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Az önkormányzat kéthavonta kiadott ingyenes lapja.

2020. május - 12. évf. 3. sz.

KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓ
A Magyar Közlönyben megjelent a Kormány 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete a védelmi
intézkedésekről, a rendelet alapján május 4-től országosan - Budapest és Pest megye kivételével megszűnik a kijárási korlátozás. A rendelet értelmében mindenki köteles más emberekkel a szociális
érintkezést - a közös háztartásban élők kivételével - a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik
embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot (védőtávolságot) tartani.
Az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön mindenki köteles a szájat és az orrot eltakaró eszközt
(például maszk, sál, kendő) viselni.
A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok is látogathatók lesznek.
Vidéken hétfőtől valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható.
A vendéglátóhelyek - így az éttermek, a kávézók, a cukrászdák, a büfék, a presszók - kerthelyiségében
vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett, de a vendéglátó
üzleten belül - az ott foglalkoztatottak kivételével - tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas
ételek kiadása és szállítása. A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a helyek
üzemeltetői gondoskodnak! A vendéglátóhelyeken a védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell
érteni. A vendéglátó üzlet üzemeltetőinek a rendelet hatálybalépésétől 2020. szeptember 1. napjáig nem
kell a közterület-használati díjat megfizetniük az üzlet közterületen működő terasza után.
Megnyithatnak a strandok, valamint a szabadtéri fürdők, a szabadtéri múzeumok és állatkertek. A
rendelet értelmében - saját és családja érdekében - a 65. életévét betöltött személyek az élelmiszerüzletet,
drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra
között látogathatják. Ezekben az üzletekben ilyenkor kizárólag a 65 év felettiek tartózkodhatnak.
A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően vallási közösség szertartása, továbbá a
polgári házasságkötés és temetés tartható. A vallási közösség szertartása, továbbá - a házasuló felek
kivételével - a polgári házasságkötés és temetés során biztosítani kell a védőtávolság megtartását.
A felsőoktatási intézmények a hallgatók által a rektor döntése szerinti rendben lesznek látogathatók. A
védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a rektor gondoskodik. A kollégiumok
látogatása tilos.
A kormány arról is határozott, hogy a sportrendezvények nézők nélkül, zárt körülmények között
megtarthatóak, a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a
tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett. A rendelet kiemeli, hogy a lóversenyt
sportrendezvénynek kell tekinteni.
A szabályok betartását a rendőrség ellenőrzi és szabálysértési bírsággal büntetheti a rendelet megszegőit,
ennek összege 5 ezer és 500 ezer forint között lehet.

Lavati Gabriella
polgármester
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KORONAVÍRUS MEGELŐZÉS

Fontos tudni, hogy a koronavírus (az influenzához hasonlóan) cseppfertőzéssel terjed
A koronavírus ugyanúgy terjed, mint az influenza, cseppfertőzéssel, vagyis az orrból vagy szájból
származó apró cseppeken keresztül terjed emberről emberre. A vírus tehát köhögéssel, tüsszentéssel,
kilégzéssel kerül a környezetbe. Ezért is fontos több mint 2 méter távolságra maradni a megbetegedett
személyektől és betartani az alapvető higiéniai szabályokat, mert azzal megfertőződhet valaki, hogy
a cseppekkel szennyezett tárgyakhoz vagy felületekhez ér, majd a szeméhez, orrához vagy szájához
nyúl.
A megelőzéshez a legfontosabb óvintézkedések
Néhány egyszerű higiénés szabály betartásával jelentősen csökkentheti az esélyét annak, hogy elkapja a
fertőzést
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ne menjen olyan környezetbe, ahol nagy a valószínűsége a fertőzésnek, lehetőleg maradjon
otthon, csak alapos indokkal hagyja el otthonát!
Lehetőleg most kerülje a szoros kapcsolatot mindenkivel, akivel nem egy háztartásban él,
tartsa a legalább 1,5 méteres távolságot másoktól és ne csoportosuljon!
Alaposan és gyakran mosson kezet! Lehetőleg szappanos vízzel vagy legalább 60%
alkoholtartalmú kézfertőtlenítővel tisztítsa meg a kezét! Ügyeljen a körmei alatti, és az ujjai
közötti területekre is!
Szellőztessen gyakran! Ez vonatkozik az otthonra, az irodákra, minden zárt térre.
Köhögéskor és tüsszentéskor takarja el az orrát és száját zsebkendővel, utána dobja ki a
zsebkendőt és mosson kezet!
Kerülje el a köhögő, légúti tüneteket mutató embereket, a nagy tömeget!
Lázas beteggel lehetőség szerint kerülje az érintkezés minden formáját!
A megszokott érintkezési, üdvözlési formákat, például a kézfogást, a puszit, a baráti
ölelést tanácsos mellőznie.
Fordítson fokozott figyelmet immunrendszere erősítésére, pl. fogyasszon elegendő vitamint!

Ha Ön egészséges, az arcmaszk használata önmagában nem előzi meg a fertőzést, ám viselése mások
védelme érdekében javasolt, ha valaki légúti tünetektől szenved. Az arcmaszk a megbetegedetteknek
ajánlott, hogy ne terjessze a vírust egy-egy tüsszentéssel vagy köhögéssel!
El lehet kapni a betegséget olyan személytől, akinek nincsenek tünetei?
A betegség terjedése főleg a fertőzött személyek által kiköhögött, kilélegzett cseppeken keresztül történik.
Annak a kockázata, hogy olyasvalakitől kapjuk el a betegséget, akinek egyáltalán nincsenek tünetei
nagyon alacsony. a betegség tüneteit észleli magán, akkor haladéktalanul hívja fel háziorvosát, vagy a
Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen hívható zöldszámai (06-80-277-455 vagy 06-80-277-456)
valamelyikét! Ha nem feltétlenül szükséges, emberek közé, orvosi váróba ne menjen, tömegközlekedést
ne használjon, maradjon otthon!

Információs vonalak:
06 80 277 455
06 80 277 456
koronavirus@bm.gov.hu
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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

6. Polgárőrség központi mobilszáma:
06-70/250-3881
Vezetője: Sebestyén István Elérhetősége:
06-70/313-9954

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)
Csak sürgős esetnél hívható
4. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
telefon: 06-20/233-33-86
e-mail: gyermekjolet.kecel@csendesosz.hu
5. Vízmű kezelői közlemény:
Kiskunsági Vízközmű
Ügyfélszolgálat és hiba bejelentés elérhetősége:
06-20/942-16-22

7. A keceli rendőrőrs Ügyeletese az alábbi
mobilszámon érhető el:
06-70/374-0375
8. Falugazdász:
Kis Zsoltné
Elérhetősége: 06-70/436-1392
9. Állatorvos
Dr. Beke József
Elérhetőség: 06-20/971-8180
10. Egészségházban ellátandó szolgáltatások:
1. Védőnői szolgáltatások:
Védőnő: Árvai Enikő
6238 Imrehegy, Kossuth tér 6.
Tel.: 06-70/379-8217
E-mail: egeszseghaz.imrehegy@dunaweb.hu
Önálló védőnői tanácsadások ideje csecsemő- és
kisgyermek tanácsadás,
Ifjúsági-és iskola védőnői tanácsadás
Telefonon és online
Gyermekorvos:
Dr. Zsember Katalin gyermekgyógyász, házi
gyermekorvos,
Rendel: 2020.06. 04
2020.07. 02 (csütörtök)
11.00 órától.
Dr. Percs Ágnes gyermekgyógyász, házi
gyermekorvos 2020.06.01
2020.07.06 (hétfő)
11.30 órától.
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FODRÁSZ
Bejelentkezés telefonos egyeztetés alapján: 06-20/88-68-686.

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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KONYHAI ÉTKEZÉS
Tisztelt Lakosok!
Lehetőség van az önkormányzat konyhájáról munkanapokon napi egyszeri meleg étel (ebéd) rendelésére.
Felnőtt étkezés: 780 Ft
Szociális étkezés (62 év felettieknek): 660 Ft
Érdeklődni és rendelni Bednárik Ibolya élelmezésvezetőnél lehet, a 06-70/604-18-10-es telefonszámon.

TEMPLOMI ESEMÉNYEK
2020. május 10.-től (vasárnap) újra lesz mise. Sajnos még nem lesz teljes, mert a 65 évnél idősebbeket
arra kérnénk, hogy egyelőre még legyenek kitartóak és ne vegyenek részt a misén a járványügyi helyzetre
való tekintettel. A 65 évnél fiatalabbak pedig ne feledjék, hogy a járványügyi előírásoknak megfelelve
lehet jelen a szentmisén. Maszkban és egymástól elkülönülten (minden második padsorban, a padok két
végén; egy háztartásban élők ülhetnek egymás mellé).
A liturgiák időpontja minden vasárnap 11 óra.
ISTEN ÁLDJON ROLAND ATYA!
A május 10-i szentmisén Roland atya számunkra váratlanul, elköszönt a katolikus közösségtől. 12 év
plébánosi szolgálat után az Úr új utat jelölt ki számára. Köszönjük az együtt töltött felejthetetlen időt,
köszönjük, hogy aktív részese voltál kis közösségünknek. Köszönjük, hogy mindig volt hozzánk egy jó
szavad és ajtód nyitva állt előttünk.
KÖNYVTÁR FELHÍVÁS
Tisztelt Olvasóink! Az elhúzódó járványhelyzetben sem szeretnénk Önöket olvasnivaló nélkül hagyni.
Könyvkölcsönzési igényüket jelezhetik telefonon, e-mailben, illetve az Önkormányzat Facebook oldalán
privát üzenetben. A Nemzeti Népegészségügyi Központ Járványügyi és Infekciókontroll Főosztálya
előírásának megfelelve a továbbiakban a kért könyveket – arcmaszk, kesztyű, használata mellett –
szállítjuk házhoz. Újabb dokumentumot csak akkor szállítunk, ha az előző kölcsönzésben lévő könyveket
olvasónk – legkésőbb a következő kiszállításkor – visszaszolgáltatja. Amennyiben nem kölcsönöznének,
csak szeretnék visszajuttatni a könyveket, akkor is ezt az eljárást alkalmazzák.
Elérhetőségeink:
e-mail: konyvtar@imrehegy.hu
telefon: 06-78/423-754

AKIKNEK HÁLÁVAL TARTOZUNK
A koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzetben több intézkedés történt. Elsők közt a dolgozók részére
történő szájmaszkok varrása, melyet önkormányzati forrásból valósítottunk meg, a maszkok elkészítését
köszönhetjük Radvánszki Sándorné önkormányzati dolgozónak.
Minden imrehegyi lakos részére is biztosítottá vált az ingyenes szájmaszk. Ezt önkéntes, segítőkész
lakosok felajánlásának köszönhetően tudtuk kivitelezni. Nélkülük és felajánlásuk nélkül az
önkormányzatra ez nagy terhet rótt volna, az egyébként is nehéz helyzetünkben. Az önkormányzat és
minden helyi lakos nevében köszönöm mindenkinek az áldozatos munkáját és az önzetlenségét! Ismét
bebizonyosodott, hogy összefogással, együtt bármi kivitelezhető! Elengedhetetlennek tartom ezen
nagylelkű emberek névszerinti ismertetését.
Akiknek hálával tartozunk:
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Gyóniné Lavati Eszter, Petróczi-Kis Péterné, Kántor Gabriella, Vecsernyés Istvánné, Balázs Veronika,
Kisa Ibolya, Bátyai Gyöngyi, Sebestyén Istvánné, Tóth Elizabet.
Továbbá itt szeretném megköszönni az önkormányzat összes dolgozójának, hogy lelkiismeretesen és a
szabályokat betartva végezték/végzik munkájukat a veszélyhelyzet ideje alatt is.
Köszönöm az Imrehegyen működő kereskedelmi egységek vezetőinek és dolgozóinak, hogy a
veszélyhelyzet ideje alatt is folyamatosan helytálltak és biztosították a lakosok zavartalan ellátását.
Köszönöm a pedagógusoknak, hogy ebben a kialakult nehéz helyzetben is igyekeztek/igyekeznek minden
gyermek számára elérhetővé tenni a szükséges tananyagot, és biztosítják oktatásukat.
Köszönöm a Háziorvosi Szolgálat kitartó munkáját doktor úrnak és az asszisztensnőnek.
Végül, de nem utolsósorban köszönöm minden helyi lakosnak, hogy fegyelmezetten kezelik ezt a
helyzetet, együttműködőek. Kérem Önöket, hogy ez a kitartás és fegyelmezettség maradjon meg a
veszélyhelyzet végéig, hogy senki ne fertőződjön meg! Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
Mindenkinek jó egészséget!
Lavati Gabriella
polgármester

AKIKNEK MÉG HÁLÁVAL TARTOZUNK
Bizonyára Önök előtt is ismert, hogy az egyébként is nehéz anyagi helyzetben lévő önkormányzatunkat
kellemetlenül érintették/érintik a kormányzat intézkedései. Ezen intézkedések miatt az önkormányzat
még nehezebb anyagi helyzetbe került. A legutolsó, amire költenénk az a falu virágosítása, hiszen a
biztonságos működés sem biztosított jelen állás szerint hosszútávon.
Örömmel tölt el, hogy ezekben a nehéz időkben is vannak még olyan emberek, akiknek fontos, hogy a
faluban azért legyenek üde színfoltok. Ennek köszönhetően a Kossuth utcán, a könyvtárnál, az orvosi
rendelőnél, a szabadidő-parkot jelző táblánál lévő virágtartók beültetéséhez szükséges tavaszi virágokat
(árvácska, százszorszép) ingyenesen ajánlotta fel Faddi Sándor helyi lakosunk és élettársa Kamara Jenőné
Erzsike. Nagylelkű adományukat ezúton köszönöm! Valamint köszönöm Takács Jánosné Ilike néninek,
Szempék Istvánné Ica néninek, és mindazoknak, akikről esetleg nem tudok, hogy az utcájuk végénél
elhelyezett virágládákban lévő növényeket öntözik.
Köszönöm mindenkinek, hogy vigyáz környezetére!
Lavati Gabriella
polgármester

MEGÚJULT A TANYAGONDNOKI GÉPJÁRMŰVÜNK
Magyar Falu Program
keretében – MFPTFB/2019 Falu-és
tanyagondnoki szolgálat
támogatása.
Támogatás
összege: 14.589.999 Ft.
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2020. ÉVI HULLADÉKGYŰJTÉS RENDJE
Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a 2020. évi (2020. májustól 2021.
áprilisig) biológiailag lebomló hulladék, elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékgyűjtési
rendjéről és a kommunális hulladék elszállításáról.

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉKGYŰJTÉS (zöldjárat naptár)
2020. év
hétfő

máj.
18

jún.
15

júl.
13

aug.
10

2021. év*

szept.
7

okt.
5

nov.

dec.

2 és 30 28

jan.
25

febr.

márc.

ápr.

22

22

19

*2021. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket.
ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT CSOMAGOLÁSI HULLADÉK SZÁLLÍTÁSA (sárga fedeles edény)

Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (sárga fedeles edényből) elszállítása 2020.12.31.-ig
páros heteken, hétfői napokon 2021. 01. 01.-től páratlan heteken hétfői napon történik.
A csomagolási hulladék gyűjtésére alkalmas edényzetben elhelyezhető hulladékok:
• Papírhulladék, italos karton (újság, folyóirat, füzet, könyv, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz
lapítva, kiöblített italos kartondobozok kupak nélkül.
• Műanyag- és fémhulladékok (kiöblítve, kupak nélküli PET palack, PP, HDPE jelzésű flakonok, pl:
tejfölös, samponos, ásványvizes, üdítős flakonok; műanyag zacskó vagy szatyor, háztartási fém, italos és
konzervdoboz kiöblítve, apróbb fémtárgyak)
KOMMUNÁLIS HULLADÉKGYŰJTÉS
A kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra is hétfő, az eddig megszokott módon.

ÓVODAI ÉLET A RENDKÍVÜLI HELYZETBEN
A kialakult járványhelyzet miatt a szülőkkel az óvoda zárt internetes közösségi hálózatán keresztül
tartjuk a kapcsolatot, ide a heti tervnek megfelelően küldünk meséket, mozgásos tevékenységek linkjeit,
barkács ötleteket, fejlesztő játékokat, hogy hasznos tevékenységekkel tudják lekötni gyermekeiket és ezt
az együtt eltöltött időt, segítve ezáltal is a szülőket. Ügyes-bajos dolgaikkal megkereshetik az óvodát a
közösségi hálózaton keresztül, e-mailben és telefonon is. A leendő iskolások beiratkozásának intézését
telefonon, ill. az internetes üzenő alkalmazáson keresztül tudtuk segíteni.
Az óvoda fenntartója (Kalocsa – Kecskeméti Főegyházmegye) napi egyszeri étkezést biztosít azok
számára, akik igényelték, továbbiakban is minden héten a szülők csütörtökig tudják igényelni a következő
hétre az ebédet, aminek elkészítését és kiszállítását az Önkormányzat szolgáltatja.
Ügyeleti rendben történt meg a 2020/21-es nevelési évre az óvodai beiratkozás is, minden kisgyermek,
aki a köznevelési törvény szerint kötelezett az óvodai nevelésre felvételt nyert az óvodába, ennek
lebonyolítását telefonon egyeztetve valósítottuk meg.
Az óvoda falai között az élet nem állt meg ebben az időszakban sem, a dajka nénik elvégezték a játékok,
eszközök fertőtlenítését, valamint a csoportszobák, egyéb helységek takarítását, kifestették a mosdókat,
étkezőt, az udvaron terepet rendeztek. Az előrehozott nagytakarítás után a nagyon szépen megújult,
felfrissült óvodánkba, - amint elmúlik a veszély -, várjuk a régi és újonnan beiratkozott
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óvodásainkat! Ebben a rendkívüli helyzetben is szeretnénk megköszönni a polgármesteri hivatal
dolgozóinak az együttműködést, és a tevőleges segítségnyújtást!
A dajka nénik aktívan kivették részüket, hogy Imrehegy minden lakosa megfelelő védőfelszereléssel
legyen ellátva, napokon át szorgalmasan varrták a maszkokat és azok széthordásában is segítettek.
Valamennyien várjuk, hogy ismét tudjuk fogadni a gyermekeket, hogy együtt lehessünk, mert akkor öröm
igazán bejönni dolgozni, ha ők is itt vannak velünk. Nélkülük üres az óvoda!
Óvoda dolgozói

ISKOLAI HÍREK
Március 16-tól új helyzet állt elő a helyi iskolában is, megkezdődött a digitális, tantermen kívüli oktatás.
Ez mindenkinek gyermek, szülő, pedagógus számára új kihívást jelentett. A helyi pedagógusok nagyon
elkötelezettek és kreatívak, így már a bejelentés pillanatától megkezdődött a tervezés, együtt
gondolkodás. Felmértük a családok internetes és eszköz ellátottságát, telefon, számítógép, notebook.
Kiderült, hogy a tanulók több mint 90 %-a be tud kapcsolódni a digitális úton történő kommunikációba, a
többiek pedig papíralapon kapják meg a feladatokat. A tanulók tankönyvből, feladatlapokról, digitális
felületekről kapnak tananyagot. Videókat is készítünk egy-egy nehéz tananyag magyarázatához. Online
hívásokat is kezdeményezhetnek, ha nem sikerül valamit megoldaniuk. A tanulók minden nap
visszajelzést kapnak aznapi munkájukról, ami nem kis leterheltség a nevelők számára. Sok dicséretet,
biztatást, online matricát gyűjtöttek már össze. A szülők többsége példásan támogatja az otthontanulást,
amit ezúton is megköszönünk. Akik igényelték, fenntartói finanszírorással napi egyszeri meleg étkezést
kapnak.
Közben folyamatos a szakmai munka, az új tanév előkészítése. Öröm számukra, hogy tizenkét első
osztályos gyermeket várunk a 2020/20201. tanévtől.
Mindannyiunknak hiányoznak a gyermekek, jó lenne újra a korábbi hétköznapokat megélni!
Bízunk benne, hogy elmúlik ez a nehéz időszak és újra gyermekzsivajtól lesz hangos az iskola és a
település.

Vancsura Lászlóné
tagintézmény vezető

KEDVES IMREHEGYI CSALÁDOK!
A kialakult járványhelyzetben rugalmas változtatásokat kellett kialakítani a védőnői ellátás során. E
szokatlan helyzetben kérem a gondozottak együttműködését és megértését! A járványhelyzetre való
tekintettel előtérbe került a távkonzultáció, a felmerülő kérdésekre, problémákra telefonon vagy online
válaszolok. A személyes kontaktusok számát igyekszem minimálisra csökkenteni. A személyes
találkozást igénylő esetekben előre egyeztetett időpontban az imrehegyi Egészségházban történik, ahol
maszk és gumikesztyű használata javasolt. Átmenetileg a tanácsadásokon csak a védőoltások beadása
történik, előzetes időpont-egyeztetéssel. Minden gyermekkel csak egy kísérő érkezhet. Mindenkit kérünk,
hogy gyermekorvosi tanácsadásokra is maszkban és gumikesztyűben jöjjön, saját és mások egészsége
védelmében. Az Egészségházba csak egészséges gyermek jöhet egy egészséges kísérővel. A receptkiírás
esetén hívják fel házi gyermekorvosuk rendelőjét rendelési időben, ahol elektronikus receptet fognak
kiírni. A legfrissebb információkat igyekszem megosztani a gondozott családokkal.
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A jó idő beköszöntével is mindenki maradjon otthon, továbbra se tervezzenek közös sétákat más
anyukákkal, gyerekekkel! Saját otthonukban töltsék el a szabadidejüket, akár az udvaron, akár a lakásban.
Az interneten számtalan jó ötletet találni különböző mondókák, versek elsajátítására vagy kreatív
elfoglaltságokra. Ez az időszak remek lehetőség arra, hogy gyermekeinkkel minőségi időt tölthessünk,
meseolvasással, meséléssel. A napirend kialakítása ezekben a nehéz napokban különösen fontos, mert
biztonságérzetet ad a gyerekeknek. Ha mégis menni kell valahova, azt gyermekük nélkül tegyék,
természetesen maszk és gumikesztyű használatával!
Vigyázzunk egészségünkre, szeretteinkre, és legyünk türelmesek embertársainkkal!

Árvai Enikő
védőnő

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK
•
•
•

•

VP2-4.1.3.6-17 Borszőlőültetvény telepítés támogatás (támogatás mértéke 50%)
részletek: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4136-17-borszlltetvny-telepts-tmogatsa-1
Rajzpályázat felső tagozatos diákoknak (első 5 helyezett tárgynyereményben részesül)
részletek: https://palyazatmenedzser.hu/nagy-historias-rajzpalyazat/
Környezettudatos iskolám rajzpályázat általános iskolásoknak (első 3 helyezett
pénznyereményben részesül).
részletek: https://palyazatmenedzser.hu/az-en-kornyezettudatos-iskolam-rajzpalyazat-altalanosiskolas-gyermekek-szamara/
Mesterecset 2020-Művészeti pályázat gyerekeknek, fiataloknak (rajz, festmény, fotó, stb. értékes
nyereményekkel).
részletek: https://palyazatmenedzser.hu/mesterecset-2020-muveszeti-palyazat-gyermekeknekfiataloknak/

ÁLLÁSAJÁNLATOK:
EUROVID TRADING
Kft.(Kecel) keres
Lakatos, NC,CNC
gépkezelő,
Intézményi takarító és
kisegítő,
Hegesztő, lángvágó
munkakörökbe.
Érdeklődni:
tel.: 06-30/160-31-96
Tek-szol Kft.
Lakatos, hegesztő
6200 Kiskőrös, Petőfi
u. 97.
tel.: 06-30/945-37-84

Kecskés Építőipari
Kft.
Kőműves munkára
keres
szakembereket.
Érdeklődni
telefonon:
06-20/338-10-46

Raktárkezelő
Pat Italház Kft.
Kiskőrös, Dózsa Gy.
u. 80/11.
tel.: 06-20/926-0778

Hentes, mészáros;
Tehergépkocsi-vezető,
kamionsofőr,
Egyéb takarító és
kisegítő
Fett Kft.
elérhetőségek:
6237 Kecel III. körzet
79
tel.: 06-20/392-94-29
Festő előkészítő,
csiszoló, hegesztő
WHC Kiskőrös
tel.: 06-30/581-20-35
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Asztalos
Kiskőrös, Dózsa
Gy. u. 80.
tel.: 06-30/48938-86

Bolti dolgozó
LIDL
elérhetőség:
Kiskőrös,
Kossuth u. 13.
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Egy is elég volt

Egy paraszt embernek nagyon hisztis a felesége.
Elmegy hát a gyógyszertárba valami gyógyírt kérni rá a patikustól.
Elpanaszolja baját a patikusnak, mire az inti, hogy hajoljon
közelebb.
A patikus lekever neki két jó nagy pofont, és még hozzá teszi:
- Ezt adja be otthon a feleségének, amikor elkezd hisztizni.
Az első adandó alkalommal, mikor elkezd hisztizni a felesége, le is
kever neki egy nagy pofont, mitől az nyomban befejezi a hisztizést.
Megy is sürgősen megköszönni a "gyógyszert" a patikusnak, de
ahogy a közelébe ér, lekever neki is egy jókora pofont, és hozzáteszi:
- Köszönöm a gyógyszert, de tudja, a fele megmaradt és visszahoztam, még mielőtt a szavatossága
lejárna.

- Hogy tűnik el a hóember?
- Beleolvad a környezetébe

- Melyik háziállatnak van nyomása,
ellenállása és fázisszöge is?
- A csirkének, mert az Bar-Ohm-Phi!
Tökéletesség

Egyszer, valamikor régen egy tökéletes férfi és egy tökéletes nő találkozott. Tökéletes udvarlás után
tökéletes esküvőjük volt. Az életük együtt természetesen tökéletes volt. Egy havas, viharos karácsonyeste
ez a tökéletes pár az autójával ment egy kanyargós úton, amikor észrevettek egy szomorú alakot az út
szélén. Mivel tökéletes pár voltak, megálltak segíteni. A Télapó volt egy nagy halom ajándékkal. Mivel
nem akarták, hogy bármely gyermek csalódjon karácsonyeste, a tökéletes pár felvette a Télapót és a
játékait az autójukba. Hamarosan összevissza autókáztak, hogy kézbesítsék az ajándékokat. Sajnos a rossz
vezetési körülmények miatt a tökéletes pár és a Télapó balesetet szenvedett. Csak egyikük élte túl a
balesetet.
Ki volt a túlélő?
(Választ lásd lent)
A tökéletes nő élte túl. Ő az egyetlen, aki létezett eredetileg is. Mindenki tudja, hogy nincs Télapó és
nincs olyan, hogy tökéletes férfi.
A nők hagyják abba az olvasást itt, ez a vicc vége.

************************************************************
A férfiak olvassanak tovább!
Szóval, ha nincs tökéletes férfi és nincs Télapó, a nőnek kellett vezetnie. Ez megmagyarázza,
miért szenvedtek balesetet. Ha már itt tartunk, ha nő vagy és még mindig olvasol, ez szemléltet még
valamit: A nők sosem hallgatnak arra, amit mondanak nekik.
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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.

SZÓKERESŐ
Találd meg a felsorolt szavakat! A kimaradó betűkből olvashatod össze a megfejtést, amit az Imrehegy
Község Önkormányzat Facebook oldalára tudsz elküldeni privát üzenet formájában, vagy papír alapon
egy borítékba a Könyvtár postaládájába a neveddel ellátva dobhatod be! Érdemes minél több játékban
részt venni, mert azzal is növelni lehet az esélyt (egy rejtvénymegfejtést csak egyszer lehet beküldeni).
Beküldési határidő: 2020. július 3. A megfejtők között év végén értékes nyereményt sorsolunk!

Megfejtés:
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Született:
Serfőző Patrik
Született:2020.05.03.
Édesanya: Bolla Adrienn Anikó
Édesapa: Serfőző Balázs

Faddi Péter
Született:2020.03.04.
Édesanya: Héja Lejla
Édesapa: Faddi Péter
Szőke Márk
Született:2020.03.24.
Édesanya: Márkus Csilla
Édesapa: Szőke Zoltán

Elhunytak:
Garas Antalné (szn.: Bodóczki Mária) - 62 éves
Flaisz Gábor - 80 éves
Gyenizse Istvánné (szn.: Gáspár Judit) – 89 éves

Nyugodjanak békében.

APRÓHIRDETÉSEK
•

•
•
•
•
•
•

Csalogány Presszó
A rendes nyitva tartás mellett vállaljuk zártkörű és kitelepüléses rendezvények lebonyolítását.
Új szolgáltatásként kapható hot-dog, hamburger, gyros, sültburgonya, szendvicsek.
Várjuk kedves vendégeinket! Tel: 06-30/628-1158
Keres: Kétütemű 1984-es évjáratú Wartburg 353 gépkocsit vásárolnék tulajdonostól világosbarnavilágossárga színben, jó állapotban saját használatra. Tel.: 06-70-564-7358
Kövesút mellett Szarkás tanyák 138. szám alatti ház központival, vízzel, villannyal ellátva 3 szoba
(fürdőszoba, főzőkonyha), nagy kert, gyümölcsös. Méhészetre alkalmas. Érdeklődni telefonon:
06-70/561-62-33
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
Eladó őrölt fűszerpaprika; 2x1 ha szántó; 2x0,5 ha szőlő (3éves); 4 ha bekerített szántó
érdeklődni: 06-70/326-21-70.
Eladó
Imrehegy külterületen 8783 m2 Erdő.
Érdeklődni:
06-30/241-28-82.
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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