13. évfolyam 2. szám

Imrehegyi Szóvivő

Az önkormányzat kéthavonta kiadott ingyenes lapja.

2021. március - 13. évf. 2. sz.

TŰZOLTÓ EGYESÜLETI HÍREK
Tájékoztatjuk a lakosságot:
Az Imrehegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázatot nyert a Magyar Falu Program falusi civil közösségi
tevékenységek és feltételeinek támogatása című pályázaton.
E pályázat összege 4.000.000 Ft, gépjármű vásárlás céljára volt fordítható. A kiírásnak megfelelően egy
Steyer gyártmányú tűzoltó gépjárműfecskendőt vásároltunk, a falu lakói és vállalkozói vagyontárgyai és
anyagi javai hatékonyabb védelme céljából.
Megköszönjük és továbbra is szívesen fogadjuk a falu lakói, vállalkozói támogatását!
Imrehegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület adószáma: 18216066-1-03.

Kollár Zoltán százados
tűzoltóparancsnok
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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

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

9. Falugazdász:
Kis Zsoltné ügyfélfogadási ideje: Gyermekorvos:
Jelenleg szünetel
Dr. Zsember Katalin
Elérhetősége: 06-70/436-1392
gyermekgyógyász, házi
gyermekorvos,
10. Hegyközségi ügyintézés:
Rendel: 2021.04.0
Ferro Csaba hegybíró
2021.05.06 (csütörtök)
mindennap: 8.00-12.00
11.00 órától.
Elérhetősége: 06-78/420-421
Dr. Percs Ágnes
11. Állatorvos
gyermekgyógyász, házi
Dr. Beke József
gyermekorvos 2021.04.12
Elérhetőség: 06-20/971-8180
2021.05.03 (hétfő)
11.30 órától.
12. Tanyagondnok
Elérhetősége: 06-70/514-81-70
Terhes- és nővédelmi
tanácsadás: Dr. Horváth Attila,
szülész-nőgyógyász
Kecelen csütörtökönként
13.00 órától.
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POSTA NYITVATARTÁS: hétfő – péntek 8-11:00; 13:00 – 14:00

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
VAKCINA REGISZTRÁCIÓ SEGÉD
Amennyiben segítségre van szüksége a COVID 19 elleni védőoltás regisztrációjához, ez esetben kérem
vegye fel a kapcsolatot Molnár Ferenc könyvtárossal az alábbi telefonszámon: 78/423-754. Amire
szükség van a sikeres regisztrációhoz: név, lakcím, életkor, e-mail cím (ha nincs, készítünk), telefonszám,
TAJ-szám.
TISZTELT TERMELŐK!
A Magyarországon újra kialakult járványhelyzet miatt, és az elmúlt időszakban bevezetett kormányzati
intézkedésekre tekintettel 2021. március 1-től. bizonytalan ideig Imrehegyen személyes falugazdász
ügyfélfogadás nem lesz.

Telefonon Kis Zsoltné falugazdásznál érdeklődhetnek a 70/4361392 telefonszámon.
Sürgős esetekben személyesen, a fenti telefonszámon előre egyeztetett
időpontban, a Kiskőrösi (6200 Kiskőrös Luther tér 1.) irodánkban
intézkedhetnek, melynek ügyfélfogadási ideje:
HÉTFŐ

8:00 – 16:00

KEDD

8:00 – 16:00

SZERDA

8:00 – 16:00

CSÜTÖRTÖK

8:00 – 14:00

PÉNTEK

8:00 – 12:00

-3-

13. évfolyam 2. szám

Imrehegyi Szóvivő

TÁJÉKOZTATÓ AZ ILLEGÁLIS SZEMÉTLERAKÁS JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében tilos a hulladékot elhagyni, – a
gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon – felhalmozni, ellenőrizetlen
körülmények között elhelyezni, kezelni.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény (Szabstv.) 187. § (1) bekezdés b) pontja szerint természeti területen
– beleértve a védett természeti, Natura 2000 területet is – aki a természetvédelmi célokkal
össze nem egyeztethető tevékenységet folytat, szemetel, a területet más módon
szennyezi, természetvédelmi szabálysértést követ el. A Szabstv. 196. § (2) bekezdése
értelmében, aki települési hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, vagy nem a
kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, köztisztasági szabálysértést követ el.
E szabálysértések jogkövetkezménye lehet a szabálysértési hatóság által kiszabott 150.000 Ftig terjedő szabálysértési bírság.
Az illegális hulladéklerakás bűncselekményi kategóriát is kimeríthet, amely esetben a
cselekmény akár szabadságvesztéssel is büntethető. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012.
évi C. törvény 248. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, aki arra a célra hatóság által nem
engedélyezett helyen hulladékot elhelyez, bűntett miatt három évig
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés egy évtől öt évig terjedő
szabadságvesztés, ha a bűncselekményt veszélyes hulladékra követik el.
Kérjük a falu Lakosait, hogy ezen szabályokat tartsák be.
Sajnálattal tapasztaljuk az utóbbi időben Imrehegy belterületi részén (utcák, parkok)
megnövekedett az eldobott hulladékok száma, holott több helyen is szemétgyűjtő
edényzet van elhelyezve. Kérjük Önöket, hogy településünk tisztasága érdekében
használják a szemétgyűjtő edényeket!
KÉMÉNYSEPRŐIPARI TEVÉKENYSÉG
Ügyeinek intézése érdekében forduljon hozzánk:
e-mailben, levelét a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre küldve
postai úton a BM OKF GEK részére címzetten, 1903 Budapest, Pf.: 314. címre küldve (letölthető
iratminták)
• telefonon a 1818-as ingyenesen hívható központi telefonszámon jelentkező ügyintézőnél
•
•

VÍZKERESZTTŐL HAMVAZÓSZERDÁIG
Vízkereszt ünnepén elmentünk a gyerekekkel a templomba és megnéztük a betlehemet, felidéztük a
Napkeleti bölcsek történetét. Tibor atya ellátogatott hozzánk, megszentelte az óvodánkat. Továbbra is
nagyon várt alkalom a gyermekek számára az ovis mise. Minden hónapban készülnek a gyermekek, ahol
ők is szolgálhatnak a misén és Kukac bábbal találkozhatnak. Balázs napján óvodánkba jött Tibor atya és
felidéztük a Balázsolás hagyományát, Balázs-áldás a katolikus egyház egyik áldása, mindannyian
részesültünk benne. Nagy izgalommal figyeltük az időjárást február másodikán, vajon a medve meglátja e az árnyékát. Felidéztük az erre a napra vonatkozó népi megfigyeléseket. A gyerekek nagyon készültek a
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farsangi
mulatságra,
melyet a járványügyi
helyzethez alkalmazkodva
tartottunk meg, sajnos a
szülőket nem fogadhattuk
az óvodában. A szülők
online
kísérhették
figyelemmel a farsangi
mulatságot,
mindenki
láthatta
gyermeke
jelmezes bemutatkozását,
a csoportok műsorát,
amivel
készültünk.
Hagyományokat ápolva
kiszebábot készítettünk,
majd
elégettük
az
udvaron,
hangosan
skandálták a gyermekek a
télkergető
rigmusokat.
Nagyon sok szép tombola
felajánlás
érkezett
a
szülőktől és az óvodánkat
támogató
keceli
vállalkozóktól.
Ezúton
köszönjük Compana Kft.,
Goods Market, LottózóKiss Éva támogatását.
Örömmel tapasztaltuk a
szülők aktív tombola
vásárlását,
a
befolyt
összeget,
mellyel
óvodánkat támogatták, a
gyermekek javára fordítjuk. Szokásainkat megtartva fánkot készítettünk a gyermekekkel, amit jó
étvággyal fogyasztottak el.
Hamvazószerdával a nagyböjt kezdetéhez értünk, mely negyven napig tart, szentmisén vettünk részt a
gyermekekkel, ahol mindenki hamvazkodott.
Minden kisgyermeknek elkészült a félévi értékelése, melyet a szülők megkaptak. A szülőknek
lehetőségük volt fogadóórán megbeszélni az óvónőkkel a felmerülő kérdéseket. A szülői értekezletet
megtartottuk, szem előtt tartva a járványügyi előírásokat.
A Covid-járvány miatt nem tudunk a könyvtárba látogatni, könyvtárosunk a nehézségek közepette
rendszeresen tartja óvodánkkal a kapcsolatot, mindkét csoportban mesét mondott altatás időben. Más
alkalommal mozgásos tevékenységet tartott a gyerekeknek, nagyon tetszett nekik a rendhagyó mozgás,
örömmel végezték a gyakorlatokat.
-Óvoda dolgozói-5-
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ISKOLAI HÍREK 2021
Az új naptári évet jelenléti oktatással tudtuk megkezdeni. Január 20-án iskola szentmisén vettünk részt a
templomban, amiben a gyerekek Kukac báb meséjén keresztül jutottak új ismeretekhez. Jelentős esemény
volt a témazáró és félévi dolgozatok megírása, majd a tanulók megkapták a félévi bizonyítványukat. Az
iskola tanulmányi átlaga: 4,17. Az első és másodikos tanulók szöveges értékelést kaptak. A nevelői, majd
a szülői értekezleten megbeszéltük az eredményeket és a nehézségeket. Előre tekintettünk az elkövetkező
feladatokra.
Február 3-án az iskolában kisfilmet néztünk meg Szent Balázs életéről és Tibor atya, Balázs áldást osztott
minden gyermeknek és felnőttnek.
Február 10-én jó hangulatú Farsangi napot tartottunk. A gyermekek többsége legalább jelképesen,
jelmezbe öltözött, amit a program végéig viselt. Szinte az egész nap a vidámságról, játékról szólt. 5-6 fős
csapatokban vidám vetélkedőn vettek részt (plakát rajzolás, szék öltöztetés, lufi fújás, fánk evés, puding
kanalazás, puzzle játék, és egyéb ügyességi feladatok), amelyek szórakoztatták a gyerekeket. A
vetélkedőt széktánc zárta. a feladatokat Csúziné Sebestyén Edit állította össze. Ebéd után örömmel
fogyasztották a szülők által beküldött finom süteményeket, italokat, uzsonnára pedig a minden jóval
megrakott szendvicseket. A délután tombolázással és „Just dance” táncolással telt. Kb. 180 nyereményt
sorsoltunk ki és senki nem ment haza ajándék nélkül. Élményekkel telve ért véget ez a nap. Köszönjük a
szülőknek a támogatást.
Február 17-én hamvazó szerdán, iskola szentmisén vettünk részt, énekeltünk, megnéztük, meghallgattuk
Kukac báb újabb kalandjait és hamvazásban részesültünk.
Minden hétfőn, hétindító lelki beszélgetésen veszünk részt. Énekelünk, meghallgatjuk az evangéliumot és
valamilyen célt tűzünk ki a hétre, mellyel jót tehetünk, örömet szerezhetünk egymásnak.
Most készülünk a nemzeti ünnepre, 1848. március 15-re emlékezünk legközelebb.
Az iskola nevelői

Tegnapi leves
A vándor már két napja nagyon éhes, amikor végre meglát egy régi
kis viskót. Bekopog, és kérdi az öregasszonyt, aki ajtót nyit neki:
- Öreganyám! Szegény vándor vagyok, nagyon éhes, nincs egy kis
étel a számomra?
- Fiam, tegnapi leves jó lesz?
- Persze öreganyám! Nagyon köszönöm!
- Akkor gyere vissza holnap!
Petőfi Sándor
- Mit mond Petőfi Sándor, amikor forró vízbe dobja a dalait?
- ???
- FORR A DALOM!
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Terhes emberek

Kisfiú áll édesanyjával a villamosmegállóban. Az aluljáróból terhes nő bukkan föl, nagyjából 6 hónapos
terhes lehet. A kisfiú azonnal anyjához fordul:
- Anyu, miért nőtt meg a néni hasa?
- Mert gyereket vár.
A következő pillanatban egy nagyon dagadt idős urat lát meg a gyerek a villamosmegállóban.
- A bácsi mit vár?
- A villamost.
- Az meg is látszik!
Karácsony
Két szőke nő beszélget.
- Képzeld idén a karácsony pont pénteki napra esik!
- De remélem nem 13-ára...

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.
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Kedves játékos kedvű Olvasó!
A következő idézeteket többségében klasszikus könyvekből válogattam össze. A feladat az lenne, hogy ki
kellene találni, ki írta és mi a mű címe. (Szorgalmi feladat: ha éreznek hozzá kedvet, próbálják folytatni a
történet szálat😊) Az idézett könyvek tartalmaznak aktualitásokat is, hiszen március 15.-éhez közeledve
a szabadságharccal kapcsolatban is felmerül egy-két gondolat. (Segítségként: a hét idézetből három
magyar) A megfejtéseket telefonon: 78/423-754-es számon, papír alapon a könyvtár postaládájába, vagy
Facebook-on az Imrehegy Ikszt oldalon privát üzenet formájában. Beküldési határidő: 2021. május 3. A
következő újságban megtalálhatóak lesznek a megfejtések! Jó szórakozást kívánok! 😊
1.) „Szamárság feladni a reményt – gondolta. Azonkívül bűn is, azt hiszem. Most ne törd a fejed azon,
hogy mi a bűn – gondolta. – Elég gondod-bajod van a bűn nélkül is. Különben sem értesz hozzá.”
„Nem értek hozzá – gondolta –, nem tudom, mi a bűn, és abban sem vagyok biztos, hogy hiszek-e
benne egyáltalán. Lehet, hogy bűn volt megölni ezt a halat. Még ha azért öltem is meg, hogy eltartsam
magam és ennivalót szerezzek egy csomó embernek, még akkor is bűn szerintem. De hát minden bűn,
minden a világon."
2.) „Szírénekhez fogsz legelőször elérni: az összes
embert mind elbűvölik ők, ki elér közelükbe.
És aki esztelenül közeleg s meghallja a szírénzengzeteket,
felesége s az apró gyermekek otthon
azt többé sosem üdvözlik, neki már nem örülnek,
mert csengőszavu dallal a két Szírén megigézi;
ülnek a réten ezek, s körülöttük az emberi csontok
nagy sokasága hever, rothad, zsugorodnak a bőrök.
Húzz el ezek mellett, s a fülét jól tömd be viasszal
minden társadnak, nehogy egy is hallja; puhítsd meg
mézédes viaszod; de te hallgasd meg, ha kivánod.
Kössék ők a kezed meg a lábad a fürge hajónak
árboca talpához, s a kötélzet rátekeredjék,
hogy, gyönyörödre, a két Szírén hangjára figyelhess.
És ha esengesz a társakhoz, ha parancsot is adsz, hogy
oldjanak el – csak kössenek ők oda több kötelékkel.”
3.) „Az erősebb fölfalja a gyengébbet, mint a halak. Az ügyes gladiátor átszúrja az ügyetlent, a jó költő
elnémítja a rosszat. Nincs kegyelem. És mindig így lesz, talán évezredek múlva is. Hogy haladunk-e,
mint egyes bölcselők állítják, azt nem hiszem. Az ősember négykézláb mászott, én kocsin repülök,
nagy gyorsasággal, mert már ismerem a tengelyt és a kereket. De ez nem haladás. Mind a ketten egyet
teszünk: megyünk. Az lenne a haladás, hogyha legyőzhetnénk önmagunkat, itt belül, belátás által,
hogyha két édestestvér, ki az örökségen osztozkodik, nem gyűlölné meg egymást halálosan azért,
amiért az egyik száz sestertiusszal többet kap a másiknál. Erre nem tartom az embert képesnek soha.”
4.) „Az élet titka, hogy túlél minden sérülést és minden seb beheged. Ám a valóságban egyetlen szív sem
maradhat érintetlen. A valóság könyörtelenebb, mintsem, hogy így legyen. Márpedig a szeretet, akár a
barátság, akár a szerelem esetében, csakis a valóságban létezik.”
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5.) „Mint ahogy az ember nem veszi különösebben észre azt, hogy tiszta, napsütötte levegőt szív be a
tüdejébe. Csak amikor koromba és porba kerül, csak akkor emlékszik vissza arra, hogy valamikor más
volt a levegő. Éppen így nem érzi az ember a szabadságot sem, amikor benne él.”
6.) „Mondhatom, nincs nagyobb gyönyörűség az olvasásnál. Az ember mindent megun, de egy jó könyvet
soha. Ha majd saját házam lesz, szerencsétlen lennék egy kitűnő könyvtár nélkül.”
7.) „Hogy volnánk mi szegény emberek, mikor nekem itt vagy te; teneked meg itt vagyok én?!”
„Meghalni egy ügyért, melyet imádunk, s melyben hiszünk - emberi becsvágy; ámde meghalni egy
ügyért, melyet imádunk, de melyben sohasem hittünk - emberfölötti áldozat. Amazok "derék
emberek", de az a "hős".”

RECEPT ÖTLET
Ha van olyan recept, amit szívesen megosztana másokkal, akkor kérem hozza be
a könyvtárba és dobja a postaládába, vagy küldje az Imrehegy Ikszt Facebook
oldalára privát üzenet formájába.
RIZLINGBEN PÁROLT CSIRKE

Forrás: Nigella Lawson – Nigella express finomat gyorsan
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Elhunytak:
Flaisz Pál – 82 éves

Nyugodjanak békében.

APRÓHIRDETÉSEK
• Jó állapotú használt üveges ajtót (2m) és ablakokat (150cm x120cm) vennék.
Telefon: 06-70/561-62-33
• Kecel Öreghegyen egymáshoz közel összesen 4,8 hektár, 6-8 éves, jó termő, moser-művelésű
kékfrankos, cserszegi, aletta, generosa 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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