervezőinek, résztvevőinek, támogatóinak, hogy ilyen sok élményben lehetett
részük a gyermekeknek!
Közelgő események: Szent Imre búcsú november 8, Márton napi felvonulás november 13.

Az iskola nevelői
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PROGRAM AJÁNLÓ
• Kecel
•
Magyar Filharmonikusok
2020. november 15. (vasárnap) 16:00
Helyszín: Városi Könyvtár és Művelődési Ház
•
Adventre hangoló
2020. december 5. (szombat)
Helyszín: Városi Könyvtár és Művelődési Ház
• Soltvadkert
Gyöngyház Kulturális Központ
2020. november 17. (kedd) 9 óra
Csecsemő, kisgyermek és felnőtt elsősegélynyújtó tanfolyam
• Kiskőrös
Petőfi Sándor Művelődési Ház
2020. november 26. (csütörtök) 19 óra
Magyarock Dalszínház előadásában az Isten pénze című musical

Kiskunhalasi vásárnaptár
2020. december 06.
2020. december 13.

országos kirakodó, autó, termény, állat és kutyavásár
zsibvásár

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK:
• A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
további információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-414-16-a-mezgazdasgi-vzgazdlkodsi-gazatfejlesztse

Bengáli tigris
- Tudod mi a kölönbség a bengáli tigris és az anyós között?
- ???
- A bengáli tigris megszelídíthető...
Ha minden autó elmegy
Pistike az út szélén áll, és keservesen zokog.
- Miért sírsz, kisfiam? - kérdezi egy néni.
- Azért, mert az anyukám azt mondta, csak akkor mehetek át az
úton, ha minden autó elment, de még eddig egy sem jött!
Ló és tehén
- Hogyan lehet a tehenet a lótól megkülönböztetni?
- ???
- Egymás mellé állítod őket, és amelyik a ló mellett áll, az a tehén.
Moszkvai professzor
Moszkvai professzor elmegy medvére vadászni Szibériába. Kap maga mellé egy helyi vadászt is. Nézi a
helyi vadász a professzort, majd megszólal:
- Maga professzor. Akkor maga okos, ugye?
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- Igen-igen.
- És tud lőni?
- Nem először vagyok medvevadászaton, csak Szibériában még nem jártam.
- És gyorsan tud futni?
- Hosszútávfutó versenyző voltam.
Kimennek a terepre. Meglátják a medvét, azt mondja a helyi vadász: fussunk! Futnak visszafelé, a medve
trappol utánuk, közben gondolkodik a professzor, hogy mi a francnak fut, mikor van nála puska. Azzal
megfordul, céloz, lő - medve eldől, nem mozdul. A helyi vadász odamegy a tetemhez és csóválja a fejét:
- Professzor, professzor, maga tényleg tud lőni. Meg gyorsan futni is, de maga egy barom.
- Miért?
- Most hogyan visszük el a medvét a faluig?

JÁTÉK!
Amőba
Rajzoljon minden üres mezőbe egy „X”et, vagy egy „O”-t úgy, hogy sehol se
legyen egy vonalban (vízszintesen,
függőlegesen, vagy átlósan) egymás után
négy azonos jel.
A helyes kitöltést az Imrehegy Község
Önkormányzat Facebook oldalára lehet
elküldeni privát üzenet formájában, vagy
papír alapon egy borítékba a Könyvtár
postaládájába névvel ellátva kell bedobni!
Beküldési határidő: 2020.12.11. A
megfejtők között 2020. december 17-én
16: 30-kor nyereményt sorsolunk! Ezért
kérjük azokat, akik küldtek be
megfejtést, jöjjenek el a sorsolásra!

A Sudoku egy 9 × 9 cellából álló rács.
A rács kilenc kisebb, 3 × 3-as blokkra
oszlik, amelyben elszórva néhány 1től 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 1től 9-ig terjedő számok pontosan
egyszer szerepeljenek.
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RECEPT ÖTLET
Ha van olyan recept, amit szívesen megosztana másokkal, akkor kérem hozza be
a könyvtárba, vagy küldje az önkormányzat facebook oldalára privát üzenet
formájába.

Temesvári sertésborda
Hozzávalók 4 főre:
60 dkg kicsontozott sertéskaraj; só; őrölt feketebors; 6-8 dkg finomliszt; 4 evőkanál olaj; 1 kis fej
vöröshagyma; 1 kiskanál pirospaprika; 1-1 paradicsom és húsos zöldpaprika; 1 mokkáskanál csípős Piros
Arany vagy nyers Erős Pista csípős paprika; 30 dkg zöldbab; 2 dl tejföl
1. A húst 4 nagy szeletre vágjuk, és enyhén kiklopfoljuk. Megsózzuk, megborsozzuk, és lisztben
megforgatva egy lábasban a megforrósított olajon mindkét oldalukat 2-2 perc alatt pirosra sütjük,
majd lefedve félretesszük.
2. Visszamaradó zsírjában a fölaprított hagymát rövid ideig kevergetve pirítjuk. A tűzről lehúzva a
pirospaprikával meghintjük, elkeverjük, és azonnal 2 deci vízzel felengedjük. A húst, a kis
kockákra vágott paradicsomot és zöldpaprikát hozzáadjuk, és kis lángon 10 percig lefedve
pároljuk.
3. Közben a zöldbabot megtisztítjuk, majd kétcentis darabokra vágjuk. A megpárolt húst levéből
kiemeljük, helyére a zöldbab kerül. Annyi vizet öntünk rá, amennyi ellepi, majd megsózzuk,
enyhén borsozzuk, a paprikakrémmel tüzesítjük, és lefödve puhára pároljuk.
4. Közben a tejfölt a maradék kb. 1 púpozott evőkanál liszttel simára keverjük, végül a paprikás
zöldbabra öntjük. Néhány percig kevergetve forraljuk, hogy mártásszerűen besűrűsödjék.
Tálaláskor a húst a mártásban megforrósítjuk. Galuska illik hozzá köretnek.
Elkészítési idő: 50 perc
Egy adag: 2262 kJ/541 kcal
42,1 g fehérje; 32,7 g zsír; 19,4 g szénhidrát; 11,2 g rost; 139 mg koleszterin
Könnyen elkészíthető.
Letakarva hűtőszekrényben 4 napig eláll.
Lefagyasztható.
Forrás: Hargitai György – Az én alap szakácskönyvem
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Imrehegyi Szóvivő

12. évfolyam 6. szám

ANYAKÖNYVI HÍREK
Született:
Lajos Bálint Gábor
Született:2020. 09. 15
Édesanya: Zöldi Nelli
Édesapa: Lajos Gábor
Mányi Lili Erzsébet
Született: 2020.10.08
Édesanya: Morvai Mariann
Édesapa: Mányi István

Elhunytak:
Márkus Károlyné (szn: Vincze Mária) - 82 éves
Loósz Csaba – 47 éves
Nyugodjanak békében.

APRÓHIRDETÉSEK
• Hálószobabútor eladó 40.000 ft-ért. Érdeklődni telefonon: 06-70/561-62-33
• Kecel Öreghegyen egymáshoz közel összesen 4,8 hektár, 6-8 éves, jó termő, moser-művelésű
kékfrankos, cserszegi, aletta, genarosa szőlőterület, erős fa és fém támoszlopokkal, AKG-val
(2017-2021) ELADÓ. Tel: 20/253-4111
• 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

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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