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Az önkormányzat kéthavonta kiadott ingyenes lapja.
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POLGÁRMESTERI ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
Kedves Imrehegyiek!
Olyan év elején szólok most Önökhöz, melyet egy borzasztóan nehéz év előzött meg, amely
emlékezetünk óta talán a legtöbb kihívást jelentette számunkra. Hosszú hónapok óta nem éljük
megszokott életünket, szinte alig találkozunk, nem vehetünk részt közös társadalmi rendezvényeken,
melyek megszépítették életünket. Mindannyiunknak hiányoznak az együtt töltött percek. Semmi sem tart
azonban örökké. Ez az áldatlan helyzet is elmúlik egyszer és újra öröm költözik életünkbe. Az elmúlt év
viszont megtanított bennünket arra is, hogy együtt, összefogva, egymást támogatva, legyőzhetjük az
akadályokat és az életben felmerülő nehézségeket. Tudom, hogy Önök közül sokan félnek, féltik
egészségüket, szeretteiket. Aggódnak bizonytalan jövőnkért, kiábrándultságot éreznek a zűrzavaros
rendeletek miatt. Nem csak országunkban, de az egész világon mindannyian korlátozva vagyunk
szabadságunkban. Mindez azonban a legnagyobb érték, az emberi élet és egészségünk védelmében
történik. Néha nagyon nehéz lehet, de tartsunk ki! Ne hagyjuk, hogy emberi életek, kapcsolatok,
barátságok vesszenek el! És ne feledjük, hogy felelősségteljes hozzáállással és a rendeletek betartásával
nem csak saját magunkat, de szeretteinket, családunkat, ismerőseinket is óvjuk, hiszen a családdal
eltöltött minden meghitt perc ajándék. Vigyázzunk rá!
Visszatekintve a 2020-as évre, elmondhatom, hogy falunk számára is rendkívül nehéz volt. Éppen ezért
szeretnék most teljes szívemből köszönetet mondani minden önkormányzati alkalmazottnak, bármely
területen is végezte feladatát, a munkájukhoz való pozitív és felelősségteljes hozzáállásért. Minden
nehézség és akadály dacára, sok tervünket sikerült megvalósítani. Szeretnék továbbá köszönetet mondani
az egészségügyi dolgozók áldozatkész munkájáért, de köszönet illeti pedagógusainkat,
óvodapedagógusainkat és dajkákat, a postai dolgozókat, bolti eladókat is, hiszen talán ők voltak az elmúlt
időkben a legtöbbet terhelve.
Kérem Önöket, hogy az új évben legyünk megértőbbek, elfogadóbbak. Örüljünk és mosolyogjunk többet,
hogy környezetünk is meríthessen örömünkből. Többet segítsük egymást és kevesebbet kritizáljuk!
Találjunk örömöt a más sikerében és segítsük bajba jutott embertársainkat!
Kedves Imrehegyiek, mindannyiunknak kívánom, hogy a 2021-es év jobb legyen az előzőnél! Jó
egészséget, boldogságot és sok szerencsét kívánok Önöknek. Történhet bármi, változhat a
körülöttünk lévő világ, egy valamit őrizzünk meg változatlanul: a bennünk és köztünk lévő
emberséget!
Köszönetnyilvánítás
Imrehegy Község Önkormányzata köszönetét fejezi ki egy nagylelkű nem helyi lakosú adományozónak,
aki 30 kisgyermek karácsonyát varázsolta szebbé, az általa összekészített játékadományok által. Az
önkormányzat a csomagok házhoz szállításában vállalta a szerepet, ezt december 22 és 23. napján tettem
meg személyesen. Megelégedettséggel és melegséggel töltött el a csomagok átnyújtása során tapasztalt
öröm és a gyerekek szemeiből áradó csillogás, amikor átvették az ajándékokat. Az adományozónak
köszönöm a felajánlást, a gyerekeknek és szüleiknek pedig az élményt, pozitív visszaigazolás volt
számomra, feltöltött plusz energiával karácsony előtt. Ismét bebizonyosodott, hogy mindig csak tegyük a
jót, mert lesz, aki viszonozni fogja!
Lavati Gabriella
polgármester
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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: Veszélyhelyzet alatt
szünetel.
5. Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat
Imrehegy Község
Önkormányzatánál
Fogadó óra: minden héten
csütörtökön 8.30-12.30 óráig
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
9. Falugazdász:
Kis Zsoltné ügyfélfogadási ideje:
IKSZT (Könyvtár) minden páros
héten pénteken:
8.00 -12.00 óráig
Elérhetősége: 06-70/436-1392
10. Hegyközségi ügyintézés:
Ferro Csaba hegybíró
mindennap: 8.00-12.00
Elérhetősége: 06-78/420-421
11. Állatorvos
Dr. Beke József
Elérhetőség: 06-20/971-8180
12. Tanyagondnok
Elérhetősége: 06-70/514-81-70
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13. Egészségházban ellátandó
szolgáltatások:
1. Védőnői szolgáltatások:
Védőnő: Bíró Katalin
6238 Imrehegy, Kossuth tér 6.
Tel.: 06-70/379-8217
E-mail:
egeszseghaz.imrehegy@dunaweb.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:
Hétfő: 10.00 – 12.00
Csecsemő- és kisgyermek
tanácsadás,
Ifjúsági-és iskola védőnői
tanácsadás
Péntek: 10.00 – 12.00

Gyermekorvos:
Dr. Zsember Katalin
gyermekgyógyász, házi
gyermekorvos,
Rendel: 2021.02.04
2021.03.04 (csütörtök)
11.00 órától.
Dr. Percs Ágnes
gyermekgyógyász, házi
gyermekorvos 2021.02.01
2021.03.01 (hétfő)
11.30 órától.
Terhes- és nővédelmi
tanácsadás: Dr. Horváth Attila,
szülész-nőgyógyász
Kecelen csütörtökönként
13.00 órától.
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KÖNYVTÁRI NYITVATARTÁS 2021. JANUÁR 1-TŐL
Jelenleg a könyvtár zárva tart, de a könyvkölcsönzés lehetősége továbbra is fennáll, aminek a menete:
- Telefonon (78/423-754)
- Az Önkormányzat, vagy a Könyvtár Facebook oldalán privát üzenetben
Elmondják, megírják, hogy milyen könyveket, illetve folyóiratokat szeretnének kölcsönözni, ezt a
könyvtáros összekészíti és a könyvtár teraszán átadja Önöknek.
Hétfő – Péntek …. 9-12; 12:30 – 17 óra
POSTA NYITVATARTÁS: hétfő – péntek 8-11:00; 13:00 – 14:00
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

TÁJÉKOZTATÓ
az adóigazgatási ügyintézés változásáról
2021. január 4-étől
• Az iparűzési, a kommunális és az építményadóval kapcsolatos ügyek intézése a Keceli Közös
Önkormányzati Hivatal keceli központjában történik,
• Adóügyekkel kapcsolatos imrehegyi fogadónap* minden héten, kedd délelőttönként vehető
igénybe Imrehegyen az önkormányzatnál,
• Adó-és érték bizonyítvánnyal kapcsolatos ügyek továbbra is Imrehegy Község Önkormányzatánál
intézhetőek.
Elérhetőségek:
Keceli Közös Önkormányzati Hivatal
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Telefon: 78/420-211 (Adócsoport 3-mas mellék)
E-mail: iparűzési adó – kecelado@kecel.hu
kommunális-és építményadó – ado@kecel.hu

Ügyfélfogadás: * (Kecel)
Hétfő: 8-12
Szerda: 8-12
Csütörtök: 8-17
*A személyes ügyfélfogadás csak a járványhelyzet elmúltával, a korlátozások feloldásával lehetséges.
ADVENT ÉS KARÁCSONY
Sajnos a 2020-as évben a főbb programokat nem tudtuk megtartani a faluban a COVID19 járvány miatt.
Mivel közéjük tartoznak az adventi gyertyagyújtások is, ezért szükségét éreztük, hogy ebben a nehéz
időszakban, karácsony előtt szóljunk az emberekhez. Ennek következtében jött az ötlet, hogy online
formában az Önkormányzat Facebook oldalán heti 1-2 alkalommal egy kedves történetet felolvasva és
ehhez pár kedves gondolatot hozzáfűzve szerepeljenek vendégeink. Köszönjük Vancsura Lászlónénak és
Ledenyák Klárának, Dr. Suhajda Jánosnak, Fekete Szabolcs atyának, Lavati Gabriella polgármesternek,
hogy részt vettek ebben a sorozatban.
Amennyiben nem rendelkeznek Facebook fiókkal, de szeretnék megnézni a videókat, azt a következő
oldalakon tehetik meg:
https://www.youtube.com/channel/UCwOZf4GJrLOLm1dLMXZlfbA
Molnár Ferenc
könyvtáros

TŰZOLTÓ EGYESÜLETÜNK HÍREI
Az Imrehegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2020-as évben 3 db pályázatot nyújtott be.
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Nemzeti Együttműködési
Alap által kiírt pályázat,
amelyből 900.000 Ft-ot
nyertük
felszerelésekre,
irodaszerekre, fenntartási
költségekre.

-

Bács-Kiskun
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság által kiírt
pályázat
eszközökre,
védőfelszerelésekre.
E
pályázat által 659.966 Ft
értékű felszerelést vehetett
át az egyesület.
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-

Magyar Falu Program keretein belül sikeresen pályáztunk tűzoltóautóra 4.000.000 Ft értékben.

A Tűzoltó Egyesület Vezetősége nevében szeretném megköszönni a lakosság adó 1%-val való
támogatását, az Egyesület tagjainak az egész éves munkáját és a továbbiakban kívánok jó egészséget,
kitartást, jó munkát az új évre. Idén is örülnénk, ha az Ön 1%-át az egyesületünk kaphatná meg! Az
Imrehegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület adószáma: 18216066-1-03.
Kollár Zoltán százados
tűzoltóparancsnok

ADVENTI ÖRÖMTELI KÉSZÜLŐDÉS AZ ISKOLÁBAN

A decemberi hónap számos lélek építő tevékenységgel telt az iskolások körében. November óta, hétindító
lelki beszélgetéssel, énekléssel, közös imával kezdjük a hetet. Ezeket az alkalmakat Tóth Tibor atya
vezeti, az összes tanuló, nevelő és Papné Emese hitoktató részvételével.
Adventben, közös gyertyagyújtással, versekkel, angyali történetekkel, énekléssel készültünk a Megváltó
születésére.
December 4-én Miklós püspök küldötte látogatott hozzánk. A gyermekek versekkel, énekekkel, kis
jelenettel készültek. Jutalmuk az SZMK által összeállított tartalmas ajándékcsomag volt. Az ajándék
mellé egy kis dorgálás és sok dicséret is járt, kinek-kinek érdeme szerint.
Kültéri fenyőfát díszítettünk az iskolaudvarban. Az iskolai karácsonyfát már a szünet előtti héten díszbe
öltöztettük, hogy minél tovább örülhessünk neki. A fa melletti falon Adventi jócselekedetek gyűltek
össze, amihez az Adventi naptárunk is ötleteket, tanácsokat adott.
Az idén sem maradt el a mézeskalácssütés a gyermekekkel. A sok kis kéz örömmel formázta, díszítette a
sütiket, amit a gyerekek elfogyasztottak, haza vittek és partnereinknek is adtunk ajándékba.
December 16-án az utolsó szerdán Gyermek szentmisén vettünk részt, ahol Kukac báb tanulságos
történetét ismerhettük meg Tibor atya és Kukac játékában. Adventi lelki napunkat is ekkor tartottuk,
interaktív, játékos formában a Három király útját jártuk végig a Betlehemi jászolig, nevelők és tanulók
együtt.
A héten még karácsonyi képeslapot, ajándékot készítettünk, amit a gyermekek meglepetésként hazavittek
szeretteiknek.
Az utolsó napon közös játék, éneklés és egy Karácsnyi történet eljátszása zárta le az adventi időszakot.
Igyekeztünk december folyamán a gyermekek szívét, lelkét megérintő hangulatot, programokat
biztosítani.
A karácsonyfa alá, a Gyermekekért Alapítványtól kapott különböző méretű és fajtájú labdák, az iskola
által vásárolt kültéri trambulin és néhány tantermi játék került, amelyeket örömmel használnak már ma is.

Vancsura Lászlóné és a Nevelők
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ÜNNEPEK, ESEMÉNYEK A JÁRVÁNY KÖZEPETTE AZ ÓVODÁBAN

Az eltelt két hónapban is számtalan programban vehettek részt a gyermekek, minden alkalommal a
járvány helyzethez alkalmazkodva ünnepeltünk.
November a szentek ünneplésének jegyében telt. A Pedagógiai programunkban megfogalmaztuk, hogy a
gyermekekkel megismertetjük a szentek életét, elevenen tartjuk emléküket. A szentek cselekedetei a ma
élő embereknek is követendő mintául szolgál, erre igyekeztünk a gyerekek figyelmét ráirányítani.
Imrehegy védőszentjére, Imre hercegre emlékeztünk a búcsúi szentmisén, ahol óvodások is verset
mondtak. Szent Mártonhoz kapcsolódóan kukoricatörésen vettünk részt és a hagyományokat felidézve
lámpásokat gyújtottunk, melyekkel az óvoda udvarán énekelve vonultunk körbe, majd libazsíros kenyeret
ettünk, sajnos a hagyományoktól eltérően kellett ünnepelnünk, szülők meghívását mellőzve. Szent
Erzsébetre emlékezve kenyeret sütöttünk a gyermekekkel, mindenki a saját kenyerét dagaszthatta,
formázhatta. A megsütött kis cipókat Tibor atya a szentmisén megszentelte, és mindannyian hazavihették.
A havi rendszerességgel celebrált gyermek miséken Tibor atya interaktív módon tartja fenn a figyelmet,
Kukac báb segítségével, nagyon várják a gyermekek ezen alkalmakat.
Adventi készülődésünk során elkészítette minden csoport az adventi koszorút, minden héten eggyel több
gyertya égett rajta, így készülve Jézus születésére. Nagyon várták a Mikulás érkezését, örült mindenki a
csomagnak, megfogadták a Mikulásnak, jól fognak viselkedni.
Ültettünk Luca-búzát is, a gyerekek öntözték, érdeklődve figyelték a búza fejlődését.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek éljék meg milyen jó adni, a faluban minden házhoz elvittük az
általunk készített mézeskalács adományokat. Nagyon boldogok voltak a gyermekek, mikor a csomagot,
örömmel fogadták. A kezdeményezésünkhöz a faluból is többen csatlakoztak adományaikkal, jó volt
megtapasztalni az összefogást!
Az óvodában is megünnepeltünk a Megváltó megszületését, ami szokásainkhoz híven meghitt, lelki
tartalmakkal gazdagon zajlott. A karácsonyfa alatt nagyon sok szép ajándék várta a gyermekeket.
Társasjátékok, babakonyhai felszerelések, mesekönyvek, fejlesztésüket szolgáló eszközök, vonatos játék
tették szebbé a karácsonyi meglepetést.
Ismét szeretnénk megköszönni a sok-sok támogatást, melyet az óvoda irányában tanúsítanak. A
Gyermekekért Alapítványnak, hogy a gyermekeknek, boldogabbá tették az ünnepet a sok játékkal, az
önkormányzatnak a fenyőfát. Fenntartónknak a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyének, hogy
hozzájárult anyagilag a gyermekek karácsonyi meglepetéséhez. Szilaj Zoltán OTP Ingatlanpont Kft.
vezetőjének, az agyagmalacokat, amit a gyermekek hazavihettek, ennek festése, dekorálása örömteli
tevékenységet jelentett nekik. Ebben az évben is megrendeztük Adventi jótékonysági vásárunkat,
melynek lebonyolítását a járvány helyzet kissé megnehezítette, ezúton is köszönetet mondunk
mindenkinek, aki ilyen módon támogatta óvodánkat.
-Óvoda dolgozói-

1%
Idén is várjuk a felajánlásokat, adójuk 1%-át.
A Gyermekekért Alapítvány adószáma: 18345502-1-03.
Az Imrehegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület adószáma: 18216066-1-03
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Tájékoztató a fenyőfagyűjtés rendjéről
Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy 2021. január
hónapban 2 alkalmas díjmentes fenyőfa begyűjtést szervez. A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre
szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési napon reggel 6 óráig és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt
kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel
mozgatható legyen.
Fenyőfabegyűjtés időpontjai:
Település
Időpont
2021. január 18.
Imrehegy
2021. január 25.

PROGRAM AJÁNLÓ
• Kecel
Városi Könyvtár és Művelődési Ház
Február 24. (szerda) 12-16 óra között
Február 25. (csütörtök) 9-13 óra között
Véradás
• Kiskunhalas
Halasi Mozi
2021. február 24.
Kettőskereszt vagy amit akartok - Dombóvári István önálló estje, műsorvezető: Bellus István

Kiskunhalasi vásárnaptár
2021. február 07.
2021. március 07.

országos kirakodó, autó, termény, állat és kutyavásár
országos kirakodó, autó, termény, állat és kutyavásár

Parasztbácsi
Székely parasztbácsi telefonál a rádió kívánságműsorába:
- Találtam egy pénztárcát, benne van 30.000 forint, 500 dollár és
30.000 euró. - mondja a bácsika.
- Ez igen gratulálok, más nincs benne?
- De egy névjegykártya, valami Kovács. Na, ennek a Kovácsnak
szeretnék küldeni egy számot.
Vakond ölés
- Hogyan öli meg a szőke nő a vakondot?
- ???
- Élve eltemeti.
Kátrány
- Miért megy a kátrány focimeccsre?
- ???
- Szurkolni.

-7-

Imrehegyi Szóvivő

13. évfolyam 1. szám
Jézus figyel

Egy vallásos családot kifigyel a betörő. Megfigyeli, hogy minden vasárnap reggel templomba mennek,
ezért akkor tör be hozzájuk.
Ahogy gyűjti be az ékszereket, megszólal mögötte egy hang.
- Jézus figyel téged!
A betörő azt képzeli, hogy csak hallucinál, ezért nem totojázik, rámolja be az ékszereket a zsákjába. A
hang újból megszólal.
- Jézus figyel téged!
A betörőnek elege lesz, megfordul, körbenéz és a sarokban meglát egy papagájt.
- Szóval te játszadozol velem! Csak nem téged hívnak Jézusnak?
- Nem, engem Mózesnak hívnak.
- De mégis, ki ad Mózes nevet egy papagájnak?
- Ugyanaz, aki Jézusnak nevez el egy Pitbullt.

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 1től 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.
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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.

Villámszték fokhagymás fehérbabpürével
Hozzávalók 4 személyre:
- 60 ml (plusz 2 teáskanál) olívaolaj
- majdnem 1 gerezd fokhagyma, lereszelve
- 1 ágacska friss rozmaring (elhagyható)
- 1 citrom leve és lereszelt héja
- 3 doboz (3x400 g) konzerv fehérbab
- 4 vékony szelet (4x150 g) hátszín vagy borda
- só, ízlés szerint
1. Először készítsük el a babot: tegyük a 60 ml olívaolajat egy serpenyőbe, és keverjük össze a
fokhagymával. Adjuk hozzá az egész rozmaringágat (ha szeretnénk) és a citromhéjat, aztán melegítsük
össze. Majd emeljük ki belőle a rozmaringot, de ne dobjuk el.
2. Szűrjük le a babot, és a hidegvizes csap alá tartva öblítsük le. Borítsuk a serpenyőbe, és melegítsük át.
Közben egy széles, laposabb hátú kanállal folyamatosan kevergessük és nyomkodjuk is szét a
babszemeket, amíg kezd darabos péppé válni. Sózzuk ízlés szerint (a különféle babok nem egyformán
sósak).
3. Közben hevítsünk fel egy teáskanál olajat egy nagy serpenyőben és nagy lángon süssük meg benne a
hússzeleteket oldalanként másfél perc alatt. Szedjük ki előmelegített tányérra és ízlés szerint szórjuk
meg egy kis sóval.
4. Facsarjuk a citromlevet a forró húsos serpenyőbe, hagyjuk, hogy összesercegjen az olajjal, majd
locsoljuk a sztékekre. Azonnal tálaljuk, a rozmaringággal díszített babpürével együtt.
Csokis croissant
Hozzávalók:
- csomag (375 g) előre nyújtott vajas leveles tészta
- 1 tojás, felverve
- 1 tábla étcsokoládé (min. 70%-os kakaótartalommal) vagy ha gyerekeknek készítjük, jó minőségű
tejcsokoládé
1. Melegítsük elő a sütőt 220 0C-ra. Hajtogassuk szét a tésztalapot és vágjuk 6 egyenlő négyzetre.
2. Vágjuk a négyzeteket átlósan félbe, hogy összesen 12 háromszöget kapjunk (ne ijedjünk meg, ha túl
kicsinek tűnnek). Helyezzük a háromszöget magunk elé úgy, hogy a hosszabb oldala essen felénk és a
csúcsa legyen tőlünk távolabb.
3. Törjünk csokoládéból egy kb. 1cm-es darabot és helyezzük a háromszögre, a felénk eső alaptól kb.
2cm-re.
4. Óvatosan tekerjük fel a tésztalapot, a széles alaptól indulva a csúcs felé.
5. Egy egyenes croissant-szerűséget kell kapnunk. Az ujjunk végével nyomkodjuk le a végeit és hajlítsuk
kifli formába.
6. Fektessük a 12 csokis croissant-t a sütőpapírral kibélelt, de nem kivajazott sütőtálcára, és kenjük meg a
felvert tojással. 15 percig süssük, amíg aranybarna és kívánatosan buci mini croissant-okat kapunk.
Forrás: Nigella Lawson – Nigella express finomat gyorsan
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Született:
Szalai Máté
Született:2020. 12. 18
Édesanya: Acsai Roxána
Édesapa: Szalai Csaba
Lavati Máté
Született: 2020.12.19
Édesanya: Csatai Anikó
Édesapa: Lavati Sándor

Elhunytak:
Juhász Miklós - 54 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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